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Gróf Klebelsberg Kunónak a miniszteri tárcától való 
megválása korántsem jelentette a pihenést. Az a lendítő 
erő, amellyel a vallás-és a közoktatás ügyeit intézte, eleven 
energiával sodorta más tevékenységek terére. Publicistikai 
munkásság és az Alföld ujjáteremtésének gondolata telíti 
meg tartalommal a fájdalmasan rövid éveket. Az előbbivel 
szinte katedráról tanította nemzetét, hogy a körülötte zajló 
s a benne kavargó eseményekről magasabb nézőpontból 
alkosson ítéletet. Az utóbbival Széchenyi István szellemi 
leszármazottjaként egy évszázadok óta mellőzött országrész 
művelődési és gazdasági felvirágoztatása érdekéből agitált. 
Utolsó útja is alföldi tájakon vezetett. Testben betegen, 
de törhetetlen lélekkel apostolkodott. Ha nagyot nem mű-
velhetünk, végezzünk legalább kis dolgokat, de szünte-
lenül cselekedjünk! Összeroskadásakor egy nemzet aggo-
dalma virrasztott élethalál küzdelme fölött. Halálának híre 
nyílvesszőként sebezte meg a magyar kebleket. 

Szeged temette el, mert az volt a természetes, hogy 
az Alföld rajongóját az Alföld öle ringassa örök álomra. 
Mint nemzeti közkincset nem sajátíthatja őt ki senki 
magának. Hogy Szeged elsősorban mégis magáénak meri 
mondani, azt az évtizedes érzelmi összefonódottság s az 
ettől sugallt monumentális alkotásai indokolják. És továbbá: 
az örökös hálára kötelezett Szeged vállalta emléke ébren-
tartásának szerepét. Az évfordulóra országos és városi 
zarándokhelyül megépíttette sírboltját és művészi szarko-
fágot emeltet az örök nyugvásául szolgáló Fogadalmi 



templomban. Ugyanakkor megbízta a Dugonics Társa-
ságot, hogy képviselőjének, díszpolgárának és jóságos 
barát jának emlékét alkotásaihoz méltóan minden évfor-
dulón idézze. 

Az első mécsgyújtásra a Dugonics Társaság a követ-
kező szöveggel hívta meg a város közönségét : 

gróf Klebelsberg Kunó elhunytának évfordulója alkal-
mából a Dugonics Társaság 1933 október 22-én vasárnap 
d. u. 4 órai kezdettel a városháza közgyűlési termében az alábbi 
sorrenddel felolvasó ülést rendez. 

Szalay József: Elnöki megnyitó. 
Huszti József: Klebelsberg Kunó a kulturpolitikus. 
Pásztor József: A publicista Klebelsberg. 
Tonelli Sándor: Klebelsberg és az alföldi gondolat. 

A városháza közgyűlési termét zsúfolásig megtöltő 
kegyeletes közönség soraiban megjelent a megboldogult 
özvegye, a csanádi püspök, a város polgármestere s 
valamennyi egyházi, katonai s polgári hatóság képviselője. 
Mindenki lelkében föláradt az elárvult város vesztesége 
fölötti fájdalom, de megfogant az elhatározás is: a klebels-
bergi munkaprogrammot folytatni kell, mert ez az ő 
emlékének igazi megbecsülése. 

Ez, a város akaratából készült füzet szerény levélke 
óhajt lenni a Klebelsberg Kunó porai fölé boruló virág-
erdőben. 



Gróf Klebelsberg Kunó emlékezete. 

Irta DR. SZALAY JÓZSEF. 

Most egy éve, hogy temettük. Szivünkből Bánk bánnal 
sírt föl a fájdalom: Nincs a teremtésben olyan vesztes, mint 
Szeged s nincs több olyan árva, mint alkotásai. De ne szaggas-
sunk sebeket; ne keseregjünk; emlékét idézzük kegyelettel. 

Szeged történetének utolsó századában négy gróf tevé-
kenysége magasodik ki. Széchenyi István az Alföld ármentesí-
tése céljából végig hajózott a Tiszán, Szegeden kötött ki s meg-
indította a Tisza-szabályozás munkálatait. Ráday Qedeon Sze-
gedről erős kézzel állította helyre az Alföld közbiztonságát, 
melynek megrendülése a magyarsággal szemben lesújtó bírála-
tot hívott ki az európai közvéleményben. Tisza Lajos az árvíz 
pusztította várost modern elgondolás szerint teremtette ujjá. 
Klebelsberg Kúnó istenáldotta tehetsége és rajongó szeretete 
intézményesen vetette meg a nagyváros alapjait. Ezt a négy 
egyéniséget nem a rang helyezte polgártársai fölé, hanem az, 
hogy a gondolat arisztokratái s a cselekedet hősei voltak. 
Naggyá emelte őket vállalt szerepük s annak áldozatos mun-
kával való véghezvitele. Örök érdemük, hogy munkatársaikat 
alkalmasan választották meg s hogy munkájuk részére nemcsak 
a szegedi polgárság szellemi, erkölcsi s anyagi erejét tudták 
megnyerni, hanem hogy a város érdekét országos érdekűvé fej-
lesztették. A felsoroltak közül Szegedet nem azért fűzi a leg-
melegebb hála és a legőszintébb szeretet Klebelsberghez, mert 
időrendben ő áll a városhoz legközelebb, hanem azért, mert 
amíg elődei a városnak létfeltételeit teremtették meg, ő ezen 
túl, jövőbe mutató programmot is adott. Ha az iránt rendelkez-
hetne, hogy ki legyen megszakított munkájának méltó folyta-



tója, bizonyára azt mondaná: a szegedi polgár, a szegedi pol-
gárok összesége, maga a város. A munka minősége meg olyan 
legyen, hogy példát vehessen róla az egész ország. Ez a kle-
belsbergi hagyaték legbecsületesebb végrehajtása; ez az ő em-
lékének legméltóbb megörökítése. Ha Szeged egyebet sem tesz, 
csak a Klebelsberg programmján dolgozik tovább, úgy a kö-
vetkező századra is talál elég és méltó munkát. Ha valakit, úgy 
Klebelsberget megilleti, hogy nevét ragyogó érdemrendül tűz-
zék utcák és terek mellére, képemását kőben, ércben és ecset-
tel megörökítsék. Azonban Szegedtől neki mindezeknél többet 
kell kapnia: ez az egész város legyen az ő évezredekkel dacoló, 
eleven műemléke. 

Klebelsberg a Nagymagyarországnak nemcsak neveltje, 
de már számottevő egyénisége volt. Csonkamagyarországon 
jutott azonban igazi államférfiúi szerephez: a csüggedés korá-
ban mert akarni s az országos csapástól didergő lelkekbe a bi-
zodalomnak s a reménykedésnek tüzét belevarázsolni. Mózesi 
tragédiája, hogy nem érte meg a csorbítatlan országot, pedig 
munkájának egész teljességét ennek az alapvetésére szentelte. 
Erkölcsi elégtétele, hogy életteljes alkotásai túlélik a Gondvi-
selés kifürkészhetetlen akaratából történt kora elmúlását. 

