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E l ő s z ó.

Az én jó Urain első megjelenő kötete elé ezt irta:
"Két magyar asszonynak, boldogult jó anyám emlékének és életutamon hűséges társamnak ajánlom ezt a könyvet." Ki másnak
ajánlhatnám én szer ny, igénytelen Írásomat, mint az Ő drága
emlékének. 1 élve fogok hozzá, hogy erről a küzdelmes, szép
életutról - melyen a sors kegyelméből mellette haladhattam egyet mást feljegyezzek, nehogy felidézzem Mikszáth mondását,
mikor Jókai adatokat keresve megkapta leányának Fesztinének
naplóját "Kein használhatom, mert tul nagy szeretettel van
megirva, ezért nem akarok mást, mint n'hány mozaikdarabot
összerakni, emlékeket megrögzíteni, megmutatni milyen volt
magánéletében, otthonában, hogy a mai rohanó időkben megóvjam
a feledéstől, mert befelé élő kedélyvilágát kívülálló alig
ismerhette. Baranyai Jiisztin egyetemi tanár a Ciszterci Diákszövetség 1932. évi közgyűlésén beszédében ezeket mondta:
"A köztudatban a fórum Klebelsbergje él, de én megismertem
a másik, az ismeretlen Klebelsberget otthonában, melyet egész
ifjan alapozott meg s melyet ifjúi szépségében hordott lelkében
egy emberéleten keresztül. Ez a példaadó bensőséges családi
élet volt kiegyensúlyozott egyéniségének egyik legerősebb
pillére, optimista világnézetének egyik legbiztosabb hordozója,
hihetetlen teljesítőképességének legmélyebb fundamentuma, zavartalan munkakedvének ki nem apadó forrása."
KK.S. 80.oldal.
V rtam néhány évet a följegyzéssel, hogy a fájdalom
köde lejjebb száljon s ne csak életem elárvultan szomorú
keresztjét lássam, de azt is, hogy annak fája valamikor kedvére virágzott.
Azután sok ig pihentek e lapok, mig 1953.-ban Okányban
kitelepítésen alatt vettem újra kezembe a tollat, hogy folytassam, miután átszántott rajtunk háború, megszállás, kommunizmus, kitelepítés s nem tudhatom nyomtatott emlék megmaradt-e még
ezek után. Bele vettem azért utólag égy fejezetben olyat is,
mi köztudomásu volt, s mit lapokban, folyóiratokban, életrajzban, lexikonokban mindig föl lehetett lapozni. Legtöbbször

emlékbeszédekből merítettem, de legszívesebben saját szavait
idéztem, használtam. Segítségemre volt a "Klebelsberg Kono
emlékezete" c. kötet, mely az általa újra szervezett Egyetemi
Nyomda nagylelkű segítségével jelent meg s mely a halál utáni
első 6 év emlékbeszédeit, cikkeit tartalmazza; azután Jankovics
Marcell 1943-ban az utolsó emlékülésen mondott beszéde, s a
Budapesti Hírlap itt Okányban kezembe került "Mégis élünk" c.
albuma, végül Pásztor József Délmagyarország volt főszerkesztőjétől a "Szegedi szabadtéri játékok története 3 év Monografia
könyv. /1 egjelent 1938. Délmagyarország Rt. kiadáséban/és
Gróf Klebelsberg Kuno politikai hitvallása c. breviárium. Hegjelent 1935, Atheneum kiadásában
Mindezeknek hála jár, de nektek kusza lapok még külön
is megköszönöm, hogy veletek sivár jelenemet elfelejtve, újra
átélhettem eltűnt időket s közbe nem egy gyönyörű délibábot
láttam.

R ö v i d í t é s e k :
KKcE e

= Klebelsberg Kunó emlékezete,

K.K.P.Hc = Gróf Klebelsberg Kuno politikai hitvallása.
Beszédei stb. = Klebelsberg Kuno beszédei és törvényjavaslatai,
Jöjjetek stb. = Jöjjetek 3o-as évek.
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I.
Toga et Sago a Klebelsbergek jelmondata - s ha
figyelemmel kisérjük a család történetét, beigazolva látjuk
a hajlamok és tehetségek átöröklésének

teóriáját. Kiváló

katonák és államférfiak voltak soraikban.
A soproni levéltárból kiirt adatok szerint melyeket 1934.-ben Turner soproni polgármester küldött meg 152o-ban egy Klebelsberg volt a város polgármestere, ott is
házasodott és háza, kertje volt. Ezeket Fertsák Jenő nyug.
főispán a Délmagyarországban is megirta.
Klebelsberg Leonhard a törökök elleni hősies küzdelméért kapta a báróságot Thumburg várával. 2 fia, Niklas
és Lambert pedig külön-külön kapták a grófságot ugyancsak a
török elleni hősies harcokért 3o év különbséggel. Egyik Budavár visszavételénél, a másik Érsekújvárnál.
Az adományleveleket a bécsi levéltár őrzi. Mikor
Budapesten Budavár visszavételének 25o. évfordulóját eredeti
okmányok kiállitásável ünnepelték, ezeket is kikérték, de a
levéltár nem adta ki.A Pesti Napló akkor cikkben meg is irta.
A bécsi levéltár okmányát, dr. Hajnal másolta le, /mellékletként
külön dossziéban/ a bécsi11 gr .Enne* Klebelsberg Institut für
Ungarische Geschichtsforschung kutatója Muzeum Gasse 7./
Azonkivül megjelent a Seilern Hefte /vagy Schriften/-ben ¿í
"Geschlecht der Klebelsberg'' ff&frrfcc címmel, irta Persa. Mindkettő meg-volt nálam,a kitelepítésnél, nem tudom nem kellódtak-e el?
A címerben két levágott turbános török fejet tart
az oroszlán. Fent pedig középen női alak áll karok nélkül,
piros ruhában, magyar Övvel, /Mit Uiigarischer Binde/ ez a
cimer már csak egy kis bőrtokos bronz pecsét yomón van meg
nekem, melynek másik oldalán

a Meiningeni hercegi cimer

látható /a feleségéé/.
Thumburg vára, melyhez a bárói előnevet kapták
Tirolban a vasútról is látható. Petri, Pál és Nemes püspök
megküldték fényképét.

- 3 Klebelsberg János ulanus altábor agy Mária Teréziás
ezredtulajdonos volt. Mit a régi korabeli metszet is mutet.
Képét Bécsben egy régiségkereskedő kirakatában látta meg báró
Vojnits István és hozta el Kunónak*
Klebelsberg Ferenc a monarchia pénzügyminisztere
-kat
volt. Régi portréján u.a. a rendjeleket viseli, melyek Kunónak
is megvoltak:/Lipót rend és Máltai./ Ő tárgyalt Széchenyi Ist^
a
vánnal a Duna gőzhajózásról . Iadil-ben gyógyforrást ő róla nevezték el. Kisméretű festett portréja és K.János miniatűrje is
megvolt Hidegkúton.
Goethe utolsó szerelmét Freiin Ulrike von Lew.étzoveöt
egy Klebelsberg vette feleségül. Ez adta a gondolatot Kipnó
, ,
ki 0"tt jart
igazsagügy: miniszter kollegajanak, Fagy Emilnek, hogy egy kis
cikkben megemlékezzék a Pesti Hírlapban 193o. szeptember 14.-én
vasárnapon, melynek cime: "Goethe kedvenc verandáján".
"Karlsbad mellett Elbogenben /az Eger mentén/ hol
Goethe és Ulrike találkoztak, á Fehér Ló szálló verandájának
irásai közt rneg van irva, hogy gróf Klebelsberg fügét és barackot küldött Goethenek vacsorára. Ez a feljegyzett tény irja
Nagy Emil igazán rácáfol a átöröklés a tudományos elméletére,
mert gróf Klebelsberg jeles kultusz utódjáról még a fiatal
gr.Hunyadi ur sem merné azt állítani, hogy akár fügét mutat,
akár barackot küld az irodalomnak."
H.Becker orosz közoktatásügyi miniszter irta Nachrufjában 1932-ben Kunóról: "Der Ruhm des mit ihm eíröschende Geschlechts wird in der Geschichte mit de:h Namen . des ersten
/der sich aifcler Vertreibung der Türkön aus der Hauptstadt
Ungarns heldenhaft beteiligte/ und des letzten Grafen Klebelsberg verbunden bleiben. Hat der Ahnherr auf dem Schlachtfeld
seinem Vaterlande gedient, Graf Kuno hat mit der gleichen Kraft
im geistigen Ringen seinen Mann gestanden".
Az

Uj Idők Klebelsberg gr. c. cikkééből/1927.III.szám/

"Klebelsberggróf német eredetű család sarja, Családjának férfi
tagjai 4oo esztendő óta küzdenek együtt a magyarsággal, Magyarországért. Fepvagyon jegyezve, hogy Klebelsberg Lenard a mohácsi vész után lovas csapattal jött Magyarországra, hogy a
török előretörése ellen való védekezésben részt vegyen. E harcok jutalmául emelték bárói méltóságra a IVII.sz. végén a fel

- 3 szabaditó háborúban a család több tagja harcolt a párkányi,
péterváradi, belgrádi és temesvári csatákban a török ellen.
Klebelsberg Ferenc kitüntetvén magát Buda várának a töröktől
ló8ó-ban való visszafoglalása alkalmával grófi rangot nyert.
Egy másik Klebelsberg Ferenc a monarchia pénzügyminisztere
tfca
erélyesen támoga Széchenyi István grófot közgazdasági reform, ,
, szabalyozá^
jaiban, különösen a Duna-hajozas es a Vaskapu kerdeseioen.A
magyar föld varázsa sok idegen eredetű férfit avatott a magyarság ügyének, a magyar irodalomnak, a magyar művészetnek zászlóvivőjévé. A Klebelsbergeket is közéjük sorolhatjuk.
Klebelsberg Lénárd amikor a legkeservesebb volt
Magyarország helyzete, akkor jött ide kis lovas csapatával,
hogy felvegye a harcot a török áradattal. Klebelsberg Kuné
gróf a mohácsinál nem kevésbbé súlyosabb időkben megy idegen
országba, hogy a mindenkitől elhagyott magyarság jövőjéért
küzdjön. Gt nem kisérik lovasok, de elkiséri a magyar kultura
magasrendűségének tudata. És elkiséri tiszteletünk, becsülésünk és forró óhajtásul k, hogy sikerüljön mindaz, amiért eddig
itthon dolgozott és amiért most Itáliába vette útját." 1927-ben.
Kunó atyja.
Jakab, József, Konstantin 1844.-ben született, kiskorában
árvaságra jutott s egy leánynevelő apácazárdában nevelkedett,
mig katonaiskolába kerülhetett. Mint a közös hadsereg 14.
huszárezredének kapitánya került Székesfehérvárra, hol megismerte felsőeöri Farkas Arankát, kit hamarosan el is vett
a
feleségül 1872..-ben. Aranka nagyon hazafias, tősgyökeres
magyar birtokos, Farkas Irare 4 lánya közül a második volt.
Szelid, simulékony szerény egyéniségével ellentéte volt nővéreinek. Nagy nyitott házat vittek Snyingen, hol nem egy
tehetséges és később érvényesülő fiatal embert segitettek
pályáján azzal, hogy meghivták pár heti vakációra nyárra.
Esküvő után Magyarpécskára került a fiatal pár
stációba, hol egy kislányuk, majd 1875-ben november 13.-án
fiuk született. A kis fiúnak gróf Zetwitz Kunó az atyja barátja volt a keresztapja, s őé. utána keresztelték Kunónak.
Később mikor felserdült, sokszor keser "ett azon, hogy ilyen

idegen hangzású nevet kapott - mire azt a választ adták neki,
hogy örüljön, hogy nem Uzz

lettsaneve, mert a Zetwitzek vagy

Kunóra, vagy Udórák keresztelnek. A kis család boldogságába
a sors keményen beleszólt. Klebelsberg Jakab egy atak alkalmával lováról lebukott, s a század átlovagolt rajta. Attól
kezdve betegeskedni kezdett. Kislányukat elvesztették, s az
apa, kinél tüdőbaj mutatkozott mindig gyengébb lett. 1876.-ban
levitte felesége Gleichenbergbe. Milyen csodálatos játéka a
véletlennek, hogy az én édesapám, ki anyámmal szintén ott keresett gyógyulást ugyancsak tüdőbajára, együtt volt velük.
1877.-ben meghalt Kl.J. Kunó 2 éves volt akkor, atyját alig
Ösmerte, nemigen emlegette és különös csak halála előtti évében mégis annyit foglalkozott vele. Sokszor egész váratlanul
megjegyezte, milyen borzasztó is lehetett fiatalon, 33 évvel
tudni, hogy halálra van Ítélve, hogy ott kell hagynia imádott
asszonyát és gyermekét, mikor az élet még előtte volt. Apró
történetek jutottak eszébe, melyeket anyjától hallott, s melyeket akkor mondott el nekem. Mindig szorongást éreztem, mikor ezt a messzire visszatekintő hangulatot észleltem nála.
Történt azután egyszer, talán egy hónappal jó uram
megbetegedése előtt, hogy hidegkúti kis dolgozószobájában
a
szokás szerint ült Íróasztalánál, előtte kiterített térképe
az Alföldnek, melybe bizonyos szempontok szerint köröket rajzolt körzőjével, én szembe vele karosszékemben olvasgattam.
Az íróasztal keskeny oldala az ablak melletti falhoz volt
tolva, melyen atyja kisebb méretű festett képmása függött.
Csendes meghitt esti óra volt. Egyszerre a festett kép lezuhant és arccal az Íróasztalon feküdt. Megijedtünk, majd ő mosolyogva jegyezte meg, ezt rosszul akasztották vissza, reggel
a törülgetésrél és gondosan felakasztotta megint. Alig telt
el lo perc a kép újra ugyanugy leesett az asztalra, ezúttal
rámája is megrongálódott. Ez már megrendített bennünket, valhhogy az ember ugy van megalkotva, hogy hajlik a miszticizmusra. A szivem összeszorult, láttam ő is elgondolkozott egy
percre, de aztán karját gyengén vállamra tette, megnyugtatott.
A kép sértetlen karikáját a szorosan álló szegre visszaakasztotta, aztán elfelejtettük az egészet, csak most később jut
eszembe néha.

- 7A kis Kunó angyali jóságú édesanyja, kit a sok
sorscsapás megtört, elete végéig-viselte az özvegyi fályolt,
már csak fiának és emlékeinek élt. Visszakerültek az özvegy
apához Farkas Imréhez, majd annak halála után Székesfehérvárra költöztek a Bank utcába a családi házba. Ott élt már
nővére Klementina férjével Scherer Kamii törvényszéki bíróval és a még hajadon nővér Franciska. Gabriella a legidősebb
Farkas lány unokafivéréhez felsőeöri Farkas Sándorhoz ment
feleségül, ki katonai pályán volt, igy csak időnként került
haza. A nővérek jól voltak nevelve, müveitek szépek és vagyonosak voltak. Arankával Kunó anyjával ellentétben, erélyes
határozott természetükben talán egy kis elbizakodottság is
vegyült. Egyiknek sem volt gyermeke, a kis Kunó volt egyetlen a családban, mindegyik sajátjának tekintette, becézte,
nevelte. Kár előre elhatározták, hogy katona lesz belőle,
mert az a család tradíciója, tehát keményen kell tartani.
Ennek a kemény nevelésnek egy kis epizódjára sokszor fájdalmasan kellett visszaemlékeznie. Egyik nagynénje,
a kis Kunónak Bécsből gyönyörű kis lakkcsizmát hozott, hogy
a hóban abban sétálhasson. A csizma szűk volt, s a gyermek
sirva panaszkodott miatta. De miután megmagyarázták neki,
hogy sem az apja, sem Sándor bácsi, a nagybátyja, sőt Kanyó
Őrmester sem sir soha a csizmája miatt, összeszorította fogacskáit, többet nem panaszkolkodott és elment a csizmában.
Mire haza ért, kis lába fagyos volt. Ez élete végéig kisérte
ha megjött a hideg.
A fehér^áíl házban a szigor hivei domináltak, s
a csupasziv anya, ki ellentéte volt szelid, jóségos természetével nővéreinek, bizony sokszor együtt szenvedett kis
fiával alatta. Többször panaszolta szegény nem tudja az, kinek
nincs,-mi az gyermek,kis meleg szivével, finom érzékenységével, kis lelkiszüks gleteivel.
Csunyinak nevezték.-Nemtudom megérteni miért, mikor a legelragadóbb, bájos gyermekiényképek vannak róla ugy mondták korán elhunyt kicsi nővére nevezte el igy.
Persze a kis Kuno is csintalan volt néha, megesett, hogy eső után mig nagyanyja a kerti padon kötögetett,
csendesen tele hordta szoknyája zsebét földi gilisztával.
Ha aztán félt a büntetéstől, órákig elpassogott a ribizli
bokrok tövében hü barátjával a Kasztor kutyával egyetemben.

Bizalmasa Kamii bácsija Klementin férje volt, a
megtestesült becsület és férfiasság. Pompás külsejű régimódi
uri gavallér, a megbízhatóság maga, de kit a nők többsége felesége és annak nővérei - bizony elnyomtak, uraltak. Közös
sors forrasztotta össze a gyermekkel, s a férfi szolidaritás
megható volt ilyen kis diák és a meglett ember között, aki
apját pótolta. A kis fiu bámulta, tőle tanulta a lovagiasság
szabályait és az ideális gondolkodást. Mindénn figyelme, szeretete benne összpontosult, ki nagy jóságával meg tudta nyerni
a gyermek bizalmát, ragaszkodását, s olyan barátságba tudott
Összeforrni vele, hogy az a sirig zavartalanul magmaradt. Együtt
tűrték a női szeszélyeket, tul téve egymáson a türelemben,
udvariasságban. A gyermek vérszegénysége és gyenge fizikuma,
nagy élénksége tette figyelmük különös tárgyává, s bár mindennek indító oka a szeretet és a féltés volt, mégis nagyon
szenvedett miatta. Valahogy ugy néztek rá,-ők kik a földi jók
legjobbjának mégis: az anyagiakat tartották - mint akinek olyan
nagy a szerencséje, hogy meg fogja egyedül örökölni a náluk
lányoknál négy részre ment nagy Farkas vagyont. Ezért aztán elvárták, hogy mindent eltűrjön tőlük. Sz ;gény Kunó pedig ki semmit sem volt anyagias, ezt nehezen értette meg. Annyira nem
áhítozott vagyonra, hogy mikor nagynénjei sorra elhaltak, a
reá eső örökrészről mindig lemondott a még élő tante-ok javára.
Persze mire a végén kezébe kapta az örökséget, az bizony nagy
részt el volt értéktelenedve a viszonyok folytán, csak a családi ház képviselt reális értéket, melyet a vegén eladva bele
épített Hidegkutba; hová áthozta a berendezést, felszerelést,
mely 4 jól kiházasitott, rendszerető leány után megmaradt.
urdekes, hogy ezekre1"1 fehérvári és későbbi tanuló
éveire nem szeretett visszagondolni. Sokszor hallottam tőle,
hogy nem volt boldog gyermek kora. Pedig a cisztercita gimnáziumot mindig kedvesen emlegette, hazafias tanárait szerette.
Alagi páterről sokszor regélt, ki ugy megértette a fiukat.
Soha sem felejtette el, hogy mikor egyszer bejött a főigazgató
Alagi órájára egytől-egyig ugy megzavarodtak, hogy a jó tanulók
is szörnyűségeket feleltek. Mikor a főigazgató kiment, remegve
várták a fekete levest.-:. Ahelyett csak annyit mondott nekik
Alagi: no nem baj fiuk, mert fő a karakter! Sok kedves hasonló
epizodot őrzött meg és szeretetét a rend iránt, s háláját, ragaszkodását később is kimutatta. Játszótársait is szívesen em-

- 9legette kikkel a kertben katonásdit játszottak, s nagy ostromokat rendeztek. Volt aki imponált neki, volt kit kinevettek,
s mindig meg is vertek, mert leghátulról orditotta, leghangosabban, hogy előre!
De otthon ugy látszik túlságosan elnyomták játékos
természetét, csapongó fantáziáját, élénkségét, s állandóan korholták mindenért. Később szo ;oruan mutatta, hogy a nagy házban
a sok szoba között a legkisebben és a legsötétebben kellet tanulnia, ami sokat ártott amugyis rövidlátó szemének.
Mikor az érettségit letette, beadták Wiener Neustadtba a katona iskolába. Szabadkozott, mert nem érzett hozzá kedvet hajlamot, de azt tartották, majd beletörik.
Ha választhatott volna, akkor mérnöknek ment volna,
vonzották a stylusók, az épületek, hidak, de a r ról hallani sem
akartak. - Megkapta egyenruháját, felszerelését,-le is fotografálták benne - s Kamii bácsija elkísérte Wüsier Neustadtba.
Kétségbeesett hetek következtek. Kern birta a tanítási módszert.
Mindent katekizmus szerűen tanulni, magolni. Később mulatva
mesélte, hogy ott tanulta meg a feleletet arra a kérdésre, hogy
mire való a fej? Mostmár tudja,: hogy a gallér fel ne csússzon!
Gyönge szervezete is nehezen birta a drillt. Könyörgött leveleiben, ne hagyják ott, ne hagyják tönkre menni. Nyugtatták, próbáltak szigort, de semmi sem használt. Végre Kamii bácsinak
megesett a szive szenvedő kis barátján, s anyja szomorkodását
sem nézhe te tovább, elment érte. Kivette a kadet iskolából,
felvitte Pestre, s beíratta az egyetemre. De az otthoniak tartották a haragot, szegény édesanyja kétségbe volt esve, mig
Sándor bácsi a katona tüzelt tovább. Végre megegyeztek abban;
jó legyen ugy, de megbüntetik. Olyan kevés pénzt fognak adni
neki, hogy "der Kerl wird Schulden machen" s akkor visszavihetika kadet iskolába.
Pesten havonta összesen 5ot forintot kapott, mi a
legszükségesebbek után petróleumra alig volt elég, mit éjjelente a tanuláshoz égetett. Jósolták, remélték,

várták, hogy

adósságba keveredik. Azért sem"* csinált adósságot. Visszatartotta
büszkesége és a dac. Küzdött, dolgozott, nélkülözött, s mindenért kárpótolta a benne lobogó tudásvágy kielégítése.

- lo Végre egyedül volt, felszabadult, megnyugodott,
távol volt az otthoniaktól a forrás mellett.
Az egyetemi könyvtár épületében bérelt szobát Tahy
Jakabbal a későbbi földmivelésügyi államtitkárral, mindvégig
jó barátjával, s teljes erejével bele vetette magát a tanulásba. Nem járt sehova, tudta, hogy eredményeket kell felmutatnia.
Megkezdte a kemény munkát, a küzdelmet, melyet egész életében
folytatnia kellett. Azt is érezte, hogy nevének, mely eleinte
teher volt neki, sok önuralommal, visszatartással és önmegtagadással tartozik. Sokszor mondta: "mit tudtam volna csinálni,
ha én is mint sok más, könnyebben kapom az alapokat fejlődésemhez"! Én azonban azt hiszem, hogy igy edződhetett meg egyénisége
nemes acéllá. Egyedül építette fel magát,a jő Istentől bőségben
kapott tehetségekkel.
Kisvárosi nevelése mindenben korrekturára szorult,
még a fehérmegyei dialektust is le kellett szoknia, nyelveket
kellett tanulnia. így teljesen kézben tartotta magát, Mindent
munkával szerzett meg, azért mindent megbecsült. Az iskola nehéz volt, de megérte a fáradtságot. Azért segitette később az
ifjúságot k' zdelmében, tudta mit jelent a tanulni vágyónak, ha
seg&tő kezet nyújtanak neki. Sokszor hallottam tőle, miniszter
korában: "Ezt Berlinbe, azt Rómába küldöm, mert ennek erre,
annak arra van tehetsége". Ha velem is igy tettek volna, sóhajtotta néha.
Fényesen kitüntetéssel tette le sorba: vizsgáit.
Erre már felfigyeltek és megenyhültek otthon. Édesanyja boldog
volt, Kamii bácsi egy kicsit triurnfált is. Mostmár csak a karácsonyt és húsvétot töltötte Fehérváron, s a nyári szünetet a
sióparti villában. Ezt volt rekreaciója. Elválasáhatatlanok
voltak ilyenkor a jó Kamii bácsival. Egy: tt olvasták Goethet,
Shake3peare-t, együtt sétáltál, vadásztak, célbalőttek, sakkoztak, kártyáztak, szórakoztak. Érdekes, hogy mindért milyen gjrorsan
és tökéletesen megtanult. Igaz hogy Kamii bácsi hires vadász
volt megyéjéban s már kis korától gyakorolta vele a céllövést,
a vadászást. 7 éves korából meg is van gyermekes vadásznaplója,
mely arról számol be, hogy hány verebet, békát, stb. lőtt* sez
épp oly pontosan, tisztán van vezetve, mint késő Ibi feljegyz sei,
jegyzetei, táblázatai.

- 11 De most már a feldobott négykrajcárost átlőni,a
kis halakat a Sió vizében eltalálni és egy felrepült fogoly-,
csapatból kettőjüknek 6 drb-t elejteni mindennapi dolog volt.
Magam is megbámultam sokszor, hogy lőtte le vadászaton biztosan az első kettőt az öreg ur, utána rögtön Kunő lőtte ki két
csövét, s mindkettővel talált. Addig Kamii bácsi hirtelen újra
töltött, s még a távolodókból kettőt leterített. Ugy hogy volt
dolga Kastornak még a 6 drb-t összeszedte. Oly pontosan összetanultak, hogy ezt a legnagyobb hidegvérrel rendszeresen csinálták, mint a karikacsapás*. Sakkozni oly remekül tudott, hogy
abban az időben tábla nélkül emlékezetből is játszotta a partit
a szomszéd szobából. A kártyához pedig olyan tehetsége volt,
hogy későbbi éveiben egyik legfinomabb bridzsezője lett a társaságnak. Utolsó évében kereste meg a bridge klub, k rve fogadja el az elnökséget. Mint ifjú gyermek örömmel élvezte minden szünidejét, sétált, tenniszezett, de legnagyobb boldogsága mégis az volt, ha kis krampusz nevü csónakján órákra beevezhetett a Balatonba.
A következő években sem lankadt szorgalma, mit kitűnő szigorlatai bizonyítanak. Mindent megfigyelt, megjegyzett. Megesett, hogy mikor Hajnal Imre vizsgáztatta, ki szeretett váratlan, meglepő kérdéseket tenni, feleletére megkérdezte vékony hangján "Honnét tudja ezt uraságod?"
Utolsó egyetemi évét Berliben és külföldön töltötte. Hallgatta Wagner Adolfot, ki nem szerette a magyarokat
és ki leányait magyarokhoz-kellett hogy adja feleségül.
Treitscke ki bár igen asztmásan beszélt, gyönyörű előadásokat tartott, de a nő hallgatókat nem kedvelte, s ha a tanteremben felfedezett egyet, azzal kezdte, hogy oda ment hozzá,
karját nyújtotta neki és kivezette. A nagyszerű Harnak professor igen jó volt hozzá, s ki mikor kinevezéséről, s egyben
házasságáról küldött hirt neki, melegen gratulált, a"dupla
noviciátushoz", Mikor 1929-ben hivatalosan Berlinben volt,
Becker miniszter collegája az öreg Karnackot is meghívta neki
meglepetésül a nagy baníjuett-ra.
Sok kedves és érdekes levele van meg a kint töltött egyetemi évéből, melyeket részben jó anyjának, részben
Kamii bácsinak küldött. Van levél, melyben gazdasá i tanulmányaihoz kért tapasztalaton szerzett tanácsokat, mert mint irja Ő a zöldet csak Íróasztala posztójáról, vagy saját zöldségéből ösmeri.

- 12 Akkor kezdődött az aggodalom, édesanyja betegeskedése miatt. Ezt nagyon fájlalta, s oly meghat de azok a sorai,
melyekben kérte, hogy a tervbevett uj öltönyről lemondhasson,
hogy legalább ezzel segítségére lehessen.

1897. év nyarán történt, hogy egy augusztusi délután először találkoztunk. Kis testvéreimnek a Balatont ajánlotta az orvos, igy anyám villát bérelt Siófokon. A telep akkor még nem létezett, a partot töltötték éppen. Érkezésünk
napján croquet-partija volt a fiataloknak, melybe engem is
meghívtak. Bemutatások alatt feltűnt nekem egy határozott
arcélű, nyúlánk, karcsú, széles vállú fiatal ember, az egyik
párt vezére, ki azonnal megkérdezte tőlem, tudok-e játszani?
Őszintén bevallottam, hogy nem. Mikor beosztásomra került a
sor, rögtön észre vettem, hogy nem akar a pártjába bevenni
és meg is ütötték fülemet suttogó szavai "csak hozzánk ne!"
Mindent a játék szempontjából nézett, mert játszani is csak
teljes lélekkel tudott. Pedig akár hogy is védekezett nem
kerülhette el, amit a sors számára kijelölt. Többszöri találkozás után sem jelentettünk egymásnak többet, mint bárki más.
Iliig egyszer társaságban hajókirándulást nem tettünk Tihanyba.
Gyönyörű nap volt. Megérkezve bejártukra partot, gyűjtöttünk
kecskekörmöket, kipróbáltuk a visszhangot és felmentünk az
apátságot megnézni. Egyik ablakjából elmerülve néztem a pompás kilátást a vizre, a hegyekre, s a világítást, mikor nagy
nevetést hallottam mögöttem, s a fölkiáltást': "Na már meg van
a pár!" Kunó állt mellettem, látcsövével" ő is messze néezett.
Nem tudtam, hogy az a babona járja, hogy akik együtt néznek
ki ezen az .ablakon, azok összekerülnek. Ő is meglepődött, kutatóan a szemembe nézett és aztán elmosolyodott - attól kezdve
melléin szegődött. Sokkal később jöttünk rá, hogy évek előtt,
mint kicsi gyerekek, csatáztunk már a Balatonban - xtocsa&feöax
Hogy Kunó ilyen kitűnően fejlődött, a családja
újra tervezgetni kezdett. Mostmár ugy gondolták, fődolog lenne, hogy jó partit csináljon, ami egészen érthető is volt.

- 13 Megcsillant képzeletükben a sokágú korona, a vagyon, s a befolyás előnye. Próbálták rávenni, meggyőzni. Emlegettek neveket, s kifestették azokat az értékeket, melyeket egy jő házasság hozna. Persze seho yan sem tetszett nekik, hozzám való vonzódása. Ezt minden áron meg akarták szüntetni, ezt éreztették
is vele. De Kuné, ki most már ment a maga utján erről hallani
sem akart. Támasza volt édesanyja, ki visszagondolva saját
életére tudta, hogy a boldogságot nem pótolhatja semmi. Nekem
is az adott erőt és türelmet merevségük elviselésére, hogy
visszagondoltam utolsó találkozásomra édesanyjával. Akkor már
nagy betegen feküdt a Vöröskeresztben. Csillogó fekete szeme
olyan biztatóan simogatott s szavai*olyan jóságosak és kedvesek
voltak, szinte az volt az érzésem, hogy rámbizta fiát. Ezt
Kunó is megérezte és mikor már összekerültünk, megkérdezte
egyszer, észre vettem-e? Nemsokára visszavitték szegényt Fehérvárra, hol sok türelmes szenvedéssel befejezte fájdalomteljes
életét.
Évek múlva már Hidegkúton elmondta Kunó egy interjú
keretében ifjúságát, anyja halálát Surányi Miklósnak, ki finom
tollával aztp hidekuti életünket olyan megértően irta le egy
tárca keretében. Anyjára vonatkozó részét idézem: a többire
még visszatérek. "22 éves voltam, amikor beteg-ágyához haza
sürgönyöztek. Szép fiatal matróna anyámat akkor láttam legutoljára. Halálsápadtan ott feküdt fehér páriái között betegágyában, s vele szemben a falon édesapám arcképe függött. Akaszd le a képet suttogta elhaló hangon, nem látom jól, hozd
közelebb hozzám. Oda vittem s felállítottam lábához az ágy
támlájára. Ráfüggesztette tekintetét és arcán végig peregtek
a könnyek.- Nem látom jól, hozd kicsit közelebb! Már ugy sem
látta jól, még közelebb vittem. Közelebb, közelebb, - csak
reszkető ajkáról olvastam már le a szavakat.
Magam is remegtem a felindulástól és fájdalomtól.
Már egészen az arcánál volt a kép. Szivdobogva lestem elfátyolozott gyengéd szép szemét, amelynek tekintete édesapám
vonásain csüngött. Pedig^akkor már nem volt benne elet.
így halt meg az édesanyám, s ezt a képet ma is oly
élesen és tisztán látom, mint azon a tragikus napon.
Most már egyedül állt fájdalmas gyászában, s annál
többet dolgozott, tanult, utolsó vizsgáit tette éppen. Sokáig
nem láttem.- Egyszer azt olvastuk az újságban, hogy a miniszter
elnökségre kinevezték segédfogalmazónak. Ezt el is jött bejelen-

- 14 teni.Attól kezdve már nem maradt el tőlünk.
Mikor eszébe juttattam a Tante-ok emlegetett kívánságát a jó parthiet illetőleg, csak nevetett.
r •
«

Igaz hogy az én családomon sem találhatott kivetni
valót, ha nem is volt a vagyon oly nagy, s ha csak 5 águ is
volt a korona, mely a elmert diszitette, de az régi volt. Apám
lasztóczi Botka Géza a Zemplénből Torontálba szakadt ágból
származott. Birtoka Ó-Lécen volt, szomszédjában nagbátyjának
Botka Béla birtokának, ki az Andrássy kormánynak torontáli főispánja volt. Szegény apám egész fiatalon halt meg, nem emlékezem rá, bár mondták, hogy halála pillanatában egyedül csak
én tipegtem ágya körül, ki még csak kapaszkodva tudtam magam
talpon tartani. Keveset is tudok róla, Anyámnak özvegységében
tul fájdalmas volt róla beszélni. Csak elvétve hallottam róla
egyet-mást. Hogy gyenge egészségű de vidám természetű volt,
abból a fajtából, ki nem szeretett egészségére vigyázni. De
nem is vigyázhatott az akkori életmód mellett Torontálban. Az
én gyönyörű,

—

komolyan nevelet drága anyám, ki nem rég

jött ki a zárdából, mikor hozzá került, nem győzött bámulni
azon, mennyit ünnepeltek, szórakoztak Becskereken, ahol a tele et töltötték. Egymást érte a sok névnap, évforduló, s más
nevezetes dátum, mit cigánnyal kellett megünnepelni. Ki is
nevették alaposan anyámat, mikor bevallottp, hogy becsipett
emberrel még soha sem találkozott. Azután a vadászatok téli
zimankós időben, s a hajtás lovaglás, mit különösen kedvelt.
Az állatokat végtelenül szerette. Mikor anyámat esküvő után
haza vitte 9 agár morgott rá, s a legnagyobb szigorral kellett
őket megtanítani, hogy féltékenységből meg ne harapják, ha
apám hozzá ért. Kitűnő lovas volt, s oly szépen tudott lóhátról
köszönni, hogy anyám sokszor kiváj ta tőle, hogy ablaka előtt
ellovagolva köszöntse. Hajtani legjobban tendemet szeretett,
s ugy betanította lovait, hogy a templom előtt, ha akarta,
mind a három térdet hajtott.
5 évi házasság ut n özvegy lett anyám. Visszakerült
velem az azóta egyedül maradt jóságos, de szigorú atyjához
Zsombolyára. Szomorú évek következtek itt. Anyám mindig bánkódott
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a szebbnél szebb magyar nótákat, s a szeméből pedig patakzott
a könny. S miután én csak mellette szerettem lenni, de sirni
nem tudtam látni anélkül, hogy én is vele ne tartsak, együtt
sokat szomorkodtunk. Aztán már csak valamelyik gyönyörű tündérmese mellett tudtam elaludni. Igv tartott ez 7 évig. Egyformán
mult az idő, mit csak a sürün érkező kérők izgalma tett változatossá, kik ellen anyám kétségbeesetten tiltakozott, kiket
é: gyermek szivemmel ugy gyűlöltem.
Egyszer azonban Pesten járt, s találkozott azzal,
kiről első percben tudta, hogy befolyással lesz életére. Keveházi ICováts Gyula volt az, a későbbi egyetemi tanár, kihez rövidesen hozzá is ment feleségül.
Engem ideadtak Zirzen Janka intézetébe, melyet akkor
még ő maga igazgatott. A legkisebb bentlakó növendék voltam,
igy elkényeztettek. Ha most visszagondolok látom, milyen kitűnő
és magyar szellem uralkodott abban.
Egy év múlva, mikor újra haza jöttem, egész más
környezetbe kerültem. Kis testvérke várt, majd később kis leányka született. Attól kezdve a világ más tengely körül forgott. Mostoha apám jobb, előzékenyebb, melegebb,bőkezűbb nem
lehetett volna velem, se anyám szeretetteljesebb, de ma ;amba
zárkozott, szerény természetem túlzottan érzékeny szeizmográfja
mégis mindig azt mutatta, hogy kivül esem a szoro3 családon.
Apámról soha sem esett szó, csak mikor a földeket Torontálban
eladták, mert a bérlővel sok baj volt, nem fizetett, megszökött.
Akkor az volt a közhit, hogy jobb és egyszerűbb a papírokról
a kuponokat levágni, mint r gazdasággal, a földdel vesződni.
Akkortájt cserélték á papírokra a kis Kunó maráci birtokát is.
Kuno anyai családját Siófokon nyaralásaink alatt
ismertük meg közelebbről. A Sió partján volt villájuk a Farkas
nővéreknek, hova Kunó tanulmányai között sokszor lejárt édesa
anyját látogatni. így többször találkoztunk^hol Tante-ok hóna/

pokat töltöttek

, együtt. Elgé visszavonult életet éltek, de

egymás közt nagyon kedélyesek,vidámak voltak. Klemi-tante
/Schererné/ remek háziasszony volt, kitűnően értett a főzés
finomságaikor,, - rendes háza közismert volt. Ez volt passziója.

- 16 Fani-tante ki nem volt férjnél, csak olvasott, külföldi folyóirat oüfifc járat ott, s a nővérek legműveltebbje volt.
Aranka Kuné anyja, nagy olvasottsága mellett a szivjóság és
szelid kedvesség megtestesülése volt. Gabrielle a legidősebb
az előkelőséget képviselte. Minden délután kártyacsta volt náluk, régi megszokott partnerokkal, járták a tréfák. Mutatóba:
elmondom, hogy egy alkalommal a háziasszony megkésve érkezett
haza, s a szalonjában ülve

két kalapos, fátyolos nőt talált.-

Csak k sőbb eszmélt rá, hogy a saját ruháiba öltözött partnerek
voltak azok, az öreg Flori bácsi s a törvényszéki elnök.
A legmulatságosabbak mígis Sándor bácsi és felesége
Gabrielle voltak. Érdekes katanaházaspáija volt korának. I férj
kifelé marcona, pattogó, kardcsörtető, hirtelen, befelé angyali
jé, szelid papucshős. Imádta feleségét, elkényeztette a végletekig. Az asszony, ki természettől is kicsit hiu és önző, ugy
érezte, hogy a világ csak körülötte forog. Szép volt, ünnepelt,
csupa energia, s minden akaratának teljesülni kellett. Ezt mindig elérte, sőt még leány koráan

is a többi nővér rovására,

miért őt azok is különleges lénynek nézték. Mikor én a családba
kerültem, a férfi már nyugdíjas altábornagy volt, s minden idejét felesége szolgálatára fordította. Azt lehet mondani apró
börzenkedéseket leszámitva, boldog is volt. Az asszony ugy kényeskedett, hogy minden tányért, poharat használat előtt leöblített, egészségét mindentől féltette. Szép bőrét ápolta, különleges

ételeket evett és mindig finomabb volt mint mások. Neki

voltak a legszebb afcuhái, kalapjai, azi természetes volt és hogy
szegény Sándornak zesbei tele voltak ütyollal, gombostűvel, legyezővel, tükörrel : lüdnyonnal,:T kendőkkel. Mindig kellett valami
eIe
és soha sem tudta szegény
gyorsan előadni a kivántat. Mikor
öltözködött szobalány, vagy komorna keze hozzá nem érhetett,
csak Sándor segíthetett neki, még a s fésülködésnél is, nélkülözhetetlen volt ilyenkor. Történt hogy egyszer korábban értünk oda
hozzájuk, mint gondolták, s a Tante még nem volt felöltözve, ez
a szent müvelet éppen folyt. Miután ez elég sokáig szokott tartani, leültünk kármán egy kis ramslira. Sándorbácsinak remek
kártyája volt vidáman kiáltozott - nyert. Egyszerre kinyilt egy
kevéssé az ajtó s kiszólt Gabrielle: Sándori Mindjárt volt a
kiábrándult felelet, de csak nem tudta hirtelen a kártyát letenni, ugy hogy a Sándor most erélyesebben újra felhangzott, s az
ajtó hangosan becsukódott. Erre már felállt Sándorbácsi, ellépett
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volna szemét égnek emelve sziszegte: "De most aztán ugy befűzöm!"
Azon' a bánatán is sokat mulattunk, mikor hallottuk,
hogy éjjelente többször is, mikor legédesebb álmát alussza, erélyes hangra riad fel: "Sándor öblits!" S mikor ő dühösen a másik
oldalára fordul, újra felhangzik ezúttal már erélyesebben a felszólítás: "Sándor csak nem akarod, hogy a fogorvos rajtunk gazdagodjon meg!"
Mikor aztán teljes díszben, vendéghajjal, ékszerekkel
feldíszítve, selyem ruhában leült nagy tempósan a kanapéra, meg
kellett hallgatnunk, hogy:Jf- Egyszer Tarnopolban Radziwill herceg....
vagy,hogy hány rózsa vagy fecske volt a ruháján az udvari bálon."
Azért szerettük őket, mert mulatságosak voltak, sokat
lehetett rajtuk ás velük nevetni. De mikor Gabrielle Tant már
nagyon magasan járt, nem bírták tovább testvérei, s Vikinek cimezve bosszangatták.
Sándor bácsival sokszor elmondattuk, hogy hadnagy
korában, hogy sikerült bemutatkozása az uj ezreaesnénél. Kicsípte
magát, minden ragyogott rajta, bejelentés után kardját, csákóját
hóna alá kapva belépett a szalonba. Kissé várnia kellett, mit
vigyáz állásban töltött. ;ajd belibbent a ház úrnője. Hirtelen
mozdulattal sietett kezet csókolni, miközben feldöntötte az állványt, a nagy kinai porcellán vázával, mely nagy zajjal tört ezer
darabra. Erre oly hirtelen fordult meg, hogy a kardja bevágta a
nagy tükröt. Ez mind néhány másodperc alatt történt, s oly őrölt
csörömpölést csinált, hogy bár katona volt, szőnélkül menekülve
elrohant.
Kikor Gabrielle öreg korában özvegységre jutott, fel
kellett adnia a pesti lakást, elmaradtak télen a rivierai üdülések.
Háborúban beköltözött a fehérvári családi házba. Akkor már a többiek halottak voltak. Ezerényen élt a megváltozott viszonyokban
magányosan. De szokásait, s a dekorumot mindig megtartotta és
soha, senkinek sem mutatta, hogy az egyedüllét, vagy változott
viszonyai és anyagi helyzete nehezékre estek. Erre tul gőgös
volt. Éppen ugy járta a selyemruha - ha régi is vo-lt - a vendéghaj, s az ékszerek, ha nem is volt már kinek öltözni. Eem érintkezett senkivel, naphosszat ült a kerti padon elmerengve, csak
éjjel bolyongott a lakásban. Egyedül a kertl.z kis 4 éves leányát, az "udvarhölgyet" tűrte maga mellett, ha szépen felöltöztették. Később még csak az apácát, ki társa és ápolója volt

p

- 18 haláláig. De még a végén is elmondta, hogy kiszolgálónője az
előkelő V/elligrand családból származik, mely valamikor a lengyel király udvarában oly nagy szerepet játszott.
Anyja halála után kikapta Kunó anyai jussát. Szép
két szobás lakást bérelt a Vigadó téren„ ablakai a Dunára néztek, 3 nagyon Ízlésesen berendezte. Mostmár komolyan gondolt arra, hogy a gyászév leteltével megházasodik. De ujabb akadályok
tornyosultak. Anyám mikor megtudta, hogy a nagynénik más választásnak jobban örülnének, arra az állásponra helyezkedett,
hogy egyelőre nem adják beleegyezésüket, még ugy is fiatalok
vagyunk, - Kunó még nem volt 24 éves - várjunk. Persze erről
hallani sem akart, kétségbe volt esve. Akkor irta Kamii bácsinak
azt a levelet, mely halála után került kezembe, s melynek meg
volt a hatása. Megtörtént az ünnepélyes megkérés, s augusztus
18.-án megtartottuk az eljegyzést. Mindenek dacára az enyémek
megmaradtak kívánságuk mellett, az esküvőt csak 8 hónap utánra
engedték kitűzni.
A mátkás idő alatt sokat találkoztunk, mind jobban
rájöttünk, milyen egyformán gondolkozunk, felfogásunk, Ízlésünk,
kedélyünk mennyire egyezik. Boldogan vártuk, hogy végre eljöjjön
nagy napunk.
Az Egyetemi templom kápolnájában történt meg az esküvő április 24.-én, fényes ragyogó időben, mely mintha előre
jelezte volna azt a gyönyörű életet, mely útjára indult. Nászutunk Bécs, Insbruck, Milánón át az olasz tavakhoz vezetett. A
rózsanyilást teljes pompájában találtuk, leírhatatlan szépségeket láttunk, s két boldog gondtalan gyerek hálásan köszönte a
jó Istennek nagy kegyelmét.
Hazaérkezve azt képzeltük életünk legszebb szakazsa
volt ez az ut,csak aztán láttuk, milyen perspektívája nyilt
előttünk a boldogságnak, mikor kifeszítve vitorlánkat, vigan,
reménységgel és bizalommal vágtunk neki az életnek. Nem féltünk semmitől, ugy éreztük szorosan Összefogva mindent el tudunk
érni és közösen mindent el tudunk viselni. Attól a perctől egyek
lettünk. Erős várunk volt az egymás iránti bizalom szent érzése,
tudtuk, hogy egymást se magbántani, se megrövidetni nem akarhatjuk. Saját önzési körünkön belül ketten voltunk. Biztos voltam, hogy ő csak felém hajlik, s Ő érezte, hogy én csak neki élek.
Tudtuk, hogy senkire sem számithatunk, tisztán a magunk erejére
vagyunk utalva. Apátlan árva gyerekek voltunk, szerények és
megalkuvók. Most hogy visszanézek, látom milyen kegyelme volt
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. - 19 velünk a jó Istennek, hogy mindez 33 évig változatlanul, megszakitás nélkül tartott, s a szeretet lelkemben ma is igy él
tovább.

II.
O T T H O N U N K .
Kuné természete, modora, ut aza. sok,
H i d egk u t.

Budapesten kedvesen berendezett lakás várt a József
körúton, hol az első lo évet töltöttük, akkor az volt nekünk a
világ legdrágább pontja, melyben megkezdtük közös életünket.
Megértésben, hűséges bizalomban való együttélésünk
során, ösmertem meg mindjobban a benne lévő értékeket. Lénye,
modora, egynletesen derűs volt, megértő és elnéző. Mindig barátságos, udvarias. Skálájából teljesen hiányzott a kicsinyesség, a rosszkedv^, az unalom, a pesszimizmus, s a hipokondria
húrja. Tőle soha, de soha indulatos, haragos, kellemetlen szót
nem hallottam. Ez igy volt az együtt töltött 33 év végóig. Soha
sem tépte szét az illúziókat, s kedvességével, jóságával újra
és újra meghódított mindennap. Zárkozott volt és tartozkodó,
benső barátot nem keresett, talán csak én láttam lelke mélyébe.
Hivatását és otthonát szerette. Életünk szakadtIán ünnepe lett
a harmóniának. Ez nem is lehetett máskép az ü Istentől megáldott
természete mellett. Meg is szűnt igy önálló életem és hozzásimult az övéhez. Szőttünk nagy terveket, célokat tűztünk magunk
elé, de mindig olyanokat, melyeket munkával vagy következetes
takarékossággal magunk elérhettünk. Ezekért mindent ""Sandkorn
für Sandkorn" örömmel hordtunk össze,- ha kellett, lemondásokkal.
Igy soha sem csalódhattunk. Kovácsoltunk minden évre előre másfél - két hónapos külföldi utitervet, ezeket vasakarattal keresztül vittük. Előtte éltetett az élvezetes készülődés, tanulás,

közös olvasmányok, majd haza térve emlékeink feldolgozása. Bejártuk a háborúig egész Európát "Per ardua ad astra" -

mert

oda akart kerülni a a munka, a haladás, tökéletesedés, tehetségeink kifejlődése öröm volt nekünk, ugy mint nemes becsvágyának lépésről-lépésre való teljesedése.