Akik mindent csak a bevétel és a kiadás szempontjából 
bírálnak, éles kritikával illették alkotásait. Ezek nem ismerték 
a legnemesebb mámort, az alkotás mámorát, amely nélkül pe-
dig a messze jövendőkre is maradandót nem lehet alkotni. Az 
ilyen csupa energia államférfiúnak még a hi'bázása is több ér-
tékű, mint a latolgatok, a fontolgatók helybentopogása. Aman-
nak a hibáját ki lehet köszörülni, emezeknek a mulasztását ta-
lán soha sem lehet pótolni. Bár a népszerűség szappanbubo-
rékjára nem áhítozott, de szerette, ha szerették. Viszont nem ret-
tentette, ha — mint azt a megbántottság keserű perceiben 
mondta — meg akarták kövezni. Erre ő is kövekkel: az alko-
tás, az építés köveivel válaszolt. Kultnr szentségtörésben lesz 
vétkes az, aki ezeket a köveket meglazítja söt lebontja! Ha po-
litikai bálvány lett volna, kortársai bizonyára hangosabb ho-
zsannával, sűrűbb tömjénezéssel ünnepelik. Es mégis ő lett a 
nyertes. Üdvrivalgások elhalkulnak, tömjénillatok elpárolog-
nak, míg övé lett az államférfiak annyira áhított pályabére: 
a jövő. 



7 

Klebelsberg és Szeged: a providenciális államférfiú és a 
küldetéses város szerencsés találkozása volt. Klebelsberg sok-
oldalúsága vetekedett a legnemesebb kristályéval. Ennek a 
kristálynak azonban a magja Szeged volt. Mi árvái drága örök-
ségét híven megtartjuk; csak egyet pazarolunk: nemes emléke 
iránti hálás szeretetünket. Fenkölt szelleme örökmécsesként vi-
lágítson a kultura szentélyében s mutassa az egyetlenül téved-
hetetlen utat a nemzeti megújhodás s a magyar feltámadás 
felé! 



Klebelsberg Kunó, a kultúrpolitikus. 

Irta DR. HUSZTI JÓZSEF. 

I. 
Az összeomlást és a trianoni békét követő sorsdöntő év-

tized vezető egyéniségei között a legelső sorban küzdött az a 
férfiú, kinek emlékezetét ünnepelni ma itt összegyűltünk. Ez az 
ünneplés azonban nemcsak emlékezés: amíg e földön — s e 
földnek éppen ezen a pontján, Szegeden — olyan magyarok 
élnek, akik a nemzeti életet megérdemlik, addig Klebelsberg 
gróf emlékezetét felújítani nem lesz szükséges, mert alkotásai-
ban mint kiapadhatatlan erőcentrum mindvégig hozzá fog tar-
tozni a nemzeti élet egészéhez. Inkább nekünk, az árván itt-
maradottaknak van arra szükségünk, hogy örökségét, eszméit 
és eszményeit újra meg újra átéljük, példájából a mindennapi 
élet fel-feltornyosuló bajainak legyűrésére erőt, vigasztalást 
merítsünk. Hiszen a Gondviselés elsősorban éppen ezért küldte 
őt nemzetének akkor, amidőn annak vígasztalásra, lelkének 
erősítésére a legnagyobb szüksége volt. 

Az összeomlás után, amikor a kábulatból fél-eszméletre 
révedeztünk s a szörnyű zuhanás után megmaradt csonka tag-
jainkat végigtapogattuk, hogy van-e még bennük ép csont, a 
nemzet többségén a legnagyobb kétségbeesés vett erőt. De 
nemcsak nálunk, hanem Európa-szerte, még a szintén alig li-
hegő ú.-n. győzteseknél is sötét pesszimizmus vett erőt a lel-
keken: ha a világ vége talán nem is érkezett el, a nyugati civi-
lizáció bizonyosan megérett a bukásra. Ezeknek az éveknek 
egyik legolvasottabb könyve volt — pedig, mint tipikusan né-
met könyv, nem nagyon olvastatta magát — Spengler műve, 
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mely már címében Nyugat pusztulásáról, a nyugati műveltség 
alkonyáról beszélt. 

Nálunk még optimistának számított az, aki az új hely-
zet következményeit úgy akarta levonni, hogy Magyarország-
ból legyen a háború-előtti kis Balkán-államokhoz hasonló pa-
rasztország. E gondolat hívei eleve belenyugodtak, hogy Buda-
pest utcáin a kövek között majd felüti fejét a fű, hogy nagyobb 
városaink majd maguktól elnéptelenednek, művelődési intéz-
ményeink összezsugorodnak. Ennünk majd csak lesz, hiszen 
agrár-ország vagyunk, életünket eltengetjiik mindaddig, míg 
valami fordulat — aminek egyelőre még a képzelet sem tudott 
konkrét formát adni, — ebből a siralomházból egyszer ki nem 
szabadít. A kétségbeesettebbek már azon bizonykodtak, hogy 
egyáltalán kár lenne a megmaradt ország-csonkon az életet 
megindítani, ezért erőfeszítéseket tenni; általában kár lenne 
életképességünknek akár zsugorított formában is bizonyságát 
adni, mert ez könnyen Trianon petrifikálódását jelentheti. Ennél 
sokkal célravezetőbb lehet az amúgy is tarthatatlan helyzet-
nek szándékos elmérgesítése, mert az ebből kirobbanó elége-
detlenség a nemzetet sorsa jobbrafordítása érdekében esetleg 
sikert hozó kétségbeesett kísérletekre fogja felingerelni. 

Ebben a hangulatban lángolt fel a magyar életakarat Kle-
belsberg gróf lelkében olyan ellenállhatatlan, szinte félelmetes 
erővel, hogy a nemzet többsége, minden esetre annak legjobb-
jai rövid tétovázás után megindultak az általa kijelölt, egyál-
talán nem könnyű s nagy áldozatokat kívánó úton. „Én azt tar-
tartom, hogy az optimizmus az élet oxigénje" — hirdette szó-
val és példájával fáradhatatlanul. Nemzeti életünk nem merülhet 
ki a területi épség után való inaktív sóvárgásban: céltudatos, 
tettre kész, összeszorított fogú férfiak kellenek, nem Koppá-
nyok, még kevésbbé Jeremiások. A vakon vagdalkozó Koppány 
legalább mokány ember, akinek, ha verekedésre kerül a sor. 
még jóhasznát lehet venni, de a Jeremiás-típus semmire sem 
jó. A magyar Jeremiások ugyanis előre semmit sem mondtak 
meg — ebben különböznek a nagy prófétától — de siránkozni 
annál jobban tudnak s csak úgy „sugározzák ki magukból a 
csüggedést és kétségbeesést." Ez bűn a nemzettel szemben, 
amikor a remény és önbizalom ébrentartásán fordul meg a sor-
sunk. Mert a beteg nemzeteknél, mint sok esetben a betegek-
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nél, a gyógyulás el sem képzelhető bizakodó hangulat nélkül. 
Ilyen körülmények között gyalázatos dolog varjú-módra pesz-
szimizmust károgni! S nekünk nemcsak gyógyulnunk kell, ha-
nem megerősödnünk: megcsappant erővel, a legkedvezőtlenebb 
viszonyok között kell visszaszereznünk az elveszettet; erre 
pedig nincs más út, mint a bizakodás, amelyből majd munka ; 

alkotó kedv, felfokozott tevékenység fakad. Pesszimista han-
gulatban, megfogyatkozott életkedvvel abból a mélységből, 
ahová minket a sors levetett, felfelé törni nem lehet. 

Nem ismerte volna Klebelsberg gróf a helyzet nehézsé-
geit, nem mérte volna meg elesettségünk nagyságát? Senki 
sem tudta pontosabban, mit vesztettünk a világháborúban, a 
forradalmakban, Trianonnal és az inflációval, amely egymaga 
három nemzedék takarékosságának még megmaradt gyümöl-
csét tette semmivé s szinte az egész nemzeti ingó vagyont el-
fújta. Quand même! Mentől könnyebb a kétségbeesés aposto-
lainak munkája, antól nagyobb bün velük együtt a nemzetre 
végleg rázárni a kripta födelét. Minden siránkozás céljatévesz-
tett: „A végzet nyakunkra tette ólomkezét s ha sírva roska-
dozunk, nyom kérlelhetetlenül lejjebb és lejjebb. Ilyen helyzet-
ben csak az kerekedik felül, aki óriási erőfeszítésekkel szembe-
száll a végzettel". Most kell bebizonyítanunk, hogy megérde-
meljük-e az életet, mert az életre való nemzetekre a katasztrófa 
úgy hat, mint mikor a fát erősen visszavágják: annál jobban 
hajt. Nincs tehát más menekvés, mint az optimizmus, a bizako-
dás s a megfeszített munka. Minden bölcseség csődjét jelen-
tené, ha az öregebbek az ifjabb generációnak csak a kétségbe-
esést tudnák tanácsolni. 

Klebelsberg grófnak talán legnagyobb történeti érdeme 
az marad, hogy a magyarság életének eme szörnyű éveiben 
reményt és önbizalmat tudott önteni nemzetébe s valóban sike-
rült is megerősíteni annak már-már alig pislákoló missziótu-
datát. Optimizmusa, bizakodása balzsamként hatott a nehezen 
behegedő sebekre, a lelkét betöltő hivatásérzet hevének őszin-
teségénél fogva felvillanyozta és magával ragadta az ellan-
kadtakat. Az elsők között volt, akik az elesettet felemelték s 
újból járni tanították, sőt a meggyőzés erejével járásra kény-
szerítették. Örök dicsőség és hála ezért — legelsősorban ezért 
— áldott emlékének. 
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Az archimedesi pont, amelyen lábát megvetve Klebels-
berg gróf az elernyedt magyar életet mozgásba lendíteni kí-
vánta, a művelődés-politika volt. Nemcsak azért, mert a le-
fegyverzett, gazdaságilag is gúzsba kötött ország számára jó-
formán ez volt az egyedüli út, amelyet Trianon leleményessége 
sem tudott elzárni, hanem azért is, mert meggyőződése volt. 
hogy a magyarság örök vágya az eszmények után ebben az 
óriási szabad térben, amit a művelődésnek hihetetlenül kibővült 
tere manapság jelent, egyelőre akadálytalanul kiélheti magát. 
Szerencsére ez az út széles, belőle a mellék-utak tömege ága-
zik ki, amelyek mindenüvé elvezetnek, — a nemzeti feltáma-
dáshoz is. Fáradhatatlan volt annak bizonyításában — hiszen 
éppen ezt a végzetszerű meggyőződést minden magyar szívbe 
bele akarta plántálni — hogy lenni vagy nem lenni és műve-
lődni nálunk teljesen egyet jelent. Jól tudta, hogy a nyomorú-
ság és a rövidlátás milyen rossz tanácsadók, mennyire könnyű 
az általános elszegényedés közepette minden kultúrális erőfe-
szítést fölösleges luxusnak bélyegezni, de épp olyan világosan 
látta, hogy itt nincs választás: lefegyverzetten, nyitott hatá-
rokkal csak szellemi és erkölcsi erőnk gyarapítása révén re-
mélhetünk jobb jövőt; ha ezt a tragikus igazságot nem érezzük 
át s a művelődésért nem tudunk vagy nem akarunk áldozatot 
hozni s ezáltal a versenyben lemaradunk, akkor lassan, szinte 
észrevétlenül, még a tragikus bukás fenségétől is megfosztva 
lecsúszunk a posványba, az alsóbbrendűség fátumszerű elis-
merésébe, a lemondásba, a beletörődésbe, a nyomorba, — egy 
szóval mindabba, amit a kultúrális alulmaradás, a tudatlanság 
jelent. 

Megható csak rágondolni is, hogy őt, a legtevékenyebbet, 
aki emberfölötti munkát vállalt és végzett, aki szinte elégett 
eszményeinek szolgálatában, hányszor és mennyire gyötörte a 
felelősség tudata: vájjon sikerül-e nemzetének bebizonyítani 
az általa sorsdöntőnek felismert igazságot, amely szerint a 
magyarság a közép és alsó Duna mentében vagy megmarad to-
vábbra is a szellem erejénél fogva előőrs nemzetnek s akkor övé 
az élet, vagy pedig lemond az elsőszülöttségi jogról s akkor 
feladta a létért való küzdelmet ? Végzetszerű komolysággal, 
ami csak a legnagyobbaknak, a nemzet életét a maguk művé-
vel összeforrasztani tudó géniuszoknak adatott meg, érzi és 
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hordozza azt a terhet, amit ilyen körülmények között a kul-
tuszminiszterség jelent. Ügy látja, hogy tulajdonképen a hon-
védelmi tárcát látja el: mert menekvés csak abban lehet, ha a 
világ vezető nemzeteiben sikerül megerősíteni azt a meggyőző-
dést, hogy Trianonban egy nemes, művelt, vezetőszerepre hiva-
tott nemzeten nagy igazságtalanság esett, amelyet jóvá keil 
tenni. De mindehhez nélkülözhetetlenül szükséges, hogy a ma-
gyarság minden rétege végre egyszer már tudatára ébredjen 
a kultúrális energiák és akciók sorsdöntő jelentőségének. 

íme, rövid foglalatban a sokat emlegetett „kultúrfölény," 
a művelődési felsőbbrendűség filozófiája. Az egész néhány alap-
vető tétel s éppen egyszerűségénél, belső igazságánál fogva ma-
gával ragadó, mint a létparancsok általában. Kritikusainak gú-
nyolódó kórusa ezt a gondolatsort úgy facsarta ki, mintha a 
kultuszminiszter „körzővel és vonalzóval" akarná a régi Ma-
gyarországot visszaszerezni s a mostanit felemelni. Méltóság-
gal vágott vissza: „Igenis a tudás erejével döngetjük a trianoni 
börtönajtót és a szellem szavával hirdetjük a világ nemzetei-
nek a magyar igazságot." Meg kell mutatnunk a világnak, hogy 
velünk van mit vesztenie az egész emberiségnek, a mi további 
sorvadásunk szegényebbé tenné az emberiség szellemi patrimo-
niumát. 

De van ennél közvetlenebb argumentuma is azok számára, 
akik nem szűntek meg gúnyolódni és vádaskodni. Ezeknek be-
bizonyította, hogy a „kultúrfölény" gondolata olyan történeti 
hagyományra támaszkodik, melynek gyökerei a magyar lét 
legmélyére nyúlnak vissza. Ez az eszmény melegítette a bécsi 
gárdistákat, Bessenyeit és társait; ennek a gondolatnak élt a 
széphalmi szent öreg, Kazinczy; ennek a gondolatnak szolgá-
latában égett el a legnagyobb magyar, Széchenyi, s az ő méltó 
ellenfele, Kossuth, ha sok mindenben nem is, de ebben egyet-
értett vele; ennek a gondolatnak az életbe való átültetésén fá-
radoztak Örményi, Eötvös József, Trefort. A kultúrfölény tehát 
nem új dolog, hanem a hagyományos, örök magyar kultúrpo-
litika, melynek parancs-szavát talán Kossuth foglalta a legtö-
mörebben össze: „Nemzeti létünk csak az által biztosítható, 
ha a súly, melyet a szám, az életrevalóság, a históriai állás 
nyújt, a közművelődés súlya által hatályosabbá tétetik. Telje-
sen meg vagyok győződve, hogy ha nem sietünk nemzetünk 
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számára kultúrai tekintetben a primus inter pares szerepét biz-
tosítani, vagy éppen túlszárnyaltatni engedjük magunkat, vesz-
ve vagyunk." Kjlebelsberg előtt ezt az örök elvet Eötvös József 
ültette át a valóságba a legszembetűnőbb tudatossággal; Eötvös-
nek is az volt a gondolata, hogy Európa közepén, a világ bel-
városában csak akkor lesz helyünk s a kiegyezést is csak akkor 
tudjuk fenntartani, ha valóban művelt nemzetként új, modern 
államot építünk, keleti és déli szomszédainkat túlhaladva, Auszt-
riával pedig legalább is lépést tartva. 