Rendszeresen tanultunk együtt. Ez épp oly szórakozás volt Neki,
mint nekem. Közös tanulmányaink keretében foglalkoztunk az
antik világgal, Euripides tragédiáit, Goethe és Racine feldolgozásával hasonlítottuk össze. Történelmet az ő kedvelt Ranke
köteteiből merítettünk, műtörténeteket vettünk át és Vasori
korabeli feljegyzéseit forgattuk. Számtalan monográfiát

olvas-

tunk s élveztük a magyar és világirodalom gyöngyeit. Utazásunk
azután a remekmüvekhez vezetett. Jól emlékszem, hogy bokdácsoltunk a hordók között 19o4-ben Velencében a palazzo Labbia nagy
termében - mely akkor olajraktár volt - hogy a pompás Tiepolo
plafont lássuk, mellyel abban az időben nem sokat törődtek, sőt
minden barokk emléket lekicsinyeltek, s azokat még az olasz templomokból is kitették. Férjem pedig nagyon bámulta és értékelte

- 21 a barokk művészet nagy kompcepciói és épületeinek monumentalitását. lyan behatóan foglalkozott ezzel a korral, s olyan hatással
volt az rá, hogy élete végén szivesen elfogadta Notgemeinschaft
der Deutschen 7/issenschaft fölszolitás&t, hogy munkát irjoiv a
német barokk kastélyokról. Sajnos ezt már nem tudta megvalósítani.
Remek szinkronisztikus táblát készített nekem. Griás
papírlapon nagy kockákba jegyezte be az 12oo-as évektől kezdve
a fontos eseményeket. Vízszintesen az évszámok futottak, függőlegesen pedig az egyes országok, s azokban a világesemények,
irányok, mozgalmak, stílusok, irodalmak, nagy emberek, sőt még
a kronik skandalöznek is megvolt a maga kockája. Tisztán le lehetett
róla olvasni, hogy mely események idézték fel egymást, melyek
történtek párhuzamosan és minden kór alakulását, szellemét. Oly
sok érdekes részletet tudott fölébehajolva elmondani, magyarázni.
Bámulatos memóriájában minden készenlétben volt és milyen átlátszó
előadásában a legbonyolultabb kérdés! Örökké fogom sajnálni, hogy
ez - a
: kedves emlék az első kommunizmus költözködéseiben elkallódott.
Mialatt ő otthon hivatalával kapcsolatos munkát végzett,
születtek meg himző tünnyomán a párisban rajzoltatott goblen
fotelok. De sokszor kivánta, hogy zongorázzak neki. Olyankor a
komoly zenét szerette. Mikor kérdeztem, hogy az nem zavarja- e
a fogalmazásban, azt felelte, ellenkezőleg a ritmus és a stilms
ügy hogy emiitettem is neki tréfásan, hogy sok mindent én
muzsikáltam ki belőle.
Minden 5 percet felhasznált. Folyton olvasott, gyűjtött, ez megtermékenyítette, s a magból százszor annyi lett.
Tárgyával alaposan foglalkozott, térképpel, ceruzával
kezében
felkutatott minden arra vonatkozó adatot, számot. Boldog órát
szerzett neki, ha igy rávilágított reflektorával egy-egy pontra,
mely érdeklődése központjába került. Aláhúzta a fontos dolgokat.
Minden témakörnek, szempontnak meg volt a maga szinü ceruzája,
sokszor jegyzetet is csinált. Külföldi lapokat olvasott. A Le
'Temp?,a DailyJ&ail a FrakfuTter Zeitung minden nap asztalán
feküdt
. ^ külföld minden jelentős politikusa beszédét olvasta,
figyelemmel kisérte a világ fejleményeit s mindig arra gondolt,
mit lehet a magyarok hasz> ára fordítani?
Ha azt lehet valakire mondani, hogy élő hite van,
akkor Ő rá az illett, hogy élő hazaszeretete volt. Mindent
•

szeretett, ami magyar, büszke volt, hogy anyja révén tiszta
magyar vér folyt er-eiben. N kem is sokszor mondta, hogy azt
szereti bennem, hogy természetre, külsőre magyar vagyok.
Bántotta, hogy i egen nevét sokszor fölemlítették.
Akkor kérdezte egyik könyve előszavában:"Mi a kötelessége az
idegen nevü magyarnak? Az hogy hazáját jobban szeresse és többet
dolgozzon érte". Hirtelen replikájával pedig nagy,.derültsége i;
ne v u
kel .ett a parlamentben, mikor egyszer Budavári képviselő társa
magyarságát vonta kétségbe. Erre megkérdezte Kunó kinek van
több köze a magyarsághoz annak-e kinek őse Budavár visszavételénél tanúsított hoseiességé'átáeapta a koronát, vagy annak, ki a
Budavári nevet egy koronáért vette? Ilyen lobogó magyarság volt
benne, aki vonásai, temparementurna, műveltsége révén bár mely
nyugati ország fia lehetett volna.
Csodálatos volt sokoldalúsága. áokszor megbámulták
szakértelmét a le ^ellentétesebb dolgokban. Mikor 1929-ben mint
miniszter hivatalos uton volt Németországban, sok mindent bemutattak neki. Szakemberek félre hivták titkárát s megkérdezték
tőle, mi volt ez az ember mielőtt miniszter lett? Mérnök, orvos,
tört nész, jogász, vagy természettudós? Olyan szakszerűek hozzászólásai!
memóriája hihetetlen volt, minden pillanatban pontosan
működött. Nagyobb műveltség, kulturáltság alig képzel ető. Ezt
utolsó napjáig törekedett tökéletesíteni - ebbe soha sem fáradt
bele. Halála előtt pár héttel mondta nekem, utolsó már nyugalomban töltött telére célozvauttem is hiszed ebben az évben mennyit
fejlődtem". Megesett, hogy bámulva kérdeztem mikor volt ideje
ezt vagy azt elolvasni, kisült, hogy nem is ő olvasta, de jő régen
én, elmondtam neki. Nála megmaradt, én elfelejtettem.
Alapjában mindig egyedül állt a Szegeden alakult
társaságnak sem volt tagja, ezt éreztették is vele Gömbösek
sokszor. Biztos fegyvere volt a mindig egyformán fegyelmezett
önuralom,mit gyakran megcsodáltam. Nyilatkozataiban ovatos volt,
senkit sem kicsinyelt le, bármilyen na±r nézetet is vallott;
öntelt alakokkal is bámulatosan türelmes volt, dacára annak,
hogy mindig mulatott a nagyképűségen. Rosszat nem mondott

senki-

ről, s amit hallott azt nem adta tovább. Asszonyok fölött ha
férjeiknek jók voltak, pálcát nem tört, s asszonytól ha bajban
volt soha sem várta meg, hogy kórjen, mindig elébe ment. Volt
benne valami a régi lovagi világból. Barátságos segítsége nők
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hivatalnoknőt a legfelső emeleten. Mindjárt megkérdezte az igazgatót, nem lehetne-e őt egy lenti emeleten elhelyezni.
Becsületére a legminuciozusabban kényes volt. Egy
porszemet sem türt meg rajta. Épitkezeseink számadásait legpontosabban vezette. Gyűjtötte házunk átépitésének számláit, a
bank kimutatásait, s a szakértő véleményeket, legelső építészektől, hogy ha netalán meggyanúsítanák, mindig betekinthessenek
dolgaiba, mint nyitott könyvbe. Ezeket a kimutatásokat fekete
vászon dobozokba gyűjtve könyvtárában tartotta.
ő senkit sem sértett, lovagias ügyeiben mindig ő a
sértett fél - olyankor bátran szembeállt és elégtételt vett magáV

nak fegyverrel, bocsánatkérés formájában, vagy a bíróságnál. Volt
idő mikor a Magyarságnak több szerkesztője volt elit élve igaztalan támadás miatt egyszerre. Később hallottam csak, milyen
nyugodtan irta meg végrendeletét egy veszélyesebb párbaja előtt.
Azokkal, kik alatta álltak, s hibáztak, igazságos,
szigorú de emberséges és belátó volt. Nem engedett senkit tönkre
tenni. Csendesen szóbeszéd nélkül intézte dolgaikat annyaira nem
szólt senkinek, hogy sokszor szeszélynek bélyegezték egyik-másik
áthelyezését. Ezért sokan titokban hálásak lehetnek neki.
Történelmi ösztönével, a multak tanulságával munkálta
a jövőt. Annak élt minden csepp vérétel, hogy hazája el ne maradjon a nemezetek országútján. Semmi sem volt sok neki, ezért
irta a cikkeket, mondta a beszédeket, buzdított, bátorított, biztatott fáradthatatlanul - magát soha sem kimélva. Arra soha sem
volt rest, hogy a dolgodat újra és újra kifejtse, megértesse, s
E er yem
az ellenzőket meggyőzze, Elalála után mesélte nekem Hegedűs Lóránt
ifjú kori társa, később pénzügyminiszter kollegája, hogy nem
mindenben értett vele egyet, 3 ezért többször támadta is. Egyszer
azonban kettesben minden átbeszélve, ugy meggyőzte, hogy a végén
megölelte és mondta neki: "Kunó én Téged soha többet támadni nem
foglak!"
Tanítani és gyógyítani kell ezt a derék magyar népet.
Azé t kellenek az iskolák s az egyetem a klinikákkal. Örömmel
figyelte, hogy az eleinte idegenkedő alföldi hogy barátkozik meg
mindezekkel és kárpótolva volt minden fáradtságáért. Azt is
sokszor hallottam tőle, akár hogy is támadnak, azt még sem vehetik
el az országtól, hogy lesz 2-3 ezer fia, kik hivatva lesznek a
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- 24 vezetésre, kiket a külföldi kollégiumokban legjobb európai
kiképzésben részesítünk - s boldogan dörzsölte kezeit.
Mikor gondolkodott, tekintet-e távol járt, de ha
magyarázott vagy beszélt sokszor becsukta s z e m é t . H a

ötlete

támadt felugrott, néhányat föl és alá járt, ujjaival esett eregetett, majd irásba vagy gépelésbe fogott. Legjobban szerettem,
ha nekem diktálni kezdett. A gondolatok tisztán, szabatosan,
szinesen születtek. Megindult agyában az összefüggések és a szines részletek finom filmjének pergése. Akár beszélt, akár irt,
érvényesült nagy felkészültsége, tapintata, biztos ösztöne és
ha kellett átütőereje, szinte művészetté vált kifejezési módja.
A folyékonyan diktált szövegen soha sem kellett változtatni. Soha
sem volt hosszadalmas, se felületes, de kicsendült belőle a tudós
fölénye, a politikus mérséklete, nagy magyar lekessége, a célok
tisztasága. Borofeaéles kiművelt elméje, s a gyakorlatban szerzett
lelki és szellemi önfegyelmezése olyan fokot ért el, mely nagy
felsőbbséget adott neki mások felett. Ehhez tehetségét, mint
Isten ajándékát hozta magával segítségül, hogy hivatását háborgó
indulatok támadásaival szemben is felelősségteljesen betölthesse.
Erősen hitte, hogy a jó vagy rossz cselekedetnek még
*

itt e földön megjön a jutalma vagy büntetése. Ha az ember jószivvel ad, az valami formában a gondviseléstől mindig visszajön.
Azt is hallottam tőle, hogy "arra törekszem, hogy azzal szemben
aki meghalt, ne legyenek jóvátenni valóim. De a legkedvesebb
nekem az volt, mikor azt mondta, "csak azért vágyom a túlvilágra,
hogy azokkal, kiket szerettem továbbra is együtt lehessek". Ezt
a többeknek emiitett vágyát Hekler Antal föl is használta róla

-t-Lásd

halála után irt megemlékezésében. /KK.emlékezete

76.oldal./hátlapot./

Az emberektől seramit sem várt, igy nem érhette meglepet és*.. Nagyon jól tudta, hogy minden tömjénezés az állásnak
szólt. - Ha támadták, a vádakra mindjárt megfelelt, vagy ha nem
lehetett, ugy várt - mert várni tudott.
Igazságtalan bírálat, megnemértés rosszul esett neki,
de szive mélyén maradt a keserűség, mert büszkébb volt, sem

~ogy

azt mutatta volna.
Esténként ha elfáradt, ..vagy űogy figyelmét másra
terelje elővette kedves költőit - hogy "ki ne száradjon a lelke".
Átélte velük kedélyük hullámzását, s ami megkapta, azt felolvasta.
Sokszor felkacagott tréfáikon, de különösen régies kifejezéseken
tudott szórakozni. Zrínyi szavain, Széchenyi mondásain is fel-

+/ Kuno tehát"nem a goethei szellemi tevékenység" cimén, hanem a
szeretet jogán ostromolta az örö&évalóságot, mely a goethei
jogciraen is megilleti, melyet
tőle.

az isteni kegyelem sem tagadhat

meg

- 25 derült s azokat játékosan ismételgette. Szivesen megjegyezte
azokat a sorokat, melyek ráillettek jelenére, vagy melyeket
mottónak alkalmasnak talált.
Volt fantáziája, tudott álmodni, tervezni, s volt
bátorsága azokat megvalósítani, "szikes talajon is orchideákat
nevelni" mondta Ravasz László. Fiatalon biztos volt dolgában,
mert amit jónak itélt, s elhatározott, abban bizott
ervszerüen keresztül fogja vinni. Később minisztersége utolsó éveiben, többször hallottam tőle, mikor sikereire emlékezett, hogy
ma már sokat nem mernék újra kezdeni. De ha életemet kezdhetném
újra, azt egészen igy csinálnám megint, s megsimította egész
fiatalon megőszült hajamat.
Örömet szerezni szeretett. Sokszor láttam, hogy
sajnálta, hogy nem szerezhetett nekem nagyobb meglepetést. Mondta
is elégszer "Lásd én mindent oda adok elsején, még a szórakozásra szántat is, s ezzel megfosztom magamat attól, hogy Keked valamit hozhassak". Sok évig egész amit magának megtartott, kicsi
napi pénz volt. Könnyen lemondott pénzről, előnyről, de ami már
az övé volt, ahhoz ragaszkodott, azt szerette, óvta. A Klebelsberg
zsenialtitás, a Farkasok józan realitásával, takarékossággal,
számolni-tudással párosult. Mit , mindig, első sorban Önmagán gyakorolt. Velem és másokkal a legmesszebbmenő nagylelkűséget tanúsította. Kicsinyességet nem ösmert, s na két dolog között választanom kellett és tanácsát kértem, mindig az volt a felelet,
'Vedd mind a kettőt."
Kivételt nem ismerd derűs kedélye egész környezetét
hatása alatt tartotta, kizárt minden zökkenőt. Dicsérni volt
módszere. Ha kedve ellenére tettek nem szólt, ezt mindenki nehezebben viselte a házban, mintha korholt volna. De azt a pár kis szőt,
hogy "Jól van fiam" olyan hangsúllyal tudta kiejteni, hogy abban
minden elnézés, megbocsájtás vagy dicséret benne volt.
Soha sem szabad szimpátia vagy szeretet nyilvánítás
mellett egyszerűen elhaladni - mondta szokszor - azt szivesen
kell fogadni és a legkisebbet sem szabad kupirozni. Ka kérni
jöttek hozzá, jószivvel mindent meghallgatott. Szívesen segitett
ha lehetett, s ha már sokszor zaklatták valamiért és jelentették
neki, hogy már megint itt van az illető, azt felelte: "Hagyjátok
élni akar
szegény',' Vagy ha ismételten lányáért, fiáért könyörgött, s attól akarták megmenteni, azzal védte meg: "Hiszen akinek kér, azt szereti". A szeretetet mindig megbecsülte, még ha
az kis fekete kutyájától jött is. ,ooha sem lökte vissza..ha felugrott rá, s beporozta rúnáját, meg akkor ,.em, ha mar fel volt
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birta elviselni, de ilyenkor becsukta a szemét és tűrte. Ha
kérdeztük miért engedte, az válaszolta, mert szegény kis Maxi
szeretetét csak igy tudja megmutatni.
Soha sem hallottam parancsolni, ha akart valamit
a kérlek, vagy légy szives 3oha sem hiányzott. Az alkalmazottaknak is ugy mondta, ha ráérsz, ha teheted. Szerették is, azt
dicsérték benne, hogy nem nézi le aszagény embert. Ha hirül
hozták, hogy valaki fondorkodik ellene, csak azt az egy szót
mondta:"szegényke". De ha meggyőződött, hogy rosszakarattal
akarják bántani, akkor attól elfordult és létezéséről nem vett
tudomást, mig ügyét rendbe nem hozta. Ha indultunk valahova,
hova pontosan kellett érkezni, s ő előbb elkészült, soha sem
sürgetett türelmetlenül. Mikor már elmenőben a kocsiban mondtam neki, hogy milyen kedves tőle, hogy nem nyugtalankodott,
azt felelte, úgyis tudtam, hogy sietsz, s hogy nem szoktál elkésni. Ugyanúgy volt, ha későbben értem haza valahonnan, vagy
ha az ebéd váratott magára. Ha kedves rostélyossá keményebb volt
mint máskor s én menteni akartam,egyszerűen válaszolta: "Istenem
hát jobban megrágjuk".
Minden felindulást egy kedves szóval megtudott szüntetni. Egy napon haza érkezve rögtön meglátta rajtam, hogy valami
történt velem, akkor bevallottam neki, hogy jegygyűrűmet egész
délelőtt kerestem, de nem találtam. "Ezen csak nem busulsz,
rögtön újra elveszlek, ha nem lesz meg." Mondta nevetve. De
szerencsére meglett. A legkisebb figyelmet észrevette, s kedvesen
megköszönte, ha pedig beteg volt, mindent csendesen türelemmel
viselt, mert senkinek sem akart terhére lenni. De ha valami
bántotta, vagy kényelmetlen volt neki, rögtön elővette könyvét s bele temetkezett.
Érdekes tulajdonsága volt, hogy bármikor a nap bármely szakaszában el tuaott aludni ha fáradt volt - de azonnal.
Ha lo perc állt rendelkezésére, akkor lo percet aludt. Mikor
kérdeztem, hogy lehet az? azt válaszolta, az tis tán önfegyelem
dolga. Mindent ki tudott gondolataiból kapcsolni ha akarta.
Azért volt képes, mikor nála otthon tanácskoztak^ már kimerült
volt? lo perces szünet után szobájábol felfrissülve mjjmlt erővel visszeme ni.
Azt irta Róla halála után egyik napilap: "Művészet
volt életének tiszt sága, tehetsége, munkássága." Enél találóbbat

nem mondhattak volna róla. Azt tartotta, közéletben szereplő
férfihoz hozzátartozik magánélete. Az övé nyitott könyv volt,
melybe bárki betekinthetett. Csak 2 dolog létezett számára: a
munka és otthona. Két lélek lakott benne az erélyes küzdő, alkotó, meggyőződéséért - ha kellett - kitartással harcoló államférfi, kit mindenki jól ismert. A másik a mindent megértő, türelmes, mindig derűs gyengéd lelkű ember, ki két kézzel szórta
maga körül a szivjóságot. Aki mindig segítette a gyengéket.
"írták róla: "Havasi csúcsok tiszta napsütötte levegője vette küröl, melybe környezetét is felemelte. "Salak, por és
gőzös párák nem értek föl hozzá."
Szóba hoztam egyszer, mennyi alkalma lett volna arra,
hogy körülvett állásában rólam megfeledkezzék, mosolyogva egyszerűen válaszolta:tudtam, hogy neked az több fájdalmat okozott
volna, mint örömet nekem.
Ha visszanézek, látom milyen magasságban élt a kicsinyes, személyeskedő, tülekedő emberek közt. Kitűnő és kifejező karikatúrát rajzolt róla Gáspár Antal, mely a parlamenti
muzeum Klebelsberg szobájában van felakasztva. Középen semmivel
sem törődve mint gyermek ül nyugodtan s elmerülve épit kockáiból, mialatt körülötte társai egymás hajába kapaszkodva veszeke dnek.
Ha valamiért bosszankodott, s azt este előhoztam,
csak annyit mondott - erről ne most beszéljünk, most talán
visszavágnék, s azt nem akarom. Ezt soha-sem is tette.
Mielőtt valamit elhatározott, karját karomba fűzve
járt velem föl és alá, vagy rótta a kert útjait. Elmagyarázta
a helyzetet, s mindig megkérdezte, mit szólok hozzá? Sokszor
hallgatott rám, de mindig azt az érzést keltette bennem - s ezt
oly kedvesen tudta csinálni - hogy közösen határoztunk.
Mindig hibáztatta azokat, kik feleségeiket vagy
hozzátartozóikat meg akarták változtatni. De mégis észre vettem,
hogy passzivitásra hajló természetemet iparkodott aktivitásra,
önállóságra serkenteni. Eleinte segítségemre volt, mig aztán
teljesen magamra hagyott, hogy egyedül határozzak. Életünk beosztását rám bizta, mi kezdetben bizony nagy gondot okozott nekem.
Persze kérdezgettem tőle, hogy csináljam, mit csináljak? Erre
mindig biztatóan válaszolt mosolyogva "Aho >y akarod". Mikor már
többszöri kérdésemre ugyanaz volt a válasz, türelmetlenül ki-

- 28 fakadtam:"de mond-meg végre mit akarjak?". Ezt mulatva ismételgette, különösen, ha megint határoznom kellett. Kost hogy
egyedül maradtam kimo Ihatatlan hálával.gondolok rá azért, hogy
mindenbe bevezetett^ betanított, hogy igy önállóan meg tudjak
állni.
Életünk anyagi részét a legteljesebb bizalommal
rám bizta. Ha nem lett volna bennem születésemtől fogva a leküzdhetetlen takarékosság, talán mindent elfecsérelhettem volna.
Pénzzel törődni nem szeretett, mégkevésbé róla beszélni.
Soha sem keverte magát adósságba, bármit kivánt vagy
bármire vágyott is, mindig megvárta, mig összegyűlt a p ,nze.
Gondos volt, minden apróságot megbecsült ővótt. Csak szellemét
és munkáját szórta bőkezűen. Boldog volt, ha hóna alatt könyvet
hozhatott könyvtárába, melyet annyira szeretett. Használta is
állandóan. Könyvei épp ugy nem pihentek polcukon, mint ahogy nem
lankadt soha tanulásban, olvasásban. Kern is láttam egy percig
sem elmerülni az önelégültség nyugalmába - bármit is sikerült
elérnie. Egész életében mindig nagy dolgok felé volt utbgn, űzve,
nyugtalanítva a gondolat követelő sürgető erejétől. Tele volt
aggodalommal, elégtelennek találta hazája állapotát, s emelése
volt működésének rugója, egyetlen célja, vezérfonala. Csak
utolsó éveiben nem érezte már - mint mondta - az ifjúi merészség élő tüzét. Talán - bár ezt soha sem mondta - kicsinyes, féltékenykedő társai állandó támadása nyesegette szárnyait.
Lelkének egész nemes életének gerince, a nemzete, a
agyarság előbbrevitele, s a becsület volt. Ezért beszélt, irt
és dolgozott. Beszélgetéseit, beszédeit beragyogta nagy felkészültsége, szeretetreméltó egyénisége, átfogó Ítélete, finom
előkelő izlése - tiszta mély hangon csendült körülötte a harmónia. Csak céltalan kellemkedések, udvariaskodások elől tért
ki lehetőleg.
Mindent önmagából merített. Sokszor mondták róla,
hogy fanatikusa a munkának, pedig olyan volt, mint a bővizű
forrás, mely fáradtság nélkül, könnyen, jókedvűen adja, pazarolja kiapadhatatlan kincseit, ötleteit, szellemét« "Lehet
túlságosán sokat dolgozni az elhagyott .magyar ugaron"? kérdezte ilyenkor. Befelé élő, szerény alaptermészetéből és egyedüllét érzéséből fakadt az a tudata, hogy mindent önmagának
kell kiküzdenie, elérnie. "Szegény kis eszemre va ;yok utalva"
mondotta néha.

- 29 En távol álltam a politikától, nem szerettem azt
az asszonytipust, mely
férje dolgaiba avatkozott. Boldog voltam, ha munkájáról tájékoztatott, s ha valamiről velem beszélni
akart, de hogy mi volt a hivatalban, vagy a párt napi eseménye,
azt soha sem kérdeztem. Azért bizony néha zavarban voltam, mikor
megkérdezték tőle.i£,hogy vélekedik az urad erről vagy arról az
esetről? Talán furcsa is volt, hogy nem tudtam megmondani sokszor, de én mindig arra törekedtem, hogy hagyja kivül az ajtón
hivatalos dolgait, s hogy másfelé tereljem gondolatait. Dehogyis
kivántam volna, hogy otthon esténként mégegyszer mindent elmondjon, s külön öröm volt nekem, ha ez sikerült. Ereztem, hogy otthona és asszonya jelentették neki a kikapcsolódást, a pihenést,
s munkáján és kötelességén kivül a világot. Mindenért kárpótolva
voltam ha tetszett neki, amit tettem, mert egy elösmerő szaváért
nem adtam volna a világ minden dicséretét.
Bizony sokszor kimerülten, halálra fáradtán érkezett haza, de arra nem volt eset , hogy kedvesen, kényeztetve
ne szólitott volna már, amint a kapun belépett. Nem is volt semmi, de semmi, ami visszatarthatott volna, hogy elébe siessek. A
fekete kutyám meg én mindig vártuk, s milyen öröm is volt, mikor megsimogatva mondta: "milyen jó is nekem, hogy mindig itthon
talállak, s nem kell üres házba hazajönnöm."
Sokat szenvedett fejfájástól, de munka közben nem
engedte, hogy bármi is akadályozza. Teljesen alárendelte fizikumát szellemének. Zsebében mindig volt aszpirin, azokat nyelte
ilyenkor. Nem zavarhatta se meleg, se hideg, se fáradtság, se
éhség, egyszerűen nem vett ezekről tudomást. Sokszor szórakozottan evett, észre sem vette, hogy valami jó-e vagy nem. Minden kis figyelemért azonban mindjárt kimutatta örömét, mégha
az néhány fiatalhagyma is volt, mit a kertből felhoztak neki.
kiserete
Mikor építkezésnek nézett utána, már a járda szélére
szeretett volna leülni, olyan kimerült volt - mint mesélték de ő fáradhatatlanul ment tovább állványokon lépcsőkön. Ugyanígy
volt utazásainkon. Bármilyen hosszú is volt az, a legutolsó
napon éppen olyan érdeklődéssel nézte a dolgokat, mint az elsőn.
Tájékozódni bámulatosan tudott, amihez én egyáltalán nem értettem. Idegen városban indulás előtt otthon nézte meg a térképet
s biztosan jutott el oda ahova akart. Ha azonban véletlenül elvesztette a fonalat, engem kérdezett, ha azt mondtam jobbra,
akkor tudta, hogy a helyes ut balra van.
Minden évben boldogan vettük elő 6-8 heti utazásra
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áldozat, mert pénzünk abban az időben jobb volt, mint a frank,
vagy a lira, ugy hogy ott többet kaptunk érte, mint itthon.
Elsőrendű szállodákban lakhattunk, hol előzékeny figyelemmel
fogadták az idegent és nagy kényelmet s pompás ellátást adtak.
N

Nagy gonddal készítettük utunkat, melyben minden

tanulnivágyás és szórakozás összpontosult. Kinyílt ilyenkor
előttünk egy ablak, melyen becsillogott vágyaink teljesülése
és kitárult egy kapu, melyen át kiléphettünk a nagyvilágba, s
mi repültünk gondtalanul, vigan, mint a fecskék, csak talán
boldogabban. Ezek voltak ünnepeink. Megláttuk ilyenkor milyen a
világ, mikor Isten ecsetje festi azt. Megláttuk a kék olasz
tengert, s fölötte a még kékebb égboltot, csodás felhőivel, a
partok fe ér szikláit, a magasba nyúló sötét cipruszokat, a
szétégazó hasadtjtörzsü szürkés olajfákat, sok égőszinben pompázó
virágot, régi kertek magas falán kiáradó színp ompa s rózsakat,
Plematiszokat, aztán mindenfelé az antik kulturát hirdető romokat
a lebukó nap piros fényében. Etemben álltunk az emberművészet
remek utolérhetetlen alkotásaival, az építeszet, a szobrászat,
a festészet, a zene káprázatos csodáival minden országban. Teleszívtuk magunkat a kincsekkel telt muzeumokban, szabadon járhattunk az Akropoliszon, az Alhambrában ás élvezhettük Konstantinápoly ragyogó szépségét hajónk érkezésekor. Szinte ma is lenyűgöz
a gyönyörűséges érzések emléke mikor ezeket leirom. Merthiszen
egy olyan kedves társ oldalán bejárni a világot, ki mindent tud
és szeretettel mindent magyaráz, s kivel minden gondolatomat
kicserélhettem, kimondhatatlanul nagy kegyelem. Emlékekkel, élményekkel, tanulsággal megrakodva értünk haza. Férjem tele tervekkel, hogy mindent hazája javára használhasson fel - /nem
tudom ma, hogy érdemes volt-e?/
Az első világháború után utazásaink sora megszakadt,
mert akkor nem tartotta ildomosnak a pénzt külföldön költeni.
• Utazásainkon megjárt utvonalak:

1899. Bécs-Inn3bruck /Brenneren/ Verona-Miianó-Genova-Milanó
Certosa di Pavia - Gardone, Como, Belaggio - Lagomagiore
/Simplomon/ Luzern, Zürich, és München-Bécs.

- 31 19 o o. Vele nce-Ravenna-F ir enze-Rőma-Náp o1y.
1901. Regensburg-Nürnberg-Würzburg-Heidlberg- orms-Líainz/Raj nán/-Köln-Aachen-Paris,
1902. Corfu-Patras /Corintusi öblön át/ Athen-Eleusis-CorinthNauplia-Thyrins-Kicaene-Pireusból-Konstantinápoly.
1903. Firenze-Velence.
1904. Abbazia-Velence.
1905.

Albulabahnon-St«Móritz-Linthal-Clausenpass-Flüelen.Axenstein-Luzern-Pilátus-Erünnigbahnon Rothorn /Brienzi-tó/Interlaken-Lauterbrunnen-;éürren-Jungfrau-bahn-Grindelv;ald~
Interlaken-Grimselpass-Rohngletscher-Furkapass-Göschenen/Gotthardon át / Lo carno-Lagomagi ore-31re sa-lii 1 ano-VelenceAbbazia.

1906. Frankfurt-Küln-Gent-Brügge-Amsterdam- /Calais, Dover/
London-Brighton, Grinich,

;insor-Humptencourt,-/Iloch van

Holland / Sheveningen-Haag-Amsterdam-Sanddam-Zuider tóAnvers-Bruxelles Lausanon át Terité-Lesavans-Genfen át
• Chamonix-. íontenvert-Flegére-Chamonix-Kartigni-ZermattGornergrad-Eimplonon át Milano-Velence.
1907. Roma-Abbazia tavasszal és ősszel.
1908.

Velence-Stra-:.íilano-Genova-Marseilles-Barceloná-Tarragona-r
Saragossa-Madrid-Segovia-Lagranha-Escorial-Madrid-Toledó-

Aranjuez-Cordoba-Sevilla-Cadix-Tanger-Algesiras-GibraltRonda-Granada-Madrid-Nice-Ivlontecarlo-Milano.
s
1909. Landeck-Fintermünsstrasse-Echulz-Vulpera-St.„lóritzJulieren át Ilanz- Oberalpenstrasse-Andermatt-FurkaGletsch-Grimselpass-Interlaken-Genfi tó-Terité-LIartigniSt.Bernát-Aosta-Turin-Milano-Velence.
1910. Rajna

vonaton.Bruxelles-Ostende-London-Dover-Calais-Paris.

1911-12. Győr-IZünchen-iTymphenburg-3chleissheim-Augsburg-StuttgartLudwigsburg-Monrepos-Karlsruhe-Strassburg-Paris-NiceRontecarlo.
1927.

livatalos ut III. 13. Velence-Rőma-Iíápoly-pompei-CapriRoma-Firenze-Bologna-Kilano-: onza-Como-Kilano.

1929. Hivatalos ut és Archeológiai Congressus, Berlin.
Mártával utak: Kariazell-Lőver-Gallyatető-Bécs-Abbazia-VelenceFirenze-Roma Nápoly.
194o. oicilia-Taormina.
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még nem volt általános. Meg is kérdezte egyszer egy jóakaratú
kövér bácsi: "kedves ecsém nem volna okosabb Deák Ferencesen
élni, ki hazája határait nem hagyta el"? É/á^/W^W////////
Magyarokkal ritkán is találkoztunk, az utazgatok zöme angol
és német volt. Ezeket tubáikról, modorukról mindjárt meg lehetett ismerni. Utaink minden évben máshová vezettek, s többszörösen bejártuk a felsorolt országokat. Sorra következtek: Olasz,
Német, Francia, Angol, Spanyol, Görög, Törökország, Belgium,
Hollandia, Ausztris, Sweiz, Hiviere, Marokko. Megcsodáltuk a
kultura haladását. Hallgattunk előadásokat a College de France-on
A Sorbonnop,Bolognában. Végig élveztünk szini előadásokat, operákat és büszkén állapítottuk meg, hogy akkor a mi budapesti
színházaink előadásai nem maradtak el. Soha sem fogom elfelejteni
ezeket az utakat. Milyen fiatalok is voltunk és milyen vidámak!
Minden érdekelt és mindenre vállalkoztunk«
Görögországba hajón indultunk. 19o2 őszén 2 napig
tartó gyönyörű hajöutunk volt. A tenger csendesen foszforeszkált,
a tavaszi nap ragyogóan sütött, az ellátás remekelt, s fiatalságunk jókedve egyre kicsordult. Hiszen mentünk Athén felé régi
vágyaink városába. Útitársunk nemkevésbé boldog nálunk, épp
oly fiatal, lelkes, kedves és vidám /később az Archeologia tanára
az*egyetemen/ dr.Hekler Antal kusénom.A fedélzeten holdvilágos
meleg este felváltva citálták Ho'merost, Euripidest, sőt Aristófanes huncut tréfái is előjöttek.
Megösmerkedtünk egy német egyetemi tanárral, ki nejével utazott velünk egy cél felé« szárazak, szürkék voltak, de
érdekesek. Azonban csodálatosan gyűröttek, s mintha mind a ketten
kinőtték volna ruháikat, ?zok szűkek voltak és rövidek. Határozottan furcsák voltak, félszeg mozdulataikkal s ezen nem csak
mi mulattunk. Elmondták azután magyarázatul, hogy az emelődaru
egy berakodásnál megmártotta a poggyászukat a tengerbe, mert
rosszul vult beállítva. De aztán megfeledkeztünk róluk.
Kiszóltunk Corfuban a bájos szigeten, melyen először léptünk görög földre. Nem tudtuk mit csodáljunk inkább,
fekvését, flóráját vagy érdekességeit. Láttunk hasad törzsű
százados olajfákat^ melyeknek óriási koronája olyan dúsan terem,
hogy mint mondják, egy ága elég egy leány kiházasitására. Narancsfák, kaktuszok, ritka virágok közt jártunk. Az utakon
karcsú magas lányok egyensúlyozzák fejükön a vizes amforákat,
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kövek hirdetik Velence volt uralmát.
Megnéztük Paleokasztridzában az ortodox kontyos
barátok, a világ legszebb helyén épült zárdáját.Magas szikláról
néz le a kék tengerre, melynek lábát zúgva mossa a dagály.
Bemenni nem szabad, csak az udvarra eresztik be a kocsit, de
onnan gyors menekülésre késztet a söprüt soha sem látott évszázados piszok.
Az Achilleon Erzsébet királynénk' kedves helye,, egyszerű épület, de egész emeletén végig húzódó óriásterraszról
a csodálatos kilátás lenyűgöző, hol igazán megtalálhatta a keresett magányt, csendet. Itt várta egyszer királyi férjét hiába. Megmutatta az átutazó Széchenyi Béla grófnak és leányainak a neki előkészített szobát, melyben az Íróasztalra Schratt
Katalin arcképét helyezte. Mikor később Vilmos császár az objektumot megvette, kitette a kert kis olszlopcsarnokából ríeinet és
Erzsébet szép alakját állitot.ta, helyébe.,
sotet
Pontikonizi a kis csöppnyi sziget telve magas cipruszokkal mélyen bent van a tengerben. Ez ihlette Böcklin-t
hires képének a halottak szigetének megfestésére. El lehet képzelni, hogy bujkáló holdfényben milyen sejtelmesen siklanak^
a sajkák halottaikkal egymás után oda, hogy csendesen eltűnjenek
az erdő mélyen - mig az első kakasszóra szertefoszlik a látomás.
Este érkeztünk Patrassba s nagyban készültünk rá,
hogy a Kormntusi öblön reggel végig hajózva elérjük Athént.
Ezt a vacsoránál jó faleroni borral alaposan megünnepeltük,
mi ha lehet még vidámabb hangulatba hozott bennünket. így mentünk végig aztán a hotel folyosóján szobáink felé. A cipők
szokás szerint már az ajtók előtt sorakoztak. Egyszerre megtorpantak társaim.. Felfedezték a német tanár és neje cipőjét.
Ott álltak azok magasra tartott orral egymásmellett félreősmerhetetlenül. A férfié összeráncolt homlokkal vicsorított
tehetetlen dühében és nyelvét csúfolódva öltötte ránk. Határozottan rosszindulatú volt. Az asszonyé ha lehet még fentebb
hordta az orrát s egyre jobban mosolygott. Széles redőkbe húzta
szét ábrázatát, negédesen oldalra billenve kissé, mintha kacéran egyre kacsintott volna. Rögtön kisütöttük, hogy ilyen
bájos cipő tulajdonosa csak a Leonora nevet viselheti. Egyaz ,
szerre megszületett hát "Oda Leonora cipőjéhez", melyet szivük és az ég közt hadonászva rögtönözve felváltva szavaltak
folytott hangon, de tűzzel. Persze ez különös kis zajt csinált,
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Biztosan hallották odabent talán meg is ösmerték hangunkat és
gondolták, hogy látszik ezeken a magyarokon, hogy Ázsiából jöttek, de fejüket kidugni nem merték, Mi aztán besurrantunk szobánkba, csak társunk bolyongott még soká a folyosón szobája ajtaja után kutatva.
A gyönyörű Korintusi öblön áthajózva végre Athenben
voltunk. Először is felsiettünk az Akropoliszra. Ez volt egyik
legnagyobb benyomásunkmit utainkon szereztünk. A sok ledőlt óriás oszlop közt fennt a Propileák a Nike templom, a Parthenon,
az Erechteion kariatidiaival, a nagy kilátás a tengerre, Szalamisz
és Egina szigetekkelAztán a hegyek a Pnix
mind megélénkültek fantáziánkban
dozataival. Lej övet megilletődve
melyben Sokratesz a méregpoharat

a Himettosz a Likabettosz az antik mondák hőseivel, álmentünk el a barlang előtt,
kiüritette.

Lembrosz professorhoz is elmentem Cuse/no ;imal, kinél
a kiásott lekitoszok duplumából venni lehetett. Én fehéret választottam piros tógás alakkal, ki virágos sirkövet diszitett.
ü terrakotta szinüt vett fekete harcosokkal diszitve. Mikor meglátta az enyémet elnéző mosoly suhant át az arcán, asszonyi Ízlés gondolta bizonnyára. Itthon vizsgálatok után jött ré archeológus szemével, hogy az enyém valódi volt, az övé nem.
6 hétig maradtunk görög földön. Bejártuk az argoszi
s
ne
síkságot, láttuk Thyrins-t Klitemnesztra otthonát fvd.ke.e, Nauplia ,
Korintha

, Eleusis . Delphi-t, mind felejthetetlen emléket hagyott.

Utunk alatt budapesti lakásunkba betörtek és kifosztották, se ezüst, se fehérnemű hem lett meg.
Férjemnek 1927 márciusában hivatalosan Olaszországba
kellett utaznia, hogy Bethlen István tervbevett utjának-a két
ország közti barátság elmélyítésére - a talajft előkészítse.
. iután engem is külön meghívtak boldogan mentemve Ja. Vigan indult a kis csapat, melyhez a pesti olasz követség képviselője,
államtitkár, építész, operaénekes, stb. tartoztak.
Velencei szép stáció után Róma következett, s csak
a visszaútban Firenze. Como és Milano. Romában férjem olasz
Cj
felolvasása 'az egyetemen díszdoktorrá avatása után,olyan csoda szép dolgokban volt részünk, melyeket mint turisták nem élvezhettünk volna»
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Villa d'Este-ben melyet a kormány reprezentációs célokra teljesen rendbehozott. Az épület gyönyörű nagy termében az Aguszteo
zenekara kis válogatott gárdájának művészi hangversenyével
kezdődött, kik régi olasz mesterek légiesen finom müveit adták
elő, melyeket a magyar himnusz előzött meg. Utána a kertben
fényes tea és séta következett, a százados fák, ciprusok között
élvezve minden felé a szökőkutak változatos játékát és a vizek
csobogását, köröskörül a nagyszerű kilátást a legszebben lemenő
nap piros fényében.
Idézet Fedele olasz kultuszminiszter bankettján
mondott beszédéből: "Nem hallgathatom el, hogy Klebelsberg
grófné - mint férje kiváló munkatársa és érzelmeinek részese finomságával és bájával is nagyba hozzájárult annak a kedvező
légkörnek kialakításához, amelyben később hatalmas lendületet
vevő kapcsolataink megindultak. /KK. emlékezete 352.oldal/
Ezt nem akartam belevemnni, de biztosítottak, hogy
ez már történelem, s itt Szerénységnek nincs helye.
így fejeződött be ez az olasz kirándulás, melyet felejteni nem lehet, mint ahogy mindig emlékemben na radnak Nápolyba c Capriba és másfelé tett utaink. A velünk jött Kozma
Miklós mindezeket lefényképezte, s örökké fogom sajnálni, hogy
az az album a költözések alatt elkallódott.
A Szentatya XI. Pius fogadta férjemet s vele engem
is. Búcsúzáskor nekem cimeres dobozban ezüst rózsafüzért adott.
A pesti, napilapok mindig hirt adtak a végzettekről. Ezt ugy irták
meg - nagy derültséget keltve - hogy szép rózsacsokrot kaptam!
/ 1929-ben Berlinben voltunk az Aríbologiai Kongreszszus alkalmából. Láttuk a hozott és remekül felállított pergamoni oltár felavatását. Elvettük Gluek Orfeuszát az opera pompás díszelőadásán, hol külön érdekesség volt, hogy a meghívottak ABC sorrendben voltak elhelyezve.
Örömmel néztük meg- Bscker kultuszminiszter segítségével megszerzett palotát, a Collegium Hungaricumot hol a nagy
szalon az ép berendezését ő adta ajándékba. / Í^+^I
'

országi ut utan kov./

Máskor Pompeibe indultunk egy gyönyörű reggelen,
egész magyar csoportunkkal, hová az olasz kultusállamtitkár
kisért feleségével. Ott az ásatások igazgatója fogadott és
Ml
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a feltárások nehogy egy hajszál is veszendőbe menjen. Kedves
viszontlátás volt ez a már látottakkal, a sok érdekességgel,
s az ujakkal, mik azóta kerültek napfényre.
Utolsónak maradta Casa dei Vettii. Ott aztán nagy
meglepetést

ért, csoda kép tárult elénk. A napsütötte oszlop-

sorok zöld füzérekkel voltak diszitve, mindenfelé nyiló virágok álltak, s Fedele férjem olasz miniszter collegája üdvözölt.
Belépve aztán a freskódiszes triklinumba láttuk a gyönyörűen
teritett, virággal teleszórt hosszú asztalt, művészies^

fes-

tett menükártyákkal, melyek mutatták, hogy a mai ebéd sem marad el az antik torok mögött. Homártól kezdve minden amit csak
Itália produkálhatott remekül képviselve volt, beleértve a borok
csodáit. Boldogan kitűnő hangulatban ültünk asztalhoz, mely akkor kulminált, mikor a nápolyi zenészek felverték a némán álló
kövek csendjét, gyönyörű dalaikkal. A végén fölvetették milyen
szép lenne ha itt, hol 2ooo év óta nem ettek és nem muzsikáltak
felhangzana egy-két szép magyar nóta. Fel is kérték Palló Imrét
ki szivesen vállalkozott rá. A nápolyiak kapásból kisérték, s
mikor fölhangzott, hogy "Magasan repül a daru szépen szól" a
magyarok elkomolyodtak, fejüket lehajtották és szemükben könny
csillogott.
./. Lásdj előbb leirt berlin utunk részletét -/

/ -

jel között
Messzire visszatekintve látom, hogy hivatalában
milyen gyorsan felismerték férjem kiválóságát, mindig nagyobb
és nehezebb ügyeket biztak rá. ¿SS® Előmenetele is annak megfelelően alakult.
1898-ban kezdte meg hivatalnoki pályáját a miniszterelnökségen
Bánffy Dezső alatt. Erre az időre esik a Julián Egyesület megszervezése.
191o-ben lett közigazgatási biró s rendkívüli tanár a közgazdasági egyetemen. Akkor költöztünk át a Ferenciek tere 9-be,
hol azután 2o évig laktunk. Tágas, egészséges, napos lakás
volt, ablakaink a templomra néztek. Én akkortájt sokat betegeskedtem, hetekre, hónapokra küldtek fel a Tátrába vagy le a
tengerhez.
1914-ben vitte át Jankovich Béla a kultuszminisztériumba adminisztratív államtitkárnak. 3 évet töltött ott, tevékenységével
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1917-ben Tisza István - gyönyörű mellékelt fölterjesztéssel
vette maga mellé politikai államtitkárnak. Megszervezte a
háború alatt a rokkant ügyet, akkor érte a forradalom, s a kommunizmus o Ez időben lett Kolozsvár képviselője.
Tisza mellett maradt mártírhaláláig. Koporsóba tenni
is ő segítette, mikor már alig voltak mások körülötte. Mint
ahogy senkit el nem hagyott, aki jó volt hozzá.
Azután meghívták magukhoz grőf Almássy Dénesék
Gyulára - Kétegyházára - miután Budapesten nem maradhatott.
Ott mint házitanító szerepelt a gyerekek mellett. Senki sem
tudta kicsoda. Megesett, hogy a helyi tanács elnöke egyszer
kihivatta és meghagyta, hogy magát ne hagyja grófi csemetéktől kiuzsorázni. Mikor oda utazott, pár - a lakásból kicsempészett holmiját vihette csak magával papircsomagban, mert a
kommunista liftes táskát a házbői kivinni nem engedett. Lakásunkat egy orvos foglalta el, s én anyámhoz költöztem a Reviczky
utcába. így volt ez mig közzé nem tették, hogy azokat a részvényeket, melyeket a tulajdonos nem személyesen vesz át elkobozzák. Az ő nevén még államtitkár idejéből voltak idegen papírok,
s igy váratlanul visszaérkezett haza a Rviczky utcába a legnehezebb időben. Este rokonoknál vacsoráltunk, a hazajövet előtt
mondta mostoha atyám, rossz előérzete van, folynak a letartóztatások, jobb lenne ha Kuno nem aludna otthon. Erre ott tartották. Ez volt a szerencse, mert alig értünk haza, fegyveresek jöttek érte. Izgalmas éjjel után értesítettük maradjon
egyenlőre. Tanakodtunk mitévők legyünk? Akkor csengettek J.M.
érkezett, mondotta, hogy mióta megözvegyült tudja mi az egy
elet
~
kedves "társtól megválni. Ok kertes házban laknak egyedül elhozta a kapukulcsot, jöjjön este Kuno hozzájuk, jó helyen lesz.
Heteket töltött az áldott lelkű barátoknál, majd rokonaikhoz
küldték falura.
A végén a Duna mellett volt, honnan vérhassal került haza a rendszer változásakor. Több kedves aggódó levelet
küldött haza. Tele volt aggodalommal értünk, a könyveiért,
ulszterjáért mely utainkon elkísért, s a nagy díványért, melyen annyiszor pihent.
Adódtak nálunk is nehézségek - muló fellegek - mint
mindenütt, de ezek egyetértést, szeretetet soha sem zavarták.
Hiszen az élet'

tele van kis küzdelmekkel, melyeket csak

összesimulva lenet könnyen elviselni. Sokszor csodálkoztunk
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az életöröm csilingelt bennünk, s a boldogság. Meg voltunk
elégedve. Ha az életet újra kezdhetném, megint csak igy csinálnám" hallottam tóle többször én meg elfogddtam volna örök
boldogságnak.
.
Most hogy visszanézek azt hihetném, hogy a vele
töltött rövid 33 esztendő csodás álom volt csupán, .melyen karjába véve vitt ót - ha nem lenne itt ez a kedves hidegkúti ház
«
t'
és .kert, melyet annyira szeretett, s melyet közösen lemondásokkal boldogan szereztünk és kényeztettünk.
H i d e g k u t.
9
»
Mindig nagyon vágytunk rá, hogy állandó otthonunk
legyen, ^rre törekedtünk, erre gyűjtöttünk. 1922 elején hallottuk, hogy Hidegkúton lenne egy kertes- .ház, melyhez valami
földet is lehetne kapni. A Tantok elhaltak, megürült a fehérvári családi ház s eladásra került* így jókor jött a hir. Megnéztük, s oly kedvesnek-találtuk "kert j ét, hogy bar nagyon elhanyagolt állapotban voltak az épületek, megvettük. Régi árnyas
vastag törzsű lombos fák voltak benne, dombos völgyes volt
területe s egy kis forrás fakadt a kerités mellett, mely a
kertben kis repkénnyel beszegett tavat képezett virágos szigetkével a közepén. A kis patak, mely. csobogva folyt belőle,
vigan sietett tovább, hogy utján több kis forrást felszedve,
«Óbudánál a Dunába ömöljön. Igaz hogy bent volt a faluban, de
a lakóház udvar és kert között állt s az egész ugy volt elhelyezve, hogy a kapun belépve a falut sejteni sem lehetett.
Körülötte csak kertek sorakoztak terebélyes fákkal és messze
kilátással a; budai hegyekre. Nagyon boldogok voltunk vele bár
a f.öldet nem lehetett megkapni. Persze rögtön hozzáfogtunk
hogy Ízlésünk szerint rendbe hozzuk. Mosfcmár riválisom akadt,
mert az én jó uram szeretetét, gondolkodását meg kellett vele
osztanom. De: végre meg volt saját kis paradicsomunk, ahol-pihenhettünk, szórakoztunk, dolgoztunk, Örültünk, s a magas kokerit s kapuját bezárva egyedül voltunk.Kuno vezette a munkát,
földet hordtak innen oda, onnan ide, terrasziróztak, a viznyelőcsatornákkal behálózták az újra rajzolt utakat - a behajtást, s az udvart kővel aló dolgozták, hogy az agyagos talaj
dacára a legnagyobb eső után se legyen sáros0 A négyszögletes

./. Egy napon József főherceg a nagy kertész örömet akart
szerezni férjemnek - látva kedvtellését - hozott nyiló
rózsaágakat, melyeket saját-kezüleg külön módszere szerint
ültetett itt el, elhozva ollóját, ültetőkabátját. Gyönyörűen
meggyökeresedtek, nagyok lettek, nyesni soha sem kellett,
vadhajtást nem hoztak, mert gyökerük is nemes volt és remekül virágoztak. Mint ahogy csodaszépek lettek azok a
futórózstövek is, melyeket Hidegkutról, mint kis ágakat
vitt át a budai palota kertjébe. Azokat fenyők tövébe ültette, melyekre egészen fölfutottak. Ezek a fenyők azóta
minden tavasszal ugy állanak ott, mint rüzsaszin illatos
virággal lefátyolozott menyasszonyok. A rózsák nevét megmondani nem tudtuk, azért a főherceg Klebelsberg rózsáknak
a
nevezte el őket, azóta ugy szerepeltek.
Férjem kertünk'utait újra vezette, ezeken szeretett sétálni azokkal, kikkel beszélni, tervezni vágyott.
Egy ilyen séta benyomása után irta meg Surányi Miklós már
emiitett cikkét, melyben oly hűen mutatta meg, a falkeritésen
belül folyó életet..