A kultúrfölény filozófiája, akármennyire magával ragadó 
volt is, mégis csak szó: az igaz, hogy tettekből fakadó vagy tet-
teket előkészítő szó. Klebelsbergnek azonban igazi eleme a tett, 
nála a szó csak a cselekvés szolgálója lehet. „Egész lénye — 
ezt helyesen látta meg egyik megértő méltatója — valahogy 
idegen a spekulációtól: cselekvési lehetőségekben fogja fel a 
dolgok összefüggéseit és nem elméleti törvényszerűségekben". 
Nem egészen 10 évig volt kultuszminiszter s bár az első éve-
ket a rekonstruálás gondjai foglalták le, az utolsó időben pedig 
az akkor már erősen érezhető gazdasági válság mintegy lekö-
tözte annyira tevékeny kezeit, mégis e néhány év alatt annyira 
átalakította a magyar művelődés képét, hogy az általa rára-
kott alaoszíneket onnan soha semmi akármilyen erőszakos kéz 
nyomtalanul letörölni nem tudja. 

Először a gondos gazda számvetésével a még megmaradt 
birtokállományt vette számba, de úgy, hogy lehetőleg mindent, 
ami még életre képes, megtartson. A nyomorúság ólomsúlya 
alatt roskadozó kultúrintézmények, főleg az annyira elhanya-
golt, szinte teljesen megbénult klinikák, kutató intézetek, labo-
ratóriumok, könyvtárak, múzeumok, szóval a magasabb kul-
tura menhelyei és nélkülözhetetlen életszervei először érez-
ték az összeomlás után, hogy egy erős akarat menteni 
akar s nem fogja tűrni, hogy a pénzügyi kishitűség-
nek olyan gyakran megismétlődő önfeledt pillanataiban 
könnyelműen megfojtsák őket, vagy általában megfeled-
kezzenek a tudományos és tanító munka folytonosságának fel-
tételeiről. E nehéz munka befejeztével figyelni kezdte a háború 
és forradalmak nyomorából új életre pezsdülő Európában a re-
generálódás tüneteit, különösen a környező államokban megin-
duló lázas életet s elgondolásához híven mindent megtett, hogy 
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vissza ne maradjunk: „Rettenetes volna lekésni arról a gyors-
vonatról, melyen Európa nemzetei robognak előre egy ma még 
beláthatatlan fejlődés hihetetlen távolságai felé". De nemcsak 
az összehasonlítás és a verseny ösztönözte őt, hanem egy egé-
szen más természetű megfontolása is. Meggyőződése volt, hogy 
a kultúra színvonalát puszta konzerválással nem lehet tarta-
nunk: ez folyton megújul, „mint évenkint az erdő lombozata", 
Az eszmények örök ideák ugyan, de a hozzájuk vezető út a kor-
szellemmel együtt változhatik; ebből következik, hogy elmúlt 
irányzatok új életre való galvanizálása célra nem vezet; a mo-
tor, a traktor, a rádió és repülőgép korában nem elégedhetünk 
meg a kiegyezés korszakában teremtett művelődési intézmé-
nyek megőrzésével. Ami él, az változik; az élő kultúra tehát al-
kalmazkodik a változó kultúrfejlődéshez, intézményeket te-
remt, átalakít, sőt — ha kell — beszüntet, ami persze nem azo-
nos az ú.-n. „leépítéssel." 

Sokszor szemére vetették azt a sebességet, ami pihenő 
nélkül egyik alkotásától a másikhoz vitte. Valóban, az iram 
szédítő volt, de erre a körülmények kényszerítették. Nemcsak 
az öldöklő — ez esetben valóban halálos — verseny, amit az 
utódállamok diktáltak, hanem az az intuitív, a vates-t igazoló 
sejtelem is, hogy esetleg kifogy az időből. A magyar történe-
lemből azt olvassa ki, hogy nálunk nincs folyamatos, zavar-
talan fejlődés; mi szinte állandóan vagy elnyomatás alatt sínylőd-
tünk, vagy katasztrófák utóhatásait szenvedtük s alkotásokra 
csak lopva jutott egy-egy rövid évtized. Ez a tragikus igazság 
másokat megbéníthatott volna: ő azonban mindebből azt a kö-
telezettséget vonja le, hogy nekünk sietnünk kell az idő kihasz-
nálásával. S ha régebben is, amikor „a világtörténelem óra-
mutatója lassabban járt," kifogyhattunk az időből, mennyivel 
könnyebben megeshetik ez most, amikor az események úgy ro-
hannak, mint az ég viharfelhői. „Ki tudja — kérdi prófétai lé-
lekkel — mit rejteget még számunkra a jövő, de a jelen a 
miénk, annak urai vagyunk és rettenetes lenne a felelősségünk, 
ha a megújhodásnak most kínálkozó alkalmát ismét elmulasz-
tanék." Klebelsberg gróf nyugodtan állhat a történelem ítélő-
széke elé: ő nem mulasztott semmit, sokszorosan megtette a 
magáét. 

Most alkotásairól kellene sorjában beszámolnom: de ha 
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száz nyelvem lenne is, méltóképen szólhatnék-e az akaratnak, 
a szívósságnak, a fáradhatatlanságnak e modern miraculumá-
ról? A kisdedóvóktól kezdve az elemi iskolán, polgári iskolán, 
a középiskolán, a szakiskolán át nincs egyetlen iskolafaj, ame-
lyet ne igyekezett volna az új idők követelményeihez 
hozzáformálni. Ez irányú tevékenységének betetőzése volt a 
tanítóképzés, a polgári és középiskolai tanárképzés reformja. A 
bensőleg megújhodott intézményeket igyekezett új, modern ke-
retek között elhelyezni: iskolaépületek ezrei, közöttük ötezer új 
elemi iskolai tanterem és tanító-lakás, emelkedett ki varázsvesz-
szejére a földből, még pedig nagyobbrészt az Alföld sokat 
szenvedett földjéből, hogy ezzel is segítsen helyreütni egy nagy 
történelmi igazságtalanságot. S a kultúrdemagógia mégis sze-
mére vetette, hogy a szélesebb néprétegek művelődési intézmé-
nyeinek háttérbe szorításával a magasabb kultúra munkahelyeit 
előnyben részesíti. A számok világánál ez a vád önmagától 
összeomlik; de egyébként is Klebelsberg sokkal magasabb egy-
ségben látta az egész magyar kultúra területét, semhogy ek-
kora egyoldalúságba eshetett volna. Igenis, hangoztatta, hogy 
a magas művelődési intézményekre szükség van, mert ezek 
hiányában a falusi tanító és az alsóbb iskolák tanerői csak ide-
gen műveltség utazó ügynökei lehetnek, semmiesetre sem an-
nak a maga lábán járni tudó magyar művelődésnek terjesztői, 
melytől a második évezredet reméljük. E gondolat szolgálatá-
ban továbbépítette a debreceni klinikákat, megépítette a sze-
gedi orvosi fakultás és természettudományi-mathematikai kar 
páratlan munkahelyeit; az alsóbb és felsőbb műveltség egy-
másra utaltságának ebből a mély megfigyeléséből nőtt ki a 
Gyűjtemény-egyetem, a belföldi és külföldi ösztöndíj-akció, a 
különböző kutató-intézmények. A külföldi ösztöndíj-akcióval, 
amelyre hamarosan visszhang felelt olyan formában, hogy 
egyes külföldi kultúrnemzetek most már magyar ifjak számára 
ösztöndíjakat alapítottak, egészen különleges célkitűzése volt: 
ezzel a kultúrpolitikai vegyészettel — a szó tőle való — a ma-
gyar őseredetit és a külföldi tanulságokat olyan arányban akarta 
keverni, hogy az eredmény egy új-fajta vezető réteg legyen, 
„mely a hazát épp úgy szereti, mint a régi, de amelynek látó-
köre szélesebb és szaktudása nagyobb." E cél elérése érdeké-
ben Berlinben, Rómában, Bécsben hatalmas tudományos inté-
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zetek hirdetik a világ nemzeteinek a magyar életakaratot: 
Athénbe, Genfbe, Angliába, Párisba, az Egyesült Államokba pe-
dig az ösztöndíjasok gárdái mentek évről-évre, hogy majd kéz-
nél legyenek, ha egyszer esetleg a külföldi baráti és kultúrális 
összeköttetések fonalához fűződik a magyar sors. Figyelme 
mindenre kiterjedt, ami alkalmasnak látszott a magyar műve-
lődési felsőbbség bizonyítására s amikor módja volt rá, öröm-
mel állapította meg, hogy művészeink és sportembereink is nagy 
szolgálatokat tesznek a magyar igazság elismertetése érdeké-
ben. ö maga is, fáradozást nem ismerve, odaállt, hogy nemzeti 
jelentőségünk tudatát a világ közvéleményébe személyesen be-
lekalapálja. Előadásokat tartott a berlini, a római, a helsingforsi, 
a dorpati egyetemeken, a bécsi és varsói tudományos akadé-
miákon s tárgyát akár a múltból, akár a jelenből veszi, hall-
gatói csak egy következtetést vonhatnak le: Trianon igazság-
talanságát és tarthatatlanságát. 