—

. —

. — .

Ateban az időben jött ki Izabella főhercegnő leányával Gabriella
főhercegnővel, hogy sz orpington kakasunkat megnézze, mert sok szó
esett akkor a baromfi udvarról. Ezt a kakast Gyurinak hivták, és fontos személyiség volt nálunk, esett is róla sok szó, még a mah-yong
játéknál is, ugy hogy a főhercegnő az egyik követ gyúrinak nevezte el,
s ez mindig ugy szerepelt. Egyszer azonban szomorúan bejelentettük,
hogy szegény Gyuri befejezte földi pályafutását. Megették kérdette a
főhercegnő? Megették? Riadt föl hüledezve a lengyel udvarhölgy, ki
abban a hitben élt, hogy a sokat emlegetett Gyuri öreg szolga volti
Frigyes főherceg csirke-farmot kivónt volna Óváron létesíteni,de
gazdatisztjei nem engedték. Ezen a család ugy segített, hogy a főherceg minden lánya egy szép faj-tyúkkal, Albrecht főherceg kakassal ajándékozta meg atyját karácsonykor. Együtt választottuk azokat kiállításon, igy közös ismerőseink voltak.
Abban az évben Gabriella főhercegnő gyönyörű kis karácsonyfát küldött nekünk, mely csupa könyvvel, irkával, táskával, tollszárral fölszerelt, iskolába siető tyúkkal, csirkével, kakassal
volt diszitve, mintahogy annak - mint mondták - egy jó kultuszminiszternél lenni kell. Sok sziv is volt a fán, mint ahogy 25 éven
keresztül Gabriella főharcegnővel egymásnak mindig szivet adtunk
karácsonyra. Szerepeltek ezek minden elképzelhető formában. Ezüstből, herendiből, hímzésből, csipkéből, népiesből, tortából, párnából, komolyan tréfásan, verssel kisérve. A 25. évben megfestették
Marcsival /Dőri Andornéval együtt/, hogyan találnak el a küldött
szivek hozzám Okányba is a kitelepítésbe rímekkel kisérve. /Saját
festésű kép mellékelve./ Ez tréfa volt, de mutatta a meleg ragaszkodást, melyet irántam férjem halála után is megőriztek.

- 39 udvarra régi mintára olaszos kut került, az épületeket mükőoszlopos pergolával kötöttük össze, igy zártuk le az udvart.
Minden egyszerű eszközökkel, de a sok utazásról hozott emlékek
felhasználásával, s főleg az én uram szép iránti érzékével készült. A ház központi tengelyt, középen magas szobát kapott,
tornácot, terraszt s egy kis emeletet 2 hálószobával. Nem is
volt semmi különös rajta, de nekünk az vol.t a legkedvesebb
pontja ennek a földgolyónak. Persze minden kicsinyenként létesült
évről-évre, de annál több örömet szórakozást jelentett. 3 mig
csak jő uram élt, mindig próbálta tökéletesíteni. Nem mint sokan
kik a megszokás megelégedettségével nézik dolgaikat, ő mindenével
külön-külön törődött. Szerette, gondozta, fejlesztette. Kedvelte
falát, fáit, fölfutóját, kutyáját, galambjait, takaróját, ceruzáját, még verebeit is védelmébe vette. A fülemüléknek külön
bokros sűrűséget, csalitot hagyott, mesterséges fészkeket a cinkéknek, hogy szívesen jöjjenek. Meg is jöttek minden évben csak ő nem hallhatja már s a maga sas. nőtt fenyőit nem láthatja
melyeket ültetett és nevelt.
Két vastag törzsű terebélyes vadgesztenye!a állt a
ház előtt a kerti oldalon. Ezek minden tavasszal rózsaszínű virágba borultak s lombjuk ráhajolt az emeleti nyitott terraszra.
Ezekhez vágyott ki a városból, amint az első tavaszi szellőt
érezte. A korai fakadást szerette annyira, minden bokorhoz,
fához, virághoz el kellett vele mennem, hogy örömmel megmutassa ébredésüket. A vastag fűzfa, melynek törzsét 3 ember sem
tudta körül fogni, a százados hársfák, óriási jegenyék, fenyők,
mind külön kedvesek voltak neki, melyek tövében a kis illatos
erdei ciklámen nyáron tömegesen virított, nem beszélve az ibolyáról, mely a rozáfium ágyait szegte s tavasszal olyan volt,
mintha lilába mártott vastag ecsettel festették volna körül a
rózsákat. A virágágyak?" formáját ő tervezte, rajzolta, s hogy
a kertész jobban megértse, rajztáblán ki is festette. Ide dáliákat, oda ciniákat,floxot kivánt,a falkerités déli oldala
tövébe: fügefákat ültetett, futórózsákat a pergola;oszlopaira,
a tornácra. A ház oldalaira gliciniát, klematiszt, s mindenfelé
ampelopsziszt, mely csakhamar a kerti lépcsőket is elérte. Most
Most évek után látom, milyen előrelátással csinálta
meg terveit, mikor már olyan lett a kert, amilyennek ő elképzelte s a gyümölcsös és zöldséges bőven.adta kincseit.Mindig nagy
munka folyt a kertben, sokszor adódott valami, amin mulatni lehetett.

- 4o Volt egy kedves fehér bulldogunk, képe, egész kinézése oly
ádáz és szörnyű volt, hogy £iz idegen csak félve merészkedett
a kapun bejönni, hire is olyan volt mint egy sárkánynak, Olyan
is volt a szája ha játszva nevetve kitátotta. -Pedig a világ
legszelídebb állatfia volt. Csak mély hangja volt rettenetes
és idegen állatot nem tűrt maga körül. De a jelleme olyan
volt, hogy mi kik ösmertük, nagyon megbecsültük. Különösen
Kuno tartotta sokra. Történt egyszer, csak példának mondom el,
hogy a kertész 2 éves kis fia vajaskenyeret evett, s a mindig
éhes Lipi előtte ült egész közel és mohón nézte, de a vajas
kenyeret nem vette el tőle, pedig ezt könnyen megtehette volna,
mert a gyermek egyedül volt és egyforma magasak voltak. Csak
nézte vágyakozva a karéj eltűnését« Mikor aztán a gyerek az
utolsó falatot is bekapta, azt megengedte megának, hogy oda
hajolt hozzá s a bőségben kivül maradt vajat a gyerek szájáról
villámgyorsan lenyalta. Soha semmit el nem csent, még azt sem
amit elérhetett volna.

e

gy
Lipi egyszer daganatot kapott, elvittük reggel be-

menet a városba autóval a kórházba. Kunot előbb letettük a
hivatalánál. Kikor leszállt, a lábnál ülő Lipihez fordult, s
azt mondta neki: kedves kis kutyám, köszönöm neked hűséges
szolgálataidat, ra aszkodásodat, ha többé nem láthatnálak.
Lipi komolyan szembe nézett vele, s amit soha sem tett, felemelte lassan a lábát és oda nyújtotta. Ez olyan megható volt,
hogy nem lehet elfelejteni. Szerencsére kigyógyították, viszszajött, de gazdája halálát nem birta el. Temetésről haza
jövet jelentették nekem, hogy Lipi csendesen bement a házába
s nem jött ki többé. Ez igy volt.
Ide való sváb emberekkel dolgozott. Jóravalóak voltak, kedvelte őket, s eltrofálgatott veliik. Különösen egy
volt köztük a Gyuri, aki évente, szinte állandóan volt szerződtetve. Köpcö^ nehéz marku, jókedélyü kőműves volt« Jól
értette a mesterségét s nem volt olyan dolog mire lelkesedéssel ne vállalkozott volna. Amellett olyan magyart beszélt
folyékonyan, mely a legkomolyabb embet is megnevettette volna.
Fel is hangzott minduntalan jó uram hangos kacagása. Kikor a
felső sarokba medencét terveztek,- hogy onnan a zöldségest öntözni lehessen Gyuri verte a mellét, kérem getyelmes ur olyan
ciklopsz fal ciszternt épitem hogy a medenc örökre fogja tartani,
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Áll is mint a Sión hegye. I.Iunka közben elmesélte

szokásaikat,

kedvteléseiket, s életüket, s ez sok derűs órát szerzett. Elmondta azt is, hogy vasárnaponként ő drompitát fuj a pandában.
El is jöttek május 1.-én reggel bennünket meglcradulálni. Fölsorakoztak velünk szemben s olyan nagy buzgalommal fújták, hogy
felfujt arcuk fejükbubjáig kivörösödött s a sokszor tapogatózva eltalált hang bizony nem volt egész pontos. Mindegyik zenész
előtt ugyanúgy öltözött kék kötényes kalapos kis fiu állt, aki
a kottát tartotta s kik ha zenélve meneteltek hátrafelé ugráltak. Talán soha sem láttam Kunot olyan bajba, orrcimpái mozgása mutatta, hogy minden erejére szüksége van, hogy ki ne
robbanjon nevetése. Gyuri nagyon vágyott rá, hogy magát

tökéle-

tesítse. Mikor egyszer alá kellett irni nevét György helyett
azt rajzolta, hogy Jörg. Figyelmeztettük, hogy az nem jól van,
erre beiratkozott

a vasárnapi iskolába.

Mindig merészebb terveket kovácsolt EElhatározták
Gyurival, hogy ketten házat épitenek, villaszerű házat, jó anyám
számára. Kuno rajzolta meg a tervet, számolgatott, méregetett,
Gyuri ásta a fundamentumot

és húzta a falakat. Csak mikor már

jó magasra ért jöttek a segitők a különböző mesteremberek. Tréfásan meg is kérdeztem néha, nem lesz-e ebbőla vállalkozásból
baj - nem fogj^ e a végén kisülni, hogy a lépcsők vagy a kémények el lettek feledve? De semmit sem felejtett el, egész
csodálatosan jól megcsinálta s azt hiszem nincs ház a környéken
mely olyan kitűnően és olyan olcsón lenne megépítve. Boldog
volt ha anyámmal összeült megbeszélni s ha örömét látta, kinek
nagy praktikus érzéke és leleményessége is volt. ifikor elkészült olyan szeretettel kis érte át, s ha nem is mint

tréfásan

Ígérgette a rezesbandával, de sok melegséggel és jósággal,
hogy nem lehetett meghatottság nélkül látni. Boldog volt, hogy
mint mondta az én jó anyámnak nyújthatta azt, amit

édesanyjá-

nak már nem adhatott. Igaz hogy mintaképe volt az anyósoknak,
Kunot igazán mint saját gyermekét szerette, soha semmi dolgunkba bele nem szolt, s napsugara volt a háznak aranyos kedélyével. Senkiről rosszat soha fel nem tételezett, sőt ezt másoknak sem engedte. Mindenkinek csak tett és segitettoBlumeü Mutter
volt a neve, mert senki a virágokatugy nem szerethette és elrendezni nem tudta.

- 42 Mikor Pesthidegkutra kerültünk, szokása szerint f&¿¿tükörül nézett, hogy miben lehetne a község segítségére. Látta, hogy kevés és rossz a vize. Érdeklődött Johan Béla intézeté
nél, hogy a nyilvántartásban miképen szerepel? Azt a választ
kapta, hogy egyike a legrosszabb vizellátásu községeknek. Megkérte a népjóléti minisztériumot, hogy vegyék fel az artézi
kútra előjegyzett községek közé. Ezt meg is ígérték, mondván
küldje el a főjegyzőt a hely és idő megbeszélésére. De az nem
ment el, még a minisztérium sürgetésére sam. Később hallottuk
azért, mert nem akarta a községet pótadóval terhelni, mikor
a filléres pótadóért kitűnő bővizű artézi kutat kapott volna.
De a néppel megfelelő feltálalással mindent el lehet hitethi.
így hitték el egy rosszindulat svábnak azt, hogy az
elkészült hősi emlékszobor, melyen a Lehel sm kürtjét fújják
-"a Svhweine Hirt"- disznópásztort ábrázol és évekig felállítani nem engedték. Mert ők nem azt rendelték, mig nem megértették velük, hogy nem az.
így történt az is, hogy mikor régi kertészünket
elengedtem Ezegedre, hogy férjem, gazdája sirját és alkotásait lássa, azzal jött haza, hogy minden tetszett neki, de
elhitte egy valakinek, hogy bizony sok pótadót kell Szegednek
az Egyetemért és a Klinikákért

fizetni.
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Bevezetés.
Hivatalos működése - ez az érem komolyabb oldala«
Talan nem is illik bele ebbe az érzelemből fakadt feljegyzésembe* Pedig ez hozzá tartozik lányéhez. Nem is férne el ebben a kis keretben. Vastag kötet kellene neki, mint Huszti
József professor. oly: szépen megirt könyve, mely "Klebelsberg
Kuno életmüve" 1933-ban jelent meg az Akadémia kiadásában.
Működéséről, ugy érzem, nem én vagyok hivatva beszélni, azért
átadom a szót illetékesek beszédeiből, Írásaiból kivett mondatoknak, megjelölve legtöbbször eredetüket.
Én csak az ő szavait visszhangozom, közbe elmondva
olvasottakat, egyet.-mást ami emlékezetemben megmaradt.

kérjem utolaá egyetemi évet Berlinben halgatta. Onnan
irta anyjának 1896-ban ezt a levelet, melyből néhány mondatot
idejegyzek, melyben mintha hazája és a maga sorsának árnyéka
már akkor rajta ült volna: "Gondolatban munkáim mellől Hozzád
szállok s szorongva gondolom el, mint jártok az udvaron, mikor
lassanként elsötétedik, kigyuLl ott az északi fal ormánál, a Göncölszekér. Hányszor néztem

azt boldog gyermek koromban

elmerengve, s töprengtem a jövendő titkain és mert, hogy egymás
után fellebbennek most siratom boldog gyermekségemet. A munka
utja nehéz, de soha sem lealázó és ebben rejlik létünk egyedüli
boldogsága, ez ad erőt, ez ad egyedül becsületet a férfinak.
Kost kimerülten ülök Íróasztalom előtt, fejemben ezrével hemzsegnek a fáradt gondolatok /miként a madarak mialőtt

elülnek,

lomhán röpdösnek a lombok között./ A Dorottya uton ablakomból
végig látok, egymásután gyúlnak ki a gá-zlángok, hosszú sor közeledik felém, s elűzi a félhomályt, tündéries sugarat szór,
pedig csak egy nyomorult ember gyújtogat
ma oly különös és én is kissé elfogult vagyok

A lámpa fénye
A munka

- 44 lapjai vaskos tömben feküsznek előttem, betüőriássá nyúlnak,
majd hieroglifákká válnak és olvasni vélem belőlük sorsomat.
A betűk határozatlanok, alig tudom olvasni őket, s az igen és
nem olyan hasonló. Meg fogsz talán ijedni jó anyám lélekállapotomon, s keresni fogod okait. De ne tedd, mert nem leled meg
őket máshol, mint különös természetemben és 2o évemben

"

Vajon sejtette-e ebben a levélben hivatását és jövőjét? Mert nem ő gyujtotta-e fel későbbi életében sorban a leromlott ország lámpáit a trianoni sötétségben....? Küzdve, irányitva,
fáradthatatlanul dolgozva, mindenütt segitve buzditva.
Kertész K. Róbert államtitkár ezeket mondta emlékbeszédében: /1936-ban/Trianon utáni küzdelmes időkben a nemzet
szellemi világában fénykévák villannak föl, hogy tartósan rávilágítsanak az újjáépítés, munka helyére, irányt jelöljenek
az ott szorgoskodóknak, buzditsák, serkentsék az áldozatos szünettelen munkára, épitésre és alkotásra a nemzetet. Feltűnik
Klebelsberg a publicista, a szónok, a politikus, a kulturpolitikus. Mindmegannyi teljes egész - összességükben Klebelsberg.
Beszédei és cikkei amelyek felelős helyről - a napi
lapok hasábjaiban megjelentek, mindig a kulturpolitikus alkotói
szándékainak előmozdítását szolgálták. Ezekkel kivánta elérni,
hogy mennél szélesebb körökben megértsék, fölfogják, tervezett
vagy végrehajtott alkotásainak belső nemzeti céljait, hogy megnyerje alkotásainak számára a közhangulatot, a külső támogatást.
"Az ember valahogy ugy van megalkotva, hogy sóvárog
a megértés után." mondotta Klebelsberg s ezzel indokolta publicistikai nyilatkozatait is. "Hasztalan csinálnánk intézményeket,
irta ha üdvös és hasznos voltukat a közvélemény nem látná be,
ha a nemzet azokat rokonszenvével és szeretetével nem avatná
magáévá. Azért járom az országot a Rába melléki végektől föl
Nyíregyházáig kirdetve mindenütt kultúrpolitikai törekvéseim
sorsdöntő jelentőségét.

Ezért nyúlok gyakran tollhoz más- és

más érvekkel, más és más beállítással, különféle utakon ugyanazon cél felé."
így erélyesen meginditottaa munkát, hogy a közgondolkodást fölráfcza peűyhíütségéből és egy szervesen összefüggő
ideológiának megnyerje. ^K.K.E, 276.oldal/
Már fiatalon a miniszterelnökségen Romániában, Amerikában és Horvátországban szervezte meg az ott élő magyarok
védelmére a Julián egyesületet, melynek védnöke gróf Széchenyi Béla,
István fia volt, ebben elsősorban a Julián iskolákat lótesitette.

- 45 Kiválasztotta a legjobb tanítókat, kiket kiküldésük előtt
magához rendelt. Átbeszélte velük teendőiket, azután gondja
volt rájuk, még arra is, hogy rendes lakást kapjanak, öszszeköttetést tartott fenn a magyar lap szerkesztőjével,
pásztorokkal, imakönyveket küldött ki s betekintést

lelki-

kivánt

naptárukba. S igy kiált fel tanítói felé: "Az Istenért ne
veszítsetek el egyetlen magyar szót se, ne veszítsétek el a
magyar hitet, az otthoni jövőben, aztán jöjjetek haza tanítani
nagyobb szeretetre, törhetetlen összetartásra, mert mi n e m e z e s 2 amo1i
retjük egymást eléggé. A Julián Egyesület évi közgyűlésén"a"hzulföldi magyarságot védő munka eredményéről a magyar szellemi
élet legkiválóbb tagjainak jelenlétében. Vargk Gyula az ő
költői lelkével és a magyar faj életét figyelő statisztikus
érzékével egy-egy ilyen beszámolóról mint iró és akadémikus
sokszor fölvetette a gondolatot, hogy ezek a beszámolójelentések
olyan értékei a magyar szellemi munkának, hogy külön irodalmi
műfajként kellene a^iggyar irodalomtörténet számára bemutatni.
Ott ezekről emléke/J József főherceg beszédében /K.K.E. 227. oldal/
aki annak idején azokon jelen volt. Tisza István is felfigyelt
erre a céltudatos, nagyszerű szervezésre, s később a Rokkant
ügy megszervezésével is őt bizta meg.
Mikor mint kultusz államtitkár Ferenc József temetésére a különvonaton Bécsbe utazott, helyét Thallóczy Lajossal
a Történelmi Társulat elnökével jelölték ki egy fülkében. Viszsza is ugy kellett volna jönniök, de Schönborn grófnő meghívta
férjemet estére s hiába szabadkozott, hogy várják hivatalában
nem engedte el, ugy hogy csak a kora reggeli vonattal utazhatott vissza. A jó Isten igy megóvta, mert a különvonat

szeren-

csétlenül járt, összeütközött. Sok halottja volt, köztük
Thallóczyt is, mert a fél fülke Összezuzódott

teljesen.

Thallóczy utódjául a Történelmi Társulat

férjemet

j elölt e.^Tlogy a választás milyen helyes volt - mondta emlékbeszédében Domanovszky Sándor a másodelnök,-/KoK.E.

243.oldal/

azt nemcsak a Történelmi Társulatnak az ő elnöksége alatt bekövetkezett fényes virágzása s az ő tervei szerint megindult
uj kiadványsorozatok igazolták, hanem az uj elnök első megnyitó beszéde is, amely a Társulat további céljait azonnal
pontosan kitűzte. /Következőket Hőmann Bálint férjem utódjának
beszédéből idézem: /K.K.E. 112 lap/ "A Történelmi Társulat
elnöki székéből öntptt lelket a tudományos munka jövőjét már-már
X
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1917-ben tartotta beköszöntő beszédét. Ennek történeti
részőről, mely Rákosi Jenőt a Budapesti Hirlap főszerkesztőjét
is magával ragadtam lapja április 27.-i számában igy ir:
"Én még nem hallottam a magyar birodalom történetének
egyes fázisainak egybekapcsolódó fejlődését dióhéjban ugy odavetni úgyszólván egy árkus fehér papirosra, mint ahogy ma azt
Klebelsberg Kuno csinálta

Mintha az elmúlt ezer esztendőn

keresztül repülőgépen vitte volna hallgatóit, hogy a dicsőséggel
szenvedéssel, bomlással és alkotással teljes idők képének jell e g z e t e s kontúrjait madártávlatból mutassa be előttünk
Hasonló mély hatást tett a jövőbe néző rész: kritikus, de mégis
bizakodó! Élmény volt fejtegetéseit hallgatni, közben elmélkedni

Surányi Miklós a Janus Pannonius Társaságban mondott beszédéből 1933.II.3.

K.K.E. lol-től.

" A sokat gúnyolt kultúrfölény jelszó nem akart mást
mondani, minthogy ővjuk meg a magyarságot a balkanizálódástól, s az első nyugati állam legyünk, amelyet a keletről utrakelt vándor maga előtt lát. Azt akarta Klebelsberg,

hogy

Magyarország a nyugati testvérek közt ne hamupipőke, de a legfiatalabb, a legéletrevelóbb és talán a legerősebb legyen,
mint ahogy az törvény a népmesékben. Ha nem akarunk elbalkanizálódni, akkor európaiakká kell válnunk, hátatforditván minden keleties lomhaságnak, maradiságnak és fatalizmusnak. Vagy
nyugatiak leszünk, vagy keletiek. Kiegyezés nincs, kompromiszszum nincs."

teljes pesszimizmussal nézőifjabb tudósnemzedékbe mikor a
gazdasági depresszió hatását már erősen érző utolsó háborús
években uj és nagyszabású célkitűzést hozott nyilvánosságra
és mikor az összeomlás után társadalmi uton megszerzett anyagi
eszközökkel biztosította a történettudósok zavartalan munkálkodását /még a papirt is ő szerezte meg/ s állami támogatással
tette lehetővé a tudományos.eredmények már-már lehetlenné
vált publikálását."

továbbá "Mint a Történelmi Társulat el-

nöke ő vetette fel először, hogy a gazdag bécsi levéltár tudományos felkutetása céljából expoziturát kell létesiteni
Bécsben, magyar történet tudósok számára. Kezdeményezésére
a Tort.Társulat meg is szervezte a Bécsi Magyar Történelmi
Intézetet, Károlyi Árpád vezetésével. Ezt az Intézetet később
Gráf Kuno Klebelsberg Institut für Ungarische Geschichtsforschung-nak nevezték el, mely Bécsben a Testőr Gárda palotában
nyert volt elhelyezést /Muzeumgasse No.7./
"Egy távoli nagy cél -folytatta Homann - a szellemi
téren uralkodó népek közé emelkedett és a kultura jogán .régi
jogait visszaszerző magyar nemzetet tartott szem előtt. ,.unkássága besugározta a magyar művelődés minden mezejét, fényt
árasztott kulturánk minden életszervére. Ha végig tekintünk
az alkotásokon és szervezéseken, szinte elkábulunk azok tömegétől és az őket életrehivó eszmék és ötletek töméntelen bőségétől". - "Igenis-mondta Klebelsberg - a tudás erejével döngetjük a trinanoni börtönajtót s a szellem szavával hirdetjük
a világ nemzeteinek a magyar igazságot."

¥ Ki tudja

mit rejteget számunkra még a jövő, kérdi prófétai lélekkel de a jelen a miénk, annak urai vagyunk és rettenetes lenne
felelősségünk, ha a megújhodásnak most kínálkozó alkalmát ismét elmulasztanék" - Mikor jött - mondta Hómann - /KKE.17 old./
a tudomány, művészet, irodalom, közoktatás anyagi eszközök
hiján senyvedett, sorvadott, az enyészet utján haladt, munkásai már-már munkájuk céltalanságáról elmélkedtek. Klebelsberg
bizalmat, erőt, lelkesedést öntött beléjük, visszaadta hitüket és uj magas piedesztára emelte hivatásukat. Ez a lélekgyógyitó munka volt életének egyik legszebb, legnagyobb, leggyümölcsözőbb eredménye.
Gondosan keresi - mondja Kornis /K.K.E. 51.old./
azokat a tudományos feladatokat, amelyeket éppen a magyar
Géniusznak k e l l m e g o l d a n i a . A magyar történetnek, művelő-

- 47 désnek, irodalomnak, művészetnek oly nyugati és keleti vonatkozásait

tűzte ki kutatási feladatul a fiatal tudósnem-

zedék elé, amelyek a többi népek szellemi világát

és tudo-

mányát is legmélyebben érdekli: "A török, bizánci - szláv:,
s a nyugati román - germán kulturális és nyelvi kapcsolatok
felderitése terén, az európai tudományosságban külön ránk háruló,
sőt egyenest kötelességszerű szerepünk van." mondotta Klebelsberg.
Ezért szervezte meg nagy szeretettel és eréllyel az Alföld-kutatást, amely egyike az első lépéseknek a tudomány nemzeti feladatainak hosszú

országútján.

Gyorsan haladt előre hivatalos utján,191o-ben válik
ki a miniszterelnökségből s a közgazdasági egyetemen rendkivüli
tanér lesz, majd közigazgatási biró. 1914-ben nevezi ki Jankovich Béla kultuszminisztériumába adminisztratív

államtitkárnak,

honnan a következő felterjesztés alapján kerül vissza a miniszterelnökségre politikai államtitkárnak /felterjesztés mellékelve/
és lesz Kolozsvár

képviselője.

1917 március 12.-én előterjesztést

küldött

Tisza

István IVoKároly királyhoz, melyben Klebelsberg kinevezését
:
" Tisza
javasolta miniszterelnökségi államtitkárnak. Ezt kiadott nyomtatott levelezéséből 1938-ban küldte meg nekem Balogh Jenő az
Akadémia főtitkára. Ebből az előterjesztésből másolok ide néhány sort
Ausserdem werden die Fähigkeiten diesen ganz
hervorragend tüchtigen Mannes in ener politisch wichtigen
Aktionssphäre ausgenützt und es kann derselbe ein Mandat für
das Abgeordnetenhaus annehmen und hiedurch in unmittelbaren Kontakt mit dem parlamentarischen Leben kommen, was eine ebenso
notwendige, als wertvolle Vorschule für seine spätere Verwendung
in leitender Stelle ist.

*/*

V¿KÄ'hU

Ich glaube die Kombination in jeder Hinsicht für nützlich
halten zu können
Die Sache erscheint dringlich, da es gerade jetzt in
dem einen Wahlkreis von Kolozsvár zu einer Ersatzwahl kommen
zoll, wo die Kandidatur Grafen Klebelsberg sehr angezeigt
erscheint. Infolge diesen mmstandes habe ich geglaubt nicht
bis zu meiner nächsten Audienz

zu warten sondern in diesem

Weger Euerer ^ p e s t ä t meidung erstatten zo sollen./Magyar

fordítást

Őfelsége férjemet még trónörökös korából ösmerté,
mikor őt szemelték ki arra, hogy neki néhány előadást

tartson

melyekre mindig felutazott Bécsbe. /Erről levele mellékelve./

+ ./o

A tehetsége ennek az egész kiválóan tüchtig embernek

egy

politikailag fontos akcioszférában lesz kihasználva és egy
mandátumot fogadhat el a képvislőházban s ez által közvetlen
összeköttetésbe kerülhet a parlamenti élettel, mely éppen
olyan szükséges, mint értékes előiskola lesz az 6 későbbi
vezető állásához.
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- 48 1922-ben kérte fel Bethlen István, hogy fogadja el
kormányában a beügyminisztérségét• Ez nem volt alkalmas tér ugy érezte - hajlamai kifejlődésének. Másként kivánta szolgálni
hazáját. Erre az időre esett a robbanás a Lipót városi kaszinóban s az ellentét az Ébredőkkel Bethlen távollétében.

./. Lásd hátlap

Ilikor 1922. nyarán beérkezett küldetéses munkakörébe
és átvette a kultusz tárcát, megkezdte hazája segitésére

elgon-

dolásait, terveit ugyan olyan vasakarattal megvalósítani, mint
ahogy ifjú korában csinált terveit fejlődésére és életére, lépésről-lépésre keresztül vitte. Látta hogy Trianon által a földre kényszeritett nemzetet fizikai erővel lábra állítani nem lehet, azért a szellem erejével, a kultura fölényével akarta fölvérterzni. "Nincs fegyverünk, kevés a kenyerünk, annál jobban akarnunk kell a műveltséget, mert az kellő időben meg tudja szerezni
nekünk a fegyvert is, meg a kenyeret is." Máskor mondotta: "A
kultura nem olyan kincs, melyet puszta őrzéssel meg lehet Tartani." Nem egyszer jelentette ki, hogy a politikai

demokráciát

meg kell előznie a kultur demokráciának, Akiknek népek sorsa felett szavazatukkal, hozzászólásukkal dönteniük kell, azoknak előbb meg kell s z e r ^ n i a szükséges elemi ismereteket s a közéletbe való részvéthez elengedhetetlen állampolgári

érzületet.

De még különösebb jelentősége van népoktatásunk kiépítésének és tökéletesítésének mondta a mai nehéz gazdasági
viszonyok között, mikor a létért valő küzdelemben igazán csak
az a nemzet boldogulhat, amely a gazdasági harcot modern technika és tudás fegyvereivel felszerelve vivja meg. "Nem sok erre
a darab földre a 8,000.000 ember, hane i kevés a kifejtett munkája és nem elég az intelligenciája." Azért nem lehet az országnak túlnyomóan mezőgazdasági népességét meghagyni,

szakoktatás,

iskolán kivüli népoktatás, tovább képzés nélkül, mogy oda kerüljön a gép mellé és ne a gép alá." A kultura kenyér és hatalmi
kérdés, azért a kultusztárca az adott viszonyok között

honvédelmi

tárca." "Nem akarunk mindig félárnyékban ülni, nem akarunk mindig
nyomorogni és nélkülözni, pusztulni és tengődni, hanem az erkölcs és tudás hatalmával meg akarjuk hatványozni a magyar munka
termékenységét

és ennek a termékeny munkának révén módosabbak,

függetlenebbek és mindenekfelett öntudatosabban magyarok akarunk
lenni."
így határozta meg a neonacionalizmus céljait

is.

Jól tudta, hogy a kultura felülről árad lefelé, s
azt is többször hallottam tőle, hogy a magyar

tudományosságnak

-- 48/a -

Az Ő belügyininisztersége alatt zajlott az uj választójog, mely ellen Gömbös /akkor honvédelmi miniszter/

mindenütt

dolgozott. Minden vicclapban szerepelt Bethlen és KLebelsberg
ugyhpgy. én, karácsonyra azt az évfolyamot kértem ajándékul.
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- 49 kettős feladata van. Itthon emelni a nemzet szellemi színvonalát, értelmiséget, kifelé képviselni középeurópai kulturális
fölényünket, megszerezni és elmélyíteni kulturális kapcsolatainkat a nagyvilággal, náhez, elismeréshez juttatni a magyarságot. Az elemi népoktatástol a tudományos élet legfelsőbb épitUtat az
menyéig az ő elgondolása és koncepciója jelölte ki. Ez felölelte
a magyar szellemi életnek egész területét. Ezért mondta Bethlen
István bucsu beszédében a ravatalnál "Te ennek a nemzetnek épitőmunkása voltál. A háború után a magyar kultura minden kövét
Te raktad le, Te óvtad meg az enyészettől"."Ebben a lo évben ő
alatta ez a csonka, kirabolt, ezer sebből vérző ország többet
tett a maga művelődéséért, mint azelőtt a Nagy-Magyarország 5o
év alatt, s a nemzet megértése, hozzájárulása és áldozatkészsége
az ő varázslatára olyan rendkivüli alkotások sorozatát alkotta
meg, mely ennek a korszaknak örök büszkesége és történelmi érdeme marad." irta a Budapesti Hirlapnak "Es mégis élünk" cimü
albuma.
Sorra jöttek létre alkotásai melyek sorrendjét mindig
gáncsolták s melyekről csak később látták, hogy azok"a végig gon- .
dolt gondolatok szoros szövevényei." Rendszer melyben a részek
az óramű fogaskerekeinek pontosságával illeszkednek össze, hogy
egymást erositve a közös célt szolgálja". /Domanovszky emlékbesséde kke.241./Hosszú lenne mind felsorolni, de ha nem is kronologikus sorrendben néhányat ide jegyzek.
1 . / 5.000 elemi népiskolai objektum épitése, 1 . 5 o o népkönyvtár,
2./ a menekült egyetemek elhelyezése s ezzel kapcsolatos
egyetemi épitkezések Szegeden és Pécsett
3./ a debreceni egyetem befejező építkezései.
4./ Külföldi Gollegium. , Hungarikumolc.
5./ Tihanyi Biologiai Intézet.
6./ Számos tudományos intézet léte3itése, befejezése,
megsegitése. A Magyar Tudományos Akadémia tehermentesitose és
rendszeres segélyezése, uj egyesületek életrehivása, tudományos
és irodalmi törekvések támogatására s a történet-tudomány patronusaként lett apostolává a természettudományoknak is.
7./ Gyűjtemény egyetem, ösztöndij-tanács, Természettudományi Tanács, Tudományos Társulatok Országos Szövetsége s
ennek Sajtóvállalata, a magas műveltséget szolgáló tanulmányi
ösztöndijak, belföldi kutató intézetek létesitése, stb., mind
hirdetői egy uj magyar tudománypolitikának /6 és 7. Homann
felsorolása./
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- 5o 8./ Svábhegyi Csillagvizsgáló, Országos Levéltár,
Nemzeti Múzeum belső restaulása, Országos Testnevelési Tanács.
9./ Testnevelési főikola, a Budapesto Fedett Uszoda,
a Szegedi Templomtér panteonjával jelüli a kiemelkedett határköveket, az alkotásoknak e szakadatlan láncolatában.
Továbbá polgári és középiskolai építkezések. Nemzeti
Szinház, Kamara Szinházának megszervezése, Kálmán királyi harceg
lovas szobra Gödöllőn, a Budavári Szent Domonkos torony és az
ócsai templom helyreállítása, a Debreceni Egyetem központi épülete előtti térrendezés és a 4 református nagyság szobra, Nemzeti Hősök Országos Emlékmüve. Corvin Testület megalapítása, az
Uj Képtár felavatása. Mindezek csak rendszertelenül kiragadott
egyes alkotások Klebelsberg 9 éves minisztersége $.X$-1>Í> alkotásainak végeláthatatlan sorából.

Ía-Éx

A Bécsi Magyar Történeti Intézet Évkönyvéből 1932.

Károlyi Árpád igazgató- a"Pontes" könyvsorozatának
inditása, Intézet alapitásaíjfrf,
Abban a szomorú időben, amikor Nagymagyarország öszszeomlása a lelkeket elz3ibbasztá, gr.Klebelsberg Kuno a Magyar
Történeti Társulat fenkölt szellemű elnöke a maga körülhatárolt
hatáskörében, erjesztő és éltető erő balzsamát igyekvék a multak
küzdelmeiből a nemzet értelmisége számára kisajtolni és uj értékeket tárni föl a lepörgött századok rejtekéből.
Ez a szép gondolat érlelte meg gr.Klebelsberg agyában
a tervet, hogy a vezetése alatti Társulat "Magyarország ujabb
kori története: kútfőinek" a "Fontes"-nek sorozatát inditsa meg
s bevilágítson vele addig nem jól ismert, de tanulságos korok
és események méhébe.
Hatalmas energiával ragadta meg az alkalmat, hogy a
bécsi levéltáraknak, hazai történetünk kincses házainak ajtairól lehullottak a zéró lakatok s a Társulat szűkös eszközei ellenére is megteremtette a Bécsi Magyar Tudományos Intézetet,
melyet nem sokára mint kultuszminiszter erőtől duzzadó intézményé tudott fejleszteni.
Annak a tudományos vállalatnak, mely az Intézet keretében tett kutatások eredménye gyanánt már nagyszámú értékes
kiadványt mutat fel s nagy fontosságú- ismeretforrásokat nyit
meg, a hazai történet ujabb korszakaiból, minden egyes kötete
gr.Klebelsberg emlékét hirdeti és az ő nevét dicséri.
Erős a reményünk, hogy,az elköltözött fundátor alapítását a "Fontest" az idők mostohasága nem senyveszti el és

hogy a Bécsi Magyar Tudományos Intézetnek a jövőre is sikerülni
fog nagy alapitója céljait eredményesen szolgálni. /K.K.E.94.old./
Az Országos Magyar Gyűjtemény Egyetemet az 1922.XIX.t.c.
a
létesítette, az Országos Levéltár, Magyar Nemzeti Muzeuní, Országos
Magyar Szépművészeti Muzeum és az Országos Magyar Iparművészeti
Xuzeum autonom egyesületbe való egyesítésével. Igazgatása alá helyezték, illetve keretébe szervezték meg kősébb a következő intézeteket: Csillagvizsgáló Intézet5,^ a Budapest Földrengés! Obszervatóriumot, az Országos Könyvforgalmi és Bibliográfiai Központot,
a MoKir.Vallás és Közoktatási Minisztérium Országos Tanügyi és
Pedagógiai Könyvtárát, a Tihanyi I.lagyar Biologiai Intézetet, A
Bécsi Magyar Történeti Intézetet és a bécsi, berlini és római
Collegium Hungaricumokat.
A Gyűjtemény Egyetem ügyeinek intézésére 26 tagból álló tanácsot szervezett az intézetek vezető tisztviselőiből.
Az összeomláskor földönfutóvá vált ógyallai Csillagvizsgáló Svábhegy csupasz területén letelepült intézetét mindjárt
fölkarolta. Fokozatosan gondoskodott a folyamatos búvárkodás föltételeinek intézményes biztosításáról a szükséges épületek emelésével, részben modern műszerek beszerzésével. Ma ez a csillagvizsgáló az európai nagyobb obszervatoriumok sorában már egyenrangú helyet foglal el. Az 193o. év Budapesten tartott Nemzetközi
az
Xongesszusán Astronomische Gesellschaft megnyitó beszédében igy
nyilatkozott: Bár az intézet még nem tekinthető befejezettnek, ami
a legmostohább körülmények közt el volt érhető az egyenesen bámulatra méltó.
A Tihanyi Biologiai Intézetnek célja és feladata kettős
volt. A Balatonnak, mint életközegnek vizsgálata s a benne élő
szervezetek biologiai tanulmányozása, másfelöl az általános biologiai, fiziologiai, biokémaiai kutatások. Ezenfelül feladata volt
még biologiai tanfolyamok tartása is, középiskolai biologiai tanárok részére.
Sokat támadták ezt a "felesleges intézetet" a , maradi
magyarok bár látniok kellett, hogy milyen számban keresik fel
külföldiek. Mert - mint ő mondotta:- "Európa csakis tőlünk várhatja a magyar hegyek és vizek, növény és állatvilág, a Balaton, s
az Alföld elméleti fölbuvárlását. De ez gazdasági érdekünk is,
hogy minél több természeti kincs birtokába jussunk.

- 51/a Tihanyban biologiai intézet! kiáltott föl botránkozva
a Nemzeti Cassino egy őstagja. Ilyenről ki hallott? Ez igazán
pazarlás!
Különben is voltak a nemzeti caszinőban ellenzői, kiknek
kényelmetlen volt hallani a nagybirtok káros voltáról az ország
szempontjából. Nem tetszett mikor mondta, hogy rosszul esik
látnia, ha utazik, hogy a vonat milyen sokáig megy, mig falut
lehet látni. Továbbá hangoztatta hogy "A jövő a szocializmusé"
s jaj annak az országnak, melyet készületlenül talál". 1928-ban
mondta: "Aki az élet nagy valóságait és különösen az európai
helyzetet ismeri, az tudja, hogy életképtelennek látszó alakulatok érdekében puszta filantropiából az államok nem mozdulnának
meg. Közönnyel néznék szenvedéseinket, vergődésünket és ha kétségbeesésünkben valami őrült lépésre ragadtattuk volna magunkat,
e

gyp6t hatalmas ökölcsapással végleg, vagy legalább nagyon

hosszú időre némitottak volna el bennünket.
/Küzdelmek könyvében., KK.P.H. 47. oldal./
Szeretett vasárnaponként tájékoztatást adni vezércikkben munkájáról, terveiről, mert mint már emiitettem "Az ember
ugy van megalkotva, hogy sóvárog a megértés után". Az elsőt a
Nemzeti Újságnak küldte be, de számlát kapott érte. Attól kezdve a Pesti Naplónak adta azokat. Azoktól pedig, -kik megszólták,
hogy ellenzéki lapba ir vezércikket azt kérdezte: "nem jobb-e
ha a Pesti Naplónak én irom a vezércikket, mintha azt más tenné?"
Miklós Andor megértő volt, mert ösmerte őt. ő volt az,
ki Klebelsberg halála után fölvetette, szinte követelte, hogy
ki kell adni munkáit, mint ahogy ő /az Atheneum/ kiadta utolső
kötetét beszédeinek, cikkeinek "Utolsó akkordok" cimmel. Azután,
hogy a Hold utcát, hol annyit dolgozott minisztériumában róla
kell elnevezni.
Nem hiszem, hogy
ezt az uj kormány fölvetette volna
w
is
magától - Gömbös* 2 napos uj miniszterelnök nem jött el a
temetésére.

- 52 Iskola akciója oda koncentrálta az erőket, ahol
arra a legnagyobb szükség volt. A létesitett iskoláknak 65
a magyar Alföld szomorú iskolaügyein„segitett s a tanyavilághoz
vitte a kultura kincseit közelebb. Ahol a nép nagy tömege ki
volt téve a tömqhetegségek, epidemiák, valamint az analfabetizmus testi és szellemi pusztításainak. Ezért létesitett 4 év alatt
5.ooo elemi iskolát, tantermet és tanitői lakást. Ez volt Magyarországon a legnagyobb iskolaszervezési akció mindazok között,
melyeket valaha is létesítettek. Gondja volt minden tanyai tani tó életviszonyaira. Számon tartotta hol működik nőtlen tanitó,
oda hozzá illő női tanerő került. Szerette ha összeházasodtak,
mert - mondotta-igy szivesebben maradnak tanyán és jobban is
megélnek. Nem egy párt tudok, kiket igy ő hozott össze s kik
ezért is hálásak voltak neki. Hogy nagyocska gyermekeik tanulmányaikat folytathassák s ez gondot nekik ne okozzon Szegeden
számukra szép internátust létesitett, ügyesen fölhasználva a
Hősök kapuja felett húzódó emeletet.
Magyarországnak szellemi életében nagy jelentősége
van annak, hogy a háború után 3 uj egyetem létesült. A két menekülni kényszerült, a pozsonyi és kolozsvári, Pécsett és Szegeden
nyert méltó elhelyezést. A megkezdett sa háború folytán be nem
fejezett debreceni Tisza István Egyetem, svoMxűsépemz megalapítása is voltaképen erre a korszakra esik. Fejlődésük,gyorsütemü
elhelyezésük a hozzájuk tartozó épületekkel

berendezésükkel

ennek az évtizednek legnagyobb szerű alkotásai közé tartoznak;
A Pécsi Erzsébet Egyetem a Dunántuli, a szegedi és
a debreceni az Alföld lelké^ az Alföld kulturáját volt hivatva
képviselni. Ezt a hivatást helyettük a budapesti egyetem nem
végezhette volna el.
Sokat támadták férjemet a menekült egyetemek fenn-
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tartásáért, hogy azok növelik a proletáriátust

és tul sok pénzbe

kerülnek. Ő a Ferenc József Egyetem alapkőletételénél ezekre igy
válaszolt: "Ha a kikényszeritett katonai leszerelésünket egyetemánk beszüntetésével - önkéntes kulturális leszerelés követte volna az a magyar faj abdikációját

jelentette volna,

a
+ Szégedi Fefenc József Egyetem épitkezését 1926.okt.-ben kezdték meg
Épültek a Tiszaparton 3.927 X I I . Gyermekklinika., 1929 V I . Nőgyógyászat, 1929.VIII. Sebészet, 1929.XI. Bőrgyógyászat, Belgyógyászat II. költöztek be. 1929-ben 3 uj tanszéket szerveztek, s elrendeltek átalakításokat, a bölcseszet,a nyelv és történettudományi
kar, valamint az ásványtani állat és növénytani intézetek elhe-

- 53 Ha ebbe beleegyezem, ha ezzel emelt fővel és nyilt sisakkal
szembe-nem szállottam volna, az utókor méltán kiszórhatná csontjaimat siromból, mint olyan emberét aki nem érdemes arra, hogy
hazai földben nyugodjék."
Különben is - kérdi Kornis többekkel - nem tódult
volna-e akkor a tanulnivágyó ifjúság a régi egyetemre az uj
egyetemek helyett? Nem lenne-e akkor ugyanolyan nagyszámú állástalan ifjuságunk? Az ok nyilván nem a hibás egyetemi politikai,
hanem Trianon s az egyetemes korszellem, a főiskoláknak világ
szerte tömeges megszállása. Német, Francia, és Angol-ország is
ugyanezzel a társadalmi betegséggel kénytelen megküzdeni. Ezt
az áldatlan szellemet itt és ott valóban nem Klebelsberg miniszter készitette elő
teszi hozzá Vargha Dámján. Külöben is
mondta Herczeg Ferenc - nemzeti tévhit, mintha az egyetem jogcimet adna közhivatal elnyeréséhez. Az egyetem az egész világon
csak felsőbbrendű műveltséget ad.
Egy cikkében a takarékosságról pedig elvként ezeket
szögezi le Klebelsberg: " Soha nem fogom a takarékosságot ugy
felfogni, hogy sötét és zsúfolt tantermekben nyomott levegőben
tartsam a magyar ifjúságot, hogy klinikáinkon elavult Röntgen
gépek legyenek, hogy egyetlen technikánkon elavult konstrukciókon
tanitsák az uj gépészmérnök nemzedéket, hogy hiányozván a tanszékek
mellett a folyó iratok, ne vegyünk tudomást a legújabb kutatásokról és vivményokióLo"
Azok a hivatalos iratok melyek KK-nak a pécsi egyetem^/
tiszteletbeli doktorának avatását előkészitő iratait - mondta
Hodinka A. rector magnificus - melyeket egyetemünk irattárában
az utókor számára megőrizünk, többek között ezeket tartalmazzák
"Az összes egyetemek tudományos munkássága'lehetetlenné vált
volna az ő támogatása nélkül; a vidéki egyetemek pedig megszűntek
volna, ha gr. Klebelsberg Kuno ezek ügyét lelkesedéssel fel nem
karolja, s minden támadással és kishitüséggel és gáncsvetéssel
szemben a legnagyobb eréllyel meg nem védelmezi."
"A ; megegyezés korának az volt a hibája irja férjem egyik
cikkéban, hogy a Dunántult és az Alföldet elhanyagolta. Azelőtt
divat volt az Alföldet elmaradottságáért lesajnálni, ma a lesajnálok emlékétől számon kérjük miért hagyták az Alföldet sajnálatra méltó állapotban? Most éreznie kell ezzel ellentétben az állam
segitő kezét mikor a Debreceni nagyeniő klinikáin
és a szegedi
templomtér laboratóriumában indul a munka, folyik a nagy küzdelem

- 54- az Alföld sajátos problémáinak megoldásáért. a szellem azután
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sugárzik tovább a tanyai iskolák révén az egész Tisza mellékére."
Sokszor hangoztatott kifogás volt alkotó munkájáal
szemben, hogy a vidéki egyetemek érdekét látszólag előbbrevalonak tartotta a budapestinél. Jól látta, hogy vétek lenne Budapest egyetemi épületeinek szükséges fejlesztésében a régi ötletszerűséget, rendszertelenséget folytatni. Meg lehet érteni,azt §t
meggyőződését, hogy régi telkeinek értékesítésével újra kell
azt építeni, egységessé tenni. Nem rajta mult, hogy az uj Duna
hid nem a Lágymányosra vezet az általa oda tervezett nagyszabású budapesti 0 1 ' Imi versitaire-be vagy a magyar Dahlem-be. K.K.E. 269 olaal.
Művelődéspolitikájának egyik sarkalatos tétele szakemberek rendszeres kiképzése, s tudományos utánpótlása volt.
Ezért létesítette a Collegium Hungaricumokat és államilag megszervezte a magasabb műveltség célját szolgáló ösztöndij ügyet.
Vezérkart akart nevelni nemzetének azokból kik a legjobb kiképzésben
részeültek, nyelvei© t tanultak és elsajátították az európai modort. Megszerezte Rómában a Palazzo Falconieri-t melyet Boromini épitett s mely felső loggiaja révén műemléknek számit, Bécsben
a Fischer von Erlach által épitett Magyar Nemzeti Testörgárda
palotát, mely tele van magyar emlékekkel.^ Berlinben egy szép
nagy magán palotát, melynek nagytermét Becker német kultuszminiszter rendezte be gyönyörűen,ajándékba. Ezekben a collégiumokban az ifjak nemcsak a tudományokba lettek bevezetve, de alkalmas helységeikben - megfelelő adminisztráció mellett - megfelelő
társaságnak találkozó helyei lettek, hol _ ösztöndijasok öszszekötő kapcsolatokat, barátságokat szereztek, melyek a jövőben
gyümölcsöztek volna. Szervezett még ösztöndij állomásokat Londonban, Párisban, Amerikában, Genfben, csereösztöndijakat biztosított északi utja alkalmával Finn, Eszt és Lengyelországban.
Itthon persze hangzott a kritika, hogy minek igy pazarolni, fényes palotákra költeni és nem vettek tudomást arről, hogy ügyessége »barátságai révén ezekért egy fillérrel sem fizettek többet,
mintha egyszerű lakóházat vettek volna.
"Aki népoktatást szervez, az szórja bőven a művelődés magvát a nép széles rétegeinek televény földjébe, mint a
magvető. Aki tudós-nevelés körül törődik az legyen Orchidea kertész, foglalkozzék minden cseréppel külön-külön. A tudomány me- .
legházi növény, melynek a szeretet melege' és folytonos ápolás
kell."

a magyar állam
Ezt a Collegiumot eladtáV azzal az indokkal, hogy nem felel meg
a célnak. Tekintve, hogy műemlék, az osztrák állam örömmel vette
meg és olyan nagy árat fizetett érte, amelyből egy nagy modern
collegiumot lehetne épiteni - hangoztatták - !
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- 55- mondta
"Kimondhatatlanul tehetséges ez a mi fajunk, de kévés ország van széles e világon, ahol a tehetségek kedvezőtlelebb környezetben küzködnánek, mint éppen minálunk. Hazánk a
szellemi éfetben a tört oszlopok és a derékbanketté tört fák
országa volt

" Ezektől a mostoha viszonyoktól féltette

férjem s egy érzéketlen légkör ridegségtől a magyar alkotókat,
mondván "a legfinomabb az üde, derűs tehetségek, a bájos alkotásoknak ezek a játékos hajlamú mesterei törnek le legkönnyebben.
De az erősek közül is,hányan lobbannak el elkeseredésük tüzében .
meddőn, hányan válnak meghasonlásukban. romboló tényezővé, akik
alkotó munkára lettek volna képesek." Máskor igy jajdul fel:
"Az idegen nemzetek négyzetre emelik kiválóságaikat, mi magyarok gyököt igyekszünk belőlük vonni."
Akiben tehetséget látott, vagy aki reményre jogositott, azt szemmel tartotta, munkáját mindenben elő esgitette.
így volt ez Szegeden Szentgyörgyi Alberttel, ki külföldre viszszakészült. Végleg itthon tartotta, laboratoriumot rendezett be
neki azt Rockefeller Fondationnál kijárt műszerekkel gazdagította. kikor az megkapta a Nobel dijat, férjem már nem élt.Első utja a Fogadalmi templom kriptájába koporsójához vezetett,
hogy ott megköszönje emlékének, amit neki és érte tett.
Mikor 7 évvel férjem halála után megjelent az Egyetemi Nyomda nagylelkűségéből a Gróf Klebelsberg Emlékezete cimü
ox'.a*
kötet, elküldtem egy példányát Szent-Györgyinak s azt irtán bele
"Az Orchidea kertészet legszebb hajtásának."
Miután a természettudományok minden ágának művelését
tűzte ki a szegedi egyetem céljául, még élete utolsó heteiben
is ismételten tárgyalt a amerikai Rockefeller alappal, melytől
a hiányzó orvosi és természettudományi intézetek felépitését
remélte.
Eddig - mondta dr.Korányi Sándor /K.K.E.267 oldal/
páratlan volt kulturánk fejlesztése történetében az az óriási
munka amelyet mint közoktatásügyi miniszter előkészitésbe helyezett. ..rintkezésbe lépett az ország szakembereivel, olyan
benső érintkezésbe, mely példátlan volt Magyarországon. Ez az
érintkezés néha órákra terjedő bizalmas beszélgetések, majd
ankétok, ülések alakjában folyt 10.
Szeretünk beszélni a"nemzeti erők"összefogásáról.
Ennek adta Klebelsberg klasszikus példáját jzegeden mondte
beszédében Kertész K. Róbert államtitkár /K.K.E. 286.oldal./
hol az egyház, az állam, a város érdekeit kellett összehangolni,

- 56 az akaratot az erők eredőjének irányába terelni. Ezt sikerült
erős szervezőképességével elérnie.így a különféle nagyarányú
építkezési szükségleteket egymásba fogva oldotta meg. a bátor
koncepciot nemes 1 elkegf&ggge^ karolta fel és támogatba a magas
szellemű csanádi püspök és a város^fölvirágozását szivén viselő
polgármester Somogyi Szilveszter.Ezután került sor a technikai
és művészi megoldásra. Egy verőfényes tavaszi napon, mikor a
székesegyhál^cfeií tornya már készen állott, Klebelsberg fölment
oda és 1 1/2 őrát egyedül töltött a magasban, honnan áttekintette a templom egész környékét. Mikor lejött fantáziája már megfogalmazta magában az alkotandó tér esztetikai feltételeit az
épületek csoportosításának rendjét, a főközlekedési utvonslak
vezetését, az egész város rendezési probléma megoldási tervezését. Megmutatta az egységes kompoziciok kivételes szépségét,
monumentalitását. így azután az a programra, melyet az építészeti
pályázat alapjául megadott, már reálisan megszerkesztett keret
volt, melybe:/ Rerfich Béla ihletett művészete beépitette alkotásának remekét. Aki ma a Tiszaparton elhúzódó Egyetemi Klinikákat
s a komoly monumentalitásban és egységében lenyűgöző fogadalmi
teret bejárja, annak el kell ismernie, hogy Klebelsberg a külföldi
utazások kincsesházából meritett, nagy barokk példákon nevelt
városépitő fantáziája a legnehezebb terepviszonyokon is fölényesen^ tudott győzedelmeskedni.
A tér fölavató ünnepélyére 193o. őszén repülőgépen
ment le Szegedre. Akik akkor mellette lehettek emlékeznek arra
a túláradó örömteli meghatottságra, amellyel a tanyák világában
előtűnő iskoláiban gyönyörködött.
Azután mikor a székesegyház és a város összes harangjai megkondultak, megindult a napsütötte, általa alkotott téren
a fölvonulás a kormányzó előtt, külön az egyház, a város, az
egyetem és az alkotók diszes menetei. Klebelsberg vezette az
alkotók menetét, mellette haladtak a dóm és a tér épitő-inüvészei. Foerk, Rerflch, Dohnányi, a Szegedi Mise alkotója, és utána
a többi alkotók, festők, szobrászok, iparművészek, építőmesterek+•/•
hosszú menetben az utolsó napszámosig, mind,mind valamennyien
kik részt vettek a közös nagy munkában, akiket mind, mint alkotó
munkatársait vezetett az államfő elé. A virágbaborult hatalmas
tér megtelt az ünneplőkkel - ezek ajkán szállt a magasba a Nemzeti
Imádság, s a teret betöltő tömeg az államfő, a kormány tagjai,
törvényhozók, egyházi főiriéltóságok, a papság, a város képviselői,
az egyetemi küldöttek, a diákság, a polgárság egyetlen felemelő
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orgona épitok, pallérok, szkiparosok, előmunkások
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- 57 közös nagy érzésbenJforrott assze - a nemzeti erők összefogása Klebelsberg gyönyörű müvének láttára. Ez volt az alkotó Klebelsberg
életének talán a legszebb -napja.
így-született meg a szegedi lómtér a XX. század Magyarországának egyedüli építőművészetileg valóban megszerkesztett, a haladó város-rendezés igényeit helyesen me .oldó alkotása,
legna yszerübb képzőművészeti produkciója, melyről Herczeg Ferenc
bámulva mondta - pedig ezt csak ugy balkézről csinálta, napi munkája mellett.
A körülfutó árkádok alatt felállíttatta a nemzet
kiváló fiainak emlékét, szobrok, reliefek formájában^ELgy jött
létre a magyar Pantheon, melybe elsőrangú művészeink szivesen
oda adták müveiket. Ott látjuk a magyar őskortól kezdve tudósainkat, kutatóinkat, művészeinket. Az egyetem
márvány t a blát helyezett el férjem nevével, cimerével "Te saxa loquuntur A.193o.B."
A cimer felett pedig Cuno ex comitibus Klebelsberg felirással. A
város pedig csoportos reliefet azokról, kiknek összefogása Szegedet naggyá, széppé tette.t Azon láttuk a püspököt, férjemet, a
polgármestert, s a művészeket. Mind a két emlék, politikai változásoknak esett áldozatul.
Miután férjemnek mindenre volt gondja, a komoly szükségeshez művészi szépet,

n^yörködtetőt szeretett adni. A dómnak

remek orgonát rendelt, mely Európában nagyságra, tökéletességre
a második volt. Hozzá előre képeztetett Kémetországban művészt.
0 maga pedig átolvasta az orgonaépitésről szóló szakmunkákat melyek könyvtárában megmaradtak - s melynek szakértője lett.
Aliitott a templommal szemben az árkádok fölé egy játékórát,
melyhez hasonlót Nürnbergben láttunk. Ez pontosén mutatta az
időt, s déli 12 órakor zenedarabokat játszott, mialatt kinyilt
egy ajtó, melyen kilépetta rektor, ki előtt elvonultak a diákok.
A téren levő régi keresztelő-kápolnát Aba-Novákkal belül kifestette, szép keresztelő-kutat állíttatott be s kivül rep kénnyel,
A hősök kapujának freskóit szinten Aba-Novakkal keszitette e3L
beült ette .ggy^jj. a nedvességnek, másik a politikának esett áldozatául.
Megkapó volt viszonya $ Szeged városáhéz. Mikor megismerték egymást a miniszter és a város, Klebelsberg energiája
villamosáramként futott keresztül az^alvó városon és mozgásra
ébresztette minden kövét. Tisza Lajos második Szeged városa
utániálomszerű gyorsasággal kinőtt a földből a harmadik Szeged:
Klebelsberg városa. Az ő'legegyénibb elgondolása a monumentális
templomtér, a magyarság hzellemi hőseinek Pantheonja, a püspöki
palota, az egyetemek, klinikák, a Hősök kapuja. Ennek a városj

+/

hogy legyen a Magyar Nemzetnek Emlékcsarnoka - mert mint
Garai János klasszikus soraiban mondja:
"Csak törpe nép felejthet

ősnagyságot,

Csak elfajult kor hős elődöket;
A lelkes eljár hősei sirlakához,
S gyújt régi fénynél uj szövétneket."
#"ha a jelennek halványul sugára:
A régi fény ragyogjon fel honára!"
t

Garay János: Árpádok - Vezérhang.

1812-1853.

- 58 résznek minden egyes kövén meglátszik, hogy az' elmélyedt és
gyönyörködő szeretet rakka a helyére. /K.IÍ.E. 97 oldal./
Az q isnpirációjára és segítségével rendezték a
Dómtéren Szegeden az első szabadt eri jatekokato Magyar Salzburgot akart'teremteni, melyre a külföld is fölfigyeljen,, A
templom, s előtte a körül zárt tér pompás keretet
r

képezett.

Elsőnek Vojnovich Géza passió-játékát adták nagy sikerrel*, Ez
a különösen alkalmas hely s a Nemzeti Szinház művészeinek remek játéka óriás látogatottságot eredményezett és az előadásokat széleskörű társadalmi eseménnyé avatta. Következő évben
az Ember tragédiája került szinre

ugyanolyan sikerrel.' Mikor

*

Ő már nem volt, sorvadt el lassan a szépen indult akció, mint
ahogy nagy protektora nélkül a város is újra álomba merült.
Még akkor sem ébredezett, mikor az Akadémia dicséretben
részesítette a szegedi építkezéseket, de főleg a Dómteret. Ezt
a varosok akkori ve r s e ng o s ében elért sikert még a szegedi napilapok is a hirek végén, szárazon pici betűkkel hozták - kommentár
nélkül.
Nemcsoda ha elkedvetlenitőleg hatott Szeged város
rendszeres sorvasztása. Mondták, intézmények,

fölszerelései^

főleg Debrecenbe vitték. Ezt annak tulajdonították, hogy protestáns volt az államfő, két egymásután következő miniszterelnöke is, azok a katolikus centrumnak indult Szegeddel szemben
a protestáns Bebrecent részesítették előnyben, s már nem volt
aki megvédje. Hozzájárult az is, hogy igy teljesedésbe ment
férjem megállapítása, hogy "Magyarországban minden utód első
dolga, hogy elődje megkezdett, vagy befejezett alkotását megszüntesse, vagy megváltoztassa."
A következőket Pásztor József, a Délmagyarország
főszerkesztőjének 1938-ban megjelent könyvéből ir^ér^ki; melynek
cime: " A szegedi szabadtéri játékok története"
a Délmagyarország illusztrált

kiadása.

Kultúrtörténeti ás ide enforgalmi értéket ad Szegednek a Dómtér, melynek lehetőségére Klebelsberg előtt gondolni
sem lehetett. A Szabadtéri Játékok jelentősége

ebből a szem-

pontból is fölmer, letetlen. Miért ne álmodhatna szépet a művészi kiteljesedés országában az, akit még mélyebb és mégszebb
álmokra az ringat el, hogy munkájával másfélszázezer ember asz-

Madách géniuszának szárnyai frontáttörést
fölényünk egész Durópa szivében.

csinálhat kultur-

- 59talára segit egy szerény karaj ka rozskenyeretfvagy egy darab
áldott fehér kalácsot.
Klebelsberg szellemi hagyatékából kiemelte a játékok
folytonosságát és újból való rendezése halaszthatatlanságát 1933-ban
egy kis társaság.

Az előkészitő megbeszélések egyikén Somogyi

Szilveszter polgármester - közismert szokása szerint - hangosan
gondolkodott: hát remek volt, mikor az a nagyszerű ember, amilyen lop évben ha egy születik, legmerészebb álmainkat megvalósította, s a Dómtéren melyet ő tereintett megcsinálta az első
Szegedi Szabadtéri Előadást. Szegedi ember számára ha látta, örökké felejhetetlen marad, mikor a hosszú ablaksorokban kigyúltak
a két-gyertyák. Ilyen csak tündérmesékben van. De azt olvasod, ezt
meg láttad.

Q
Nagyszerű lenne, ha Donit éren mégegyszer lehetne ren-

dezni szabadtéri játékot, nekem azonban nincs hozzá bizalmam. Az
más volt mikor a kultusztárca állt a játékok mögött. 40.000 pengőt
fizettek rá. A varos szegény, amilyen még soha sem volt, nincs
miből ráfizetni.
Az elgondolások azonban élénk visszhangra találtak,
s a lelkes ügybuzgóság átragadt a magas intelligenciájú tiszti
karra, s a derék legénységre is, mely ellenszolgáltatás igénye
nélkül a hajnali szürkülettől épp ugy ácsolt, kalapált és fürészelt a Dómtéren, mint a déli napsütésben, vagy az esti órákban. Shwoy Kálmán altábornagy szavára elővarázsolt tribün a négyezres tömeg négyszagében felejthetetlen. Bizonyosnak látszott,
hogy az Ember tragédiájával bevonul a kultúrtörténetbe az állandó
szegedi szabadtéri játék.
Dübörögnek újra Madách halhatatlan szavai. A magyar
zseni igézetében tartja az egész teret. Mit csodáljunk jobban
gróf Bánfjfy Miklós és Oláh Gusztáv nagyszerű művészi díszleteit,
, .
• ,
vagy
renoezeset, a pompás kosztümöket, a tömegjeleneteket, "a Csortos
Luciferjét? Egyik kép szebb volt, mint a másik.
Bátoritó, lelkesitő a siker. Az ország egész sajtója
visszhangzik Szeged dicséretétől. Vezércikkben méltatják az
193i-es előadás óriási jelentőségét az ország kulturélet eben.
testetlen nagy magyar misszió az Ember tragédiája, mely
megtériti az útjába kerülő "hitetleneket és hogy azzá lett, kétségen kivül nagy érdeme Szegednek, amely duzzadó energiával és
lendületes törekvéssel halad Klebelsberg nagy magyar kultuszminiszter által, megj elölt utón előre."

- 6o Angolok, hollandok, franciák, osztrákok, kolozsváriak
bejelentettnél nagyobb számban érkeztek, Schuschnig feleségével
és mások. Á Madách-vonatok öntötték a közönséget.
A középkorban a barátok e yikének hivatása, kötelessége volt, hogy a karénekben hamisan énekeljen, hogy érezzék,
hogy nem a mennyben, de a földön vannak. Ilyen hamis hang volt
a lelkesedésben az, mely gróf Bánffy Miklóst azzal vádolta, hogy
a játékok rendezéséért lo.ooo4et kapott. A hü krónikás Pásztor
józsef könyve ....oldalán elmondja, hogy az milyen légből kapott
kitalálás volt.
Klebelsberg azt vallotta, hogy az egyetemmel nem kapta
meg Szeged az életképesség minden megadható és szükséges feltételét. Ez a magyarázata, hogy mindjárt egyetem-épitési programjának
biztositása után foglalkozni kezdett, Nagyszeged gondolatával,
s ha 1932-ben nem döl vele sirba évszázadok óta a legnagyobb
városépitő, akkor '1938-ig talán kiemelték volna Magyarországot
abból a gyerekkorából, amelyben remek fővárosa mellett van nyáron
Bugaca sült csirkevei, berugással, Hortobágya tarhóval és bi/kával,
persze délibábbal. Szegedről tarhonya, a bicska, a paprika - hol
volt akkor még a C-vitamin -! halpaprikás és a betyár, de nincs
még egy olyan nagy városa, amelyét, - mint Klebelsberg tervezte közel 2oo.ooo lakosával intézményeinek teljessé eivel, idegenforgalmi érdekességeinek fölkutatott és rendszerbe foglalt sokaságával büszkén mutathatunk meg az idegennek.
Arról, hogy utóda az ő politikáját folytassa, beszélni
Aj^m lehetett; az ellenkezőjéről igen.
Klebelsberg halála után minden város Szeged rovására
akart boldogulni. Szentes*'tanfelügyelőséget áhitozta, Kecskemét
ítélőtáblát, Szolnok vegyesdandárparancsnokságot kért. Szentes
később pénzügyigazgatóságot is .
Klebelsberg utóda minden intézményére fokozatosan
kiterjedő leépitést a szegedi egyetemen akarta megkezdeni, s
talán ki sem hűltek egészen annak az embernek hamvai, ki 1867.
óta a legtermékenyebb fantáziájú magyar kulturpolitikus és városépitó volt, amikor szárnyra k-ltek a hirek arról, hogy az orvosi
fakultást, melynek 5 uj klinikai épülete áll készen,beszüntetik.
Amit nem lehetett elvinni, azt meg akarták szüntetni. Szeged
az előtt állt, hojy intézményileg - bátran mondhatjuk - intézményesen kiüritik. A sajtó élesen és állandóan hadakozott minden
Szeged ellen irányuló kisérletezés ellen.

- 61 Az ő emlékének szenteltessék ezen idézett könyv
utolsó lapja.is. A Dugonics Társaság Klebelsberg emlékére ülést
tartott 1933-ban. Az a beszéd, melyet én /Pásztor/ mondtam igy
végződött: "Gazdag irodalmi hagyaték van itt az állam, az irodalmi társaságok, különösen a városok kezén. Ugyan megmozdul-e
akár melyik város, pl. Szeged, hogy ezt az irodalmi hagyatékot
a maga, s a decentralizáció kiteljesedésének elősegítése érdekében is közki/nccsé tegye? A szerző" nagy neve máris ott ragyog
a magyar publicisztika hallhatalanjainak dicső sorában. Ez a
nagyszerű magyar újságírás, amely a Rákóczi-féle szabadságharc
alatt veszi kezdetét, amely az első vezércikket gróf Széchenyi
István lapjánál termeli ki - Csele Pál segédszerkesztő volt a
szerző - amely a sző mai értelmében vett pulicisztikát Kossuth
Lajosnak, az első napilapot 1848-nak köszönheti, gróf Klebelsberg
Kuno megdicsőült nevét azoknak a legnagyobbaknak a neve mellé
jegyzi föl, akik történelmet csináltak államférfiúi munkájukkal
is, tollúkkal is. Helyét a magyar publicisztikában tömörebben
és találóbban nem tudnám meghatározni: de egészen kivételesen
gazdag munkásságának s csodálatosan áldott lelkének százezernyi
intő és tanitó tanulsága és sirig kisérő emléke, mélyen bevésődött valamennyiünk szivébe. Mindig hivjuk őt és idézzük. Ha a
tájékozatlanságok meredekei között botorkálónak utmut.atás kell
akkor is, ha célját tévesztett vagy méltatlan közéleti esemény
vagy intézkedés vár orvoslásra akkor is. Ha kulturális felemel-,
kedásünket vagy birtokállományunkát fenyegeti veszély akkor is.
Szabadjon azt mondani, hogy Klebelsberg publicisztikai munkásságát az is jellemzi, hogy hiányzik valamennyiünknek, hogy cikkeinek szelleme és szövege mélyen bent él, és ott munkálkodik sokunknak, nagyon sólainknak szivében, s hogy hiányát érezni fogjuk még
soká, nagyon soká, évek, sőt évtizedek hosszú, hosszú során át."
Egy ilyen segélykérésnek én is tanuja lehettem véletleiiíL.Évfordulón a kriptában voltam, mikor lejött Somogyi polgármester kíséretével s egy kis megemlékezést tartott. Ebben fohászkodás is volt az elhunyt patronushoz, hogy segitsen egy fenyegetett intézményt megmenteni,ha erejük gyenge lenne.
Ennek kapcsán eszembe jut egy levél, melyben gróf Teleki
miniszterelnök irta nekem 1938-ban, hogy: Kuno képe alatt ülök,
dolgozom és nem frázis ha azt mondom, hogy jólesően érzem ott a
lelkét.- Később ezt szóval is megismételte, s hozzá tette -

- 62 különösen^ha dilemmáim vannak.
A magyar neonacionalizmust akart
mérten adni s azt uj tartalommal megtölteni

az uj viszonyokhoz
, arégi

sarkaiból teljesen kifordult bel-és külpolitikai helyzethefc.
1928.-ban gondolatait nyilvánosság ele vitte- töredékesen, ugy
ahogy a napi munka fáradalmai közt kifejtésükhöz ideje és módja
akadt. Elveinek neonacionalizmus nevet adta, már a névben is jelezni akarva azt, hogy nem lehet szó egyszerű továbbfolytatásról,
hogy az összeomlott épületet fokozatosan késlekedés nélkül újra
kell épiteni. Mit jelent ez az uj nemzeti program? 0 maga a kérdésre igy felel:
"A pozitiv, az aktiv, a produktiv, a konstruktív embereké/"
a rombadölt haza újjáépítésének nagyszerű munkájában; öntudatos
Összefogást a kritika túltengésével, a hiperkritikával, s általában a negativ emberekkel szemben. A ne©nacionalizmus, a korábbi
idők szónokló, ünneplő, civódó és kesergő hazaszeretetével szemben a munkás hazaszeretetet hangsúlyozza. Epp ugy szembeszáll a
jogosulatlan önámitással, mint a nemzet ön .bizalmának kishitű lefokozásával; épp ugy szembeszáll a naiv optimistákkal, mint a baljósokkal, s a kétségbeesés apostolaival." "Elsősorban a tudás
erejével meghatványozott munka, kultuszát iparkodik szolgálni."
Mikor a neonacionalizmusról szóló cikkeit kiadta, a könyv elejére azt irta: "Eszmények nélkül nem lehet élni, illúziókban nem
szabad élni«"
Aktivista lénye elitélt minden pesszimizmust tudta,
hogy az csak leköti és megbénitja az alkotóerőt, hogy a kétségbeesés csak elernyeszt és veszedelembe dönt. A gyógyulást csak bizakodó hangulattól remélte "a politikai elet oxigénjét " csak
az optimizmusban látta. "Varjú módjára soha sem károgtam a peszszimizmust az emberek fülébe, gyalázatos szerep az akkor, amikor
épper a nemzet reménységének és bizalmának fönntartásán múlik
minden. De önámitásra sem vagyok kapható." " A katasztrófák
nemzete" - igy nevezte a magyart s a letagadhatatlan szomorú
ténnyel szemben azt hirdette, hogy a legnagyobb katasztrófák
után is mindig képes volt a megújhodásra. Ezt nevezte "történelmi optimizmus"-nak. "Optimista tervkovács vagyok, mert a nemzet
rejtett megu/jitó erőit minden téren munkában látom, ebből vonom
le jelen helyzetünkre nézve optimizmusomat, amely nem kedélyhangulat, hanem történelmi szemlélet eredménye." "Bizalom,
munka óriási erőfeszítések ez az emelkedés egyedüli utja".
Klebelsberget tetterőtől feszülő mindig cselekvésre beállitott
aktiv lelki alkata eleve optimistává avatta, aki hisz a legkétségbe-
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ej több helyzetben is a nemzet magasabb történeti hivatásában
és ezt a misszió-tudatot nagy sugalmazó erővel bele is tudja
sugározni a lelkekbe,
í?

Gyakran gyötör a történeti felelősség tudata, kinoz

az a gondolat, hogy ha nem lenne elég szuggesztiv erői arra,
hogy a közvéleményt a kultura érdekében hozott áldozatok szükségességéről meggyőzzem, akkor minden igyekezetein ellenére is
egyik oka lennék a nemzet elkerülhetetlen sorvadásának." A jövővel szemben érzett felelősség tüzelte alkotómunkára, ennek a
felelősségnek a szentvértezet ében vállalta a népszerűtlenség
átkát, s az igaztalan támadások minden keserűségét. /K.K.E. 97 o
Előttem van, hogy fiatalon, bátran mint kezdett bele
egy-egy merész tervébe erősen bizva önmagában, s eszembe jut
Prohászka szép mondása: "Nem fél a sas, hogy elmerül az ég alján, mert erejének érzésétől ittas."
Optimizmus volt lenditő ereje
Minden országban a 2o-as években az anyagi eszközökhöz mérten,
sőt azon jőval tul is megfeszített szellemi építkezés folyt.
Klebelsbergnek halhatatlan érdeme, hogy ebbe a nagy szellemi
építkezésbe Európa nemzetei között azt,amelyet a világháború
leginkább porbasujtott, s testében lelkében leginkább szétmarcangolt, nagy céltudatossággal belekapcsolta. Valóságos kultúrpolitikai verseny indult meg a nemzetek között. Nemzetközi főrumok előtt a mind sűrűbben rendezett kongresszusokon és kiállításokon egymás tudományát, művészetét, technikáját összemérték, iskola ügyük fejlettségét egybe vetették. Erre

a kulturában

való nemzetközi versenyre akarta előkészíteni a magyarságot."Ret
tenetes volna lekésni arről a gyorsvonatról, melyen Európa nemzetei robognác előre egy ma még beláthatatlan fejlődés hi letetlen
távolságai felé."
Lélekformáló munkájának feltétele a nemzeti lélek
állapotának teljes diagnózisa. Ezt a történelem tanulságaiból
iparkodik megállapítani. Atbúvárolja a nemzet múltját, hogy rátapintson a nemzet tipikusan visszatérő -libáira, hogy tervszerűen szembeszállhasson velük. Ilyen lelki történet patologiai vizs
gálődása alapján három káros embertípust rajzol meg: a passzív
magyart, a Pató Pál tipust, aki csak magának: él dologtalanul
és egykedvűen nézi a maga és a közösség sorsát; a negatív magyart, akiben a tagadás szelleme testesül meg, csak a kritikában mások munkájának lebecsülésében éli ki magát anélkül, hogy
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aki már nemcsak tagad, de egyenest rombol minden történeti talajt kirúgva lába alól a nemzet hagyományait sárba tiporja.

emlekbizott/Jankovieh Ivlarcel emlékbeszédéből 1943.X.13rán a Klebelsberg sag "ülésón
Kárhoztatta azt a nemzeti hibánkat is amely az ügyek

agyonbeszélésében mutatkozik, mert a különben sem túláradó energiát szavakba adjákki, a viták izgalmában merítik ki s már nem
marad kellő akaraterő magára a megvalósitó cselekményre. Többször
ismételte, hogy: "A kultura katasztrófája nem ugy következik be,
mint midőn a bolthajtás nagy robajjal egyszerre leszakad; hasonló
az a természet őszi elhalásához, midőn levél-levél után lassanként
hullik le."

Itt is meglátja a hibát és vállalkozik arra - mondja

Jankovieh -"hogy Áron fáját újra rügyeztesse és Összeszedje a
hulló levelett, mert avarból is uj tavaszok hajtanak."
"Magyarország a végig nem gondolt gondolatok hazája",
ahol az emberek a logikai következtetéseknek fonalát csak addig
a pontig vezetik le és követik, ameddig az ő fölfogásuknak kedvez
93 nem mennek tovább, különösen akkor nem, ha a tovább vezetett
konzekvenciák egészen más képet mutatnak." "Bennünk magyarokban
kisebb a társulási képesség és készség, mint más nemzetekben.
Nehezen tudunk együtt maradni. Az első lelkesedés ellobbanása
után nálunk az egyesületi munka rászakad egyetlen kitartó munkásra, az ügyvezető igazgató, vagy titkár vállaira és abból ami kollektiv munkának indult,

individuális munka lesz." Hogy haladásunk

akadályai közül a nemzeti hibákat lehetőleg ki lehessen küszöbölni, sürgette fölkutatásukat, különösen a hanyatló korok tanulmányozását, sokszor mutatva rá egy-egy nemzeti gyarlóságunkra.
"Ne higyje senki, hogy napjainkban elég az olyan hazafiság, mely be-^ri a haza tiszta szeretetével és azzal a készséggel, hogy alkalomadt.ár meg is hal védelmében. A hazaszeretet
ha csak puszta érzelemből áll, érzelgőssé lesz és frázissá válik.
Egy nép csak azzal szerez jogot ahhoz a földhöz, mely a hazája,
ha azt halhatatlan müvekkel magához, nemzeti géniuszához kapcsolja .
A haza földjére kiöntött véren kivül a müvek és alkotások azok,
melyek révén a nemzet magát a haza földjével elválaszthatatlanul
jegyzi el." /Az aláhúzástól - szobrának a tudomány alakja kezében
levő könyvön van bevésve./
Ahogyan beleilleszkedett a művészi alkotó ágazatok
teljességébe, annak természetes oka az, hogy egv é i adottságánál,
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fogva, .odaadóan együtt érzett az alkotó művészettel és az alkotó művészekkel.
Az épitészet és a város épités izgatta leginkább
képzeletét. Ezen a téren látta a káros elmaradottságot és rendszertelenséget. Elmélyülő szaktanulmányokat folytatott, átvizsgálta Róma és Páris rendezési terveit, a német Siedelungokat.
Legintenzívebben foglalkoztatta a főváros és a vidéki városok
szabályozása, később az Alföld problémája - legutolsó rádió előadásának cime:"Az Alföld problémája" volt 1932.-ben, egy hónappal
halála előtt.
A Duna-Tisza csatorna, a Balaton kérdés és Budapest
fürdővárosra vonatkozó tanulmányai ma is irányt jelölnek a gyakorlati szakemberek és közigazgatási hatóságok részére. "Talán
semmire se vag^yunk

kevés/bé képesek mint összmegoldásokra.Min-

den kérdést, minden problémát, csak önmagában látunk és izoláltan
igyekszünk megoldani, aminek a vége az, hogy dolgaink nem illenek
egymáshoz. Különösen kevés a szép»harmonikus városkép. Az esztétikai kulturszempontot bele kell vinnünk vidéki városaink szabályozásába is, hogy a most kialakuló alföldi városaink nemzeti müve
nemesedjenek és ne maradjanak ötletszerű település, ahol az utat
nem a tudás vonta meg, hanem az első ökör-pár kocsija vágta, amely a törökhődoltság után oda vetődött."
Már 19o7-ben memorandumot nyújtott át Vekerle miniszterelnöknek, amelyben a nemzetiségi területek városai helyett,
az Alföld és a nyelvhatórok részére kért kultúrintézményeket,
jobb elbánást és felhívta figyelmét az Alföld elhanyagolásának
súlyos következményeire.
Az ő hatására hivta életre Tisza István 19.12-ben az
Alföldi Magyar Közművelődési Egyesületet. Azértis ragaszkodott
alföldi egyetemeink megmentéséhez, mert ahhoz, hogy Szeged és
Debrecen igazi nagy város legyen nélkülözhetetlen volt az egyetem
Trianon Magyarország legmagyarabb, de kulturális szempontból a
legelhanyagoltabb részét hagyta meg. Klebelsberg felösmerte a
művelődés szörnyű fontosságát s azt igy fejezte ki: "Budapest
közkazdasági és kulturális lámpái nem elég erősek ahhoz, hogy
Magyarország egész területét gazdasági és művelődési sugarakkal
megvilágítsák". Vidéki gócpontok kifejlesztését sürgette tehát,
hogy a "perifériákon ne legyen nagy a kulturális é/szaka". A
városok fejlődésétől várta a fogékonyság fellendülését a művelődé
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iránt. Aggódva látta, hogy mind a kormány, mind az ellenzéken a
városi érdekek öntudatos meglátása, felismerése és képviselete
körül vajmi kevés történik. Magára maradva, legalább saját hatáskörében nem akart lemaradni a szükséges intézkedésekkel.
Halála után Íróasztalában a következő ceruzával irt
kézirat-töredéket találtuk: "Sokszor hajlok az ország térképe és
Statisztikai Hivatalunk táblázata fölé és nézem a nemzet területi
megoszlását a csonka-hazában; 8,o83.74o lelket tevő össznépességünkből nem kevesebb mint

egy-milliónégyszázhuszezerötszázötven-

három fő esik Nagy-Budapest területére, kint pedig hitbizománytól
és más nagybirtokosoktól szorongatott falvak, ki nem elégitő módon
fejlődő, vagy éppen hanyatló városok'4 Szomorú statisztikai számok
fölsorolása után igy folytatja:

saját lelkiismeretem nyugodt.

Engem az 193o-as népszámlálás adatai nem értek meglepetészszerűen,
én a 2o-as évek folyamán az országban tett í^ípim alkalmával a baj
kialakulását közvetlenül a helyszínen láttam és a napilapok hasábjain megjelenő cikkeimben és könyveimben ismételten vészjelet adtam.
Nem hallgattak rám, sot decentralizációs irányzatomért gyakori támadásban volt részem. A helyzet oly komoly, hogy a magyar vidéki
városok Sedanjáról lehet beszélni." "És ami még nyugtalanítóbb, a
hanyatlás, a sorvasztás erői fokozódó erővel hatnak tovább."
A Margitszigeti Födött Sport Uszoda fölavatásán tartott beszédében mondta: "J|i is kívánjuk, hogy a magyar gyermek tanuljon és tudjon, mi is fejleszteni akarjuk értelmét, műveltségét,
de amellett azt akarjuk, hogy a jövő nemzedék álljon életerős, izmos fiukból, szókimondó egyenes magyar emberekből

Az ilyen

ideális uj magyar ifjú típusának jelentőségét az ő szemében mondta Petri Pál államtitkár - a Testnevelési Főiskola kertjében,
szobrának leleplezése alkalmával /K.K.E.138.oldal/ fokozta az a
körülmény, hogy a kiváló magyar sportteljesítményekben meglátta
egyik fontos tényezőjét a trianoni béke után oly rendkívüli jelentőségűvé vált magyar propagandának. Egy-egy olimpiai győzelem, a
nemzetközi vivő, ternisz, vízipóló és football mérkőzésen vagy
másutt kivívott diadal, az egész világ figyelmét fölhívja a kis
magyar nemzetre. Minden civilizált népnél, de különösen az angolszász világban, egy diadalmas és egy fair play küzdelem nagyobb
érdeklődést biztosit számunkra, mint sok ives memorandumok és röpiratok hosszú sorozata, Ez a gondolat volt az, mely az elméleti
tudós agyába bevéste a testne^lés életbevágó fontosságát. Egy olyan
természetiT/ mint Klebelsberg ha egy gondolat helyessége leszürődött
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- 67 lelkében, akkor azt a nála megszokott tempóban tett követte. Helyreállította, törvénnyel a testnevelési alapot, igy nagy alkotások és
reformo : részére fedezetet biztositott. Megszervezte a Testnevelési
Főiskolát, mert mint irja /a Nemzeti Újság 1928, IV.2o./ az egész
testnevelési mozgalomban a leglényegesebb maga a testnevelő, aki
nem lehet régifajta tornatanár, hanem akinek az erkölcsi nevelés és
fegyelmezés, a közegészségügy és a sport kérdéseiben egyaránt alapos
szakembernek kell lennie." a testnevelési törvényt végrehajtó Testnevelési Tanács számára biztosította az Alkotmány utcai szép palotát,
melyet egyszersmind az egyes sportszövetségek' otthonává is tett, igy
elősegitve az egycél felé külön törekvő szervezetek közt az összhang
megerősítését és az együttműködés intenzivebbé tételét. Szivéhez a
sport terén talán legközelebb a fedett uszoda állott. Ezt az intézményt legkedvesebb gyermekei a Magyarországnak oly sok dicsőséget
hozott uszó és vizipolo gárda tagjai tüneményes bel-és külföldi t,elkikppzeserek
j esitménjeinek megjutalmazására és egy uj nagy-tömegű elit uszoifjusag,
téli tréningjének biztosítására létesítette a város, a közmunkatanács
és az állam anyagi erejének nagyszerű összekapcsolásával. A magyar
vizipolo világdicsőségében az ő lelkesitő támogató jóindulatának is
része van és a Kiebelsberg kupa nemcsak azt jelenti, hogy ő volt a
miniszter, a magyar vizipolo magasraszárnyalásának napjaiban, hanem
azt is szimbólizálja, hogy egy egyén akarata nemcsak intézményeket
tud a földből előhívni, hanem az optimista hitét, lelkes győznikivánását is százak és ezrek lelkében át tudja ültetni. Ezekkel a külső
alkotásokkal nincs kimeritve testnevelő és sporttevékenysége.
Az elemi iskolákat és középfokú iskolákat látogató ifjúság tornatanitásának testnevelési fejlesztése,az iskolai tornatermek,
vidéki sportpályák tömeges létesítése az ó nevéhez fűződik. A főiskolai diákság sporttevékenységének előmozdítására mindent elkövetett.
A tihanyi főiskolai sporttelep terve és a munkák megkezdése bizonyltja, hogy benne a Balaton-kultusz modern megalapozásának, a balatoni
üdülőhelyek sport centrumokká kialakításának gondolata épp oly eleve-r
nen élt, mint amilyen súlyt helyezett az egyetemi ifjúság egészséges
sportszerű nyaralásának lehetővé tételére. Hogy mégis ezen a téren
nagyobb alkotásokkal csak minisztersége második felében találkozunk,
azt azemlitett hirlapi cikkében magyarázza: minden ujszervezési ,
munkának csak akkor lehet 3ikere, ha rendszeresen, pontosan kidolgozott terv alapján indul" meg. Ezért ő is előbb képez külföldön
szakembereket és azután fog hozzá a vonatkozó tudományos problémák
megoldásáhozo Ugyanilyen módszeresen járt el a testnevelés terén is.