Ha reformjait és alkotásait részleteikben tennők kritikai 
vizsgálat tárgyává, kétségtelenül lehetne vitás pontokra rámu-
tatni. Feltegyem most a vaskalapot s bíráljam egyik-másik tan-
tervét, vagy vitába szálljak például egyes pedagógiai elveivel? 
Klebelsberg grófnál igazán nem a részletek, a kiragadott egyes 
pontok a lényegesek, hanem működése egészének ellenállhatat-
lan lendülete, amely magával ragadta a legjobbakat, például 
miniszterelnökét Bethlen Istvánt, aki mindvégig kitartott Kle-
belsberg gróf kultúrpolitikai koncepciója mellett, vagy a hiva-
talból óvatosakat is — a változó pénzügyminisztereket. Az ele-
mi erőkre emlékeztet az a hajlíthatatlan akarat, mellyel pro-
grammiát a megvalósulásig vitte. Csak a fanatizmusig fokozott 
meggyőződés a maga igazáról adhat ekkora erőt. Az a szívós-
ság, mellyel az állam mellett a sokszor begombolkozott közsé-
gektől, egyházaktól, magánosoktól, a végén külföldi tudomá-
nyos szervezetektől az anyagi eszközöket a magyar tudomány 
szolgálatára elővarázsolta, Széchenyi mondását juttatja eszünk-
be: „Ha megnyirbálják szárnyaimat, lábamon fogok járni; ha 
lábaimat levágják, kezeimen fogok járni; ha ezeket is kitépik, 
hason fogok csúszni." S mégis gyötörte a „perzselő tudat," 
megtett-e minden tőle telhetőt, hogy a magyar művelődési tö-
rekvések anyagi alapjait biztosítsa! 

S ha már az anyagiaknál tartunk, röviden ki kell térnünk. 
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a napi politika útvesztőibe való belekanyarodást eleve elhárítva 
magunktól, a legfőbb vádra: eszerint Klebels'berg gróf arány-
talanul sokat költött alkotásaira. Kétségtelen s ezt éppen ő 
tudta legjobban, hogy a kultúra nem mezei virágszál, mely va-
don nő: melegágyra, gondozásra van szüksége, áldozatot, sok-
szor nagy erőfeszítést igénylő áldozatot kell érte hozni s nem 
egyszer-egyszer, hanem állandóan. A részletekbe nem kívánok 
menni, de annyi kétségtelen, hogy ma, amikor már alkalmunk 
van összehasonlítani éppen ezekről az évekről nemcsak szám-
szerűleg az elköltött összegeket, hanem maradandóság, érték-
állóság szempontjából az úgynevezett beruházások során ke-
letkezett alkotásokat is, ez a vád önmagától összeomlik. Amit 
ő alkotott, az megvan s az száz év múlva is meglesz. S bizo-
nyos vagyok benne, hogy a történelem éppen Klebelsberg al-
kotásaira vonatkozólag teljesen alá fogja írni az ő jövendölését: 
„És ha egy boldogabb jövendő majd visszatekint ezekre a ke-
serves évekre és méri nemzeti értékeinket, akkor nem fogja 
megtagadni részvétén felül elismerését sem attól, amit a mai 
szerencsétlen nemzedék páratlanul nehéz körülmények között 
e helyen alkotott." A felmentést meg fogja kapni, mert mini-
mális áldozatokkal maximális eredményeket ért el, ahogyan 
ez szegény országban mindenkinek kötelessége. S még egy 
szempont, amiről nem szabad megfeledkeznünk: maga hirdette, 
hogy a haza földjére ontott véren kívül a művek és alkotások 
révén jegyezhetjük el magunkat elválaszthatatlanul földünkkel. 
Ebben az értelemben Klebelsberg valóban új honszerző, aki ezt 
a megmaradt csonka földet halhatatlan alkotásokkal kapcsolta 
hozzá nemzetünk géniuszához! 

De akármilyen magasztos cél volt is, hogy nemzetébe bi-
zalmat öntsön, hogy műveltségbeli fölényünket megtartsa és 
gyarapítsa, hogy elsőszülöttségünket a külfölddel is elismer-
tesse, mindezeken túl van még egy legvégső célja is: az új ma-
gyar lélek kiformálása. Minden iskolaszervezési és tudomány-
politikai tevékenység az ő felfogása szerint az „oszthatatlan 
egységet alkotó magyar összcél megvalósításának szerves 
eleme." Az összes szálak nála, akinél egyébként is — makro-
szkopikus szemléleténél fogva — minden mindennel összefügg, 
ebbe a végső célba futnak össze: hazafias, vallásos, pozitív em-
bereket akar nevelni, a negatív akadékoskodok helyébe robusz-
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tus, tettvágyó férfiakat, akik „nem riadnak vissza a trianoni 
élet ezer nehézségétől, akik nem merítik ki erőiket meddő elé-
gedetlenségben és hiperkritikában, hanem akik dolgozni, mun-
kálkodni, teremteni és alkotni akarnak." A neonacionalizmus 
ennek az új-magyar elemnek szolidaritását kívánja biztosítani 
s erre alapozza a gazdasági életet is. Ez az új-magyar típus 
az akarat és szellem erejével, a tudás hatalmával majd meg-
hatványozza a magyar munka termékenységét, hogy ennek ré-
vén módosabb, függetlenebb és öntudatosabb lehessen. Ezen a 
ponton szélesedik ki Klebelsberg gróf kultúrpolitikája nemzet-
nevelő és a nemzeti jövőt formáló programmá, melynek hajszál-
csövei a magyar életmegnyilvánuiások egész területét behá-
lózzák. 