Emberek kiképzésével akarta az akciót előkészíteni. "Rendszeresen éa szakszerűen kiképzett testnevelőkre van szükség, mert minden organizáció alfája az ember és nem a törvény rendeletek és
épületek".
Klebelsberg egész élete a magyarságért vivott harc
volt. Ezzel a testben-lélekben egyformán kiváló ifjúsággal is
sikeresen akarta kivívni harcunkat a boldogabb és nagyobb Magyarországért. Az ifjúság melyet nagyon szeretett, melyért annyit
tett, tartozkodó volt vele szemben. Ez az érzésük még abból az
időből eredhetett, melyben - mint belügyminiszter - kénytelen
volt erélyes vizsgálatot indítani a lipótvárosi /zsidó/ kaszinóban történt robbanás ügyében. Akkor az ébredők, őt szidalmazó
plakátokat is ragasztottak ki az utcákon.
Legelső beszédét a Julián Egyesület közgyűlésén a
szlavóniai magyarság megmentése érdekében mondotta, frissen, fiatalon és gyönyörűen kicsiszolt, formailag tökéletes beszédében
szellemi fegyvereket akart kovácsolni az idegenben nehéz helyzettel küzdő magyarság számára. Utolsó beszédét pedig a magyar
testi-kiválőság: dicsőítésére, a los-angelesi győztesek tiszteletére mondta, az olimpiai társaság tagavató gyűlésén, fáradtan,
betegen, alig 3 héttel halála előtt, talán rögtönözve, de azért
eszmékben épp oly gazdagon és a magyarság jövője iránt épp oly
törhetetlen hittel eltelve, mint 19o5-ben első beszédekor. Utolsó beszédének egyik gondolata ez volt: "Igaza van Virág Benedeknek: jő magyarnak lenni nehéz, de nem lehetetlen." Ennek a gondolatnak igazságát egész életével és halálával is bizonyította.
Az alföldi magyarságért folyt-, tott és életének utolsó éveit egészen elfoglaló küzdelem okozta halálát, melyet egyik alföldi propaganda útjáról hozott betegség csiraja okozott. Hogy ő mennyire
tudott mint államférfi, mint kultuszminiszter és mint egyszerű
polgár mindig olyan jó magyar lenni , amilyeneket sokszor évszázadok sem termelnek ki, azt valójában csak a történelem távlatán
át fogjuk világosan és megcáfolhatatlan bizonysággal átérezni.
Művészetpolitikaja nem az irányt, de önmagában az
iránytól függetlenül - a valóban értékes művészetet - akár konzervatív, akár haladó volt - helyezte előtérbe. Megállapítja, hogy
"Egészen a^hisztorikus fölfogás lenne, ha valaki azt hinné, hogy
elmúlt korokat és azok szellemét vissza lehet hozni. Hiszen azok
éppen azért multak el, mert kiveszett belőlük az a csodálatos
fluidum, amely eleven korok lüktetésének titkos érzelmi mozgatója. Az elmúlt korok is olyanok, mint a halottak: csak az Isten
tudná azokat föltámasztani." Vonzódott a képzőművészetek felé,
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a budapesti és vidéki középületeket - hogy a művészeknek munkát
adjon - előszeretettel viseltetett az egységes nagyobb koncepciók iránt. A nemzeti gondolatot szolgálta akkor is, midőn nem
kevesebb, mint 26 kiállításon^ Stockholmtól Kómáig és Varsótól
Barcelonáig ragyogtatta képzőművészeink fényes képességeit.
Vádolta^ hogy alkotásaiban fényűző. Ez ellen Herczeg
Ferenc emlékbeszédében igy védi meg /K.K.E. 96 oldal/Csakugyan
mindenből mindig a legjobbat 'akarta. Ami szép az életben, ami elviselhetővé teszi a földi siraloinvölgyet és ideális magasságok
felé sarkantyúzza az emberiség vágyait: az fényűzés. Ha a világ
lemondana a szépség fényűzéséről és leegyszerűsítené önmagét, a
föltétlen szükségességig, akkor megvalósulna az orosz iró szürnyü
álma: az emberek mint fogakkal ellátott gyomortömlők s^jadgálnának, ha ugyan akadna ember, aki vállalkoznék rá, hogy végig éljen
ilyen életet."
A zeneművészetnek sem lehet panasza. Kormá-yzói jóváhagyással évenként ismétlődő pályázatot szervezett, melynek mindjárt első szülöttje oroszlán lett, Dohnányi Ernő Szegedi Miséje.
Ha egykedvűen és szürkén csak a folyóügyek elintézésére szorítkozik, a pénz nem volna meg a gazdasági válság épp ugy
anyakunkba szakadt volna, mint mindenütt a kerek világon. De nem
lenne tele szórva kis iskolákkal az Alföld melynek analfabétái
számára az 1825.évi országgyűléstől kezdve hiába sürgettek nagyobb
számban népiskolát; nem díszítené egy sereg városunkat uj középiskolai épület, sok községünket polgári iskola, amely más országok 8 osztályos népiskoláját pótolja; nem szolgálná a magyar nagy
néptömegek egészségügyét a 3 vidéki egyetem klinikai telepe, nem
kapcsolódtunk volna bele az európai és amerikai tudományosságba,
nem vizsgálná az ég tüzeit a svábhegyi obszervatórium, nem jönnének hozzánk messze külföldről biologiai kutatásokra, nem tudtuk volna a nemzetek olimpiászán megmutatni a magyar erőnek, akaratnak és ügyességnek elsőrendű hatalmát. Müvei messz tul^áli/^
ennek a nemzedéknek történeti epizódját. Klebelsberg nem a pillanatnak, de a messze jövőnek dolgozott: iskoláiban századok múlva
is tanulnak, klinikáin majd akkor is gyógyítanak, laboratóriumaiban majd akkor is kísérleteznek, mikor nrnr ez a nemzedék, amely
a kritikának annyi mérges nyilát lőtte rá^ már régen elporladt.
/K.K.e. 4o.oldal/

- 7o Rajban repülő eszméi szinte nap-nap után ejtettek
bámulatba barátot és ellenséget egyaránt, páratlan szellemi gazdagságukkal. Az éjjel-nappal szakadatlanul dolgozó gondolatgyár
- mondotta Herczeg Ferenc - amely ha materializaiódnék "talán egy
gigantikus villanyerőmü alakját mutatná és amelynek üzenibet^Ttása
Madách falanszterének egész tudósgárdáját tudná foglalkoztatni:
a gondolatgyár a parlamenti-és a sajtőtámadások szűnni nem akaró
pergőtüzében dolgozott. ¿Született munkás ember volt Klebelsberg,
neki az alkotás volt az életfunkciója, mint a sólyomnak a repülés.
/K.K.e. 4o oldal./
Azért ábrázolta Ezentgyorgyi szobrászművész a szoborpályázaton beadott alakját viharban, szélfujta köpenyben. Ezt a
jellemző pályamüvet meg is vette a parlamenti muzeum a Klebelsberg
szoba számára. Koncentrálj támadások idején - melyek, bár soha sem
mutatta, de rosszul estek neki - tehette Íróasztalába azt a cédulát, mely Takách Sándor pár sorát idézi, s melyet halála után találtunk meg fiókjában: "Magyar Bálint a XVI. század egyik fővitéze.
irta egy alkalommal a nádorispánnak: érti nagyságod a magyarok
dolgát, hogy azt, aki őnekiek szolgált, örömest mindenkor meg akarták
enni."
Azzal is vádolták, hogy volt benne épitő, alkotó és
pazarló szenvedély. Hát lehet erről beszélni? kérdi Tonelli Sándor
kereskedelmi és iparkamarai főtitkár /K.K.E. 17o.oldal/ emlékbeszédében. Szabad valakit gáncsolni azért, ha mer erőt, reményt, jövőbe vetett hitet verni a legszörnyűbb csapások után a lelkekbe? és
szabad-e fölösleges költekezésről beszélni ott, ahol a kulturának
teremtettek uj hajlékot, ahol a költekezés nyomán munka fakadt és
kenyér termett, és ahol minden befektetett fillér épületek fornójában évtizedekre, évszázadokra megmaradt. Tanu/ságtételre hivom föl
a szegedi egyetem épitőbizottság valamennyi tagját, hogy Magyarországon még soha sem építettek olyan fillérekre menő takarékossággal
és soha sem hoztak létre viszonylag csekély eszközökkel olyan művészi és kulturális értékeket, mint a sokat emlegetett szegedi ázent
Márkotér tájékán. Ezt Klebelsberg elmúlása után is tartozunk mi
szegediek, hangos szóval hirdetni az egész ország közvéleménye
előtt. De mire adja ki a kultuszminiszter a rendelkezésre bocsájtott pénzt - kérdi József főherceg - /K.K.Eo227.oldal/ ha nem a
nemzeti eszme megerősítését szolgáló és amagyar kulturát a versengők közül előre szökeltető népművelésre, kultúrintézményekre? Hol
volna ma ez a pénz, ha nem maradandó kultur célokra fektettevolna-be?
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Ö maga mondja: "igaz hogy bőkezűséget követeltem, de
csak a pénzügyminiszter űrtől" s azt is kifejti egyik könyvében,
hogy költségvetését soha p.em lépte tul, s hogy ma a minimumbői
maximumot kell elérni. Mégis elterjedt róla, hogy tékozol.
Itt el kell mondanom, hogy 1933-ban Herczeg Ferenc
7o. születésnapján ebéd volt tiszteletére a miniszterelnökségen
Kéllay Miklósnál. Az én ebédszomszédom

'ekerle Sándr volt, férjem

pénzügyminiszter kollegája. Azzal kezdte, hogy vallomással tartozik nekem. "Mi is /kormány/ alátámasztottuk a közvélemény e l ő t t e
Kuno elleni költekezési vádakat, mert voltak tételek, melyeket
nem nevez jpejfttünk meg, a zert ugy szerepeltettük, mint az o tulkiadásait. Ma már elmondhattam ezeket." Talán tudta ő is, de némán viselte a népszerűtlenség és az igazságtalan támadások minden
keserűségét.
Klebelsberg Kunóban - mondta beszédében Váry Albert
koronaügyész képviselő /K.K.E.19•old./ - a szellem és tudás zsenije egyesült a cselekvés és az alkotás zsenijével s mindezt az
Isten-adta tehetséget és értéket telimarokkal szórta a nemzet oltárára. Bőkezűen adott magából mindent nemzetének, mig ő maga
szegény maradt, szegényen halt meg, szegényen hagyta itt hitvesét,
ki neki derűs boldog családi életet biztosított. Tragikus magyar
sors, hogy meg kellett halnia, hogy mindezt róla megállapíthassuk.
Mint a legtöbb magyar államférfit, őt sem kimélet a megnemértés,
a gynusitás, a rágalom, a gyülöködés. u állta a harcot, de fájtak
neki ezek a méltatlan támadasok és magányos óráinak nyugodt derűjét
felhőkkel vonta be. De ezek a borús órák életében csak átmenetiek
voltak; izzó hazaszeretete, hite hivatásában, igazában és munkájában,
bizalma önmagában és a magyar jövőben, csakhamar eloszlatták a komor felhőket, s bátran, biz-ó tekintetét a magyar jövőbe vetve ujult
erővel indult ujabb feladatok felé /K.K.E.19.oldal/.
Nem birta volna elviselni, ho^y - amint mondta - "a
nemzetek országútján rohanó gépkocsik közül a magyar kultura gépkocsija lemaradjon, s a villany, telefon, gépkocsi, repülőgép és
rádió világában az ezeréves magyar nemzet szenvedő fiai pislákoló
mécsesek mellett öreg kalendáriumokat olvassanak". Legutóbb a nagymagyar Alföld problémáinak megoldásához fogott, s most dölt ki sorainkból, mikor önzetlenségére, eszére, tudására, fáradhatatlan
munka-erejére és alkotóképességére legnagyobb szükség volnaFontosnak tartotta, hogy a népművészet megtartsa jellegét. Ezt a törekvést az IzabellaHáziipar munkájában látta, azért
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volt, bámulatos hozzáértéssel és gyönyörű régi mintagyüjtöményével . Ott rendelte meg a legnagyobb 3egédletü püspöki miséhez a
miseruhákat a szegedi Fogadalmai-templom számára. Az -egyetemeknek
pedig ünnepi alkalmakra jMtífcfcg: gyönyörű hímzett asztalteritőket.
A Pázmány Péter-Egyetem teritőjét azon a díszülésen láttam használatban, melyen mostoha atyám, Kovács C;yula7 az egyházjog tanára, és
Gajzágő László követ kapták meg az arany diplomát, eredményes közreműködésükért az egyetem vagyonának visszaszerzése érdekében. A
hosszú asztal mögött ültek ünnepélyes arccal a rektor és a tanárok
mind arany láncokkal, jelvényekkel. Hogy erre az ülésre visszagondo
lok, jelenik meg hirtelen egy mulatságos kép^ szemem előtt, mely
még ma is megmosolyogtat. Lgy kisebb asztalon pihentek a királyi
jelvények: a korona, a jo ar és az alma. Az asztal mellett diszes
trónszerü szék állt, azon foglalt helyett Hómann Bálint kultuszminiszter a kormányzó képviseletében diszmagyarban. Az ülés közepén magához intette a jő ör£g ajtónállót,Sárközit,és hozatott vele
vizet és poharat. Ezeket a jelvények mellé állítva, egyre töltött
és iszogatott. Azt hiszem az évtizedek alatt a kultuszban szolgáló Sárközi sem látott addig hasonlót.
Azon az ülésen határoztam el, hogy elküldöm emlékül az
egyetemnek a nagy diszteritő leányát

- férjem hagyatékából - azt

a himzett párnát, melyet Izabelle főhercegnő ajánlkozott férjemnek,
s mely a teritőhöz teljesen hasonló. Belehimeztettem a párna hátlapjaba eredetét is ,és elküldtem Domanovszky Sándor dif.-nak, gondolva, hogy tegyék a jelvények, vagy egy szép királyné lábai alá.
Az emléket szivesen elfogadták és szépen megköszönték.
"Nekünk magyaroknak nem szabad az igéretfoldj ere vezető Ösvényen félúton összeroskadnunk" mondotta férjem. "Ne feledjük el mondta 1925—-ben

egyik parlamenti beszédében - hogy

az a szent terület, melyet mi hazánknak nevezünk, Középeurópa belvárosában fekszik;és ha mi magyarok csak egy kisebb műveltségű állam zsupfedeles házában akarnánk élni, akkor ilyen ház számára
korán túlságosan drága volna a házhely. Lebontanák és szerencsésebb nemzetek epitenénfe itt palotákat."
"Magyar a katasztrófák nemzete" e tragikusan szomorú
tételt mindenkor szemelőtt tartva szakadatlanul keresi az igazságokat, melyekbe bele kapaszkodhat
az optimizmus meredek de
biztos utain. Megállapitja, hogy "a magyar földön igaz nagy államférfiaknak négy tulaj donsággal keli fölfegyverkezniök, hogy a ma-
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képzelettel - lebirhatatlancptimizmussal - mély történettudománynyál és a magyar nemzeti hibák alapos ösmeretével." "meg kell
mutatniok nemzeti multunkban, nemzeti géniuszunkban az örök értékeket, ennek révén növelni az önbizalmat az önbecsülést, figyelmeztetni a nemzeti hibákra, fejleszteni a nemzeti erényeket saját
értékének tudatára ébreszteni a magyart: ez a szent feladat. "Nem láttam még nemzetet mely pesszimista hangulatban emelkedni
tudott volna."Az elesettséget hirdetőkkel szemben meghatározza
az utat "bizalom - erőmegfeszités - alkotás, ez az emelkedés egyedüli útja".
Mindig a legázolt Magyarország fölsegitése, boldogítása volt az a gondolat, amely őt minden tettében irányította .
Ezért a célért küzdött

különböző eszközökkel, de soha nem lankadó

reménységgel, hittel és kitartással. A gonviselés - mondja Huszti
József - éppen ezért küldte őt nemzetének akkor midőn annak vigasztalására, lelkének erősítésére a legnagyobb szüksége volt. A
kétségbeesettebbek már azon bizonykodtak, hogy egyáltalán kár lenne a megmaradt országcsonkon az életet megindítani. Ebben a hangulatban lángolt föl szinte elemi erővel a magyar életakarat lűsbelsberg gróf lelkében, olyan ellenállhatatlanul, félelmetesen, hogy
a nemzet többsége, mindenesetre azok legjobbjai, rövid tétovázás
után megindultak az általa kijelölt egyáltalán nem könnyű nagy
áldozatokat kivánó uton. Jzu geszt jy optimizmusa, bizakodása balzsamként hatott a nehezen beheggedő sebekre. A lekét betöltő hivatásérzet hevének őszinteségénél fogva felvillanyozta és magával
ragadta az ellankadtakat. Az elsők között volt, akik az elesettemet
fölemelték és újból járni tanították, sőt a meggyőzés erejével
járni kényszeritett ék. Azt amit egyszer helyesnek, általános tervében beleillőnek ismert fel, keresztül vitte mindé: poklokon keresztül s nem rettentette ha - mint mondta - meg is kövezik érte.
Hatalmas akarata és hihetetlen munkabírása csak rajongó tárgyszerelméből érthető. Erős és világos esze mellett ez volt az a kulcs,
mely előttünk alkotásainak titkát megnyitja. / .K.K.E. 15|T. oldal./
Diplomatikus kézzel irányította és kapcsolta össze
az erőket egycél felé. Diplomáciai ügyességét fényesen bizonyítják a magyar kollégiumokba Rockefeller alapítvány ügyében itthon
és külföldön folytatott tárgyalásai,a népszövetségnél a nunerusz
Mauzusz kérdéseben tartott megbeszélései, melyekről á maga igy
nyilatkozott: "
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szükségessé tette a numerus clausust. Hangsúlyozom, hogy ettől a
mesterséges eszüközöktöl túlsókat várni nem szabadj és én aki vállalom a numerus clausus ideiglenes fenntartásit felelősségét és
/

ódiumát, őva intek mindenkit attól, hogy az értelmi proletáriatus
jelszavától magunkat elvakitani engedjük,és alapjában maradjunk
meg Széchenyi tanításának nagy igazságánál és alapján, aki a nemzetek erejét a kebelükben élő kiművelt emberfők számáfal mérte."
Végül gyönyörű fölolvasásai, amelyekkel Stockholmban és Varsóban,
Helsinkiben és Berlinben, Rómában és Bécsben qgyaránt dicsőséget
szerzett a magyar névnek, barátokat nemzetének. Innen van az, hogy
sok külföldi lap halála után mint külügyminisztert búcsúztatta.
Soha sem tért ki személyes veszélyek elől. Ha tervei végrehajtását
kellett ellenőrizni, vagy ha valamit meg akart ismerni, kész volt
azonnal, bátran a legveszélyesebb tempóban száguldani, repülőgépet
igénybe venni, házak tetején járkálni, ingó állványokon hajladozni,
vagy tengerre 3zállni, mindezt nem sportból, hanem csak azőrt,
hogy nagy céljai érdekében tanulhassa tapasztalatokat gyűjthessen.
Bátorsága soha sem párosult ridagséggel, kíméletlenséggel, ezt legjobban azok a szeretetteljes formák bizonyítják, amelyekkel családjával- és munkatársaival érintkezett. Jzerencsésen egyesült benne a műtörténész elfogulatlansága , a tudós önmegtartóztató szerénysége, a kulturpolitikus köteles lelkiismeretessége a gyakorlatiasjózansággal. s ügyess ;gét bizonyitja az, hogy az anyagiak megszerzésénél legtöbbször több volt a leleményesség, mint a pénz." Azért
nevezte Ravasz László püspök a Corvin lakomán mondott beszédében a legkonkrétabb s ugyanakkor a legnagyobb álmu magyar politikusnak.
/K.K.E.152.oldal/
Voltak nehéz órái, mint mikor a miniszterelnök távollétében neki kellett határoznia, s az odiumot viselni beállott váratlan és hirtelen halál esetében, mert megadta a collegialitásnak
és a reverendának járé tiszteletet. /
Vagy mikor a bankzárlatra került sor, melyben két
vezető szaktekintély Teleszky és Popovich bevonásával és tanácsára
kellett döntenie - nem lévén az ügynek folyamatosságába bekapcsolódva.
/zután,mikor csendesen kellett viselnie, tűrnie a népszerűtlenséget azért, hogy a tulkiadásokat az ő tárcája terhére
számolták. Könnyű volt ez, mert az épületek itt voltak, s minden
beépitett fillért átmentettek és ina is használatban vannak, űehezére eshetett ez, miután tárcájának megszavazott költségvetését soha
sem lépte tul.
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beszélgetősekre vagy fehérasztalhoz. Adódtak többször közbe: mulatságos percek is. Egyszer vacsorán látta vendégül azo :at a művészeket, kik müveikből adott ajándékkal segítették a szegény művészeket támogatő akciót. Sokan voltak s helyüket az asztalnál tányér mellé tett cédula jelezte. Mikor a kitűnő Earlovszky Bertalan
az övét megtalálta, megnézte ki lesz a szomszédja? mikor látta, hogy
az a szint m kitűnő Szentgyörgyi szobrászművész lesz, bosszúsan
fölkiáltott: "Hát nekem emellett a disznó'mellett kell vacsoráznom!"
rí
Nagy derülts get keltettek ezek a szavak, de senki sem vette rossznéven, mert mindenki ösmerte eredeti modorát.
Máskor is férfi-Társaság volt együtt. Az ebéd rendesen
folyt, János inas tudva, hogy mi illik, rencesen szolgált föl. Arról beszélgettek, hogy a budapesti szobrok nem szerencsések, legjobb köztük a muzeum előtti Arany János szobra. Erre János megállt
a tállal a kezében s kirobbant belőle a sző: "Az nem Arany János,
az az én nagyapám! Nagy meglepetéssel fordultak felé, én meg rémülten gondoltam, ez az ember megőrült! Csak mikor kérdésekre felelve kiderült, hogy nagyapját használta Stróbl modellnek, nyugodtam meg, sőt megértettem, hogy ezt nem állhatta meg gzónélkül.
xern ©ni
Majdnem évente jelentek meg könyv alakban összegyűjtött
cikkei, beszédei. /K.K.E.255.oldal./ Ezek közül halála után kettőt,
a Világválságában''és Ut$ols<5 akkordok/cimüt a Magyar Tudományos Akaii

h

démia a Kónyi Manó jutalommal tüntette ki a következő indokolással.'
Gróf Klebelsberg Kunot mint publicistát gondolatainak
mélysége és gazdagsága - Írásainak hatalmas meggyőző ereje - a
kulturának fenntartásáért és kiépítéséért folytatott agitációjának
páratlanul magas színvonala- a lculturpropagandát s vele a revíziót
szolgáló cikkeinek diplomáciai művészete és finomsága - a világgazdaság és a világpolitika

szempontjából a természettudományok

és a technika óriási nagy jelentőségének az élet kiemelése - a
világ-politikai és világgazdasági válság közepette a magyarság és
az emberiség jövőjébe vetett mélységes hite - s a cikkeiben megnyilvánuló sokoldalú tudás,lelkesedés és hazaszeretet jellemzi.
A bizottság a Kón„i Manó jutalomra gróf Klebelsberg Kuno yilágválságban és Utolsó akkordok' cimü munkáit ajánlja. Az elsőben
//

terveket, a masoaikban eredmenyeket adott. DQ.
A jutalmat, s az ezt megörökítő bronz érmet nekem
küldték el.
/

. icsoda lelki alkaÁt, miit energia-kisugárzó forrás

-
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áll mind ennek a kápráztatóan sokféle munkának és alkotásnak, kezdeményezésnek és kivitelnek központjában? Milyen volt ennek a nagystílű államférfinek a lelke? kérdi K o m i s Gyula államtitkár munkatársa.
A fogalmi gondolkodásnak világos észjárású, logikusan
s az intuícióknak mély ihletű látnoka; az érzelmeknek finom átélője, aki másokban is a legkisebb hangulati foározódást azonnal
megérzi; a gyorsröptü, sokszor villanszerűen cikkázó kombináló fantáziának teremtőmüvésze, óriási emlékezetnek virtuáza; a tervszerű
és céltudatos akaratnak szivós hérosza. Volt benne felfokozott
becsvágyj,- mert tudátában volt szellemi erejének; mély missziótudat
lobogott benne, tűrhetetlenül hitte, hogy a gondviselés reá különös feladatot bizott. Volt' benne egészen az aprólékosságig menő
velóságérzek, mely számol az adott feltételekkel

¡s akadályokkal;

de volt őbenne irreális képzelet is, mely könnyedén röpítette a rideg valóság fölött lebegő légüres térbe. Tudott szeretni és tudott
gyűlölni, tudott megsemmisítő módon támadni és tudott fényes dialektikával védekezni, tudott jé barát és igazi ellenfél lenni. Ezer színben játszó gazdag egyéniség, örökké izgalmas szezsorium hihetetlenül
finom visszaható képességgel. De első sorban a mindent előre kiszámítani törekvő észnek embere. /K.K.E.4o.oldal/

Széchenyi és Klebelsberg /K.K.E. 97.oldal/
Milyen ember volt Klebelsberg? a legfeltűnőbb tulajdonsága mindenesetre a tetterejének mindent magával sodró lendülete. Ha ezt iskolában tanulta, akkor gróf jzéchenyi István volt a tanitómesteres.
De van a két férfi közt egy alapvető különbség. Egy nap
az ő keleti fajának árvasága megüti Saáelienyi nagy szivét és ekkor
ugy érzi, hogy magának kell elvégeznie mindazt, amit lo előtte járó nemzedék elmulasztott. Bécs első vivörjét a lelkiismerete átformálja Magyarország első munkásává.
Klebelsberg azonban született munkás ember. A 9 esztendő, amit a kultuszminisztériumban töltött az ő igazi élete.
Egyben azonban hasonlítanak egymáshoz,Klebelsberg is,
mint nagy tanítómestere csodálatos módon egyesíteni tudott magában kit ellentétes tulajdonságot:a gyakorlatias józanságot és a
művész szárnyaié fantáziáját. Mind a kettőjük agytekervényeiben
meg van az a nagyfeszültségű energia, amely az ötletet tervvé, a
tervet akarattá, az akaratot szinte minden átmenet nélkül cselekedetté tudja átváltani«

- 77 Ha ketünkbe vesszük Klebelsberg alkotásainak jegyzékét, olyan grandiózus képet kapunk, amilyent havas hegyek őserdők vagy világvárosok adhatnak . Egy számot vetett oda: ötezer
népiskola. Még a szertelen számok szülőföldjén Amerikában, vagy
Oroszországban is elállna tőle az emberek lélekzete.
Alkotásai kivétel nélkül a nemzeti gondolatból nőttek
ki. Magáévá tette Széchenyi tételét"a nemzet értékét a kiművelt
agyvelők száma adja meg."
Parlementi és sajtótámadások szűnni nem akaró pergőtüzében dolgozott. Szenvedélyesen támadták egyetemekért, kollégium
Húngarikumokért és egyebekért. A Tihanyi Élettani Intézetről annyi
rosszat hallottunk, hogy önkénytelenül is fölébredt bennünk a gyanú: hogy az valami nagyon értékes dolog lehet.
Vádolták, hogy alkotásaiban fényűző. Széchenyi István
is fényűző volt. Nézzük a Lánchidat: roppant diadalivek a Duna
közepén, kolosszális oroszlánok Budán és Pesten is, mire való ez?
De a kultura maga nem egyéb, mint fényűzés. Az anyatermészet is
rögtön fényűzésen töri a fejét, ha egy pillanatra megfeledkezik
az éhségről. Ami szép az életben és ideális magasságok felé sarkantyúzza az emberiség vágyait: az fényűzés. A baj akkor kezdődött
Ádám fiainak költségvetésében, mikor Mózes azt irta; hogy az ember
n e m c s a k kenyérrel él.
Igaz azonban, hogy Klebelsberg munkásságát egy tragikus esemény szakitotta meg. Mint ahogy a mongol hagyomány szerint
Batu Khán diadalmas seregét miután Orosz, Magyar, Lengyelországot
elfoglalta, s Nyugat-Európa meghódítását is tervébe vette - valami
megállította utján: járvány tört ki lovaik közt, s vissza kellett
vonulnia. Klebelsberg útját is valami hasonló véletlen szakitotta
meg: járvány ütött ki, járvány a pénzben. Ezt a villámcsapást melyet felsőbb erők készítettek elő az emberiség számára, magyar
ember e^Lőre nem láthatta, ki nem védhette.
Mikor szükiben vagyunk a kenyérnek, akkor nehéz szivvel nézzük palotáinkat, de a paloták megmaradnak az unokáknak
és minden fillér ami kikerült Klebelsberg kezéből száz év múlva
is vagyona lesz a nemzetnek és látni fogják, hogy a rábizott fonttal jól sáfárkodott a szegedi kripta csendes lakója.
így búcsúzott Klebelsbergtől a tanitóság nevében
1932-ben Pinta Sándor a Magyar tanitóság naggyülésén mondott emlék beszédében: /K.K.E.89.oldal/

- 78 Sziklákat kerestél a trianoni gyalázat szörnyű éveinek
kezdetén a kétségbeejtő nagy bizonytalanságban, hogy uj alapokra
épithesd nemzeted jövendőjét. Sziklát kerestél és megtaláltad a
nyomorúsággal dacoló szegénységükben is hűséges tenitólelkeket,
s ezeket tetted nemzetmentő elszánt küzdelmed honvédéivé.
Magasba tört lelked nagy várépitőnk, mint a bástyák
orma! őrtorony lettél magad is, aki tornyokat és erősségeket építettél hitnek és honszer elemnek«, Irányt mutattál a mulandó örömök,
bajok, tragédiák közül az örök eszmény felé. Bele ragyogott a nagy
éjtszakába, lelked örök jóreménye amely optimizmust hirdetett a
kétségbeesés helyett.
Szavad, mint éraütés hirdette a mult hőseinek és
nagyjainak tiszteletét, a kultura nemzetalakitó jelentőségét, öraütésekként zúgtad az alélt közgondolkodásba az uj nacionalizmusnak,
a munkás hazaszeretetnek szent feladatait.
Torony voltál s a történelem hatalmas toronyalakjaival
tartottál rokonságot, az ő ihletésükből igyekezted uj Széchenyiként megalapozni a nemzeti műveltség aranykorát.

Gazdagon szór-

tad gondolataid kincseit. Tudományszeretetet adtál az anyagiaktól
leigázott lelkekbe, s a testkultura bázisainak biztosítására világverő erőt öntöttéi bajnokaink izmaiba.
Csodálta külföld s megbecsült nagyságként értékelt Róma
és Berlin egyaránt, csak itthon kellett a politikai tragédia osztálytészét ártatlanul magadra venned.
Mi magyar tanitók, szegény honvédeid másért is gyászolunk. Te aki tanitóotthonokat épitettél és iskolákat bővítettél, te akartad a mi elesett sorsunkat a megérdemelt boldogság
színvonalára emelni. A Magyar Tanitó Egyesületek országos vezérkara tudja csak igazán, mennyit harcoltál értünk, hogy a rettenetes pénzügyi abroncsot mint nyomorúságunk legsúlyosabb bilincsét
szétroppanthasd. Nem a te hibád, hogy nem sikerült. A te nemes
szived igazolása marad a VII. fizetési osztály intézményes megnyitása a XXX. szolgálati évüket betöltő tanitőtársak előtt, s
a te utolsó fáradozásod eredménye azaz egymillió pengőnyi költségvetési többlet is, amely terményjárand/óságos kántor-tanitó testvéreink igazságtalan megterheléseit igyekezett enyhiteni.
Nevedet Őrzi : a tanitói internátusok és adja a jé
Isten, hogy emlegessenek áldva mindnyájunk gyermekei, ha már a
mi szivünk hálája is csak a sirhantok alól tudna beszélni.

- 79 Néhány kiragadott mondat abból, amiket kortársai
mondtak vagy irtak róla.
c
Schuschnig Kurt osztrák kancellár beszédéből Kuno szobrának leleplezése alkalmával a bécsi Kollegium^Hungarikumban 1934.
1.22. " Er ist uns in emnem Muster und Beispiel geworden. Er hat
gezeigt, dass auch ein Volk dem momentan durch :. Zufälligkeit an seines
Schicksals der politische Machtradius

genommeiipar, durch die Pflege

des Geistes:,, seiner Kultur sich Weltachtung erwerben kann. /K.K.E.224.0
G.H.Becker porosz közoktatásügyi miniszter rőla irt
cikkéből az Ungarische Jahrbücher-ben 1932. /K.K.E.77.oldal/
"Imponierend war für ganz. Europa di£5er V/ille zur Kultur,
dieser unerschütterliche Glaube, dass Ungarn nur wieder gross werden
könne t wenn die Welt in'ihm nicht eine kleine Militärmacht, sondern
einen rossen und unentbehrlichen Kulturfaktor zu würdigen lernen
würde. +./. Magyar fordítást L.hátiraton
Pietro Fedele olasz nemzetnevelési miniszter /K.K.E.35o.old
"Klebelsberg volt a leghivatottabb férfi arra, hogy a két ország
közötti szellemi kapcsolatokat ujjá élessze. Klebelsberg grófot a
római egyetemen« "Honoris Causa" avatták doktorrá. Csak ritkán
láttunk olyan diszes ünnepélyt,melyen az olasz politikai és kulturális élet legmagasabb képviselői voltak jelen.
gr.Apponyi Albert cikkéből Pesti Napló 1932. okt.l6.-án:
"Olyan tág látkörű és annyi impulsiv erővel biró kulturpolitikus,
mint amilyen ő volt,nem terem mindennaps ma h:-zzá fogható államférfiut, a müveit világnak szinte egyetlen államában sem ismerek
Emléke ugy él bennünk, mint nemzeti kulturhivatásunk egyik legteljesebb megszemélyesítőjéé^s igy 1 továbbra is szellemi fejlődésünk
történetében - s nemcsak ennek a nemzetnek, de az egész világnak
köztudatában. /K.K.e. fefepld./
Ravasz László püspök egyik beszédében a Corvin rend ünnepi lakomáján /Kleb.politikai hitvallása 4.oldal/összenasonlitva
Apponyit férjemmel mondta: "Ha Apponyi az órának időmutató diszes
lapja, akkor Klebelsberg a konok acélrugó benne."
dr.br.Korányi Sándor professor: Akinek aoban az élményben része volt, hogy végig járta annak idején a budapesti Műcsarnokban a "Klebelsberg kiállítást" megbámulva a nagy miniszter sokoldalúságát és szinte határtalan munkabírását, féktelen munkakedvét, a terveket, a kincseket melyeket összegyűjtött, annak látnia

+ '•/.

Egész Európának imponált az a kulturális akarat,, az a meg
dönthetetlen-hit, hogy Magyarország csak akkor lehet megint
nagy, ha a világ benne nem egy kis katonai hatalmat, hanem
egy nagy ós nélkülözhetetlen kulturtényezőt ösmerhet és méltányolhat c
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kellett történelmünk legszomorúbb korszakából a büszke töretlen
nagyságot, mely lelkierőt hirdető monumentumként fog utódainkra
maradni. /K.K.E.

oldal/

Kállay Miklós miniszterelnök 1937.:
Minden ujabb évforduló egy sziklának elhelyezése ahlioz a monumentális
piramishoz, amely mindig,mindig hatalmasabbra, magasabbra épül
Klebelsberg emléke, emberi és államférfiúi nagysága felett
Sokan mondják: egy letűnt korszak embere -volt. Lehet, hogy "letűnt
korszak" volt, de ennek a korszaknak soha sem volt mércéje az, hogy
egyéneket riem munkájuk ás alkotásaik szerint Ítéljen meg." /K.K.E«
191.oldal/
gr. Bethlen István nyugalmazott miniszterelnök beszédéből:
Vigasfct'á.jor Téged az, hogy Magyarországon a gáncsvetés, a rágalom,
a befeketités és a népszerűtlenség azokat kisérik életében, akik
konstruktív munkával valódi értékeket teremtenek nemzetünk számára,
és a népszerűség babérkoszorúja azoknak a homlokát övezi, akik
csillogó szavakkal szédítik meg a tömegek lelkét és ezek mögé a
csillogó szavak mögé rejtik a nemzetre nézve meddő életüknek negatív értékét.'! /K.K.E.17.oldal./
A Ferenc József Egyetem rektora: Kováts< Ferenc ünnepi
beszédéből /K.K.E.192.oldal./: "A magyar jövendő nemzedékek történeti

irója azt a fejezetet, amelyet a világháború utáni korszak kulturfejlesztésánek szentel, a magyar kultúrtörténet Klebelsberg korszaknak fogja nevezni.
A debreceni egyetem raktora Varga Zsigmond beszédéből:
/K.K.E.225.oldal./: Klebelsberg Kuno müve a legétgondoltabb honmentés volt. Egy második ragyogó honfoglalás, melynek sikerét,
szükségességét nem befolyásolhatja sem idő, sem nyomorúság.
József főherceg emlékbeszédéből: /K.K.E. í/t?.oldal./
Ha megkondul a hősök hahangja, az ő nevét is hirdeti a hazáért
elesett hősök mennyei babérral koszorúzott neveivel együtt.
Nobel dijas Jzent-Györgyi Albert irott emlékezéséből;/K.K.E.192.old./
Egyik legnagyobb meglepjése és benyomása volt életemnek láthatni,
hogy Klebelsberg K. a történész és jogász, szinte gondolkodás
nélkül biztos intuícióval hogyan látta át, mint legtermészetesebb
dolgot mindazt, amire én évtizedes laboratóriumi munkával és tépelődéssel jutottam. Mélységes összefüggések megérzésének ez a képessége szinte kísérteties emberfeletti benyomást tett rám. A természettudománynak ez az átfogó ótérzése még természettudósban is
ritka - egész életemben előbb csak egyszer találkoztam vele - s
Klebelsbergnek a történésznek minden oly egyszerű és természetes

- 81 volt. Sőt még azt is tudta, hogy a természettudományon belül
milyen agakban van vitalitás, fejlődésképesség, s mely ág a
múlté. Nem mondta neki senki, nem is olvasta sehol, valószínűleg
nem is gondolkozott rajta. Ő tudta, s neki igaza volt. Mikor ő
az ujonan alakult élettani társaság ülésén nekünk természettani
kutatásról tartott előadást s adott biztos kézzel biztos feleletet oly természettudományi problémákra, melyeken sokan töprengtünk,
ugy éreztük mintha egy nagy természettudós beszélne kollegáihoz,
pedig neii sok más dolga akadt a természettudományon kivül.
Somo'gyi Szilveszter szegedi polgármester./K.K.E.28.old. /
Az utolsó évtizedben az ő tervei, munkája, az ő eszméi láttak el
bennünket, kereskedőinket, iparosainkat és munkásainkat munkaalkalommal. Jobban szeretett bennünket - osztályra való tekintet
nélkül - jobban, mint azt mi megérdemeltük. Munkások megsemmisülve, összetörve álltak ravatala mellett. Nemcsak azért, mert Szegeden oly sokat alkotott, hanem azért is, mert mindenkinek panaszát meghallgatta és őszinte ssivvel segitett. A nép ezt nem felejti.
Berzeviczy Albert Akadémia elnöke emlékbeszédéből.
/K.K.E.60.oldal./ Akadémiánk fennállása óta ily mértékben és
ily méretű elismerésben és támogatásban nem részesült. Ezt főleg
.és elsősorban a most elhunyt volt kultuszminiszter megnemhálálható
kezdeményezésének és buzgóságának köszönhetjük. Klebelsberg Kunonak életében lehettek ellenfelei, de ma halála után hervadhatatlan érdemeit elfogulatlan szemlélő elismerni és méltányolni kénytelen.
sak zárójelben jegyzem ide, hogy 1954-ben mikor már
semmim", s^m volt, félig vakon, kitelepítésből - hallva, hogy tanárok Özvegyei az Akadémiától segítséget kapnak - én is némi támo atást kertim. A rövid válasz értésemre adta, hogy: "Az Akadémiának nem áll módjában önt segítségben részesiteni.J^
gr.Széchenyi Károly: Ő volt az, ki leginkább átérezte
Széchenyi István koncepciódnak értékét, mérhetetlen jelentőségét
és azok nagyrészét meg is valósította. /K.K.E.35.oldal./
Legádázabb ellenségei sem tudták soha minden igyekezetükkel sem féltve őrzött becsületét lerontani.
Rákosi Jenő a Budapesti Mirlap főszerkesztője: 1917.
április 17o-i számban irta; Ez a különös, magyar ember nyelvének
kissé nehéz nevü gróf egyike a legfanatikusabb magyaroknak, egyik
legszebb példája a magyarság hatalmas vonzó és áialakitó erejénekc

- 82 Pásztor József a szegedi Dálmagyarország főszerkesztője.
/K.K*E.17o.oldal/ A leghőbb tisztelet hódoló érzelmeivel állok fel,
hogy halálának első évfordulója alkalmából mint publicistáról emlékezzem meg gr.Klebelsberg Kanoról, aki annyiszor látta, közvetlen, meleg és tündöklő emberi megnyilatkozásait, ak'i - politikai
ellentétek ellenére is - mindig nagyra értekelte benne a politikust
is, aki benne látta és benne látja a legalkotóképesebb és a legtöbbet alkotott kultuszminisztert, az,

az emlékezéstől -és emlékek-

től remegő idegekkel hogyan mutassa ki, hogy mint publicista is
a legkiválóbbak közé tartozik.?
Almássy László a Képviselőház elnöke. /K.K.E.7.oldal/.
A képviselőház ülésterme mondta, volt küzdelmeinek és alkotásainak
területe. Itt dolgozott küzdött és alkotott megcsonkított hazája
jövendő boldogságáért, mert ez a törekvés töltötte be szivét, lelkét,
vette igénybe egész munkásságát gazdag tudásénak egész tárházát.
Klebelsberg cselekvő hitének és alkotóvágyának fauszti
ereje - irja Kornis Gyula - /K.K.E. 6-8 oldal/ tudatosan a messze
jövőnek dolgozott. Mikor már a kortársak megnemértő kritikája réges-régen elhan zott s ennek helyébe a történetirónak az idők tanujának eredménymérlegelése lép. Nevéhez fűződő intézmények századok
multán is müvelik majd az egymás fölváltó magyar nemzedékeket. Megalapozta nagy osztöndij-akciójával, Kollégium HungaCkum-aival azt
a világmüveltségü tudományos és művészeti vezérkart, mely a folytonosság* lendület ével gondoskodik majd utódokról a HUNGARIA AETERNA
számára. A kultura tiszta magasságaira irányzott tekintetével nemzetét a trianoni gyász és-tespe lés helyett a magyar élniakarás
törhetetlen őserejével az újjászületés felé vezette - szinte kényszeritette.
Hogy a történelmi gondolkodás mekkora erőforrás, azt
a magyar Via Dolorosa utján Klebelsberg államférfiúi lirája - igy
i^jezi ki: "Akik a historikus magaslatára tudnak emelkedni, azok
világosan látják, hogy nincs zordon szépség nélkül az, ahogyan
egy nemzet a balsors mélységéből hatalmas erőfeszítéssel fölemelkedik" Ha vannak - mondta 1943. X.13.-án az utolsó emlékülésen
elhangzott beszédében, az anyaföldtől elszakított Jankovics Llarcel
/iró/ akik ezt a szépséget értették, érezték, látták, mi vagyunk ,
akikTTrianon számüzöttei voltunk 3 kik a tragikus riasztó valóságok könyörtelenségében éltünk. Akkor jutott el hozzánk Klebelsberg
szavainak, tetteinek hire, s lelkünk belépett varázslatos közösségébe: a zordon szépség hivei lettünk s ezzel megtanultunk várni

- 83 - szakadatlanul dolgozni és bizni. Hogy ha - mondta továbbá a Csehszlovák határon a vámőr Komaromnál holmink közül ki-kidobott egy-két magyar könyvet csak áttévedt pillantásunk magyar
Komárom néhány pompás épületére, melyeik itt Klebelsberg ihletére
és keze intésére nőttek a magyar parlagon, megnyugodva vittük át
magunkkal a megríkató határon, az alkotó Magyarországról szóló
megíratlan regét.
Merem állítani,' hogy Klebelsberg egyik legnagyobb
alkotása az volt, amit a határontulra zártak lelki vilá ában alkotott. Ez a müve a hit a jóvóban: az alkotó Magyarors ág zordon
szépségének megteremtése. Ő volt a Jrianon utáni szellem Árvízi
hajósa, fiikor a dolgozó magyar családok elmerültek a kishitűség
áradatában - midőn a magyar fiatalok reménytelenül kapkodtak és
kapaszkodtak a jövő felé, melynek nincs horgonylánca, nincs ut~
mutató-karja, nincs kapaszkodó karfája, Klebelsberg ott terem és
rendfületlenül nyújtja a nemzet tízezreinek a kultura biztos horgonyát - az akarás partramentő erejét a magyar szellem fároszi
világosságát.
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1931.' augusztusában váratlanul lemondott Bethlen és
kormánya. Ellentétes irányzat vette kezdetét, melynek fő elve a
leépités, a takarékoskodás volt. livatalnokokat bocsájtottak el,
az autókat leállították, stb. A miniszterelnök Károlyi Gyula gyalog ment föl a várba esernyővel, s zsebébe vitte hivatali szobája
kulcsát. Férjem utóda Ernszt f majd Karafiát£Jenő lett. Kinevezése
napján délután kijött hozzánk Hidegkutra, nekem gyögyörü piros
rózsacsokrot hozott. Nagyon Örültem neki, mert az azt jelentette,
hogy visszakapom sok év után az uramat. Férjem is örült, mert a
hatalmat, mint olyant önmagáért nem szerette ; és mint mondta "végre
azzal foglalkozhatok, amire kedvem van; s ne 3 mindig azzal, amivel
kell.
Eltűnődtem sokszor, hogy hosszú közéleti szereplése
után, ha leteszi a "fegyvert" nem megváltozva jön-e majd vissza?
Nem fog-e neki hiányozni az"agora?" Kern vágyódik-e majd utána?
Bámulva láttam, hogy nemi Kikor a bucsu-minisztertanácsról haza
jött, ott kellett várnom a "szakál-száritón'J ahogy a tornácot nevezte, mint régenjs attól a perctől örömmel tervezgette, hogy mi
mindennel fog foglalkozni, amihez, eddig nem jutott. Újra átvette
itthoni birodalmát. Boldog viszontlátás volt uj helyzetében kertjével, a fákkal, virágaival, itthoni dolgozó asztalával, könyvtárával. Változatlanul szőtte a terveket, mint mikor régen összekerültünk - mikor összesimulva indultunk neki az életnek.
Ujrn itt voltak a közös munkás boldog órák, visszatükröződései ifjúságunknak. Én telve emlékekkel^ő ujjult

erővel.

Mennyi érzés kelj lelkemben ha elgondolom, milyen jók is voltak
megint a hosszú esték, mélyeken csendese,

dol ozgrttunk egymás

mellett, melyeken kevés szó esett köztünk, de az összetartozás
érzése mindennél erősebb volt. Mikor már este későre járt, s
hűvösödni kezdett, csendesen felállt, behozt:. kabátját, s betakart
vele, megsimogatott, s ahogy jóságos szemével rám nézett, láttam.
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ülök mellette. Pedig jól tudta, hogy ez mindéinél drágább volt
nekem, hogy ezek voltak le, boldogabb óráim, melyeket igy vele
tölthettem fs könyvemről észrevétlénfölnézve figyelhettem, mint
hajlik asztal--: fölé munkájába merülve s fényes barna haján hogy
játszik a lámpa fénye. Olykor aggódva kérdően nézett föl rám, s
csak ha visszamosolyogtam/rótta újra megnyugodva tovább

% betűket.

De ha nem találta a mosolyt elég biztatónak, letette a tollat, s
mellém ülve kezdett olyasmiről beszélni, miről tudta, hogy érdekel.
Éreztem legszívesebben ketté osztotta volnoma át. Az olyan megható volt^ösraerve a lendületet mellyel dolgozott, hogy hatása alól
nem lehetett szabadulni. Pedig az igazság kedvéért szégyenkezve
bár,de be kell vallanom, hogy sokszor az r amit csinált, az maga nem
állt hozzám oly közel, mint az, hogy ő csinálta. De mert mindent
ugy akartam tenni, hogy az kedvére legyen.boldogan ültem könyvemmel
vagy hímzésemmel mellette.s még a légy zümmögését is szerrettem
volna tőle távol tartani. Szeretett időnként valamit felolvasni
vagy valamiről beszélni, de megesett az is, hogy tréfásan csúfolódva
mulatott

"ázsiai.passzivitásomon".
Mikor gondolatai messze jártak, elmélyedt tekintete

távolba nézett, alig vett tudomást a körülötte történtekről. De
ha ötlete kikristályosodott, fölugrott, egyet-kettőt járt föl alá,
majd leült és irni kezdett, s a sorok, mondatok változás nélkül
maradtak meg eredeti formájukban.
Sokat dolgozott. Az elhanyagolt Alföldre fordította
figyelmét. A magyar népnek tett Ígéretet már sokszor nem tartották
meg. Magára maradt, el volt hagyatva.
"Elgondolom mondta - mennyivel nehezebben szerzett
meg mindent kultúrájához, mint például a német: minden kis német
állam székhelyén hatalmas fejedelmi kastély, udvari könyvtár, fejedelem alapította egyetem, udvari muzeum és udvari színház áll#
fennt, s a tudományos és művészeti akadémiákat is a fejedelmek
létesítették.
Minálunk még a budai királyi várat is közadakozásból
építették. Grassalkovich herceg gödöllői palotáját a nemzet vásárolta meg királyi nyaralónak. Nemzeti Muzeumunkat Széchenyi Ferenc,
az apa, Tudományos Aktdémiánkat Széchenyi István, a fiu, alapította.
Szépművészeti Muzeumunk alapjait a herce, Sszterházy nemzetség
kcpvásárlásai vetették meg. Nemzeti színházunk szintén nemzeti
alapitás. A reform-korban a nemzetnek, a karoknak és a rendeknek
kellett pótölniok azt a munkát, amit a fejedelmek és az állam-

•V

- 86 férfiak elmulasztottak, nem egyszer szembeszállva az osztrák
érdekektől vezetett államhatalom akadékoskodásával. /Klebelsberg
Politikai hitvallása 126.oldal/
• .z Alföldre többször leutazott. Irta a cikkeket, tartott a rádióban felolvasásokéi

i

^

^

!ikkor láttam először, hogy néha felsoro"1 /qf |

elfáradt. Talán az is hozzá járult, hogy lo éves^magát felőrlő
minisztersége után teljesen betöltött szolgálati évei dacára
nyugdiját a beállt változások miatt ugy megnyirbálták, hogy mellette még keresnie kellett, hogy a csökkentett kereteket kitölthesse, fönntarthassa. Miután városi la fsunkat föladtuk,.végleg
kiköltöztünk Hidegkutra. Azután látnia kellett, ho;y .kezdik döngetni nehezen összehordott munkáját, s hogy szórják ki a szélbe
vetéseit. Takarékossági hullám kapott lábra. Ezen a cinen szüntettek be fakultásokat s fenyegették a külföldi Collegium hun&arikumokat is. Még a szolgák és sofförök bérét is meg akarták takarítani. E1gáncsoláso£ gyanúsítások jöttek divatba. Voltak kik az
Európa szerte megromlott pénzügyi viszonyokat nálunk az ő költekezéseinek tulaj donit ot ták.
Annyira mentek, hogy egy alkalommal Gömbös miniszterelnök egy társaságban hol én is jelen voltam, azt mondta, hogy
KunPnak van még ma is a legszebb magánautója. Mindjárt meg kellett,
hogy hallja tűlem, hogy magánautója soha sem volt, mo3t sincs, s
ha Hidegkutról be kell mennie a városba, elhozatja azt az e ;yetlea
bérautót, mely ott kint kapható.
Tormai Cecile Bujdosók könyvét a következő ajánlással
küldte me : nekémí^Saroltának y ki meghitt, meleg otthona elvonultságát hozta áldozatul hazájának". Ha visszanézek látom, hog, ez a
tőle megszokott finom meglátás volt, mert a miniszterség lo éve
alatt, sőt az előző államtitkárságok alatt is bizony megváltozott,
mozgalmas lett életünk. Engem is sok alkalom szőlitott, akadtak
napok, melyeken csak társaságban találkoztunk. Voltak hel,; ek, hova
szívesen mentem, voltak kiket szerettem, kik engem is - ugy éreztem magamért szerettek^ s voltak, kik mint a sugárzó nap holdját kedveltük. Csoda szép szinházi és operai előadásokat élveztem, mel ek
kimondhatatlan gyönyörűséget szerettek. És mégis sokat^ volta. mindezek mellett egyedülj és sokat nagyon sokat vártam. Ilyenkor többször eszembe ötlött, hogy az én bölcsömhöz is bizonnyára eljött a
jó és a gonosz tündér, mint a mesebeli gyermekhez^ és elhozta mindegyik ajándékát. A gonosz azt hozta nekem, hogy"sokat várjon", a
jó tündér hozzá tettetne hiába várjon" Ez a két adomány kisért
végig életemen. A kis és na j várakozások sora. Kislány koromtól

Klebelsberg rádió előadásai:
1932. III. 11o

Segitsünk a magyar művészeten.