„Az alkotás kezdetben gyenge palánta; hogy megeredjen, 
kedvező időjárás szükséges." Klebelsberg gróf alkotásaira a 
gazdasági válság jégvihara csapott le s félnünk kell, hogy en-
nek pusztításai még nem értek véget. Arany János magyar gaz-
dája, amikor szőlőjét a jég paskolja, maga is karót ragad, a 
megmaradt fürtöket leveri, hogy megmutassa az Istennek, mire 
mennek ketten. A közvélemény változása a megnehezedett idők-
ben kiszámíthatatlan: a vihartól legjobban megtépázott magyar 
Tiborc — az örök adófizető — jajszava és kétségbeesése a leg-
erősebb idegeket is próbára teszi. De azért nekünk nem szabad 
dorongot ragadnunk. Éppen az ilyen időkben, melyeknek le-
hangoltságát Klebelsberg gróf kifejezése szerint „a kuvik em-
berek, a baljósok és vészjósok" még fokozni szokták, kell a 
messzebbre látó kiművelt emberfőknek mindent megtenniök. 
hogv be ne következhessék, amitől ő maga annyira rettegett: 
az a gátszakadás, melyen keresztül a romboló áradat betörhet 
a magyar művelődésnek óriási áldozatokkal berendezett és 
fenntartott virágos kertjébe. Az ő küzdelmeire, erőfeszítéseire, 
eredményeire való emlékezés, gondolatainak felidézése mái-
magában véve irányt jelöl mindazoknak, akik utána a magyar 
kultúra gondozásának önfeláldozást kívánó, nehéz terhét hor-
dozzák. Az a páratlan energiaforrás, amely akkor, az összeom-
lás után a lét és nem lét meredélyén botorkáló, belső lázaktól is 
gyötört nemzetnek az újraéledés vezérszólamát kidolgozta s 
azt tettekbe, beszélő kövekbe kitörölhetetlenül beleírta, a mai 
nehéz időkben eszmévé és eszménnyé finomodva eltávolíthatat-
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lanul őrt áll a magyar művelődés kincseinél: a kulturális fegy-
verletétel az ő élete műve után már többé nem következhetik 
be. Az az életigazság, a kulturális felsőbbség hitvallása, mely 
az ő szemében olyan ősbizonyosság volt, hogy arra a kétkedés 
a legcsekélyebb makulát sem ejthette, kell, hogy mindvégig, 
minden akadályon keresztül a magyar élet legfőbb parancsa le-
gyen. S ha elfeledni próbálnánk, ha a nyomorúságtól megzava-
rodva a fülünket be akarnók fogni, hogy ne halljuk, a fogadalmi 
templom kriptájából annál erősebben fog kihangzani, alkotásai 
annál erősebben fogják visszhangozni szerte az országban, de 
a külföldön is a felkent államférfiú intelmét nemzetéhez, cso-
dálatos élete művének legfőbb tanulságát: „ . . . nekünk, ma-
gyaroknak nem szabad az ígéret földjére vezető ösvényen fél-
úton összeroskadnunk." 



A publicista Klebelsberg. 

E l m o n d t a PÁSZTOR JÓZSEF. 

Az emlékezés méla, a mélyen átérzett gyász lesújtó, a leg-
hűbb tisztelet meleg s a legodaadóbb kegyelet hódoló érzelmei-
vel állok fel, amikor annak a feladatnak kell eleget 
tennem, hogy az egész magyar életre rettenetes, ma is tátongó 
s bizonyára még sokáig sajgó sebet ütött halálának első év-
fordulója alkalmából mint publicistáról emlékezzem meg gróf 
Klebelsberg Kúnóról. Aki annyiszor látta közvetlen, meleg és 
tündöklő emberi megnyilatkozásait, aki — bocsánatot kérek, 
de meg kell mondanom — politikai ellentétek ellenére is mindig 
nagyra értékelte benne a politikust is, aki benne látta és benne 
látja — Apponyi, Berzeviczy és Wlassics mellett is — a leg-
alkotóképesebb és a legtöbbet alkotott magyar kultuszminisz-
tert, az az emlékezéstől és emlékektől remegő idegékkel ho-
gyan hajtsa most végre, amire vállalkozott: hogyan boncol-
gasson publicisztikát s hideg történelmi és egyéb mércsigéié-
sekkel hogyan mutassa ki, hogy mint publicista is a legkiválób-
bak közé tartozik? Ma, amikor még úgyszólván rajta a por az 
ünnepi sarunkon, amelyben halála első évfordulóján a Foga-
dalmi templom kriptájában meglátogattuk, szegedi ember kis 
részben is csak abban az esetben felelhet meg az eléje tűzött 
feladatnak, ha a méltatás mellett olyan eszmék mécsesét gon-
dozhatja és élesztgetheti, amely eszmék részére ő kezdte el jár-
hatóvá törni a magyar rögöt, amely eszméknek a közéletbe 
való importálásával — hitem szerint ma már egyre többek meg-
győződése ez — egyik legtartósabb hidat építette önmagának 
a halhatatlanság felé, amely eszmék lejártnak, sőt károsnak 
bizonyult eszmék múlandóságán túlemelkedve, még csak a jö-
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vőben fogják mélyen és tartósan megtermékenyíteni nemcsak 
kulturális, hanem társadalmi, gazdasági és közéletünket is. 

A látszat az lehet, mintha ezzel a beállításommal — elő-
térbe hozván a decentralizációt — eljelentéktelenítem Kle-
belsbergnek úgyszólván minden sorsdöntő problémánkra 
kiterjeszkedő, nagyhorderejű publicisztikai munkásságót. 
Mindenek előtt el kell hárítani ezt a látszatot s ennek 
érdekében föltétlenül szükséges, hogy megadjuk az egész ke-
retét Klebelsberg teljes publicisztikai munkásságának. Ebben a 
keretben — helyes keretben mutat legszebben a legtökéletesebb 
festmény is, — minden szépségével, egész magával ragadó len-
dületével, történelmi hivatásával, sőt hivatottságával fog elénk 
domborodni a nagy magyar kulturpolitikus újságírói tevékeny-
sége s ennek az újságíró-tevékenységnek a decentralizáció te-
rén úttörő tömérdek cikke. 

1930 január 1-én is tőle jelent meg vezércikk a Pesti 
Naplóban, ebben a kulturtörténetileg patinás zsurnalisz-
tikailag ma is kimagasló, 84 éves pesti sajtóorgánum-
ban. A cikkeivel kapcsolatosan megnyilatkozni szokott 
érdeklődést is messze meghaladó visszhangot keltett ez az 
írása. Talán hozzájárult ehhez, hogy ennyire szubjektív vallo-
mása az agitációról, különösen a publicisztikai agitációról még 
csak egy volt s az majd teljes három évvel előbb jelent meg. 
szintén a Pesti Naplóban, a címe az volt, hogy „Miért írok cik-
ket". Mindenekelőtt a reform korra hivatkozik ebben a cikkben. 
A reform korra általában gyakran hivatkozik. Utána leírja a hu-
szadik századbeli reformkor kultuszminiszterét, annak kultúr-
politikai és közéleti felfogását jellemző következő mondaton 
„A reform kornak — a nemzeti ébredés és újjászületés 
19. századbeli évtizedei — majdnem valamennyi vezető politi-
kusa tollforgató ember volt. Hasztalan csinálnánk intézménye-
ket, írja tovább a legtisztultabb parlamentáris felfogással, ha 
üdvös és hasznos voltukat a közvélemény nem látná be, ha a 
nemzet azokat az intézményeket rokonszenvével és szereteté-
vel nem avatná magáévá, sajátjaiévá. Ezért járom az országot 
— kezdődik a cikk legfontosabb része — a rábamelléki végek-
től föl Nyíregyházáig, hirdetve mindenütt kultúrpolitikai törek-
véseim sorsdöntő jelentőségét . . . Ezért nyúlok gyakran toll-
hoz, más és más érvekkel, más és más beállítással és különféle 
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utakon törve mindig ugyanazon cél felé". Csak az 1930. jan. 
1-én megjelent s az imént említett vezércikk vallomás- és meg-
nyilatkozásszerűbb. Mint annyiszor, most is a legnagyobb ma-
gyart aposztrofálja. így ír: „Széchenyi, miután a Tudományos 
Akadémia és a Nemzeti Kaszinó megalapozásával a húszas 
évek folyamán már megteremtette az akciójához szükséges 
szervezeteket, 1830-ban a monumentális agitáció terére lépett. 
A 19. század harmincas éveit bízvást nevezhetjük Széchenyi 
évtizedének. Lépjünk be tehát a 20. század harmincas éveibe is 
Széchenyi jegyében, aki száz évvel ezelőtt azt írta: A mult 
elesett hatalmunkból, a jövendőnek urai vagyunk". 

E között a két vezércikk között eltelt idő alatt, különösen 
pedig az utóbbi vezércikk után, monumentális agitációt foly-
tat annak érdekében, hogy — továbbra is mindig az ő szavait 
használva — más és más érvekkel, más és más beállítással és 
különféle utakon átvigye a köztudatba a decentralizáció sors-
döntő jelentőségét. Csak néhány példát. 1927. szeptember 15-én 
arról ír, hogy legalább Szegedből csináljunk olyan várost, ame-
lyet Budapest mellett bátran pieg lehet mutatni a Nyugat em-
bereinek. A cikk további tendenciája az, hogy Budapest mel-
lett Szeged és Debrecen is tudományos székvárosok legyenek. 
1927. november 13-án olyan erőteljes mondatai vannak, mint 
amilyen az, hogy majdnem odáig jutottunk, hogy az egész or -
szág egy megyéből és egyetlen városból áll, vagy pedig az, 
hogy reperálni kell a kiegyezés korának egyik legnagyobb hi-
báját, a vidéki városok szisztematikus és tervszerű gyengítését. 
Ebben a vezércikkben, amelynek címe „Nagyszeged és Nagy-
debrecen", először mondja ki minden fenntartás nélkül annak 
az állapotnak igazságtalanságát és tarthatatlanságát, mely sze-
rint vidéki város — a legkisebb falu sem — áldozatok nélkül 
nem juthat állami intézményhez, Budapest pedig az állami szín-
házakhoz, múzeumokhoz, főiskolákhoz hozzájárulás nélkül 
juthat. 

1930. január 5-én „Az alföldi kérdés" címen ír vezércik-
ket, amely így végződik: „Széchenyi egyik legnagyobb eszme-
töredéke az, hogy az Alföld fejlesztése, ahol a legtöbb és leg-
eredetibb magyar lakik, egyik legnagyobb magyar feladat. Eb-
ben a beállításban nyeri meg szerves jelentőségét a nagysze-
gedi és nagydebreceni gondolat". Legtöbb decentralizációs ve-



zércikke ebben az évben jelenik meg. Március 23-iki cikkében 
azt kutatja, hogy „miként lehetne az életképes városegyénisé-
geknek olyan speciális hivatást adni, amely elősegítené belső 
erőik teljes kifejtését s amely egyúttal beleilleszkednék a nemzeti 
munkamegosztás magasabb egészébe". Harmincadikán az össze-
függést kutatja városaink és a közgazdasági kultura között. Ok-
tóber 19-én Kecskemétről mint református egyházi kulturcen-
trumról és Sopronról, a hazai protestantizmus másik központ-
járól érkezik. Október 19-én „A szegedi avatás előtt" címen 
jelenik meg vezércikke. November 1-én pedig a szegedi ünnepi 
események lezajlása alkalmából vezércikkezik nagy problémák-
ról. Minden vidéki városban a városháza kapujára, sőt valameny-
nyi hivatalszoba ajtajára ki kellene függeszteni ennek a hatal-
mas cikknek egyik konklúzióját, amely szerint: „a nemzet ré-
tegeződése, területi megoszlása, társadalmi szerkezete akkor 
lesz igazán egészséges, ha a túlfejlesztett, túlméretezett főváros 
mellett olyan erőteljes városi egyéniségek fejlődnek ki, ame-
lyekben provinciáiizmustói mentes gazdasági, társadalmi, mű-
velődési és politikai élet lüktet". Ebben az évben írja a testne-
velés decentralizálása mellett agitáló cikkei és ennek az évnek 
a végén értekezik „A szegedi mise" cím alatt művészi problé-
mákról. 

Úgy éreztem, hogy itt Szegeden, a Dugonics Társaság 
felolvasó asztalánál Klebelsberg Kúnó monumentális publicisz-
tikai agitációjának ezzel a részével kell elsősorban foglalkoz-
nom. Teljes erővel ez a monumentális agitáció is, mint Szé-
chenyié, a század harmadik évtizedének első évében lángol fel s 
ki tudja, mekkora területet termékenyít még meg, ha visszahív-
hatják alkotó munkát végezni, ha az elmúlás le nem lohasztja 
mindig munkás kezét, el nem némítja gyönyörűen beszélő szá-
ját s megállást nem parancsol állandóan az alkotás lázában izzó 
nagyszerű agyának. A decentralizációnak is lebecsülése lenne, 
ha megengednők, hogy kevésbé sorsdöntő jelentőségűnek ál-
lítsák be, mint aminőnek Klebelsberg beállította. Az viszont 
Klebelsberg aláértékelése lenne, vagy pedig a nekem szánt fel-
adat nem alapos elvégzése, ha azt a sokirányú, hatalmas pub-
licisztikai tevékenységet, amelyet Szeged egykori nagynevű 
képviselője végzett, a decentralizációért agitáló cikkek ismer-
tetésével és méltatásával elintézettnek tekinteném. Addig, amíg 
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1930. október 25-én Szegeden a rókusi népiskola avatása al-
kalmából ötezer népiskolai tanteremről és tanítói lakásról be-
szélhetett, melegebbnél melegebb, kulturáltabbnál kulturáltabb 
hangú vezércikkek egész sorában agitált a népoktatás fejlesz-
tésének szükségessége mellett. Többet tett, agitációban is, alkotá-
sokban is, mint amennyit összesen tettek a kiegyezés korától 
egészen az ő kiráig. Ez számokkal van bebizonyítva, ö maga is 
bebizonyította. Meggyőző hangú vezércikkekben vonultatta fel 
az érveket a felsőbb oktatás általa helyesnek tartott kiépítése 
érdekében. Akkor is, amikor már álltak a vidéki egyetemek. 
Mert ő is, mint Széchenyi s amiként hirdette önmagáról, fon-
tosnak tartotta a nemzet meggyőzését. Szakszerű, publiciszti-
kai világosságukból és egyszerűségükből még sem vesztő, mé-
lyen szántó cikkek siettették megkedveltetni a középiskolai re-
formokat. S jelentőségüket tekintve a sorrend élére kívánkoz-
nak neonacionálista cikkei. Ezekről már is sokat vitatkoztak. A 
vitát Berzeviczy Albert indította meg, még Klebelsberg életé-
ben. Neki válaszolt, amikor a neonacionálizmus célját így ha-
tározta meg: „Nem akarunk mindig félárnyékban ülni, nem 
akarunk mindig nyomorogni és nélkülözni, pusztulni és ten-
gődni, hanem az erkölcs és tudás hatalmával meg akarjuk hat-
ványozni a magyar munka termékenységét és ennek a termé-
keny munkának révén módosabbak, függetlenebbek és minde-
nek felett öntudatosabban magyarok akarunk lenni". 

Most pedig méltóztassanak megengedni, hogy olyan mun-
kát is elvégezzek, aminőt nem igen végeznek, akik publicisztá-
ról tartanak emlékbeszédet. Azt a hatalmas újságírói tevékeny-
séget, amely még tömérdek témát ölel fel s amely amellett ál-
landóan tanító célzatú is, kiemelkedő erővel jellemzi az az egé-
szen ritka tulajdonság, hogy a legszebb magyar breviáriumok 
egyikét lehetne belőle összeállítani. Tessék csak megfigyelni azt 
a mindössze néhány részt, amelyet kiírtam s amelyet most 
ezennel felolvasok: 

„Egy nép csak azzal szerez jogot ahhoz a földhöz, amely 
a hazája, ha azt halhatatlan művekkel magához, nemzeti géniu-
szához kapcsolja". 