1932. III. 18.

A háború utáni/Idő szelleme.

1932. V. 8.

Goethe tanulmány / Janus Pannonius Társaság
fölolvasó ülésén/

1932. V. 13.

Európa politikai képének átalakulása az utolsó
választások nyomán.

1932. VII. 29o Mussolini koncepciója.
1932. IX. 1.

Az Alföld problémája.

,

?

j

a

>

í
a

f '
' .o

v

- 87 kezdve ábrándosan vártam a nekem rendelt társat. Eljött, szeretettel karjába vett, ugy vitt át az életen. Sokszor el kellett
hogy menjen tőlem, betegség, munka, vagy mostoha viszonyok miatt
jr
s én mindig visszavártam. Vártam, mert igérte, hogy jön. Vártam
boldogan sikerei után,- vártam nyugta lanul aggódva - de mindig
bizva - küzdelmei teréről. Vártam, mert tudtam, hogy várnom kell,
hogy megérdemeljem jutalmamat és mert vágytam mindenen átsegitő
kedves megnyugtató közelségére. Tudtam, ho y visszajön, mert éreztem; szüksége van az én egyszerű kis asszonyi életemre. Ez nagy
jutalom volt nekem, azért bármely percben oda is adtam volna azt,
ha ugy kivánta volna.
Egyszer
megint, 1932. szeptember első felében az
Alföldre utazott. Tanácskozásra hivta ott a polgármestereket s
másokat, hogy me'.beszéljék az alföldi ifjúság boldogulásba utjának egyengetését. Már nem volt egész jól indulásakor, de mint
mondta, nem maradhat el arról az értekeztelről, melyet ő hivott
össze.Ott mondta utolsó beszédét, melyben arra buzdított, hogy
dolgozzunk, ha nem is tudunk nagyot alkotni, csináljunk legalább
kisebb dolgokat.; Bágyadtan lázzal érkezett haza, de mégis elment
másnap egy sportülésre, nert ha vtlamit akart, annak fizikai akadályát nem ösmerte. Nála volt az . ispirin, mely mindig segitségére
volt. Ez volt utolsó utja, aztán ágynak esett. Az orvo a paratifuszt konstatált, mi akkor járvánL.szerűen lépett föl az Alföldön, s
melynek csiráját korábbi útjáról hozhatta, lo napig feküdt Hideg-,
kúton. Az alatt zajlott a kormányválság Gödöllőn, folytak az á±H
alakitás előtti kishalIgatások. Őt is meghivta a kormányzó, de
persze nem mehetett, kérette Vértessyt^a Kabinet Iroda főnökét
jönne ki hozzá Hidegkutra, de az kimentette magát, mi rosszul esett
neki.
Betegsége erősödött, mig egy éjjel erős szivszorongást
érzett, mire bevittük a Korányid-klinikára. Ott azt mondták'.javul,
de ő ugy érezte s mondta is, hogy ereje gyengül. Október. 11.-én
láza már csak 37.2 körül járt, délelőtt a tanár már hazamenetelt
helyezett kilátásba, bár erős torokfájás kinozta de
Ekg. jó volt.
D.u. mikor öcsém bement hozzá, szivgt er. esé... el találta« A roham
elmúlt, de azt mondta "mostmár jobban v. gyok, de ha ez ismétlődne";
már a mondatot befejezni nem tudta - halott volt. A rádió rögtön
bemondtr a gyászos hirt. Ertem kijött öcsém és Hajnal adjunktus
autóval. Csak annyit mondtak nekem, hogy egy kis szivgyengesége van.

- 88 De én rögtön éreztem, hogy mennykönyvek// készülnek rám lesújtani.
Az autóban végig csendesen ültünk^ nem volt bátorságom semmit sem
kérdezni. Megérkezve Korányi tanár szobájába vezettek,hol már
eg ütt voltak a gyászos hirre odarhhant barátai. Ő közölte velem
a szomorú ás szörnyű valóságot.
Felkísértek hozzá. Egy világ sötétült el és omlott
össze. Ott feküdt kórházi ágyán drága arcán nyugodt kifejezéssel
s először nem felelt szavamra.

Milyen hallatlan fájdalmat is bir

ki az ember! Átcikázott reszketve lelke len; milyen napsugaras életet köszönhettem neki s milyen jó volt mindig hozzám. Áreztennhogy
lett egyszerre a boldogság virágos fájából váratlanul kereszt,
melyet bármilyen nehéz és fájdalmas is lesz vinni fogok áletermss
i
t
végig. Itt volt hát a gonosz tündér ajándéka, az utolsó nagy várakozásba csak az a remény éltet, hogy most se hiába várok* Isten
segítségével mer találom Őt odaát i s vele mint vilid- losszikra ''összecsendülve! egyesülhetek örökre.
Sietve jöttek a szobrászok halotti maszkot készíteni.
Stróbl csinálta meg mindenkit megelőzve. Aztán csodálatos módon
saját tulajdonának jelentette ki, azt magánál tartotta s csak évek
után adta oda nekem "ideiglenesen". Igaz^hogy ő babér koszorút
mintázott homlokára.
'1.
A
Másnap balzsamozták. Olyan volt koporsójában díszmagyar j ában, mintha aludt volna. Akkor csak én láthattam - utoljára.
A Nemzeti T.Iuzeum nagy csarnokában már lezártan ravatajgjtgk föl,
s a koporsót a Munkácsy terítővel takarták le. Csak 4 gyertya égett
körülötte- ugy mondták ez kívánsága volt. 3 párnán pihentek kitüntetései, rendjelei. Koszorút annyit kapott, hogy azok a nagy
följáró lépcsőt egész szélességében föntről leig beborították.
A kormányzó,a főherjregek, azok családjai, diplomaták, a főrendi
ház, képviselőház, a kormány, az egyetemek, egyesületek, stb. mindmind küldtek és eljöttek. A Szocialista Párt koszorúját 9 tagu
küldöttségük hozta "a kultura megpihent hősének" fölirással. a
temetést Glattfelder püspök végezte* A gyászbeszédek után.melyekkel Glattfelder, Hómann, Bethlen István és Váry Albert búcsúztatták, az Operaház zenekera Dohnányi vezényletével Sigfrid halálát
cÉSBSteőfiág^Sfc és Beethoven gyász induló ját adta elő. Kimondhat at 1 an
tömeg volt az utakon, melyen a kormányzó és neje, a főhercegek,
a hercegprímás, püspökök, miniszterek, főpapok,hivatalok stb.
képviselői gyalog kisérték, hosszú darabon a Nyugati p.u. felé.

- 89 A halottas kocsi mellett jobbra-balra a Magyar Uszó Szövetség
tagjai /kedves fiai/ haladtak. Az utak járdáin iskolák foglaltak
helyet és a közönség beláthatatlan sora.
Sötét este érkezett vonatunk Szegedre. A házakon
^eket zászlók lengtek, a harangok zúgtak, s az egész útvonalon
az ablakokban ezer és ezer gyertyaláng fénylett. így értünk a
nagy térre, mely szinte fényárban úszott s tele volt emberrel.
Akkor megkondult a Hősök harangja, kitárult a ragyogóan kivilágított Dóm kapuja, melyből orgonabugás hangzott. Ott virággal
diszitett ravatal várta, melyen a másnapi temetésig maradt. Olyan
volt az, mintha a megdicsőülésbe kisértük volna. A temetés másnap
délelőtt volt gyönyörű időben. A tér hasonlított egy perzsaszőnyeghez a tömegtől. Mindenki eljött messziről is szekereken, ki
tőle jót élvezett. S ki volt Szegeden,ki tőle 3egitséget, munkaalkalmat ne kapott volna? Kint a téren fölállított favatalon
szentelte be Glattfelder püspökiaewk nagy segédlettel. A búcsúztató beszédek után levitték a kriptába. Ott, az odavezető folyosók fala és mennyezete füzfaágak zöldjével volt beboritva s a
koszorúk és szallagjaik sz Ipen elrendezve. Olyan volt az egész,
miit egy elvarázsolt csodakert, mely minként elvett tőlem.
így búcsúzott Szeged hűséges'4lagy patrónusától, kinek elmúlásával megállt a város fejlődésének homokórája. Visszasüllyedt lassan régi álmossógába. Vájjon mikor lesz valakije ki
felrázza belőlet
Szédületesen forgott körülöttem a világ, gondolkodásra sem hagyott időt.
Elemi erővel tört utat a részvét mindenfelül - külföldről is. Egymásnak adták a kilincset. A napilapok oldalakra
terjedő cikkeket hoztak, mert minit mondták . nálunk meg kell halni,
hogy az érdemeket elösmerjélc. Kőt vastag •AX-c?tben gyűjtötték
Össze nekem a miniszte 'iumban'az 1932.október 12.-én megjelent
fővárosi és vidéki lapok cikkeit. Ebben láttam, hogy még az őt
egész életében támadó "Magyarság" melynek sorra Ítélték el szerkesztőit igaztalan támadásokért, jóvátevő engesztelő elösmeréssel
hajtotta meg zászlaját előtte.
Igaznak látszik itt a mo. dás "megismerni az embert
csak halála után lehet. Amig élünk félreértések - magunk és
mások félreértései - vonják ködbe az arcunkat. Néha'ugy tetszik
mintha ez a rövid, szép és szomorú álom, amit életnek nevezünk
nem is volna egyéb, mint egy különös nagy félreértés. A halál
azonban lehántja azt,ami véletlen és lényegtelen: marad az ember,

- 9o marad az igazság"
Voltak külföldi lapok, melyek mint külügyminisztert
búcsúztatták.
Engem sem hagytak el barátai. Sürün kijöttek hozzám.
Szép házunk, gyönyörű kertünk lassan találkozóhelyük lett. Anyám
húgommal kiköltözött hozzám. Aranyos jószivükkel álltak mellettem,
.ugom 1933-ban féajbez ment, de egy évi szerencsétlen házasság után
visszajött. Ő is, mint én - angol missem intése ellenére - egy kártyára tette fel életét. De mig én drága kőre, ő salakra talált szegény.
1934.-ben eltemettük drága anyámat. Télire kibéreltük
anyám 5o évig birt lakásának 3 szobáját LIártával a Reviczky utcában.
Ettől fogva elválaszthatatlan társam maradt élete végéig. Tavasztól őszig élveztük hidegkúti kertünketu, mely akkor már olyan volt,
amilyennek jó uram elképzelte és megalapozta. Egyik épületet bérbe
adtam, a villaházat pedig kivették a cserkészek. Beosztással éltünk,
igy évente elmehettünk a tengerhez Olaszországba. Meg voltak kedvenc
helyeink Firenzébe4?" Velencébe^ Rómába'1,1 Szicíliába"ahová mindig szívesen visszatértünk. Mártám kedves ragaszkodó lénye mindent megkönnyített s megértett.
Jó anyám^ elvesztését 2 évvel élte tul mostoha atyáig
Kovács Gyula, az-?&gyetemen az egyházjog tanára. Kiművelt éleseszü,
tisztalátásu ember volt. Kunó fejlődésére nagy hatást, befolyást
gyakorolt. Nem volt megelégedve az országban uralkodó viszonyokkal.
Bevált mondásaira most sokszor kell visszagondolni. Önálló tudós
életet élt nagy könyvtárában, /melyet halála után Öcsém az egyetemnek ajándékozott/ de ha baj adódott a családban, vagyha tesvéremm,
vagy az én neveltetésemről volt sző, mindig lehetett rá számítani.
Hogy igy özvegyen maradtam, el-eltünődöm, milyen boldog is tudtam lenni, mikor közel, mellettem éreztem drága uram jóságos, megnyugtató, kíméletes lényét. Oltalmában éreztem magam,
minden gondtól, baj tői menten. Ez az ő nagy elnéző jósága most
sokszor ugy fáj nekem, sokkal jobban, mintha néha kíméletlen lett
volna. Arra nem is eszméltem akkor, hogy neki esetleg valami nehezére eshetett, vagy valami bánthatta is, mit kíméletből elhallgatott
előttem. Abban a hitben éltem, hogy ilyen boldog emberek kevesen
vannak, kik oly őszinték -s ugy megértik egymást. Nem volt gondolat o m é i t ne tudott s meg nem értett volna. De ha most visszanézek
életére látom amellett az ő nagy küzködéseit, fáradozásainak láncolatát gyermekkorától kezdve. Látom az ifjut ? aHi tudja, hogy csak
erői megfeszítésével tud nevéhez méltó lenni. Csak most tudtam meg

- 91 régi levelekből küzdelmeit melyeket családjával vivott értem.
Belátom, hogy annak az egyetlen fiúnak, kiben annyi tehetség
volt, annyi jóravalóság s kire jómegjelenése mellett - ugy gondolták az egész Farkas vagyon várt - valami különösen jó társat
szerettek volna. Azt találtak is volna, de olyat.aki jobban hozzá
simult, soha!
Azután föltárul előttem - már együttlétünk alatt az állandó tanulás végtelen sora, minden munka lekiismeretes elvégzése és lénye belső jóságából és szerénységéből fakadó iparkodása, hogy mindennek és mindenkinek eleget tegyen.

,n hűvösen

néztem az emberekre, ő derűsen, jószivvel se^itésre készen. Sokszor csodálkoztam mennyi fáradtságot vett magának ezzel, azzal,
mindig azt válaszolta, egyedül állok, magamra vagyok utalva, szegény kis eszemre kell támaszkodnom Emlékezem nagy erőmegfeszitésekre, évekig tartó őrlő munkák sorozatára, az igazságtalan támadásokra^ melyek élete végén érték, s melyek közül a hátbatámadás
érintette legfájdalmasabban azok részéről, akiktől csak megbecsülést érdemelt volna hűségéért és lojalitásáért.
Küzdelmeiben végig kisérte az én rozoga egészségemért
való állandó aggodalma, gondoskodása. Ha észre vette, hogy ez bán
tott engei^, rögtön eloszlatta nyugtalanságom. Talán - mondotta nem is szeretnélek ugy, ha nem volnál olyan törékeny. Pedig a sok
egyedüllétet fájlalta, betegségek és nehéz viszonyok miatt, erről
levelei is beszélnek. Ezek a drága levelek földöntúli üzenetek
most nekem. : :ilyen jól esett olvasni bennük, hogy meg volt velem
elégedve, s hogy milyen szüksége volt arra, hogy mellette legyek.
1-Ia igy követem élete folyását .melyben minden nehézséget, fájdalmat türelemmel, szelídséggel, csendesen - de soha sem
csüggedve - panasz nélkül viselt, az igazságban vetett hittel,
eszembe jut Tóth Tihamér egy gyönyörű szentbeszéde, melyet mintha
róla mintázott volna, mondta, hogy a jó Isten azért nem vet véget
ennek a gonosz világnak, mert élnek benne 3zentek," kis szentek
kikről nem tudják, hogy azok. Itt járnak köztünk, példái a tiszta
életnek, becsületnek, a kötelességtudásnak, munkának, türelemnek,
akik balzsamot osztanakj.s a szenvedőkhöz lehajolnak. Ez volt Ő.
Szent és tiszta a magánéletben,•a családban, szent és tiszta a
küzdelmekben. Istenem milyen távolnak tetszik mindez mióta ő elment s elment vele a napfény, a boldogság, nem beszélve a vidámságról, melegségről, bizalomról melyben többé soha sem leaa* réJ

szem. Egyedül állok a nagy rohanó világban. De mikor jön az alkonyati óra, a csendes magányban ..,eg3zokott lépteit vélem hallani
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életek is földi utjukon. Már elmentek mind azok, kiket

szerettem.

És tova tűntek sereglenek körülöttem képzeletemben. Eszembe jutnak elfelejtett
ha szembe,

apróságok és szemem megtellik könnyel.mi. Olykor

ül velem kedves pumi kutyánk, kérdezgetem gondol-e

még néha rá? Olyan hüségesragaszkodással néz rám, hogy eszembe
juttat egy drága szempárt mely oly beszédesen tudott rajtam pihenni.
Csak halála után láttam meg azt, amit elejében a kis
napi események között észre sem vettem. Egyenletes nagy türelmét,
kedves elnézését, engedékenységét, nagylelkűségét velem. E észsé ,e..: sokféle kiméietre, ápolásra szorult. Elkényeztettek, s mint
a betegek én is egoista lettem. Sokszor kellett neki az én szeszélyemnek engedni, lámpát korán eloltani, szivart letenni, kimenni,
bejönni, várni, sietni. Ezeket mindig olyan szeretettel és szívesen
tette, hogy soha sem jutott eszembe, hogy áldozatot hoz, vagy hogy
talán nehezére esik valami. Egy hun

xLac, egy mozdulat nem árulta

el, hogy talán unalmat okoztam neki. Néha azért elszomorított, ha
eszembe jutott, mennyivel többet se ;ithettem, tehettem volna neki,
ha erősebb, aktívabb lehettem volna, különösen olyankor, mikor
hosszabb időt magaslati vagy tengeri levegőn kellett töltene ..
Ilyen gyen-e egészséggel vitt magával minden évbe]
hónapokig tartó utazásokra, hol soha sem röstelt semmi fáradtságot kiadást, hogy nekem könnyebbséget, kényelmet szerezzen. Soha
sem sokalta, hogy magyarázzon, szebbnél szebb dolgokat

elmondjon.

Olyan kedves volt, s olyan gyermekien jó, hogy mindennap újra és
újra me-kellett szeretni. Most lat om milyen nagy kegyelme volt a
jé Istennek, hogy mellette élhettem - mikor me

sem köszönhetem

neki, hogy életemet igy bearanyozta s olyan virágossá tette.
Nem tudja az én Íráshoz nem szokott avatatlan tollam
kifejezni, mi minden lakott Istennek ebben a csodálatos remekmüvében - attól is tartok, hogy elfogultnak tartanak majd. Pedi>
csak n gyon gyarlón tudtam visszaadni érzésnek és értelemnek azt
a kincses gazdagságát, azt a kivételt nem ösmerő nagy

egyenletes-

séget, mi benne lakott, s mit csak aMazelőállók ösmerhettek. A
távolabbiak rendes emberi-.mért ékkel mérve ugy gondolták, ennyi,
jóság mögött kell valaminek rejtőzni.
Innen van az, hogy sokan félreösmerték és visszatartóbbak voltak Ítéletükkel olyanok, kiknek soha hubh, barátibb
emberük nem volt

és nem lesz nálánál s ez jobban fájt neki élete

- 93 végén, minden támadásnál.
Soha sem sajnálta jobb jövőért semmi áldozatot, amint
oda is adt • fönntartás nélkül minden erejét egészségét. Gyönyörű
életet élt ha küzdelmek árán is, nehéz időkben. De az "férfi dolog" volt megtalálta a teret ahol alkothatott s kifejthette erejét,
tehetségét, betölthette hivatását, melyben rendület@lül hitt.
Érezte súlyát, erejét, rátermetségét, mellyel hazáját akarta szolgálni /K • K • e A 0 . 0 , oldal/
Halála után igj cikket hozott egy folyóirat vele kapcsolatban "Táltos" cimmel. Elmondta, hogy "akkor tünt fel a láthatáron, akkor nyúlt magasra lovaspáncélos-alffkja, a lenyugvó nap
előtt, mikor a nép bajban volt. Lassan, komolyan és egyedül jött.
Küldetése volt megvívni az ellennel és legyőzni azt. Tudta, hogy
győznie kell, ezért minden erejjt megfeszítve harcolt s magát is
föláldozva kivívta a győzelmet." "
"Trianon után a magyar nép legyőzött, védtelen, kifosztott és elhanyagolt volt. Akkor jelent meg csendesen Klebelsb e r ü a z t e , hogy küldetésevan, tudta, hogy minden téren harcolnia kell a tötétség ellen, nehogy a magyarok gépkocsija elmaradjon a népek országútján. Minden erejét megfeszítve küzdött.
Állított népiskolákat, leszállította az analfabéták százalékát,
kölcsön népkönyvtárakat alapitott. Elhelyezte az egyetemeket klinikáikkal. Külföldi kollégiumokat létesített, lábraállitotta az
Akadémiát, a Történeti Társulatot és sok egyebet. A sportnak főiskolát, Testnevelési házat, födött uszodát épitett. Az elhanyagolt Alföldön emelte Szegedet, megszervezte az Alföldi Bizottságot.
Küzdött az ellenzőkkel, hogy elkészülj önömig ideje lejár. Magát
nem kiméivé járta az Alföldet, mig elérte annak járványos betegsége
a tifusz, mely végzett vele". így "belépett a hősihalottak sorába,
kik hazájukért küzdve adták életüket" - mondta József főherceg
emlékbeszédében. /K.K.E. 24o.oldal./
Sokan voltak kik nagyrabecsüléssel emlékeztek küzdelmes munkásságára, eredményeire. Azok József főherceg védnökségével
palotájában megalakították az Klebelsberg Kuno Emlékbizottságot.
Homann Bálint lett elnöke, ki átadta az ügyvezetést Kornis Gyula
volt államtitkár elnökhelyettesinek, ki szeretettel és körültekintéssel buzgólkodott abban végig. A népes emléküléseket október
11 c-en minden halálóvfordulón tartotta az Akadémián . Beszédek
hangzottak, ezek az első 6 évről könyv alakban jelentek meg ICLe, _ ,
,.
cimmel
Tr
belsber^ Kuno Emlekezete. Egy következe kötetre való összegyűjtött
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- 94 anyagot, férjem levelezésével együtt - levelezését még annak
idején Ő maga adta le a Nemzeti Muzeumnak honnan az emlékkiállítás
alkalmából kivettük, hogy belőle néhány levelet kiállíthassanak.
A második kötetre összegyűjtött anyagot a Nemzeti Muzeumnak adtam
le megőrzésre Kozocsa kezéhez /átvételi levél mellékelve./ l.ooo P-ős
dijakat osztottak évente, tudomány, irodalom, művészet elösmerésére. Többek között Gulácsy Irén és Grantner Jenő is kapta, ki
szobrát készitette, ki ..annak idején a romai Collegium Hungaricum
ösztöndíjasa volt. A ffold utcát róla nevezték el,sa hidegkúti főutat, ahogy sok más város is tette, sőt Görög országban Cozani
város is kapott Klebelsberg jmtcát a hosszú Ha^is pör diplomatikus
kézzel valő elrendezése emlékére. Erről a pesti Napló cikket is
irt: "Klebelsberg az Olympusz alatt" cimmel. Férjem utolsó cikkei
kötetét ugyancsak az Atjyaeum adta ki, Utolsó akkordok cimmel.
Huszti József"Klebelsberg Kuno Életműve" cimü gyönyörű életrajzát
az Akadémia adta ki. Egyetemeken, városokban voltak emlékülések,
hangversenyek. A budapest.' Liszt Ferenc Társaság emlékhangversenyén
a Vigadóban Herczeg Ferenc mondott remek beszédet, .¿gyre-másra
készültek bronz«plakettok arcképévél, Ilyen volt többek közt a
szegedi Orvos-Egyetemé, a Magyar Uszó Szövetség-é a füdött uszodával. A Tudományos Akadémia 2 kötetét jutalmazta éremmel. Egyiket
"Világválságban" mert az a terveket adta, a másikat az"Uto!só
akkordokat", azért, mert az a teljesítésekről számolt be.
Minden évfordulón ünnepélyes Requiem volt érte Máriaremetén, melyek mondásáért mindig hálás leszek a veszprémi, a
fehérvári, a csanádi, a győrm és Haász püspököknek, a premontrei
és zirci főapátoknak és Ejág főpapoknak, kik utána mind oly kedvesek voltak, hogy szerény meghívásomat elfogadták Pest-Hidegkuton.
Arcképeket festtettek róle, Glatz Oszkár, Balló Ede,
Pándy, Sárkány és másokkal. A belügyminisztérium Karlovszky Bertalannal. Ezt a képet engedelmükkel én is megfesttettem vele még
Stróbl pedig remek bronz szobrot
egyszer. Ez meg volt Hidegkuton.
készített a Kultusz.Min.rendelésére
Siremléket kriptája fölött Szegeden a Dómban Ohman
készitette, melynek fölavatása alkalmából József főherceg mondta
az emlékbeszédet.

1934. január 22;-ére meghívást kaptam húgommal Bécsbe,
az ottani Kollégium Hungarikuniban fölállított szob.or leleplezésére.
Előkelő nagy közönség jelenlétében, melyben Inmi^fzer hercegérsek
is helyet foglalt, Lábán Antal a Kollégium igazgatója gyönyörű

emlékbeszédével és Schuschnigg akkori kultuszminiszter bucsuz>

tatójával-folyt le az a méltó ünnepség.
Ugyanezen a napon volt este, az Ember tragédiájának
ottani gyönyörűen rendezétt első előadása, a BruJ" Theaterban
dr.mohácsi Jenő német fórditásában, melyet Sclnischnigg páholyából néztünk Végig. A szünetben Dülfuss kancellár kéretett, ki
j
nagy,elismeré sel szólt férjemről. Felesége is ott volt. ők vitv.

»/

tek magukkal bennünket autójukon-Nelky követünk estélyire.

z

nagyon szép volt, csald kiábrándítóan hatott, a szinpadon oly
S

.

A

béí^os poétikus Évát /Mária Eiss/ ott bársony szmokingban monoklival .látni.
- .

1933. márciusában"nyilt meg a Műcsarnokban a Klebels-

berg Kuno Emlékkiállítás. Ebben Glattfelder Gyula püspök

meg-

nyitó beszéde szerint mintegy csokorba kötötték, az értékeket,
melyek utána
kincsei
• a haza' szellemi és é hüVészi élet gazdag
•
gyanánt reánk maradtak. Ezekhez - mondta továbbá - lehetőséget
a
oly időben talált,.amikor a magyaromégélhat és legelemibb föltételeiért volt kénytelen nap-nap u á n küzdeni. Ez a szerény eszközök
birtokában nagyot alkotni tudás, ihletett művész kiváltságos
szerepe volt. /K.R.E. I08.oldal/ Ott láttuk az általa és intésére
emelt épületek kis gipsfe modelleit,az- intézmények otthonait a
szegedi Dómteret. A tudomány és művészetek általa előhívott, azok
útját biztatóan egyengetett eredményei beláthatatlan sorát, az 0

,

»

kiadott köteteit e s sok egyebet.. A megnyitás az általa hirdetett
zenei pályázatok nyertesei munkáiból összeállított rövid hangversennyel kezdődött. Ez utáp a kormányzó elment anélkül, hogy
a kiáliit: son végig mént volna. -Sziosszül esett nekem, ügy mondták a modern zene izgatta fölEagyon szépek voltak ott a római
Collegium Hugaricum- művészeinek*munkai, azután a Háziiparnál
rendelt . diszterituk az* egyet epek szálüára s a miseruhák a szegedi
Dóm és más templomok részére.
Rövidesen levelet kaptam Almássytól a képviselőház
elnökétől, hogy a Pariámenti-muzeum számára adjak*le emlékeket,
4iol azokból Klebelsberg-szobát rendeznek be. ElküÜtem rendt
jeleit *melyeket
belügyminiszteri
engedéllyel a TípzeUm
megtart?
'
hatott. A díszdoktori•okleveleit, a külföldieket is. Diszpolgári
okleveleit, melyek között sok különösen szép volt. 7 kötetet
saját kiadott munkaiból, Herceg Ferenc gyönyörű emlékbeszédének
kéziratát. Különböző nagyságoktól kapott fényképeket, Írógépet
és sok személyesen használt d o l ^ t . Róla arcképet és sok fölvételt

\
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Klebelsberg Kunó művész lélek volt. Az volt, mivel a hétköznapból fölemelkedni messze távlatokba tekinteni és álmokat nemcsak
álmodni, hanem ne gvalósitani ugy tudott, mint magyar szellemi
kulturánk kevés más képviselője. Amitől mások, mint vakmerő
gondolattól megriadtak, csak a pillanat nehézségeiben rejlő
akadályokat látták, azt ő, mint igazi szellemet élő ember valódi müvész-fantáziával, bizalommal és örömmel tudta megragadni.
S hogy az eredményekben sokszor több vólt a találékonyság, mint
a pénz, azt nem egyszer elfeledték, vagy letagadták, de ez volt
Klebelsberg Kunó elhivatottságának legerősd) b bizonyitéka.
A külföldi tudományos és művészi collegiumok az ő szemében a
magyarság diplomáciai őrhelyei voltak,akkreditálva nem a szivtelen hivatali fórumoknál, hanem a nagyon is érzékeny és csakis
ezen kapcsolatokon keresztül reagáló szellemi közvéleménynél.
Szatócslelkek minden művészi alkotást vagy szellemi erőfeszitést csak számértékük szerint mérnek. Mibe keiül? - Ez első kérdésük, egy Rafael kép, kutató intézet vagy tudományos könyvtár
láttára. De jaj a nemzetnek, mely e törpe gondolatnak behódol,
s jövőjét szűkös anyagi fölfogás távlatához méri és nem a szellem erejében bizik..- /Mégis, azokat, kik e eollegiumokban végeztek halála után a kinevezéseknél mellőzték./
^ /

r

Itt jegyzem fel Hóman Bálint közoktatásügyi miniszter szavait,
melyeket"gróf Klebelsberg Kunó Emlékkiállítás Tárgymutatójához"
irt /1933.febr.-márc./
Rendkivüli, a maga nemében páratlan kiállitás az, amely gróf Klebelsberg Kunó emlékét van hivatva szolgálni. Rendszerint csak művészek oeuvre-jéből rendeznek tárlatot, hogy bemutassák fejlődésüket és eg/ész egyéniségüket. Az
államférfiak munkája rendesen nem alkalmas kiállítási anyagnak, hiszen a legfőbb eredmény, melyet elérhetnek, a lekekre
gyakorolt hatásukban és nem fizikailag bemutatható objektumokban mutatkozik meg. Klebelsberg, a kulturpolitikus és agitátor
is elsosorban a lelkekben végezte el munkáját, amelyekbe igyekezett beoltani hitét, kulturfölényét nemzetmentő és nemzetfenntartó erejében, az egészséges és egyenletes tudományos fejlődés nemzeti fontosságában, meggyőződését európai kulturkapcsolataink kimélyitésének jelentőségétől, e^y fizikaileg és szellemileg kiművelt,nyelvekbén jártas és ezert a külföld fölvilágosit ására és megnyerésére alkalmasabb jövő nemzedék felnevelésének szükségességéről.-. . Hitt és hitet sugalmazott, gondolkodott és gondolatokat ébresztett, bizott és bizalmat öntött munkatársaiba és a közönségbe. Ez a része szellemének a lelkekben
él és tovább hat.
K
Folyton dolgozó, eszméket - ötleteket ezrével
termelő agyának ereje áttörte az aktuális helyzetek szük korlátait. Alkotás alkotást követett. A Gyűjtemény Egyetem, ősztöndij Tanács, Természettudományi Tanács, Tudományos Társulatok Országos Szövetsége és ennek Sajtóvállalata, az Egyetmi
Nyomda újraszervezése, a magas műveltséget szolgáló ösztöndijak
sorozata, 4 külföldi intézet, a belföldi kutatóintézetek, három
vidéki egyetem hatalmas építkezései, a művészi alkotások hoszszu sorozata, a tudomány® Alföld-kutatás, a középfokú oktatás
reformja, a polgári és népsikolai épületek ezrei, s a magyar
sport ügy alapvető intézményei, köztük az ujjá szervezett Országos Testnevelési Tanács, a Testnevelési Főiskola, s a budapesti fedett uszoda jelölik a kiemelkedett határköveket az
alkotásoknak e szakadtlan láncolatában.Ha végig tekintünk ez
alkotásokon és szervezéseken, szinte elkábulunk azok tömegétől
x
és az őket életrehivó eszmék és ötletek töménytelen bőségétől....
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A tudomány 15 évvel ezelőtt már nem mostoha, hanem szinte
kitagadott gyermeke volt az államnak és társadalomnak. Művelői
már munkájuk céltalanságáról elmélkedtek. Klebelsberg lelket
öntött beléjük

és uj, emelkedő irányba terelte a jövetele

előtt hanyatló tendenciájú kulturális fejlődés útját. Nagy
katasztrófa idején érkezett, mikor a nemzet nagy

élet-halál

harca után a magyar művelődés a romlás utján, szervezetei és
intézményei a teljes elhanyatlás felé haladtak. Elment, mikor
ez intézményeket

és szervezeteket már sikerült az összeomlás

után támadt romhalmazból kimentenie, megerőseitenie, kiépitenie, s mikor azokat ujaknak egész sorozatával megszervezve
vértezte fel ujabb veszedelmekkel fenyegő uj időkre.
Ha meggondoljuk, milyen volt a helyzet jövetele

előtt,

a magyar müvelpdés és a magyar tudomány munkásainak szemében,
mindig elvitathatatlan érdeme lesz, hogy működése nyomán avatatlanok már túlzásról, luxusról is beszélhetnek a magyar
kulturális élet intézményeinél. Ez a túlzás, ez a luxus hatalmas erőtartalékot teremtett a magyar kulturának, mely
lehetővé teszi, hogy a gazdasági élet ujabb válságából, ha
megfogyatkozva is, de életképesen menthessük át a jobb időkre
művelődésünk alapvető

intézményeit.

Klebelsberg Kunó munkássága besugározta a magyar művelődés minden mezejét, fényt árasztott kulturánk minden
életszervére, de e munkásság központja és - szerénytelenség
nélkül állapithatjuk meg: tan inspirálója is - a Magyar Történelmi Társulat volt. Elmúlása a magyar művelődés minden
munkását gyászba béritotta, de a legnagyobb veszteség vele
mégis bennünket ért.
Ugyanebből a világos tiszta összefoglaló beszédéből
jegyzem ki azt a mondatot, mely már sejteti lappangó gondolatait, terveit, változtató kedvét, melyeket kiteljesíthetett hosszú minisztersége alatt. /Emberi vonás, hogy bántotta, hogy minisztériumában
minduntalan előde emelegetétt munkája.emlékébe ütközött,
saját magasztalása helyett. így lett a végén rossz pont és
elkerülendő még neve emlitése is./
"Lehet, hogy Klebelsberg alkotásainak egyike-másika mai
viszonyainkhoz mérve valóban korainak, vagy túlméretezettnek fog bizonyulni. Lehét, hogy egyiknek vagy másiknak fenntartásáról, avagy egyenletes továbbfejlesztéséről más magasabb érdek szempontjából le kellmondanunk."
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alkotásairól, melyek az ott kiállítottakat kiegészítették, valamint rendjeleit:

Az I. oszt. Magyar Érdemkereszt. 1925.augusztus 19.
A kormányzói telj63 elismerést jelképező nagy arany érdem-érem.
A Magyar Corvin Lánc 193o.okt.2J.
A Háborús Emlékérem. 193o.febr.14.
A Ferenc-József rend Nagykeresztje, 1917.június 21.
A Lipót-Rend Középkeresztje, 1961. január 9.
A III.oszt. Vaskoronarend, 19o9 április 19.

A Hadiékitményes Vörös Kereszt I.oszt. díszjelvénye, 1915.II.3.
Az 1898. évi Jubileumi Érem.
Az olasz Koronarend Nagykeresztje, 1926. január 13.
A Finn Fehérrózsarend Nagykeresztje, 1925. október 27.
A Belga Koronarend Nagykeresztje, 1928. julius 31.

A Souverain Katonai Máltai Lovagrend íagistralis Nagykeresztje 1928
A §orög Megváltórend Nagykeresztje, 1928.
A Svéd Északcsillaga-rend Nagykeresztje, 193o. április 28.
A Lengyel Polonia Restituta-rend Nagykeresztje.
Az Eszt Sasrend Nagykeresztje 1931. augusztus 31.
Az Osztrák Köztársaság Nagy Arany Díszjelvénye 193o.február 18.
A Badeni Vörös Kereszt díszjelvénye|xi.Pius pápa 5o éves papi
junileumára készült jelvény, 193o. december 8.
belső titkostanácsosi oklevél 1917. április 23.
—Valóságos
Díszdoktori oklevelek:
Az Erzsébet Tudományegyetem Bölcsészeti Fakultááa 1925.május 27.
A Ferenc József Tud.Egyetem Matematikai és Természettud.Kara 1926.

okt.5.
A gr.Tisza István Tud.Egyetem Államtudományi Kara 1927.június 3.
A Római Tud. Egyetem Philosophiai Fakultása 1927. március 21.
A Tártul Tud.Egyetem Philosophiai Fakultásai 193o. május 8.
A Würzburgi Tud.Egyetem Phil.Fakultása 193o. junius 22.
Díszpolgári oklevelek: Szeged várostól, Komárom, Sopron,
Kecskemét, Gyula, Székesfehérvár, Dombovár, Budakeszi községtől,
_8zőkÖvesd, Zalaegerszeg, Dunapataly községektől, Szabolcs vármegye/bronz dombormű/, Pesthidegkut községtől, Kalocsa várostól,
Celdömölk mezővárostól, Jger várostól, szentes várostol, Szigszó
nagyközségtől, Gödöllő községtől, Nyíregyházi Ker.Ip.örsz.Szöv c
aranylapja, Tihany községtől, Putnok községtől, Keszthely . stb.

- 97 A falakat beborították Róla és alkotásairól készült fölvételek,
a szoborleleplezés koszoruszalhgjai takarták a mennyezetet. Fölállították Jzentgyörgyi szoborpályázatét és Ohman síremlékének
vázlatátc Az ízléses elrendezés a korán elhunyt Hollós Bálint elnöki
tanácsosmunkája volt.
A hirdetett szoborpályázatra sok pályamű érkezett.
Azt Grantner j"enő nyerte meg, ki a Romai Collegium Hungaricumban
volt annakidején ösztöndíjas. Az Eskü téren fölállított szobor
jó volt. Az álló márvány főalak hasonlított, ruhája leegyszerűsített magyaraisz-szerü szerencsés volt. Lejjebb két oldalt félig
fekvő férfi és nő alak a tudományt és a művészetet jelképezte.
Jó ideig állt leleplezetlenül, a miniszterelnökség nem találta
alkalmasnak a kitűzött időpontokat, sőt egyszer maga Imrédy miniszterelnök fújta le telefonon az utolsó percben a már előkészített ünnepséget. Mig azután Teleky miniszterelnök ezt méltatlannak találta s elrendelte a leleplezést. 0 maga szép beszédet mondott, Komann és főleg K o m i s beszélt még és Sipőcz polgármester vette át a szobrot a város nevében. Jelen voltak és koszor t helyeztek:a kormányzó a nejével, József főherce az egész
családjával. Albrecht főherceg és nővérei. Képviselve volt a
Főrendiház, a Képviselőház, Minisztériumok, Akadémia, minden
egyetem rektorokkel, városok, egyesületek, küldöttségek az egész
országból. Eljöttek a követek, a svéd követ koszorút is tett.
Az olasz Cianó sürgönyt küldött, az pontosan megérkezett, de a
miniszterelnökségről nem küldték le. Olyan hosszú sora volt a
kegyeletlerovésnak, hogy befejezése előtt lezárták az ünnepet,
de a koszorúk elhelyezése még tovább tartott. Reggel nagy zápor
volt, de a kitűzött 11 órára kisütött a nap, hamarosan kirakták
a székeket, mindenki eljött.
Mindenfelöl jött az elösmerés, csak az aktiv miniszterek híveikkel /Gömbös embereivel/ nem voltak kellemesek. Csak
e y jellemző p Idát mondok el. Colanna herceg olasz követ estélyen találkoztam Fabinyi Tihamér miniszterrel, áuno egy szegény
rokonéiak szerettei, volna tőle valami kis engedélyt kérni. Azzal kezdtem, hogy szeretn k valamit kérni, mire ő kaján mosolylyal szavamba vá^va kérdezte:"kegydijat akar"? Dehogy is akartam,
inkább éhenhaltam volna, semhogy kegydijat kérjek'tőlük, akár
milyen kevés is volt a nyugdijam, amit akkor kaptam, /havi 76o.- P.
később 579 Ft.

- 98 Férjem halála napján esküt tett Gömbös kormány
kultuszminisztere Homan: Bálint lett, aki tőle csak kapott
aegitségre emlékezhetett vissza. Tartott attól fogva néhány elösmerö beszédet, de első perctől másként

cselekedett. Döngette,

változtatta férjem fáradságos munkája gyümölcseit,s amit nem
változtathatott, azt "átvignettázta", mint mondani szokták saját nevére, ahogy a bort szokták. Mikor meginterpellálták a
parlamentben miért változtatta, szüntette meg a Gyűjteményegyetemet, azt válaszolta, hogy azt még Kunoval életében megbeszélte.
De erről nekem is tudnom kellett volna! A játék nem volt

szép,

de Gömbösnek kedvezni kellett. így ha kigyulladt valahol a kegyelet vagy elösmerés lángja, egy éber csizma azt rögtön eltaposta.
Azértis, hogy teljesedésbe menjen amit férjem mondott, minden
utódról Magyarországon, hogy "első dolga pusztitani az előd
munkáj át".
Miután Homan.
tervét mindenütt

sok évig volt helyén, volt

érvényesíteni. Mindenkinek rossz pont volt a

minisztériumban férjem nevét is kiejteni, a vele
ügyeket

ideje

kapcsolatos

elő sem merték hozni. Ki lett adva a lapoknak is, hogy

jh

róla ne Írjanak; ezt Pásztor József a Szegedi Délmagyar ország J.+
sz erkesztőj e mondta el nekem. "Klebelsberg Politikai

Hitvallása"

cimü breviáriumot Lukinich és Domanovszky professorok

állitották

össze, de már "nevüket rá nem irták.
Szegeden Gömbös lett képviselő utóda. Dicsérték is
férjemet mikor kellett, de fanyarul tették. Az uj kormány hivei
mindinkább az uj nap felé fordultak. Mikor a Kulturális Egyesületek Szövetsége Pálffy polgármesterhez fordult javasolva egy
kis megemlékezést Róla, a tavaszi szabadtéri*játékok
*elso előadása előtt, azt a választ kapta, hogy azt

felelevenített
fölösleges-

nek tartja. "Szegények" mondta volna az én jó uram - "élni akarnak".
Embereit, munkatársait mindenütt

visszaszorították,

megféle/Lmlitették. A férjem által életre hivott Alföldi Bizottság ülésén Szolnokon 1937-ben a Bizottság elnöki székében Kállay
Miklós elnökölt, ezen sógora Borbély Gy. első személyben beszélt,
mintha mindent ő kezdeményezett volna. Széchenyi Károly az ügyvezető nem volt,, Jelen, mert a régi emberek nem kaptak meghivót,
iü j ge esz ¥
a sokat buzgolkodo Műt :y Sándor sem. Fölszólalásukra

azután

küldtek meghívókat utolsó percben, mit rossznéven vettek ás nem
mentek el. 3a. Kállay, se^Borbély a nevét sem ejtették ki, de

- 99 azért az újságok cikket mégis Ő róla hoztak.
A Gyűjteményegyetem ülésére Homan^nem ment el.
Tasnády helyettesítette, pedig ugy mondták, szabályszerű az
lett volna, ha az alelnök és nem a minisztériumi államtitkár
elnököl. Az persze himnuszt zefigett Homanról "aki a Nemzeti Muzeumot ujjá alakította". Férjemről egy szó sem esett. A munkatársak csendben csodálkozva hallgatták.
A szegedi egyetem fölavatási ünnepe végén a kormányzó nejével lekivánt menni a kriptába, visszavezették őket
a püspöki palotába, a kapu bezárult mögöttük, mintha végeztek
volna, s a szeminárium hosszú folyosóján végig haladva kalauzolták őket a kriptába. így a rádió és a lapok agyon hallgatták a
kegyeletes látogatást, mely igy szinte titokban történt.
Éppen ugy titokban tartották, hogy a Parlamenti Uuzeumban a Klebelsberg szoba elkészült. Az Atjbfoeum kiadásában
megjelent breviárium könywiek pedig olyan magas árat szabtak,
hogy az terjedését akadályozza.
Hidegkúti házunkért férjemet még életében meggyanúsították. Egyik napilap kitalált illusztráció kíséretében azt
irta, hogy építésénél.olasz márványfaragók hetekig dolgoztak
rajta. Óriási luxussal van kiállitva, de a szomszédban az iskola düledezik, melyben a kis svábok a himnuszt éne :el/ik. őzemérmetlen kitalálás volt a luxus /és a düledezésé Jöttek is ki
kíváncsiak, hogy lássák a házat, de az akkor nekem rosszul esett
lekicsinylő : hangon mondott három szó "hát ez az?" - igazolta
őt. + •/• Lásd a hátsó oldalon!
Az Ő halálával megürült Kulturális Egyesületek szövetsége elnöki széke betöltését soká akadályozták. Az egyik javasoltat fiatalnak, a m sikat öregnek találták.
Ez csak egy mutatóba összekötött csokor az akkori
helyzetről.
Azért voltak szegeden is, kik közben visszaemlg- *
kezve mondták, hogy ő egy csomó fáklyát vitt és emelt magasra,
mig utána senki sem volt, ki csak egyet is tartott volna. Herceg
Ferenc pedig vándormadarakhoz hasonlította ötleteit, terveit,
melyek már csak csendes „kriptája körül keringenek. Később egyszer nekeia irt levelében mégjegyezte, hogy mióta törpék lepték
el a közéletet, mérhető meg az Q nagysága.
Mióta Ő elment, a világnézet átalakult. Megváltoz.
/
í
tattak a háborúk, dúlások, fölfedezések, találmányok. Yan sok

A */.
+ ./. Az iskola nemcsak jó karban van teljesen, de ujakat is
9
i
építettek, s hogy a kis svábok a Hymnuszt lelkesen énekeljék, arra férjemnek bizony gondja volt. Még halála eló'tt is előkészített polgári iskol 't Hidegkutnak, melyhez a telket kiszemelte, s az anyagiakat a minisztériumban lekötötte. Közbe jött halála után az előjegyzést töröltek, s az anyagiak Ígéretet visszaszívták.»
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újnak tetsző és mondott jé is,még a régi időnek csak visszfénye,
de azt ma nem értik meg - de nem is tudják megérteni.
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1944. március 19.-én indult meg sorsom lavinája.
Azóta gördült mindig lej/ebb és lejebb. Akkor sürgős telefonokat
kaptam Hidegkutról, csináljak valamit, mert a németek el akarják
foglalni a házat. Kis kézitáskával húgomnál együtt kiköltöztünk.
Kemény hideg volt még, a hé magasan feküdt, a vízcsapok be voltak
fagyva, a kÖzpontifütést nem lehetett használni, a szobákban
minusz fok volt. Ez a fagyos hideg még 3 hétig tartott és sokat
szenvedtünk miatta. Érkezésünk után rögtön jelentkezett a német
őrnagy azzal, hogy szeretie a házban embereivel elhelyezkedni.
Mondtam, hogy ebben a percben költöztünk ki húgommal és jó néven
venném, ha a villaépületben azokat a szobákat vennék igénybe,
melyeket a cserkeszek nem használnak. Azonnal beleegyezett s
mondta, nem akarnak kellemetlenséget csinálni, inkáb > segítségemre akarnak lenni. Gépjavító-mechanikusokkal van és szívesen
megjavítanak központi fűtést, villenyt, rádiót és egyebeket. Ezt
meg is tették és nagy rendet és tisztaságot tartottak. A Wehnnacht
emberei voltak, kikor' egy reggel kérdeztem az őrnagyot^halotta-e
este
Hitler beszédét a rádióban, azt válaszolta: Nein^ich hasse
diese Stimme". Mikor öcsém vele üzente nekünk a városból, hogy
költözzünk vissza a városba mielőbb, még ostrom előtt, mert nem
jő lesz sváb faluban maradni. Az üzenet átadása után hozzátette:
az én nézetem az, hogy jobb kint maradni. Ez szilárdította meg
tervemet, hogy kint maradjunk. Ez szerencse volt, mert igy nem
kerültünk bele a városiak pinceélet ebe.
Nemsokára magyar páncélosok jelentkeztek, hogy egy
éjjelre beköltöznek 8o-an az ebédlőbe és a télikertbe. Jó volt,
hogy mire a szalmát hozták mindent kirámoltunk, mert ostromig
december v é é i g ott maradtak. Li Szálas! katonák vagyunk hangoztatták. Attól kezdve hangos lett a ház az alezredes és a többiek
szitkozódásától. Piszok és rendetlenség ütött tanyát és mindent
igénybe vettek. Ha szóit a sziréna betódultak az óvóhelyre, de
az alezredes nem tartotta szükségesnek, hogy bemutatkozzon, vagy
köszönjön. Hallottam egy beszédéből egy mondatöt, melyet a harctérre indulóknak mondott az udvaron. "Aki fiatal és erős, az kibírja egy hétig is, hogy nem alszik és nem eszik, ezt várjuk tőletek is!"
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Sokat szenvedtünk az ostrom alatt, de találatot
szerencsére nem kaptunk. lokszor szült a sziréna, bombázok repültek át fejünk felett, többször nappali világosságot árasztva
az éjjeli sötétségben. Bombák robbantak körülöttünk s az elhárító
ágyuk bümböltek mellettünk. Mindenki behúzódott, csak a németek
maradtak az utcákop, hogy - mint mondták - segíthessenek ott^ ahol
baj van. így érkeztünket karácsonyig. 24.-án hire jött, hogy közelednek az oroszok. 2 óra alatt eltűntek a csendőrök, a németek,
magyarok. Mindent hátrahagytak, ágyneműt, éléskamrát mindennel
telve s az ajtók, ablakok tárva maradtak, minden épület kiürült.
A nálunk alkalmazott házaspár ezt látva sirva kérte, hogy haza
meheíbnek Fehérvárra, mert ha kell, otthon akarnak meghalni és
sietve elvonultak. Nem maradt más 7 csak öreg kertészem feleségével
a villaépület felső emelete másik oldalán.
Ketten maradtunk hát húgommal az egész telepen. Bezárkóztunk, s a jó Istenre biztuk magunkat. Este 1/2 lo-kor zörgettek. Szivdobogva mentünk aj tőt nyitni. Es kit láttunk! Ott
állót: plébánosunk a rokon-házaspárral, náluk lakó kislánnyel

—

csomagokkal,.kosarakkal ás bebocsájtást kértek. Hallották, hogy
a háznak svéd Vöröskereszt védelme van. Boldogan helyeztük el
őket, mikor újra kopo tak. Akkor az iskolaigazgató felesége érkezett nagy fiával, bácsikájával, szolgálójával. Hoztak át lányokat, s jött egy cserkész-mama két picikével.
Másnap mikor az orosz katonák megérkeztek, már 19-en
voltunk. Persze hevenyészett fekvőhelyekkel - az asztalra tett
matrácon, kertiszéken, padon is aludtak, a sok batyu, kosár és
koffer közt. A jobb bútort let kartuk, falnak fordítottuk, az
e ész igazi nyomortanya benyomását keltette. Eléggé megvoltak lep
ve az érkezők, hogy egy grófi ház belseje ilyen volt. Férjemről
csak mint professorról beszéltünk, s ezt megértő fejbólintással
fogadták. Talán ennek köszönhettük, hogy bár ijesztegettek, de
nem bántottak és annak, hogy a központi fűtés jól működött és
nem fáztak. Átadtuk nekik az emeletet, hol váltakoztak a csoportok. Sok félelmen mentünk keresztül, volt pisztolyos házkutatás,
kilakoltatás veszélye, s mindenféle fenyegetés. Fíendeztek fönt
nagy ivásokat, mulatságokat, mig mi lent reszkettünk.
A könyvtár melybe húgomnál beköltöztünk, hogy lakott
szobának számitson csodálatosan érintetlen maradt. Oda jött be
hozzánk látogatóba a nálunk beszállásolt generális környezetéhez
tartozó alezredes orvosukkal, adjutánssal. Elmondta, hogy Orosz-

országban a németek a könyvtárakat leöntötték benzinnel és meggyújtották. De ők tisztelik a kulturát s ezt ne : teszik. Elő
vett a zsebéből egy fényképet mely a könyvtárt férje jnel ábrázolta s kérdezte, ugye- ez az a könyvtár? Megkérdeztem, hogy a
képet hol szerezte? Mosolyogva felelte, hogy hozta Moszkvából.
Persze ez tréfa volt, mert utóbb rájöttem, hogy az emeleten levő
Íróasztalból került elő. De - folytatta - ez a könyvtár nemzeti
vagyon, erre vigyázzon, zárja le és ne engedjen be orosz katonát.
Hogyan képzeli ezt kérdeztem? - zárja be kulccsal felelte. Márta
húgom bámulatos lélekjelenléttel rögtön arra kérte, hogy irja
ezt föl egy cédulára és akasszuk föl az ajtóra. Vállalkozott rá
és mindjárt meg is tette. Ezt az orosz irást - mely leior;itva
ugy hangzott: " Ezt a könyvtárt, mely nemzeti érték segítsd elvtárs megmenteni s ne hozzál ki belőle könyvet". Aláírás: Grunszky
alezredes. Ezt az ir.st minden orosz katona respektálta, volt
olyan is, ki szalutálva olvasta. Különben minduntalan benyitottak, körül jártak s éjjel arcuniba világítottak, de a könyveket
ne bántották. így mentették meg a könyvtárt az orosz katonák.
A beszállásolt generális nagy kísérettel jött, kaukázusi szakácsot is hozott. Az remekül főzött és gyönyörűen tálalt, de a konyha képe azalatt csodálatos volt. Egyik sarokban
egy katona harmonikázott és énekelt. A körülötte állók Lallgatták
majd vele énekeltek. A másik sarokban borbély borotválta
társait, kik körülötte várták, hogy sorra kerüljenek. A főzéshez
hozták az anyagot - egész borjú combot, rózsaszín női pongyolába
csomagolva, élő kacsát(fmelyet a konyhában akartak leLoni. Voltak
köztük félelmesek, de szívesek is, kik mikor visszakerültek a
faluba újra, meglátogattak. Legjobban féltünk eleinte egy óriás
marcona kozáktól, ki később minden nehézségünkben segítségünkre
volt. Rendeztek be nálunk fölváltva fertőtlenítőt, cipészetet,
mosodát, pékséget, fürdőt. Ez utóbbit egy padlós földszinti
szobában csinálták ugy, hogy hordókat állítottak be s a kint
üstben melegített vizet azokba hordták, majd használat után
helyben fölfordították, hogy a falba tört lyukon a viz kifolyhasson.
Tavasz felé anyhült, gyérült érkezésük, azt hittük,
reméltül^ megszűnik. Lakóim hazaköltözek lakásaikba. De csak
jöttek ujabb csoportok, azért faárta megkérte Remetén a szervitákat,
irányítsanak hozzánk, rendes kilakoltatott családokat, de ezek
már el voltak helyezve, igy Í3mét egyedül voltunk. Azért a jó

- lo3 prior megengedte, hogy egyelőre két »páter és két fráter hozzánk
a házba költözzön, mig a helyzet megnyugszik. Azon órákban, mikor a katonák érkeztek ők az udvaron dolgozgattak,enekeltek s
ennek láttára az oroszok "monaszteri" megállapítással visszahúzódtak a kapuból.
Végre megnyugodott a helyzet, megkezdtük a nagy
tisztogatásokat. Jött a szomszédunk mondani, hogy kár ezt a
szép telepet parlagon hagyni. Tudna bérlőt, aki itt üdülőt létesítene és mindent rendbe hozna. Sok volt a kárunk igy bele
mentem a dologba. A bérlő mint később lát-fuky nem volt rendes
ember, csak a saját hasznát nézte, engem minden téren rövidített károsított.

+./. Lásd hátlapot!

Az üdülő nagy reklámmal dolgozott, mindent fölhasznált. így a kert szépséget s alkalmasságát szabadtéri előadásra.
Először Schubertianat rendezett,mely miséje előadásával kezdődött,' majd d.u. szerzeményeiből hangverseny következett első•
y
—
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rangú müveszekkel. A zongorán Fischer Ariival. 'Máskor a Faust"
második, kertes fölvonását adták elő, Komor Vilmos vezényletével s az opera művészegyüttesével. Nagy sikere volt. Legmulatságosc"azonban a főpróbája volt, melyet egy délelőtt tartottak,
szinte tűrhetetlen hőségben. Neki is vetkőztek alaposan. Vidáman hatott, mikor Margaréta . a templombői hazajövet kezében imakönyvvel, olvasóval csak egy kis sortban énekelt, mint a többiek.
Nem kevésbé derült dolog volt az opera karmesterét látni. Ugyan
olyan toaletteben ült a kihozott pianino előtt s fölötte kifeszitett ernyőt tartottak, hogy megvédjék a perzselő napsugártól.
/A zenekar csak az előadásra jött ki./ Ha ez a próba is nyilvános lett volna, tudom sokan kitódultak volna, ezt a még soha igy
nem látott, különleges előadást megnézni.
, A Faust előadásának szereplői:
Faust

Nagypál László

Mephisto

Fodor János

Margaréta

Raskó Magda

Márta

Birkás Lilian volt.

1949• februártól államilag lefoglalták a V.A.O.Sz. számára
szakszervezeti iskola céljára a hidegkúti épületeket és a
kertet. A bérlőt már 1948. XII. hónap elején kitették. Nekünk
húgommal egy-egy szobát biztosítottak legfelül a kötött szerződésben. A szerződést Halustyák a Ház elnöke irta alá. Az

-

Eleinte rengetegen voltak kint. Élvezték a szabad
természetet, a szép kertet a hosszú városi pincelét után, s
akkor még arannyal fizettek. Mikor aztán rájöttek az"Ermitage"
pensio mesterkedéseire, el-elmaradoztak. Akkor a bérlő hátam
mögött nagy lelépéssrt árulta a bérletet.
?
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- io4 ellátást az internátus konyhájáról biztosították s vállalták
az adók fizetését. Ez a bérleti szerződés február 1.-től szólt.
Akkor fogtak hozzá az átalakításokhoz, falakat dobtak ki s emeltek. Az iskolát augusztusban nyitották meg, addig magunknak kellett élelmezni magunkat. Ezért - bár Ígérték - de soha sem kárpótoltak. Félévig laktunk igy s 1949. XI. hó végén megszüntették
nyugdijamat, s 2 hétre rá XII.8.-án kitettek a lakosunkból 48
órát hagyva a csomagolásra. Márta húgom aí%or raár halálos betegen
»

•

O

a

f

feküdt, csak mentőkkel lehetett szállitani. Költözés előtti este
tudtuk csak meg, hogy a falun tul Hidegkút és Solymár közt a
földek között egyedül álló elhagyott3

í

•

-
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jelölték ki uj lakásul azzal, hogy élelemért a konyhára bejárhatok. Ezt nem lehetett elfogadni, mert nagy betegemet nem hagyhattam volna magára mig kilóméterekre begyalogolok a faluba élelemért és másért. Orvos és más segitség oda bizony nem lett volna
kapható, de magam sem voltain olyan egészséges, hogy erre képes
lettem volna. Mivel ezt igy nem fogadtuk el, se másik lakást, se
pénz ellenértéket - mint mások - nem kaptunk. Reggel mégis ki
kellett gördülni a butorkocsinak, mely ugy volt fölpakolva, hogy
férjem bronz mellszobra a végében arccal hátrafelé nézve láthatta, hogy bandukolok segitő barátnőkkel a kocsi után s hogy mosolyognak rajtunk minden ablakból. Olyanok voltunk egyszerre,
mint a leszakadt őszi falevél, melyet a szél sodor. írtam Halustyáknak a szerződés aláírójának panaszos levelet, de az azt
a rövid választ adta: "Az ügyet kiadtam az illetékeseknek."
Tehát semmi sem történt.
De volt angyali jó szomszédunk ki a holmikat váratlanul is befogadta. En meg utána mentem drága beteg húgomnak,
„ ,
hez
kit mentők a Salvator Növerek szállították a Huba utcába, ki
ott izgalmakat és fájdalmas rohamokat türelmesen viselve, 3 hét
múlva-meg is halt nagy fájdalmat okozva.
Közbe egymás után jöttek az izgalmak, bántások, követelések. a nyugdijamra jegyzett békekölcsönt a nyugdíj .megszüntetése után immár vagyontalanul egyösszegben előre követelték.
Mánktól-bankhoz küldtek, hol mindenütt férjem életrajzát kívánták s azt, hogy még mivel rendelkezem. +/ ./. L. hátiratot!
Könyvtár.
Férjem halála után emlékezve arra tervére, hogy könyvtárát a
Memzeti Muzeun Széchenyi Könytérának fogja ajándékozni, Írtam igazgatójának, hogy fölajánlom is végrendeletben is biztosítom a Széchenyi Könyvtár számára férjam négyezer kötetes könyv-

+/ ./. Egyedül küzdöttem, védekeztem a méltatlan támadások ellen.
Még a bérlő tekintélyes adóhátrálékát is rajtam akarták behajtani.
Sokszor énár olyan halálosan fáradt és elgyötört voltam! Ugy éreztem,mintha Bozzay Karait az én lelkiállapotomat öntötte volna
versbe: "Uram oly fáradt vagyok" cimme'l. "Uram tudod igyekszem
mindent ugy venni
aiiogy az élet adja. Azt is tudod eléggé
megedzett á gond, a munka, de mégis.... este....
sokszor ugye látod, tudodd... Sir ok:
'/Pedig a szám gőgös keményen összeszoritom/
Be ugye Te megérted Uram! Hiszem
hiszem
csak asszony vagyok. XÁ
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Uram!
Olyan fáradt vagyok .
Irta: BOZZAY

MARGIT

UramI Te tudod, nem kenyerem az elesés,
bírom a munkát, küzdést, gondot,
nincset. Azt is tudod, nem áhitok
szomjasan semmi földi kincset,
csak kis pihenést, nyugalmat
szomjazom.
Uram! Tudod, nem állottam soha tétlenül
az uton és Kívüled a munka volt csupán
amiben rendületlen hittem. Azt is tudod,
ez a két hitem: mint Mózesé a pusztaságban
adta a, mannát, hogy éhen ne vesszünk.
Uram! Tudod, nem vagyok csüggedő, de nézd,
sokszor olyan fáradt vagyok. És a mosoly, '
amit mint lárvát hordozok, néha, olyan
végtelen teher. (Uram! ha tudnád,
hogy este milyen halálig fáradt a fejem.)
Uram! Nem kérek, csak kicsi
könnyebbséget.
Ha ernyedt, elgyötört vagyok:
pihenhessek,
és ne kelljen folyton mint az elitéltnek
a — kell — gyilkos, szörnyű
gyűrűjében
futtatni, kínozni, sajtolni magam.
Uram! Tudod, igyekszem mindent ugy venni
ahogy az élet adja. Azt is tudod, eléggé
megedzett a munka, de mégis ...
este...
sokszor ugye látod, tudod...
Sirok...
(Pedig a szám gőgös keményen
összeszorítom.)
De ugye, Te megérted Uram!
Hiszen...
hiszen...
csak
asszony
vagyok.*.

Á

BOZZAY MARGIT
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, anyagokon kívül a talaj megszámlálhatatlan mennyiségű baktériumot, gombát és kisebb-nagyobb férget,
rovart tartalmaz, melyek némelyike annyira fontos
szerepet tölt be, hogy nélkülük nem volna emberi élet
a földön. A talajlakóknak ez a világa állandóan mozog, túrja, fúrja, mállasztja, aprózza és ezerféle módon mozgatja a talajt; megeszi és megemésztve újból
kiadja magából a földet; az ásványi tápanyagokat
olyan állapotba hozza, hogy azok a növények részére
felvehetőkké válnak. A talajbaktériumok
közreműködése nélkül nincs növényi
élet. ők a mezőgazdaság
igazi vegyészei, földmunkásai; ők az a kanál, mely a
növények szájába adja a számukra emészthetővé feldolgozott ásványi tápanyagot. Leglényegesebb működésük abban áll, hogy képesek megkötni a levegőben
lévő nitrogént és azt a talajnak átadni. Az a talaj,
melyben megfelelő televényképzö szervesanyag van és
olyan megmunkálásban
részesül,
mely alkalmas a
hasznos talajbaktériumok elszaporodására, a legnagyobb, alig sejtett
termékenységre
képes. Olyan termékenységre, mely feltétlenül szükséges átlagterméseink eredményének növeléséhez, ezen keresztül mezőgazdaságunk talpraállításához és ahhoz, hogy népességünket eltarthassuk.

1

A nitrogén a földön, a levegőn és a vizén keresztül örök vándorlásban van és csak rajtunk, tudásunkon múlik, hogy ebből a vándorló nitrogénből
minél
többet kössünk
meg a talajbaktériumok
ingyenes segítségével talajaink számára. Ezen és csak ezen a
problémán múlik századunk élelmezésének, többtermelésének. gazdagodásunknak és a mezőgazdaság rentabilitásának kérdése.
f Több kenyeret?! Ez csak annyit jelent: több nitrojéntl De hiszen benne élünk a levegő kimeríthetetlen
trofén+engerében és ma már- T«*ehn<*'r bála. m e m n

- lo5 tárát s az egész szoba bere dezásét a famennyezettel, a falak
beboritásával polcaival együtt, abban az esetben, ha a Nemzeti
Muzeum együtt hagyja, s fölállítja egészen ugy, ahogy az Ili de gkuton állt, mint "Klebelsberg Könyvtárt". Csak azt kötöttem ki,
hogy csak az én halálon után szállítják el Hidegkutról. A h.N.
Muzeum főigazgatója 1933.III.13.-án /Varjas/ az Országos Széchenyi
Könyvtár nevében pedig Jakubovich könyvtárigazgató fogadta el,
az ajándékot 1933.III.16.-án /erről szőlő értesítés megvan/. Ő
is csináltatta meg katalógusát.
kikor a Magyar "emzeti Muzeum megvette a Nemzeti
Lovarda melletti palotát a Muzeum mögött, meg is mutatta Fitz
József a későbbi könyvtár-igazgató a helységet, mely nagyjából
hasonlított a Hidegkúti szobához, s mely a "Klebelsberg Könyvtárnak"
volt kiszemelve. Ki is jött Fitz József Hiöegkutra a könyvtárt
megnézni s egy kedves cikket irt róla, /K.K.E.341.oldal/ melyet
következőképen fejezett be: "Bucsuzásul mégegyszer körültekintek
a könyvtárszobán. Kitekintek az ablakon a budai hegyekre, pillantásom elszáll Klebelsberg kertjének fái fölött s érzem, hogy
minden milyen szorosan tartozik össze; a szoba a kerttel, a könyvek az emberrel, ki soraikat színes ceruzákkal aláhúzta s az egész
a hegyekkel, a vidékkel, az országgal. Az egész egy, - összeolvad egy egyéni kompozícióvá:gróf Klebelsberg Kuno arcképévé.
Ha majd ez a könyvtár-szoba a Nemzeti Luzeumban fog
állni, ez lesz Klebelsberg lelkének leghűbb fotográfiája".

Hogy a háborúban s az ostrom alatt megvédjük, adott
a Nemzeti Muzeum egy táblát az ajtóra, mely bizonyította, hogy a
könyvtárnak a Nemzeti Muzeum a várományosa,

ikor az oroszok

bejöttek - mint már irtam, egy Grunczky nevü alezredes adott

védősorokat kiakasztásra, melyek oroszul jelezték, hogy a könyvtár nemzeti vagyon s azt katonáik védelmébe ajánlotta. Ezt mind
pontosan betartották. Körül járték,

egnéztsk, de nem bántották,

igy sértetlen maradt.
Kikor a V.A.O.Sz.szakszervezeti iskola beköltözött,
a könyvtárszoba és előszobája nem volt a bérleményben. De egy
napon lehivattak az irodába mondván, hogy itt van Kéky ; a Széchenyi
Könyvtár igazgatóhelyettese és velem akar beszélni. Azzal kezdte,
hogy az iskolának szüksége van a könyvtárszobára, azért a könyveket hamarosan el kell szállítani. A muzeumnak oly kevés helye
van, hogy a könyvket elhelyezni nem tudják, azért visszaadják
az ajándékot. Ki fogják választani azokat a könyveket, melyek a

Széchenyi Könyvtárnak nincsennek leg, - a többit értékesítsem.
Ajánlott is erre több antikváriust. indjárt időpontot is kivciit,
mikor a mondottakat elszállítják. Ez a váratlan lép Is meglepett,
azért azt feleltem, hogy addig választ nem adok, mig Varjas igazgatóval nem beszéltem. El is mentem hozza, de 6 mereven u ;yenezeket
mondta. Nagyon bántott, hogy Így a köííyvek szétszóródnának, pedig
ennek a könyvtárnak fő értéke az volna, hogy minden együtt maradva
jellemezzen egy kort, mint 5 ahogy az más müveit Országokban is szokás. Elmentem tehát a Mkgyar Tudományos Akadémiába megkérdeztem,
hogy ott elfogadnák-e és fölállithnák-e később egész ugy ahogy
azt a :uzeumtól kértem. Keresztúri által igenlő választ kaptam
és boldogan mentem haza. Otthonmeginondtan az Iskola igazgatónak,
hogy nem sokára igénybe vehetik a helységet, mert az Akadémia a
polcokkal együtt mindenestől elszállítja a könyvtárt. A polcokat
és a szoba faburkolatát kijelentették, hogy nem adják, inert "a
kommunistáknak is kell a szép". 2 nap múlva telefonált a Nemzeti
áuzeum, hogy mostmár neki is van helye és másnap mindjárt re gel
viszi is a könyveket. Akkor már ki voltam lakoltatva, s a könyvtár le volt zárva. Kire a megbeszélt időben kimentem, az ajtó
fel volt törve, s mondták a könyveket teherautóra dobálva már
elvitték. Azóta a világon semmit sem hallottam felőlük. így foszlott szét vágyam a magyarok kezén, miután az oroszok megmentették.
Csúnyán vitték el azt, amit szépen odaadtam.
Akkor jött meg az értesités arról is, hogy a kis pesthidegkuti telepet telekkönyvileg is átirták. így minden szál fájdalmasan elszakadt, mely drága otthonunkhoz kötött.
Huba utcában h o B kedves kis húgom halálának emléke
/

is fűzött, jó szívvel tartoztattak. Maradtam is pár hónapig, mig
onnan is mindenkinek ki kellett költöznie. így megint az utcán
lettem volna, ha sógornőm oly kedvesen nem hívott volna meg lakásukba, a Csalogány utcába. Átadtak öcsé. mel ;egy szo >át lakásukból. Ott éltünk együtt szépen pár hónap igt$l kiállott fájdalmak
és izgalmak nyomai kezdtek enyhülni, mikor megkaptuk mondhárman
a kitiltást Budapestről. 1951.VII.15.-én d.e. 1/2 lo-kor sógornőmet hivatalából, öcsémet műhelyből kellett hirtelen haza
telefonálnom. 16 óra alatt kellett összepakolni, mert már éjjel 1/2 2 kor jött értünk a teherautó. Persze okvetetlenkedtek
az értünk jövők. Ezt se, azt se engedték elvinni. Én 2 koffert
egy asztalt, egy fekvőhelyet, s egy szétszedhető szekrényt vihettem /melynek több része útközben lemaradt/, meg egy párnázott
számét, melyet egy jóravaló munkás fönt egyszerűen megfogott s
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Gondoltam, talán kereshete : ón is valamit. Elmentem a Háziipari Dolgozók Kézihurkoló Szövetkezetébe a Semmelweis utcába.
3

Hol adtak mintát, pamutot, melyet meghatározott időre föl kellett
dolgozni. Be kellett mutatnom bejelentőlapomat, beirtak, aztán
{

a

adtak mintát, anyagot.
Örömmel mentem haza, hol másnap reggel ajanlott kártyát kaptam, melyen érdesítettek, hogy: ^Igazgat óstígunk nem já>

. „

. rul hozzá tagfelvételéhez és kérjük, hogy az Önnél lévő anyagot
visszahozni szíveskedjék!f. /Kártya mellékelve/
Akitől mindent elvettek annak filléres keresetet sem
engedélyeztek.
—

L

'
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- lo7 lehozott, hogy ne kelljen a teherautóban állnom. Az emiitetteket
is csak azért tudtam elhozni, mert rokonok, barátok segítségemre
jöttek a gyors izgalmas csomagoláshoz. A Magdolna pályaudvarra
vittek, ott tettek vonatra, mely csak kitelepitetteket vitt. magunkkal hozott uti élelmünket nem engedték föl a személykocsiba
mondván, mit akarnak, hiszen délben már Okányban lesznek. De bizony 1/2 5 óra volt d.u. mikor vonatunk elindult. Se kiszállni,
se kinézni, se addig, se az uton nem volt szabad. Erre fegyveresek vigyáztak« Másnap reggel 5 kor érkeztünk Okányba. Ott átdobálták holminkat teherautókra s azon vittek a nagy sárban kijelölt
helyünkre. Bennünket csomagok közt térdelve, kapaszkodva szállítottak s egy falutól messzefekvő tanyán raktak le. Szegény kulák
gazdáék este tudták meg, hogy oda szállásolnak. Hir4£el%i kirakták
kis szobájukat, s mindhármunkat abba telepitettek, ők meg az átjáró konyhába költöztek. Persze földes volt a szoba, szük és kicsi
ablakja miatt, mely az előtte levő tornácra nézett, sötét és levegőtlen. Jé emberek voltak megfértünk, pedig mindig azt kellett
hallaniok, hogy a pestiek gonosz népelnyomók s most még a kenyerüket is eleszik. Más kereseti lehetőság nem volt, csak ásni, kapálni, aratni, cséplésnél dolgozni engedték azokat, kik képesek voltak rá. Az volt a szerencsénk, hogy a hirtelen eladásokból volt
egy kis pénzem melyből szerényen tengethettük életünket. Kiméletre
szoruló 76 éves beteges, félig vak voltam« Öcsém frissen operált.
Sógornőm gyomorfekélyes. Mikor beállt a hideg ősszel tanyát cseréltünk, mert itt fűtési lehetőség nem volt. Jól jártunk, mert
uj helyünkön csak egyedül voltunk. A gazda a faluban lakott« Külön kis szobám volt, s a házaspár az egyben konyhának szolgáló
szobában rendezkedett be. Ezek is földesek voltak, s oly alacsonyak, hogy én is elértem a mennyezet gerendáit. De volt egy kis
kert a ház előtt, melyet öcsém gyönyörűen tartott. Szorgalmasan
nyirta a Hamariskus szegéseket, ahogy kellett - hullámvasutpálya
módjába, ugy hogy elnevezték "édenkertnek". Volt benne egy eper
fa és néhány kis nyárfa, a ház mögött elég nagy esőviz tavacska
és számunka is kis zöldséges. Iiüséges kedves házőrző-kutyust,
édes cicákat, kis kacsákat és pipiket találtunk. Ezeket az állattestvérkéket azért adta az ég, hogy örömünk is legyen. Előttünk
folytak le játékaik, örömeik, bánataik, melyeket legtöbbször a
bizal iukba fogadott emberek okoztak. Kegösmebtük szokásaikat,
erkölcsüket -mert van nekik, ha különbözik is az emberekétől
Volt köztük egy kényeskedő, szeszélyes, de elképesztően értelmes
szép cica a Minci« Hófehér hátán ra-yogó koromfekete palásttal.

- lo8 Ott volt anyja, a leterrorizált nagyszemü szürke, apja a gyönyörű
Guszti kandúr, alakra, szinben, mozgásban kész tigris, pontos és
becsületes. Azután a Minc± fiai:Jancsika, a társaság Aristidje^s
a korán elpusztult meggyászolt Samuka. Minci szelídült meg először^ már otthonosan járt a szobákba, mikor a többiek még vadak
voltak. Mig egy napon a szó szoros értelmében betessékelte azokat
is a tejecskéhez. Ő jött elől a többiek nagy félve utána s addig
biztatgatta őket folytonosan hátra beszélve mig bemerészkedtek a
szobába. Azután már be-bej ettek, mig a végén a szobában is aludtak olyan tiszták és rendesek voltak. Yolt is rájuk szükség, mert
tele voltunk egérrel sőt a b-'tor Minci patkányt is fogott éjjel
a szobában. Sokat jegyezhetnék még ide róla, a cicakedvelők földerítésére, kanyargósan kitervelt tetteiről« Hogy értette a beszédet biztosra veszem. .írre csak egy példát: csndesen beszélgetve hgsxáIgeitünk ebédeltünk, minci a szoba egyik végén, feküdt a
földön a kosarában. Anyja a szoba másik végén álló ágyon pihent.
Megjegyeztem;még sem kellene megengedni, hogy a macskák rászokjanak arra, hogy az ágyra feküdjenek. Erre Minci fölugrott az ágyhoz szaladt, két lábra állva fölnyujtozkodott az anyjáig,és alaposén lepofozta. Aztán mint ki dolgát 'jól végezte; visszafeküdt
kosarába. Nem hinnem el, ha magam nem láttam volna. El is határoztuk, hogy előtte franciául fogunk beszélni. Pedig beszélgetni
szeretétt, mindig felelt fha szóltunk hozzá,* beszélgetve, dörgölőz
ve hizel//gett, ha kérte a tejecskét. Sokáig el lehetett nézni,
hogy tanítgatta kicsinyeit fára mászni, a tetőről leugrani, egeret fogni. Esti hancurozásaikat nézni meg egyenesen mulatság volt
.ikor ő elsétált, anyjára bizta kicsinyeit,-annak unokáit- ki
addig védelmébe vette azokat. Jutalmul azután hazajövet szájában
egeret hozott neki és elébe letette.
Tanyánk 3/4 éra járásnyira volt a falutól, hova
mindenért, még kenyérért is be kellett hóban, porban, sárban,
vizban gyalogolni. Volt idő mikor sógornőm 4—kor kelt, hogy a
napi kenyérét való sorbanállásra időben érkezzen. 2 hetenként
volt mise egy kápolnának berendezett bérelt szobában, Mxxk mert
Okányban nem volt katolikus templom. Máshova nem is jártunk,
igy a faluban lakó sorstársakkal nemigen érintkeztünk.
A falu határát étlépni csak 6 forintos bélyeggel
ellátott kérvényezés után lehetett- Ezt az engedélyt a rendőrség nem mindig adta meg, Mikor öcsémet Gyulán operálták, feleségének nem engedték, hogy meglátogassa. Egy fogfájós idősebb
nő kérvényét' is - hogy Sarkadra fogorvoshoz mehessen - azzal
utasítottak el, hogy az ő korában fogakra már nincsen szükség.

- lo9 De különben minket nem zaklattak kint, mint sok falubelit. Később mondták, hogy ezek egyéni túlkapások voltak.
Sokat dolgoztunk, rendbe tartottuk a tanyát, mindent
magunk csináltunk. Takarítottunk, mostunk, főztünk, fát vágtunk
s hordtuk a gémeskutról a, vizet. Egész mese hangulat szállt meg,
gemes
mikor többször fáradtan a kúthoz ertem korsommal s a vödör felmagatol
, ,
jött. Galambok szálltak az ostor vogere es súlyúkkal húztak föl
a vizet.
Kikor aztán r á é r t e m , kimenten a szomszéd rétre,
vagy fölállította I a fekvőszékem az eperfa alatt. Olvasni beteg
szememmel csak keveset tudtam, de elnéztem a természetet. Emlékeimből éltem s azok oda jöttek hozzám. Dúdolgattam régi dalaimat s közben bizony többször is elsirtam magam. Elgondoltam, hogy
ez a szép Alföld^nelyért

férjem annyit tett, neki halálos beteg-

séget adott, s nekem nehéz napok szinhelye lett.
Ha bántás ért, pár emlékterhes otthoni bútoros szobácskámba húzódtam vissza, ott vi .asztalt az ébresztő óra, mely
hangosan ketyegte, hogy - minden - mindegy^- minden - mindegy.
Akkor eszembe jutott az is, hogy ha a sok jót,mit az élet adott,
csendben elfogadtam, a bajt, bánatot is szépen kell tűrni. Hiszen
mindig éreztem a jo Isten kegyelmét, hogy nem adott háborgó természetet s nekem adta a legjobb élettársat, kinek erős karja
föntről most is védelmez.
A szomszéd tanyákon jószivü, megértő emberek laktak.
Sokszor az volt az érzésem, hogy azért kellett ide jönnünk, hogy
megösrnerjük a derék, bámulatos bölcs, józan itéletű magyar parasztot. Aki egész családjával hajnaltól estig keményen dolgozik,
robotol, hogy megéljen, de éppen ugy mint elődei ezer év előtt.
a modern élet technikai vívmányai, előnyeit nem élvezhetik. Mindenben könnyíteni, vigasztalni akartak dacára a tilalmaknak.
Ebben első volt gazdánk családjával. Ha bár^xi baj volt

jósziv-

vel mindjárt kijött a faluból, kihozta kocsiján az orvost, vasútra vitte a beteget ha kellett. Kiküldte postánkat, mert postás erre nem járt. Tüzelőt adott, kis zöldséges területet

melyen

termelhettünk. Kegható volt, hogy be-benéztek egy kis beszélgetésre esténként szomszédaink. ; indegyik hozott valamit, amije
éppen volt. Egy kis tejet, szalonnát, sült-tököt, egy karaj jó
házi kenyeret. Ezt olyan kedvesen és szerényen tették, nehogy
rnegsértődjünk. Dehogy is sértődtünk meg, tudtuk jól, hogy mi
vagyunk a rendszer mindenüktől megfosztott kitaszítottjai. S
mikor összejöttek nálunk karácsony estéjén, hogy ne legyünk

- llo egyedül és ne szomorkodjunk,' szem szárazon nem maradt.
Kikor alkonyodik s a kontúrok szürkébe vesznek,
képek tárulnak elém s gondolataira végig kalandoznak az emlékek
országútján. Eszembe jut ifjúságom s föltűnik Miss Mary Holdén
alakja és nem tehetem, hogy ide ne jegyezzem nevét, annak a kedves
ritka műveltségű angol nőnek, aki mellett felnőhettem, ő volt
az, ki nagy látókörével és szeretetével a napi kicsinyességek
fölé, szebb régiókba emelt, lo éves koromtól Vele gyakoroltam
a németet, tőle tanultam franciául, angolul, olaszul és zongorázni. A romantikus muzsikát elsőkézből hozta, mert tanítványa
io-y
volt Róbert Schumann özvegyének Wieg Klárának,s"" a hagyományos
Schumann billentésnek -anschlagnak- mestere lett. Korán kezdte
velem az irodalmat, művészettörténetet, mit világlátottságával
oly szépen tudott illusztrálni.
mint angol pastornak 13. gyermeke családi okok miatt
Németországban, Parisban nevelkedett s tudásszomjával teleszívta
magát szépségekkel.

Jólnom aquar&festő és rézmetsző volt, és

rajongója a művészeteknek. Később sorra látogatta fivéreit, kik
Indiába:. Ceylonban s más országokban teljesítettek katonai szolgálatot. Miután férjhez
mentem, még közösen is tanultunk tőle
ml
s
ferjemmel olaszul, majd Rómába költ özöttfs ott titkara lett az
Archeológiai Társaságnak. Oda sűrűn visszatértünk, hol ^ figyelmeztetett mindig uj érdekességekre. _s milyen boldog volt, mikor
Kuno minisztersége alatt hivatalosan velem Rómában volt, hogy
ő rakta le nálam - mint mondta - az alapokat, melyek gyümölcsét
most élvezhettem.
En pedig itt is leteszem hálából és szeretetből font
koszorúmat drága emlékéhez.
Azután hidegkúti kedves otthonunkig érek. Belépek
az ives kapun a hatalmas négyszögletes udvarra, s körül nézek.
Három oldalán épületek. Szembe a mi kuria^jszerü oszlopos tornácos házunk; balra anyám lakta villa nagy kilátású magas fa erkélyével s egy földszintes hosszú ház. A negyedik oldalát mükőoszlopos viragbaborult pergola zarja le. Közepeben süllyesztett
füves táblában szobrász-alkotta Puttók tartanak virágokat s a
ház előtt régi olaszos vasives kőkút áll. Azon is futórózsák,
mint mindenütt föl a tetőkig. A tornác közepén bejutok a hallba,
melyből falépcső vezet a fönti hálószobákhoz. Onnan jutok tovább
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a középső magositott szalonba. Szemben a terraszajtó és két
hatalmas ablak, azokon s a bejáró ajtón piros selyem függönyök,
üvegcsillár, jobbra a fehér márvány kandallón sevresi bisquit
csoport, körülötte himzett virágos fotelok /saját himzésem/.
Szemben vele aubusson garnitúra s hozzá való szőnyeg. Mennyi
melegséggel, emlékkel fogad jobbra a könyvtár szoba barna faburkolatával, mennyezetével, polcokkal. A 4.000 kötet szépen
bekötve, szeretettel rendezve körül egész fölig. Zöld himzett
tájképes karosszékek, piros damaszttal takart divány, faragott
klrek asztal, olasz muranoi nagy kék álló üveglámpa ernyővel,
mely ha világit olyan mint a kék olasz ég felhőivel. Innen végig
látok a szobákon a télikertig. PL körül ablak, benne óriás pálma,
s a párkányokon virágok.
A középső szobából nyilik a terrasz régi magyar
himzett takarókkal, párnákkal. Innen kitárul a kert, lépcső vezet le, két Wiener-Werktatte szobor közt. A ház előtt kereken
feltöltött rész kerti foteljaiból két rózsaszint virágzó öreg
vadgesztenye érnyékából milyen jó is nézni a lefutó nagy pázsitot
kanyargós utakat,a kőkerités tövében fakadó hidegkúti forrás
keresztülfutását közepén kis tavacskával, melyben a virágsziget
szinfoltja oly élénken kitűnik. A kis patak túlfolyó szikláján
csobogva rohan le liliomos partja közt, majd a nagyárokban tovább sietve s még kisebb források fölvétele után Óbudáig ér, hol
a Dunába ömlik. Ősrégi vastag törzsű fűzfa, jegenyék, hársfák
tartottak árnyékot, melyekhez jó férjem ültette fenyők, nem sokára méltón csatlakoztak, tövükben az egész kertet elárasztó
illatos erdei Cyklamenökk,$l, melyek oly tömegesen viritottak.
Minden-minden külön szól hozzám. Járom a gyümölcsöst, itt a
kedvenc almafák, a ".körték, mézédes reine Claudok, szilvák,
barackok - Istenem milyen szép is volt boldogsággal a szivemben
ott élni.
..lostmár minden megváltozott, mindennek vége. Látásom
romlik, minden nappal öregebb leszek, nincs már kivel beszélhetnék minderről. Fénykép a szobákról nincs, jó hogy emlékezésem időnként vissza-visszahozza. Csak azt rögzitettem le itt.
Feledhetetlen, csodaszép kagylója volt ez a gyöngynek, a szeretetnek. Az ellobbant fények emlékét most a hegyek fölött szórja
szét a szellő.
Milyen jé is az, hogy az embernek meg van az a
csodálatos tehetsége és ereje, hogy emlékeiből azt amit szeret,
akarattal vissza tudja idézni, meg tudja eleveniteni. Jól esik
ez most, mikor a rideg jelen visszafojtott iz almaival szobácsl

Icámba menekülök. Rádobom magam az ágyra, -becsukó; t a szemem és egyszerre mellettem vannak elvesztett kedveseim, árzem közelségüket
s már nem vagyok egyedül. Homlokomra teszik drága hűvös kezüket,
rajta tartják, mig megnyugszom.
Aztán föllibben egy fátyol s előtűnik napsütötte
házunk ás kedves kertünk. Egyszerre itt vannak a kis okányi sötét szo.báinban. De ott tavasz van. A rózsák tömege teljes virágzásban
ezer szinben pompázik. Elárasztja a pergola fehér kőoszlopait,a
tornácot -föl az emeletig, a tetőig. Látom ott vannak a kéklő Delfiniumok, Klematiszok, a rózsaszin Peóniák, a selymes liliomok s
a jázminok mindent elboritó fehérségükkel, illatukkal.
Máskor ha akarom ősz van, a vastag fák hullajtják
szines leveleiket, tele van velük ut ás pázsit. A forrásból fakadó tavacska túlfolyó vize pedig csobogva fut tovább. Akkor is
leszáll rám lassan, emlékezés beragyogta kertünk békéje. Ezt a
kertet, s ezeket az emlékeket már nem veheti el tőlem senki. Ezek
mint V/otan intésére a' V/alkür/ tüz varázsának lángjai föllobbannak
itt is-ottis- amott is. Nem hagynak el, segitenek, hogy türele .el
várhassak - várjam vonatom indulását.
Fiatal koromban nagyon impresszionáltegy kis angol
mese, egy boldog asszonyról, ki gondtalanul szedte gyönyörű kertjében a tavaszl napfényben kedves virágait. Egyszerre elébe toppant
a Sors s addig nézte merően szomorú szemével, mig oda nem adta
virágait. Később megint gyűjtött néhányat, s azokat féltve őrizte.
Akkor újra elébe állott a Sors s nézte szigorú szemével, aztán
elvette tőle kedvenceit. De ő titokban a legkedvesebb bimbót ruhája
alá, keblébe rejtette, de a Sors azt sem hagyta nála, ugy hogy teljesen kifosztva ment el szegény és szürke homok kavargott nyomában.
Ez sokszor eszembe jutott, pedig nem sejtettem még, hogy a Sors
elibém is igy fog állni« Először oda kellett adnom élettársamat,
boldogságomat. Aztán meghiúsította, hogy a hidegkúti objektumból
népmüve lés 03 nevelés céljára férjem nevére alapítványt létesitsek.
megakadályozta, hogy a könyvtárt már megigérten bontatlanul, berendezve bekerüljön a Nemzeti Muzeum Széchenyi könyvtárába. Aztán
újra elém állt s elvette, szétzilálta és megsemmisítette az elösmerésekből és emlékezésből kötött balzsamot adó koszorút. Mindent
kivett kezemből. Nem maradt m^s mint a remény, hogy Szege< en egymás mellett várhassuk a föltámadást és ez a kis gyarló, kusza, irott
emlék, melyet kaján vigyorral fog megsemmisíteni a 3ors\, hogy
jöhessen és kavaroghasson utánunk a szürke homok, hogy betakarja

- 113 Kettőnk gyönyörű életútját, egy szegény asszony elmúlt boldogságát, küzdelmei és szenvedései emlékét.
A Dómtér mostmár évek óta csendes, elhagyott - alszik.
Kivesztek a fehér galambok, s a zenélőóra kopottan romlottan
áll. Megváltozott a világ, ujak a tankönyvek, a térképek. Ezekből emlékterhes helyek, dolgok hiányoznak, mintha soha sem lettek volna - nincsennek. Régi dicsőségek, emlékek szerte foszlottak, neveket elfeljtettek. Sietség, kapkodás lett úrrá mindenütt
Mondják jövőre megcsináltatják az órát, sfölélesztik a
szabadtéri játékokat, idővel bizonnyára mindent átvignettázva.
Könnyen megtehetik ezt, mert hiszen régen nincs meg már - tábla,
fölirás, mely a kezdeményezőre, létesítőre emlékeztetett. A fiatalok nevét sem hallották.
Emléke eltűnt "Elment vele a feledés hajója,
s - talán - menni fog egy örökléten át.
Nem akarok följegyzéseim után pesszimizmussal pontot
tenni, ez nem is illenék jó uram aktiv, pozitiv lényéhez, és
azért sem, mert én magam hiszek Gbenne. Hiszek az igazság végső
diadalában és Arany remek verssorában:
"Nem hal meg az, ki milliókra költi
dus élte kincsét!"
Szeged sem feledheti el végleg, hogy valamikor,Trianon
után, járt itt Klebelsberg, aki szeretettel rakta egymásra a
köveket, hogy legyen a városnak Dómtere, Nemzeti Pantheonja,
Püspöksége, Egyeteme. Legyenek klinikái, laboratóriumai, iskolái, Hősök kapuja, s élelmezése könnyítésére halastavai - és azt
aki hü maradt hozzá haláláig.
Hiszek a költők megérzésében is. Kunszeri Gyula szellemesen könnyen gördülő sorokban irta meg Ledöntött szobrok
cimü versét, Fanyar mosoly cimü kötetében. A költeményt melyben férjem fejnélküli szobrát is kedvesen megénekelte ide
jegyzem:
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Ledöntött szobrok...

Szereplők:
A n o n y m u s
Werbőczy István
Tisza István
Klebelsberg Kuno
Baross Gábor.
Anonymus:
Bemutatkoznék az uraknak
de sajnos nekem nincs nevem
mert én vagyok a névtelen.
Anonymus á nem Anonimand! Magyar királyi krónikás
ez magas állás nem vitás.
A magamfajta nótárius
a históriában kutat,
beszéljék hát el sorsukat.
Feljegyzem majd az uj uramnak ez nem "ex dei gratia" a neve Demokrácia.
Nos jó urak beszéljenek.
Csak jegyző vagyok nem népbirő,
nincs hót okuk ne féljenek!
A szobrok:
Szobrok vagyunk, szobrok vagyunk

Anonymus:

de fáj, de fáj minden tagunk!
"Tán egyenként, első a listán:

Werbőczy:
Az én nevem

r

erbőczy István,

.n kérem semmit se

csináltam,

esztendőkig csak álltam, álltam
esőben ködben hóban ázván
tanúm rá jó szomszédom Pázmány.
Anonymus:
Jobb lesz a lelkén, hogy ha könnyit
mit keres ez a három könyv itt?
Werbőczy:
No jól van bevallom nyiltan,
a tripartitumot én irtam,
ez ama hires corpus juris
bizonnyal olvas a az ur Is.
magasztaltam az uri kasztot
én megaláztam a parasztot*
lenyomtam őt a sárga rögre,
hogy kedve menjen mindörökre
a lázadástól. 3 ellene
négyszázadig mukkani se mert;
kiszolgálta a nemes embert.
De felkelt Dózsa szelleme,
hogy bossait álljon minden uron
S most orrommal a földet túrom.
Anonymus:
A türelem akár mi hosszú,
előbb-utóbb lesújt a bosszú.
S Ön jó uram?
Tisza:

Én Tisza István
a koromat nem láttam tisztán:
Mindig az ár ellen eveztem,
s a titkos, választójogot
sötétbeugrásnak neveztem
s a régi uri rendszert védve
én nem ugrottam a sötétbe.
Kost aztán jött egy durva attak:
s világosságban - leugrattak.
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Anonymus:
Igazuk volt, mert semmi kétség
a nép joga az nem sötétség.
3 önnel mi történt, ismeretlen
mesélje el mért ily fejetlen?
Klebelsberg:
Én kérem Kuno gróf vagyok
az alkotásaim nagyok.
Egyetemek és templomok,
Margitszigeten uj romok,
Lillafüreden tiszta tó,
Tihanynál csiborusztato,
és azonkivül még gok minden
S egy szép napon igy hálóingben
Felállítottak itt e téren
s a lábaimhoz - nem vicc kérem egy pucér dáma ült oda,
bizony csinos nő a javából,
és minthogy nem faragtak fából
hát bizony Isten nem csoda,
addig szemeztünk itt mi ketten,
mig a fejemet - elvesztettem.
Anonymus:
No lám hát erre jó a csuklya,
nehogy hasonló sorsra jutva
még én is elvesszem fejem.
De mit keres e bus helyen
ilyen esetten ily halódon,
Ön itt, hiszen ha nem csalódom
Kegyed a hires Baross Gábor
s jól tudjuk a históriából,
hogy Ön valóban oly miniszter
kitjőszintén mindenki tisztel
his'z országunknak Ön adott
hosszú vasúthálózatot
és virágzó ipart teremtet^
s tudtommal semmi posszat nem tett
segitett ott ahol tudott,
hasonló sorsra mért jutott?
Baross:

Nem

ni]rént

utódom rendelé

én háttal álltam a vasút felé.

- 117 Jóval későbben válaszlevelében Kunszery nekem a következőket irta:
"Hadd reméljem, hogy a szobor sorsa az én "megéneklésem"mel még nem zárult le véglegesen, s alkalmam nyilik még
majdan egy "poij.inodiára"^ azaz visszaéneklésre.1 - Ugy legyen!

VI.

s z e g e d e n

1953

ő s z é t ő l .

VÁDAKRA FELELET.
F É R J E M

J E L L E G Z E T E S
M O N D Á S A I .
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Szeged 1953 őszén.

A jó Isten kegyelméből az én drága uram erős karjának
védelmében életem utolsó szakaszát itt élem Szegeden jótevőimnél, kiknek nem lehetek elég hálás, hogy felkaroltak és szeretetükbe fogadtak, mikor kitaszított és hontalan lettem, a jó
Hamvas Endre püspök m

nagylelkűen befogadott a palotába ven-

dégnek - de meleg otthont adott húgaival. Ezt lehajtott fővel
hálásan fogadtam el, mert éreztem,kinek szól. Én magam csak
2. >

fohászkodni tudok naponta, hogy a jé Isten áldaj meg segitő
jóságát.
Átjárok a Dómtéren, búcsúzgatok tőle s eltűnődöm.
Mikor látom, hogy emberek körül járják a Pantheont, meg-megállnak az emlékek előtt, fáj a szivem, hogy az ő emlékét itt
semmi sem hirdeti. Eszembe jutnak Bethlen István szavai, melyekkel utoljára búcsúzott tőle: "Körünkből egy szebb tisztább
világba távoztál, abba a magyar nemzeti pantheonba, melyet
nemcsak a szó és betű szerinti értelemben vett életed munkájával nemzeted számára teremtettél."
Azóta nevét levették a Panteon faláról. De van méltó
emléke és nyugvóhelye a legszebb helyen, Isten házában, mit
tiszta életével és egy élet munkájával érdemelt ki.
Aztán látnom kellett, hogy ami régi, azt elvetik,
gáncsolják, ócsárolják, ferditik. Más szemmel nézik vagy elhallgatják az elődök munkáját. A történelem feladata lesz
kideriteni az igazságot - de az lassan dol ,osik. A nemzetek
emlékezése a történelem.
Férjem 1929.-ben irja "Jöjjetek 3o-as évek" cimü
kötetében a 17. oldalon és KK.P.H. 17o.oldal.:
"Ahhoz a szent tollhoz, amellyel a magyar történelem
iródik, csak az nyúljon hozzá és csak annak van joga ahhoz is,
hogy nemzetének fájdalmas igazságokat mondjon a szemébe, aki
mélységesen szereti ezt a bűneiben és hibáiban is nagyszerű
népet."
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A történelem amellett tanúskodik, hogy az idő elmúlása
nem csökkenti az idő távlatéban a nemzetek igazi nagy értékeit,
hanem ellenkezőleg végre igazi értékük nyilatkozik, .mely saját
korukban talán éppen az időbeli közelségnél fogva nem jutott
kifejezésre.
Minden korszaknak meg van a maga iránya, fölfogása,
megvannak kiváló fiai , kik hazájuk boldogulásáért önzetlenül
küzdenek dolgoznak, igy meg van helyük a történelemben. A letűnt korszak embere ha a maga idejében becsülettel megállta a
helyét, ha hazáját önzetlenül, hűen szolgálta, emelte, nyugodtan állhat a történelem Ítélőszéke elé. Müveit országban éppen
ugy megkapja emléke megérdemelt megbecsülését, mint az, ki az
ujabb esetleg változott kor viszonyaiban fáradozik.
Sok év telt el mióta följegyzésemet befejeztem. Azóta
férjem minden tevékenységét, munkáját agyon hallgatták mintha
nem lett volna. Csak itt-ott üti meg fülemet birálat, lekicsinylés, elvetés, gyanusitás.
"A félmúlttal mindig igazságtalanok vagyunk" mondta
férjem.
Azért irta Parragi György 1953. 1.13.-án a Magyar Nemzet
vezércikkében: "Nemcsak a Metternich szentszövetségi elnyomás,
a habsburgi despotizmus követett el mindent, hogy a magyar népet
sötét tudatlanságban tartsa, hanem Széchenyi saját osztályának
a feudális főúri osztálynak, a főpapságnak, majd később a kialakult kapitalizmusnak úgynevezett "kulturpolitikája" is.
Ennek a kultúrpolitikának volt a megszemélyesítője Iílebelsberg
Kuno gróf, aki a Horthy rendszer idején kultúrpolitika alatt,
a kulturálatlanságnak, a barbár rnüveletlenségnek politikáját
valósította meg. Egyetemeket létesített az úgynevezett
'L'art pour l'art" az elefántcsont-torony_tudomány-politikája
számára. Ezek az egyetemek, tanszékek, légüres térrel voltak
elzárva a néptől."
Azt kell gondolnom, nem ösmeri férjem munkásságának
vezérfonalát, vagy tollát gyűlölet - vagy más vezette.
3zabé Pál a Szabad Szó volt szerkesztője 1958-ban
megjelent könyvéből idézem a következőket: cime "Nyugtalan
Élet, Az irás jegyében" 13o.oldal.
*

Szabó Pál könyvere vonatkozóan megjegyzem, hogy későbben
Lőrinczy Szabolcs^Klebelsberg volt titkárának következőket
mondta,rhozzám intézett leveléből idézem^/levél külön dossziéban/
"Személyes találkozásunkkor ü nagyon melegen és elismeréssel
emlékezett meg azoknak az időknek kulturális alkotásairól,
.többek között a Tihanyi Intézetről is."

*

l

••••
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"Klebelsberg Kuno volt a népművelési miniszter, akit
én személyesen soha sem láttam, de akire mégis nagy jóérzéssel
gondolok mindannyiszor mindmáig, valahányszor csak elsuhan velem
az autó egy-egy tanyai vagy utmenti iskola előtt. Micsoda pompás,
szinte évszázadokra épült iskolák ezek! Tömör súlyos falak, d.erüs
nagy ablakok, jó fedélszék, s pala tető, vaskos boltivek: egységes
stilus, ha kicsi, ha nagy, százszámra és ezerszámra országszerte.
Klebelsberg Kuno a n kultúrfölény" minisztere volt, ami
önmagában amolyan uri elképzelés volt, hogy olyan legyen a
magyar, amilyennek ők nevelik. Ebből persze nem lett semmi az
ég-világon, de ezek az iskolák ezek igen, Ezek sikerültek.
A vidéki középosztály az "üj idők" lehet a Herceg
Ferencek és Pékár Gyulák kezében a gyermekek pedig az iskolákon
keresztül a Klebelsbergek kezében a magyar nép elnémetesitésének
olykép lett volna megvetve az ágya, hogy ne legyen menekvés.
Nem első próbálkozás. Mintahogy a többi sem sikerült, ez sem
sikerült."

- Istenem milyen tévedés, én tudom! -

Szabó Pál elösmeri, sőt dicséri az országszerte látható
iskolaépületeket, de minden mást pár szóval elintéz - elvet. \
f
Mindennel szemben gondoltam kiemelem mutatóba férjem
néhány jellegzetes mondását a "gróf Klebelsberg Kuno politikai
Hitvallása" cimü breviáriumából, megjelölve helyüket, az évszámot, melyből származnak.

A kis könyv az Atheneum kiadása,

Domanovszky Sándor és Lukinich Imre egyetemi professorok öszszeállitása.
Szóljon ő maga, megjegyzés, magyarázat nélkül,
feleljen a vádakra
"Kis nép nemzeti és szellemi önállóságára mi sem
veszedelmesebb, mintha egyetlen külföldi kultura egyoldalú
uralma alá kerül". /Küzdelmek könyve 234.oldal.KK.P.H.181.lap/
Ösztöndijainkat szétszórjuk az egész világon, mert
mert nem akarunk többé egyetlen művelődés egyoldalú befolyása
alá jutni". /Jöjjetek 3o-as évek . 3-P-P.. oldal/ KK.P.H.181.lap.
"Emelni kell a magyar dolgozó tömegek értelmi szinvonalat,
ma még sokkal inkább, mint a mult század 9o-es éveinek az elején
és szisztematikusan nevelni kell minden téren elsőrangú szakembereket, akiknek az a hivatásuk, hogy közgazdasági vezérkara
legyen a magyar termelésnek". Beszédei,stb.329.old.,KK.P.H.158.lap.
"Intelligenciánk megszületett gyermekeit nem a hivatalra,
hanem az életre kell nevelni". /Világválságban 26.lap.KK.P.H.154.old
\
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A magyar sors mindig mostohább, mint a többi népeké,
ezért a ter ászét erői mellé erkölcsi energiákat kell állítanunk: egy meg nem fékezhető, minden akadályon át gázoló nemzeti
akaratot. Ez a magyar feltámadás utja.
193o. Világválságban, 158. lap, KK.P.H. 61.oldal.
Ha a történet bölcselő szemléltetőoktatást akarna
tartani politikai katasztrófák különböző nemeiről, ehhez legalkalmasabb anyag éppen a magyar história lenne.
1929. Jöjjetek Зо-as évek. 24.lap., KK.P.H. 25.oladal.
A magyarság bele szokott veszélyeztetett helyzetébe,
nem csüggedt el, politikai küzdelmeit ás gazdasági nyomorúságát
a szellem erejével törekedett megszépíteni, - ezért neveztem
tragikus nemzetnek.
193o. világválságban l6o.lap., KK.P.H. 23.oldal.
Á magyarság igazi ereje mintha abban állna, hogy a
legnagyobb katasztrófát is ki tuja állni és utána belső megújhodásra cépes. Ezt a felfogást nevezem én történelmi optimizmusnak. Es mert a nemzet rejtett megujitó erőit minden téren
munkában látom, ebből vonom le jelen helyzetünkre nézve optimizmusomat, amely nem kedélyhangulat, hanem történelmi szemlélet
eredménye.
1927. Neonacionalizmus 63.lap., KK.P.H. 23.oldal.
A magyar a katasztrófák nemzete, s hogy ennek ellenére
mégis életben maradt, ez főképen megújhodási képességének volt
köszönthető. 1926. Beszedeti, stb. 3o6.1ap., KK.P.H. 24.oldal.
A megpróbáltatások, sőt a katasztrófák minálunk tüneményes fejlődésnek, csodás föllendülésnek kiinduló pontjai voltak.
1917. Beszédei, stb. 3.1ap., KK.P.H. 25.oldal.
Az optimizmus a politikai atmoszféra oxigénje.
1926. Beszédei stb. 5oo lap/, KK.P.H. 29.oldal.
Ne felejtsünk el egy igazságot: Ars una, a magyar
művelődés egy, ennek egyes tagozatai között ellentétet konstruálni vétek és bün.
1924. Beszédei, stb.

K.P.H. 151.oldal
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Emelni kell a nagy tömegeknek művelődési faj súlyát,
másfelől gondoskodni kell arról, hogy üvegházakban a magas
kultura nemes virágait és gyümölcseit termesszék.
1924. Beszédei stb. 276.lap., KK.P.H. 151.oldal.
Ahhoz, hogy a magyar néptanitó igazi magyar kulturát
vihessen be népünk milliói közé kell, hogy a magyar kutató
intézetekben ás könyvtárakban a magyar laboratóriumokban és
klinikákban komoly tudományos munka folyjék.
1922. Beszédei, stb. 75.lap., KK.P.H. 153.oldal.
Vétek szembe állitani, hogy mit teszünk a tömegek
művelődéséért,és mit teszünk a magas kulturának a fejlesztéséárt .
1925. Beszédei stb., KK.P.H. 15o.oldal.
A puszta irni olvasni tudás fél-művelteég, talán roszszabb a teljes: tudatlanságnál. A modern népmüvelés a elemi ismeretek alapján igyekszik elmélyíteni a tömegek erkölcsi és
kulturális értekét.
1926. Beszédei stb. 331.lap., KK.P.Ii. 151.oldal.
A nemzeti termelés élére európai nivőn álló vezetők
ezreit, a nemzeti termelés szolgálatába magas erkölcsi ás értelmi kulturával bira tömegek milliót kell állitani.
1928.

Neonacionalizmus 133.lap.

KK.P.H. 78.oldal

Az erkölcs éo tudás hatalmával meg akarjuk hatványozni
a magyar munka termékenységét;és ennek révén módosabbak, függetlenebbek és mindenek felett öntudatosabb magyarok akarunk lenni.
1928. Neonacionalizmus 126. lap., KK.P.H. 73.ÍSS.oldal.
Munka, tudás, tőke csak együtt termékenyíthetik meg
a magyar közgazdaságot.
1929. Jöjjetek stb. 126. lap., K.K.P.H. 79.oldal.
A magyar hazát ma első sorban nem a kard, hanem a
kultura tarthatja

ieg és teheti naggyá.

1929. Jöjjetek, stb. 111.lap., KK.P.H.13o.oldal.
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A tudás erejével döngetjük a trianini börtönajtót és
a szellem szavával hirdetjük a magyar igazságot.
1929. Jöjjetek stb. 92.lap., KK.P.H. 131.oldal.
A magyar nemzetnek a nagy összeomlás után becsületén
kivül csak kulturája maradt meg. Ezért az egymást követő kultuszminiszterekre nehezedi/a legnagyobb felelősség, hogy azt
átmentse egy ujabb kornak.
1924. Beszédei stb., KK.P.H. 131.oldal.
A kultúrában rejlik a záloga annak, hogy még a legnagyobb katasztrófák után is uj élet és uj fejlődés sarjadhat.
1930. Világválságban 31. lap., KK.P.H. 142.oldal.
Amint korábban csak a magyar művelődés megteremtése
menthette meg a magyar nemzetet, akként nemzeti katasztrófáink
után, ma is csak művelődésünk megőrzése és minden kicsinyességen fölül emelkedő, nagyarányú lendületes továbbfejlesztése
tarthat életben bennünket.
l$25o Beszédei stb. 638.lap., KK.P.H. 128.oldal.
Mentül jobban kiélesedik a világválság, annál inkább
nyer jelentős-gben a kultura, az az egyedüli varázsszer, mely
még haldokló nemzetekben és társadalmakban is uj életet tud
fakasztani.
193o. Világválságban 11.lap., KK.P.H. 129.oldal.
őoha irodalomra és tudományra olyan szent feladat nem
várt, mint ma, nemzetünknek ebben a lelki válságában. Megmutatni nemze
némze11 géniuszunkban az örök értékeket emek révén növelni az
önbizalmat, az Önmegbecsülést, figyelmeztetni a nemzeti hibákra,
fejleszteni a nemzeti erényeket, saját öntudatára ébreszteni a
magyart: ez a szent feladat.
1923. Beszédei stb. 73.lap., KK.P.H. 172 oldal.
Ha paraszt állammá fejlődnénk vissza, amit egyesek
jelszóként elég meggondolatlanul hangoztatnak, ha Liszt, Munkácsy ésPö,tvös hazája megszűnnék a kultura számottevő tényezője
lenni, akkor megdőlne a belső jogosultsága annak, hogy Európa
közepén önálló nemzeti létet folytathassunk.
192o. Beszédei stb., 32.lap., KK.P.H. 143.oldal.
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Ma kultura* kenyér és hatalmi kérdés.
1928. Heonacionaiizmus 215.lap., KK.P.H. 124.oldal.
Ha mi

most megmutatjuk, hogy guzsbakötve is tudomány-

politikai téren mit tudunk alkotni, ez a szemle hasonlíthatatlanul többet ér, mint bárminő szóbeli vagy itott propaganda.
192?. Neonacionalizmus 169.lap., KK.P.H. 12o.oldal.
Küzdöttem a kulturális gondolatért, küzdöttem azért,
hogy a nemzet minél szélesebb rétegeit hassa át a végzetszerű
meggyőződés, hogy lenni vagy nem lenni és művelődni nálunk teljesen egyértelmű.
1928. Küzdelmek könyve XI.lap., KK.P.H.137.oldal.
A közoktatási minisztériumot most honvédelmi miniszt er iunnak t e kint j-ük.
193o. Világválságban 182.lap., KK.P.H. 129.oldal.
Gyakran kinoz a felelősség tudata, hogy egy végenyészet
szélére került ország bizza rám immár 8 éven át az egyedüli
megmaradt kincsét, művelődését, s ha a közvéleményt a kultura
érdekében hozott áldozatok szükségességéről nem less erőm meggyőzni, akkor minden igyekezetem ellenére is egyik oka leszek
a numzet elkerülhetetlen

sorvadásának.

1928. Küzdelmek könyve. XI. és XIII. lap. KK.P.H.137.oldal.
Egy nemzetközi tárgyalásnál a pillanat dönt. Iiegengedhetjük-e, hogy a mi tárgyalásainkon reprezentatív

egyéniségeink

nehezen fejezzék ki egyébként bőven meglevő gondolataikat. Ez
erősítette meg bennem a meggyőződést, hogy az idegen nyelvek
elsajátítására döntően szükség van.
1928. Neonacionalizmus 261.oldal., KK.P.H. 182.oldal.
Bármennyire fáj is nekem aki őszinte bámulója és müvelője is vagyok a szellemi tudományoknak, meg kell állapitanom,
hogy a mi speciális helyzetünkben komoly hiba volt a holt nyelveknek bizonyos egyoldalú kultusza és a modern nyelvek elhanyagolása.
193o. Világválságban 16. lap., KK.P.H. 184.oldal.
Mikor egy társadalmi osztály akkora megélhetési kri-
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zisben vergődik, mint jfrianon után a ma ;yar intelligencia, akkor a kultusz miniszternek nincs joga esztétizálni, hanem azt
kell nyújtani a jövő nemzedéknek, amire majd az életben szüksége lesz.
193o. Világválságban 27.lap., KK.P.H. 154.lap.
Nomán és angolszász kulturákra abszolút szükségünk
van, ha az uj

helyzetben meg akarunk állni, ha azt akarjuk,

hogy a vámügyi tárgyalások ás egyéb tárgyalások ne járjanak
ránknézve veszedelmes kudarcokkal, mikor egyetlen tarifatételnél is több kárunk lehet, mint amennyibe egy egész egyetem kerül.
1928.Neonacionalizmus 261.lap., KK.p.H. 183.oldal.
Nem passziv, hanem aktív nyelvismeretre van szükség.
Legelsőrendübb szükséglet tehát, hogy angol, francia, német és
olasz szakos tanárainkat az illető országokban képezzük ki.
1927. Neonacionalizmus 22.lap.,

EK.P.H. 183.oldal.

Ápolnunk kell a kapcsolatokat a hálátlan nyugattal,
hiszen Európa közepén élünk, óvakodnunk kell a fantesztikunoktól, mert hajlam van bennünk, hogy az élet nagy realitásait föl
nem ismerve, politikai légvárakat építsünk.
1928. Neonacionalizmus 129.lap., K.K.P.H. 37.oladl.
Szükségünk van nyugati példára, impulzusokra, ösíönzésekre, korszellem és irányok átvételére, hogy helyes irányban
és gyorsabb ütemben haladhassunk. Viszont sajátos nemzeti bélyeg
megőrzése a szellemi élet terén parancsoló szükség.
1927. Beszédei, stb., 185.lap. KK.P.H. 18o.oldal.
A probléma Szent Istvántól Kazinczyn és Jzéchenyin át
mind a mai napig állandóan az volt, hogy a magyar őseredetit és
a nyugati kulturbefolyást okos arányban kell kevenni.
1929. Jöjjetek stb., 117.lap., K.K.P.H. 18o.oldal.
A szenvedéseknek ebből a magyar földjéből természeti
erővel tör elő az elégedetlenség és a csüggedés, mint Alföldjeinken tavasszal a föld árja, a talajviz.
1928. Neonacionalizmus 153.lap., KK.P.H. 45.oldal.
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Csak a vallás sugallta nagy érzések képesek az emberi
lélek romboló szenvedélyeivel szemben az egyensúlyt fenntartani.
1922. Beszédes, stb. 6o7.1ap., KK.P.H. 112.oldal.
Nincs az a nyomor, amely az emberi léleknek ösztönös
vonzódását az örök eszmények után el tudná nyomni.
1929. Jöjjetek stb., 11.lap., KK.P.H. 53 oldal.
Én hiszek a teremtés örök erejében, az anyaföld sem
öregedett meg, a világháború tarlóin uj élet sarjad.
Ma még. régi és öreg egymás mellett gomolyog, de az idők
múlása meghoz egy uj politikai alapelgondolást, amelynek ma
még legfeljebb csak a körvonalait látjuk.
De sem az egyes ember, sem a nemzet ideálok és ideoligia
nélkül nem élhet, s e belső törvény erejénél fogva a magyar
nemzet is ösztönösen keresi a gyökerében megváltozott helyzetnek megfelelő uj ideologiát.
Az ujabb nemzdeéknél melyet a katasztrófa oly korban
ért, mikor áz ember még avüuálni tud, uj elgondolásoknak kell
kiforrni a magyar nemzet számára, uj gondolatoknak, melyek uj
utakat keresnek,
1928. Küzdelmek könyve 79, 6, 81 lap., KK.P.H. 54,55,56 old
Jönnek a íarmincas évek amelyeket meg kell töltenünk
gondolatokkal, munkával, verejtékkel, sok szenvedéssel és ezekből vezéreszméket kell kimunkálnunk, amelyek elég erősek arra,
hogy megragadják és igy magukkal is ragadják a magyar nemzetet.
1930. Világválságban 35.lap., KK.P.H. 56 oldal.
Régebben, hogy Magyarország feltámadásán dolgozzunk,
talán elég volt a költészet és a szépirodalom, ma a művelődés
tere hihetetlenül kibővült a 1 Ikiélet méretei szélességben,
mélységben és magasságban, szédületesen megnövekedtek és ezért
kell, hogy a magyarság örök vágya az eszmények után ebben az
óriási szabadtérben élje ki magát, ahol semmiféle trianon bennünket bilincsbe verni nem tud.
1929. Jöjjetek stb. 14.lap., KK.P.H. 133.oldal.
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sn is jól látom, hogy elszegényedett ország minisztere
vagyok és hogy a külföldi ösztöndij ügyünk fenntartása igen
komoly áldozatokat igényel. Es ennek tudatában mégis felelősségem mellett állitom, hogy alig van pengő melyet előnyösebben
használnánk fel, mint azokat a pengőket, amelyeket jől megválasztott külföldi ösztöndíjasainknak adunk.
A külföldi intézetekről és ösztöndijakról szóló törvényjavaslatom tárgyalásának előestéjén nem átallom őszintén kimondani: lehet, hogy ez az intézmények a leghasznosabb beruházásoknak fognak bizonyulni már lo-15 év múlva a nemzetnek, de haszontalanul kidobott nagy összegnek abban az esetben, ha az
ösztöndijasok kiválasztásánál nem szelekció, de protekció fog
érvényesülni.
1927.Neonacionalizmus 28.lap., KK.P.H. 178.oldal.
Az a megnyugtató érzés tölt el, hogy ez a jövő nemzedék már nem fog marni azért, hogy a

Collegium Hungaritfonk és

a külföldi ösztöndijak szervezésével ezt a fejlődési folyamatot
lehetővé tettük.
193o. Világválságban 85.1ap c , KK.P.H. 178.oldal.
A világpolitika fejlődése egyik oldalon a diktatúrák,
a másikoldalon a teljes demokráciák felé tendál és ebben a
világkörnyezeben él a magyar nemzet is. Tervszerű népművelési
akcióval azon kell tehát dolgoznunk, hogy politikai életünknek
bárminő alakulása ne találja a magyar népet lelkile . készületlenül.
1928. Küzdelmek könyve 164.lap., KK.P.H. 159.oldal.
Ma a mezőgazdaság és az ipar olyan komplikálttá vált,
hogy itt az egyes termelési ágak ismereteinek elsajátitásához,
sőt még a napszámos munkák megfelelő végzéséhez is megfelelő
nagyobb intelligencia kell. Ha majd itt állunk 2o év múlva műveletlen magyar munkástömegekkel, a külföldi müveit munkástömegekkel való versenyben, akkor a magyar közgazdaság ebben
a versenyben reménytelenül elbukik.
1926. Beszédei stb. 318.lap., KK.P.H. 158.oldal.
Sokszor elszomorodom mikor itt még magyarázgatnom és
bizonyítgatnom kell olyan dolgokat, amelyek máshol, majdnem
mindenütl ma uktól értetődnek.
1928. Küzdelmek könyve 163.lap. KK.P.H. l6o.oldal.
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A lét és nemlót határán állunk és abban a nagyszerű
erőfeszítésben, melyet a magyar nemzetnek a megélhetésért kell
tennie, nem nélkülözhetjük a nemzet felének 4 millió magyar asz
szonynak szellemi tőkéjét.
1925. Beszédei stb. 466 lap., KK.P.h. 163.oldal.
Ha a magyar uitvesek és anyák nevelését tervszerű egységes nőnevelés reform révén előre visszük, ezzel nemcsak a női
társadalom érdekeit szolgáljuk, hanem előmozdítjuk a magyar nem
zetnek belső kedélybeli, erkölcsi megújhodását ami nemzeti feltámadásunknak nélkülözhetetlen előfeltétele.
1924. Beszédei 46.lap., KK.P.H. 163.oldal.
Nincs Európában ország, mely területét egész államterületét egy-két század alatt igy megváltoztatta volna: és
mégis itt vagyunk. Miért? Mert volt bennünk annyi szaporodási
képesség, a magyar anyában volt annyi gyermekszeretet, hogy ezt
a nagy megújhodást véghez tudtuk vinni. Éppen népesedési kérdésekkel függ üssze az egész magyar sors és a magyar tragikum.
1926. Beszédei stb. 315.lap. KK.P.H. 87 oldal.
Minden absztrakt tudás közvetítésénél sokkalta fontosa bb az, hogy a szülői ház és az iskola a fiatalságban a kötelességérzetet a balső energiát és az akaraterőt ápolja és fej
lessze ki.
1928. Neonacionalizmus 174.lap., KK.P.H. 163.oldal.
Én tanuló,szorgalmas de amellett játékos magyar gyerme
ket akarok. Mert csak játékos eleven magyar gyermekből lehet
derűs, dolgos magyar férfi, aki vállalkozását s az élet nagy
kötelsségeit emelt fővel, mosolyogva és nem elkeseredéssel
vállalj a
Teljesen elhib zott az az ideál, mely csak abban látja a gyermek kiválóságát, hogy nyugodtan ül meg a maga helyén,
s amely elitéli a túláradó gyermeki te rperamentum élénkségét
és természetes vágyát aziránt, hogy a maga csekély örömeit,
játékosságát elengedhetetlenül kielégítse. Mert az ilyen gyermekben tulpezseg az életerő, ezek a

yermekek azok, kik az élet

nagy vizsgáján be fognak válni és én a magyar oktatótol, kezdve
a kis óvónőn fel az egyetemi tanárig megkövetel/ek egyet: ne
csak tanits ct * í 1 anem szeresse a magyar gyermeket.
1936.Beszédei stb. 316-17.oldal., KK.P.H. 162 oldal.
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Sokan csodálkoznak azon, hogyan van az, hogy a világháború óta majdnem elementáris erővel fordul a ne izetek ösztönszerű érdeklődése különösen a sportok felé. Életösztöne ez az
életképes fajoknak, amelyek nem akarnak elsorvadni, amelyek magukat restaurálni, rekonstruálni akarják nemcsak közgazdaságilag, hanem vérben, idegben és izomban is.
193o. Világválságban 313.lap., IÍK.P.H. 164. oldal.
A népi erők felszabadítására és a nemzeti regenerációk
szolgálatába állítására, népbarát politikára van szükség.
1928. Küzdelmek könyve 53.oldal., KK.P.H. 79.oldal.
A politikában a népies szükségleteket és a vágyakat a
nqk
,
, ,
szaktudás esakormanyzati keszsegnek nemzeti politikává kell kiérlelnie és ennek a tiszta meglátása, világos felismerése a
konszolidácios politika lényege.
1928. Küzdelmek könyve 55 lap., KK.P.H.81.oldal.
Az ellen a veszedelem ellen kell küzdeni, hogy az állam
keretén belül a csoportosulás ne akrnt történjék, hogy a nanzeti
gondolatot az intelligencia, a nemzetköziséget a fizikai munkásság képviselje, mert az a társadalom kettészakadásét és a nemzetek f ölbomla sát jelentene.
1928. Keonacionalizmus 131.oldal. KK.P.H. 81.lap.
A népiesség nem a választójog szűkebb vagy tágabb megvonásán, általában nem az alkotmányjog terén döl el, hanem a
kormányzat és a közigazgatás népbarát irányán.
1928. Neonacionalizmus 195.lap., KK.P.H. 82 oldal.
A haza eszményéhez a fizikai munkások milliói csak
akkor térnek majd belsőleg is meg, ha a nacionalizmus teljesen
a tömegek érdekeinek szolgálatában áll.
1928. Neonacionalizmus 188.lap., KK.P.H. 83.oldal.
Tr/ianon felcsigázott patriotizmussal telitette a
nemzetet, melyet csak egy-veszély fenyegethet: ha a nemzet nem
lenne egyúttal teljesen népies, ha a nacionalizmus csak a müveit
középosztály nagy érzése lenne, amely iránt a nép széles rétegei
nem bírnának elég fogékonysággal.
1928. Küzdelmek könyve 60 oldal, KK.P.H. 83.lap.
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Szociálpolitikai gondolkodás mellett abszurdum az,
hogy valaki egy országnak csak vagyoni és egyéb előnyeit élvezi,
de ne akarjon résztvenni kötelessége teljesítésében, különösen
olyan diőben, mikor a nemzet léte - bizony mondom: a nemzet léte
csak akkor védhető meg, ha mindenki loo%-ig teljesiti a maga kötelességét.
1926. Beszédei stb., 319.lap., KK.P.h. 84 oldal.
A választójogi radikalizmusra csak az szoríthatná a
nemzetet,, ha a mai keretben elhelyezkedő tulkonzervativ elemek
a nagyarányú népbarát politika elé leküzdhetetlen akadályokat
igyekeznének görditeni.
1928. Küzdelmek könyve 54.lap., KK.P.H. 85 oldal.
A nagyvagyonu embernek vagyonából, a nagy munkaerejének munkásságából sokat oda kell áldozni a köznek, különben nem
sok jót remélhetünk.
1928. Küzdelmek könyve 34.lap., KK.P.H. 86 oldal.
Mily veszélyesa túlzott érzékenység, az első sérelem
után örökre elhallgatás, passzívvá válás éppen minálunk, hol
olyan könnyen, olyan kaján kedvtelléssel sértenek, sebeznek,
bántanak!
1928. Küzdelmek könyve 92.lap., KK.P.H. lo3.oldal.
Életemnek egyik főtörekvése, hogy közéletünkből a
tervszerűtlenség kiirtásán közreműködjek.
1928. Küzdelmek könyve 38.lap., KK.JÍ.P.H. 184.oldal.
i

A kulturális intézmények ugyan azt a szerepet játszák
a művelődési életben, mint a generátorok és áramfejlesztők a
fizikai termelésben.
193o. Világválságban 16.lap., KK.P.H. 124.oldal.
Mi magyarok talán az organizáció terén vagyunk a legsikertelenebbek ás ennek oka az a katasztrofális balhit, hogy
elég törvényt alkotni, elég részleteket rendelettel szabályozni,
elég egy kisebb vagy nagyobb palotát emelni és már megszereztük
az intézményt. Pedig a súlypont egészen máson van. Szakszerűen
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lényeg, mert enélkül a törvény és rendelet csak sajtpapir, az
intézmény palotáját pedig jobb lakásokká, boltokká vagy raktárokká átalakitani.
1928. Küzdelmek könyve 39.lap., KK.P.H. 185.oldal.
Ki magyarok csak olyan téren vállalkozhatunk kutató int é-i
zetek létesítésére, amelyen vagy területünkből, vagy klimánkból,
vagy egyéb viszonyainkból kifolyó valami olyan specifikumunk van,
amilyennel más nemzetek nem rendelkeznek.
1926. Beszédei stb. 152,lap. KK.P.H. 167.oldal.
Ez a tiszai egyetem itt ebben a nagy alföldi metropolisban csak akkor fog hivatásának megfelelni és csak akkor illeszkedik be, mint nélkülözhetetlen szerv a nemzet organizmusába, ha
az egyetemi gondolat leglényegesebb mozzanatát: a kutatást egyesíteni tudja az alföldi gondolattal, ha kutatásainak tárgyát
lehetőleg ugy választje meg, hogy a megoldáshoz közelebb hozza az
Alföld speciális nagy problémáit.
193o. Világválságban 281.lap., KK.P.H. 16?.oldal.
A természettudományok beható müvelése ma vezérgondolat
az emberiség kultúrpolitikájában. Kekünk magyaroknak is meg kell
értenünk az idők jelét s ehhez képest kell beállítanunk tudománypolitikánkat .
1926. Beszédei stb.'163 lap., KK.P.H. 167.oldal.
A miniszteri szó olyan, mint a legrövidebb lejáratú váltó
ott a szót nyomban tettnek is kell követnie.
1926. Beszédei stb. 557.lap., KK.P.H. 96 oldal.
A miniszternek a nagy ügyeket kell kézben tartania és
madártávlatból biztos áttekintéssel kell birnia az egészről bele
nyúlva, ott ahol ujitani vagy javitani kell. Különben a bürokráciája vezeti az orránál fogva oda, ahova akarja.
1925. Beszédei stb. 167.lap., KK.P.H. 99-oldal.
A kultúrpolitika-mindig egy nemzedékkel előbbre dolgozik, kedvező vagy kedvezőtlen hatása a következő

enerációnál

jelentkezik, mi magyarok pedig, ha Európa közepén egy nemzedékkel
elmaradóink, 2o-3o évet behozni már nem tudnánk. Kekünk nincs időnk
1928. Küzdelmek könyve XIII.1. K.K.P.H. 134 oldal.

- 13o Ha a közoktatási miniszter székében valódi kulturpolitikus és igazi modern ember ül az az autonómiákat el fogja
árasztani ösztönzéseivel kinozni fogja kezdeményeivel, ellensulylyul lenniök kell életképes önkormányzati testületeknek. Az autonomia és a felügyelet mérkőzéséből, a miniszter, kulturhivataln
nokság és tudósok kölcsöhatásából ösztönző eleven erjedés áll
elő, időnként összetűzések sőt harcok is, de azok az élethez
tartoznak, kellemetlen talán az illetőknek, de ha nem fajulnak
személyeskedéssé, rendszerint hozzájárulnak az eszmék tisztázásához.
193o. Világválságban 13o lap., KK.P.H. 186.oldal.
A modeíjft^ miniszternek - sajnos - le kell mondania arról
a vonzó szerepről, hogy Mátyás király módjára tölgyfa alatt személyesen tegyen igazságot. Csak az a miniszter tudhat igazán
kormányozni, aki nagy feladatokra korlátozza magát. Különben elmerül a folyő ügyek özönében s nem marad ideje nagyobb koncepciókra.
1922. Beszédei stb. 12o lap. KK.P.H. 99 oldal.
Valami monstruozus van abban, hogy egy nép egy másiknak
kulturális fejlődését megakadályozza és helyébe lelkileg semmi
számottevőt nyújtani nem tud.
193o. Világválságban 212.lap., KK.P.H. 12 .oldal.
Hagy bün az elvek erőszakolása a következetesség fitogtat ásából, az egyszer választott irány konok megtartása még
akkor is, ha ez a nemzetet bajba viszi, s komoly veszélyekbe
döntheti.
1929. Jöjjetek stb. 41.lap., KK.P.H. 93.oldal.
A történelem tanúsága szerint az államok rendszerint
nem képesek olyan poziciót fenntartani, amelyet nem a saját
erejükből vivtak ki. .
192o. Beszédei stb. 25.lap., KK.P.H. 77 oldal.
A kommunizmus nyiltan hirdeti, hogy hatalomra jutva
az egyenlőség érdekében megsemmisit minden függetlenséget.
Elméletileg sajátságos helyzet ez. A szabadság elvi tagadója
követeli a szabadságot attól, aki a szabadság alapján áll,
nyiltan és kifejezetten azért, hogy a szabadság kihasználása
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révén győzzön, és győzáme esetén megsemmisítse a szabadságot.
1928. Neonacionalizmus 2o4.1ap., KK.P.H. 121.oldal.
Ne felejtsük el, hogy Budapest közgazdasági és kulturális lámpái nem elég erősek ahhoz, hogy Magyarország egész
területét gazdasági és művelődési sugarakkal megvilág//itsák
és vidéki gócpontok,vidéki erős fényforrások kifejlesztése nélkül, különösen a perifériákon nagy lesz a közgazdasági és kulturális éjszaka.
1931. Utolsó akkordok 145.lap. KK.P.H. lo4.oldal.
A kultura fejlődésének gócpontjai világszerte a városok,
s attól, hogy vannak e a szó igazi értelmében vett városok függ
jóformán az, hogy van e valamely országban fogékonyság a művelődés iránt. A két nagy város képző tényező: a kultura meg az
ipar és velejárója a kereskedelem. Amint a viz két elemnek az
oxigénnek és hidrogénnek egyesüléséből jön létre, hozza a várost
a kultura és a gazdagság létre, de a polgárságot is, mely a város magva, amely nemcsak hazafiságánál hanem jólfelfogott osztályérdekénél fogva is keresi a békés fejlődést, a mérséklet
politikájának képviseletét az országházban és a városilázán egyaránt.
193o. Világválságban"3o3, 3o5 lap., KK.P.H. lo8.oldal.
Amint a kiegyezés kora megnövelte Budapestet, ugy kell
most a újjáépítés korának életképes vidéki metropolisokat fejleszteni. Főleg az Alföldön volt ilyenre szükség, amelynek elmaradottsága megdöbbentő volt.
Városainkból, -melyek ma még csak a statisztikai kiadványok hasábjain városok, a városiasság fokozásával igazi
civitásokat kell csinálni* Ahol van "civis", ahol van polgár
a szó európai értelmében, - a mezőgazdasági elem mellett iparos
és kereskedő is.
193o. Világválságban 41 es 4o.oldal., KK.P.H. 16.oldal.
Budapestet kétségtelenül erősíteni kell, ezen tul is,
de ennek a módja nem lehet többé a vidék népesédése feleslegének eg3^et en helyen való koncentrálása, hanem inkább a külföld
idegen forgalmának Budapestre terelése a budapesti fürdővárosi

- 1 3 2 koncepciónak gyakorlati megvalósítása.
193o. Világválságban 21.lap., KK.P.H. lo3.oldal.
Kultúrpolitikánknak két vezető motívuma: emelni a
magyar tömegek művelődési szintjét erkölcsi és szellemi beiértékét, fajsullyát és ennek a műveltebb nemzetnek olyan vezetőket adni, akiknek a méretei megütik az európai dimenziókat,
akiket a nemzet minden téren bizalommal és a siker reményével
követhet.
1926.Beszédei stb. 332.lap., KK.P.H. 146 óflal.
Én avval a demagogikus szembeállítással, hogy: népiskola vagy egyetem, egy más formulát állit ok, hogy t.i. népmüvelés és magas kultura egyaránt.
1926. Beszédei stb. 567.lap., KK.P.H. 155.oldal.
Az emberi természet kettőssége,testi és szellemi törekvéseinek párhuzamossága arra kényszerit bennünket, hogy mindkét dolgot egyidejűleg müveÍjük: a magyar földet is, a magyar
lelkeket is.
1929. Jöjjejetk stb. 13.lap., KK.P.H. 147.oldal.
Kultúrpolitikánk csak akkor lehet sikeres, ha kultúrfölény ünk fenntartásét az egész ország a maga szent ügyének
vallja és a nemzeti közhelyeslés lenditőkerekeit a nagy mü
szolgálatába állitja.
1926. Beszédei stb. 4, 9, 2.lap, KK.P.H. 147.oldal.
Ha var valami érdemem a nemzeti ügy körül, akkor ez
az, hogy a nagyvonalú takarékosság szükségessége idején

át-

törhetetlen gátat tudtam emelni az ellen, hogy a kicsinyes
takarékosság be ne törjön a magyar művelődés kertjébe, hol épp
a legkényesebb virágokat tarolta volna le.
1928. Keonacionalizmus l6l.lap., KK.P.H. 146.oldal.

Csak

Néhány szó

még az idézett Breviárium előszavából:

"Eszmeinek sarkalatos tételeit igen kevesefelismerik. Ez is nagyban
hozzájárult ahhoz, hogy sokan nem értették meg és hajlandók

- 133 voltak ilitelt adni azoknak a vádaknak, amelyeket ellenségei
nap-nap után szórtak a közönség közé. Ezen a hiányon óhajt seiteni ez a kis könyv, kiemelve jellegzetes mondásait
Ezekre szoritkozva, egy népét és hazáját, forrón szerető, mindig
tevékeny alkotó, fáradhatatlanul munkás és erős felelősség érzésű
férfiúnak, halálosan komoly, de a pesszimizmust már alkotólényénél
fogva is elit élő, mély gondolat sora kerekedik ki az olvasó előtt:
az ő POLITIKAI HITVALLÁSA.

Boldog volnék, ha "becsületes tiszta nevének hangzsából
eredő előitélet ködét - mely most munkássága elé húzódik - az ő
fönti gondolatforgácsai

Klebelsberg
Kuno i n t e l m e

- ha szaggatottak is - némileg eloszlatnád.

nemzetéhez.

Huszti József proff. igy fejezte be beszédét 1933.október
12.-én a Duginics Társaságban Szegeden:
"Ha az életigazságot a kulturális felsőbbség hitvallását
elfeledni próbálnánk, ha a nyomorúságtól megzavarodva fülünket
be akarnók fogni, hogy ne halljuk - a Fogadalmi templom kripájából annál erősebben fog kihangzani a felkent államférfiú csodálatos
élete legfőbb tanulsága s intelme nemzetéhez. "Nekünk magyaroknak
nem szabad az igéretföldjére vezető ösvényen félúton összeroskadnunk"! K.K.E. 163.oldal.

Emlékezés gr «Klebeisberg Kunora,
Szemében az alkotás tüze ragyogott.
Homloka eszmék gazdag csarnoka volt.
Széchenyi álmát valósította meg
E nagy sorsot hordó harcos tiszta szellem,
s vitte diadalra merész terveivel«
Tengerviharu élete felett
menny magasságú horizont iveit.
Szivósan tördelte a közönysziklákat,
nyomában uj élet, béke, áldás támadt,bár tajtékzó ár gátolta munkáját«
Zátonyok között Arvizi Hajós,
mentette, mit meghagyott gyászos Trianon.
Tetteit hirdeti sok emlékpiramis!
Eszméje, müve, veretlen még ma isi
Mig nevét becsülte szerte a nagyvilág,
itthon támadta intrika, koholt vád«
Nehéz időknek volt intő hangja,
súlyos terheinek hősi hordozója.
Nemzedékek nőttek keze alatt,
példája nevelte, jóra tanitotta:
Általa értek a tudás csúcsaira,
nemzetek versenyén győzelmet aratva.
Épitve szolgálta hazája javát,
ezrével nőttek szavára a modern iskolák.
A tudománynak méltó hajlékokat emelt,
otthont az otthontalan Csanád püspökének,
klinikákat az árvizsujtott népnek,
muskátlis házakat, sok családi fészket
a néptelenné vált alföldi vidéken.
Gondolatainak testé vált formája:
a magyar panteon, a hősök kapuja.
Munkái felett tündöklő korona,
a Dómnak égfelé emelkedő tornya.
Mélyén szunnyad ami mulandó volt benne,
hatangszóval zeng felettünk lelk$;
nemzeti létünk utjain örködve: intelmét az élőknek szüntelen hirdeti:
"Nekünk magyaroknak nem szabad
az igéret földjére vezető ösvényén
félúton összeroskadni"
Minden eltűnik az idő sodrában,
mint morajló tengeren a futó hab.
Csak egy marad fenn gyémántként ragyogva:
mi élet volt, tett és gondolat

Saroltának

szeretettel:
Jakobeyné Abos Emma«
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A közölt idézetek Összeállitása kizárólag gróf Klebelsberg Kuno
azen munkái alapján készült, amelyek utóbb kötetekben összegyűjtve
is napvilágot láttak, amelyekhez tehát a közönség minden fáradtság nélkül könnyen hozzá férhet, hogy az illető mondást összefüggéséban is megtalálhassa.Ezért minden idézet alatt ott találja
az utalást: a kötet megnevezését és a lapszámot.

Beszédek, cikkek stb. Klebelsberg Kunéról 1938. óta, összegyűjtve.
/Anyag "Klebelsberg Kun© Emlékezete II.kötete
száraára a Nemzeti Muzeumba van letéve Koz@csa
kezébe. Átvételt elismerő levele mellékelve./
1938. Lukinich Imre professor eralékbeszéde
1939. Kernis Gyula leleplezési beszéde a szobornál.
Teleki Pál
"
»
"
H©man Bálint
"
"
"
Sipőcz polgármester
"
/átvétel/
1939. Pálfy
"
Szeged, emlékbeszéde az Akadémián.
1940. Halasi Nagy József emlékbeszéde.
1941. Petri Pál emlékbeszéde.
1941. K o m i s Gyula
"
1941. Kállay Miklós Kulturális Egyesületek Szöv. beszéd.
1941. Varga Dámján Hide&uton emlékbeszéd.
1942. Huszti József emlékbeszéde.
1942. Baranyai Lipót emlékbeszéde.
1942. Unrner Mihály soproni polgármester emlékbeszéde.
1942. Szinyei Merse Jenő beszéde Szeged.
1942. Ditroi rector /Szegedi Egyetem/ beszéde.
1942. Domanovszky Sándor Történeti Társulatban beszéd.
1942. Homan Bálint beszéde.
1942. Szegedi tanár beszéde.
Kulturális Egyesületek Szövetsége lo© éves jelentése.
Kolozsvár egyetemi tábla leleplezése.
Surányi Miklós újságcikke Hidegkutról.
Cian© sürgönye.
Jürgens beszéde/Berlinből/.
Bobula Ida Életrajzaa Napkeletbe..
Kulturális Egy.Szöv. 1942.évi jelentése.
1942. Homonnai főpolgármester lapjában cikk./Bpesten/
Kernis beszéje a Rádióban.
Bethlen Margit cikke.
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