„Mert nem elég az, hogy a kultuszminiszter Magyaror-
szág oktatóinak munkáit vezesse az ovodán, a népiskolán, a 
középiskolán és az egyetemen, hanem bizonyos fokig vezetni 
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kell szellemileg a közvéleményt is. Ez az oktató tevékenység 
legmagasabb foka, mert ne felejtsük el, hogy egy nemzetnek 
szellemi közkincsévé csak az válik, ami közkövetelmény, amit 
a nemzet meggyőződésével, szeretetével a magáévá avat". 

„A saját személyét a magánember, különösen, ha nincs 
családja, bármikor kockáztathatja. Az államférfi azonban nem 
magát, hanem a nemzet sorsát teszi kockára". 

„Ami lehet heroikus gesztus magánembernél, az végzetes 
lelkiismeretlenség a felelős államférfinál". 

„Nem lehet port hinteni a világ nemzeteinek szemébe s 
egyedül a tetteknek és alkotásoknak van kapacitáló erejük". 

„Ami az egyes emberben az életkedv és önbizalom, az a 
közhangulat optimizmusa a nemzeteknél. Ha a közvéleményen 
erőt vesz a pesszimizmus, a helyzet javítására irányuló min-
den erőfeszítés és különösen az alkotó munka rendkívül meg 
van nehezítve". 

„A kultúrpolitika terén csak az a reform válik igazán a 
nemzet lelki sajátjává, szívódik fel vérébe, amelynek helyessé-
gét a közgondolkodás belátja". 

„A politikus kötelessége a küzdelem, ha az jó ügyért és 
nagy célokért folyik". 

„A józanul megszervezett iskolának a tancélt úgy kell ki-
tűzni, hogy azt a tanulók zöme el tudja érni, azok is, akik jó és 
elégséges osztályzatot nyernek. Nem helyes, hogy sok mindent 
kétséges eredménnyel tanítunk, ahelyett, hogy keveset, de jól 
tanítanánk". 

„Voltaképen az idő végtelen és mi véges emberek csak 
erőlködünk azon, hogy azt részekre, évekre, századokra, ezre-
dekre osszuk". 

Gazdag irodalmi hagyaték van itt az állam, az irodalmi 
társaságok s különösen a városok kezén. Ugyan megmozdul-e 
akármelyik város, például Szeged, hogy ezt az irodalmi ha-
gyatékot a maga s a decentralizáció kiteljesedésének elősegí-
tése érdekében is közkinccsé tegye? A szerző nagy neve már 
is ott ragyog a magyar publicisztika halhatatlanjainak dicső 
sorában. Ez a nagyszerű magyar újságírás, amely a Rákóczi-
féle szabadságharc alatt veszi kezdetét, amely az első vezér-
cikkeket gróf Széchenyi István lapjánál termeli ki — Csele Pál 
segédszerkesztő volt a szerző —, amely a szó mai értelmében 
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vett publicisztikát Kossuth Lajosnak, az első napilapot 1848-nak 
köszönheti, gróf Klebelsberg Kúnó megdicsőült nevét azoknak a 
legnagyobbaknak neve mellé jegyzi fel, akik történelmet csinál-
tak államférfiúi munkájukkal is, tollúkkal is. Helyét a magyar 
publicisztikában tömörebben és találóbban nem tudnám meg-
határozni. De egészen kivételesen gazdag munkásságának s 
csodálatosan áldott lelkének százezernyi intő és tanító tanul-
sága és sírig kísérő emléke mélyen bevésődött valamennyiünk 
szivébe. Mindig hívjuk őt és idézzük. Ha a tájékozatlanságok és 
igazságtalanságok meredekei között botorkálónak útmutatás 
kell, akkor is. Ha célját tévesztett vagy méltatlan közéleti ese-
mény vagy intézkedés vár orvoslásra, akkor is. Ha kulturális 
felemelkedésünket vagy birtokállományunkat fenyegeti veszély, 
akkor is. Szabadjon azt mondani, hogy Klebelsberg publicisz-
tikai munkásságát az is jellemzi, hogy hiányzik valamennyiünk-
nek, hogy cikkeinek szelleme és szövege mélyen bent él és ott 
munkálkodik sokaknak, nagyon sokaknak a szivében s hogy 
hiányát érezni fogják még soká, nagyon soká, évek, sőt évtize-
dek hosszú, hosszú során át. 



Klebelsberg és az alföldi gondolat. 

Irta DR. TONELLI SÁNDOR. 

Mikor összejövünk, hogy az emlékezés fekete gyászlobo-
góját meghajtsuk Klebelsberg szelleme előtt és szimbolikusan 
a kegyelet sokszínű virágait rakjuk le kriptájánál, nem teszünk 
megkülönböztetést, hogy a virágokból mi jut az államférfiénak, 
mi jut a kulturpolitikusnak, mi jut a publicistának és mi jut az 
alföldi gondolat képviselőjének. Nem keressük, hogy melyiket 
illeti meg a rózsa, melyiket a krizantém és a harangvirág, vagy 
az alföldi vadvirág. A sokfelé elágazó tulajdonságok, egy sok-
rétű és gazdag élet megnyilvánulásai, az emlékezés szintézisé-
ben egységgé olvadnak és belőlük rajzolódik ki az ember, aki 
élt, cselekedett, alkotott. És mikor különböző szempontok sze-
rint méltatjuk egyéniségét, csak egy kristályprizmát forgatunk 
szemünk előtt, amelynek törési szöge változik, de lényege min-
dig ugyanaz marad. 

Mert mit jelent, az, ha nagyon egyszerű és nagyon sze-
gényes szavakkal azt mondom, hogy Klebelsberg volt az al-
földi gondolat képviselője? Azt, hogy" az államférfiú felismert 
egy igazságot, az Alföld évtizedes és évszázados vészes elha-
nyagoltságát, amelyet a kulturpolitikus az oktatás előfeltéte-
leinek megteremtésével és a művelődés kiterjesztésével akart 
orvosolni, a publicista pedig a felismerést és a belőle fakadó 
cselekvés szükségességének tudatát a szó és írás fegyverével 
igyekezett a közvéleményben meggyökereztetni. És ha valaki, 
mint Klebelsberg, ennek az Alföldnek évszázados elmaradott-
ságban alacsony kulturális életszintjét törekedett magasabb, 
szegedi kifejezéssel élve, eszményi nívóra emelni, akkor csak 
azt mondhatjuk, hogy az Alföld érdekében cselekedett, de nem 
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partikuláris érdekeket szolgált és lényegében az alföldi gondo-
lat nála egy volt az egyetemes nemzeti gondolattal. 

Klebelsberget nem az Alföld adta ennek az országnak. Ö 
nem a buzakalászos, délibábos rónának volt a szülötte, amely 
százszorta jobban beleélte magát 'Petőfi szeretetébe, mint a 
Kárpátoknak zord bércekkel vadregényes tája. Személyétől, 
egyéniségétől mi sem állott távolabb, mint az alföldi embernek 
negatív világszemlélete, a keletivel rokon, erejét az ellenállás-
ban találó tipusa. ő nyugati ember volt, ízében, vérében, gon-
dolkodásában. ö a nyugati ember szemével látta meg, ismerte 
fel a magyar történelem szörnyű tragédiáját és a jelen magyar 
életének még szörnyűségesebb dilemmáját: a multat, amely 
legerősebben az országnak magyarlakta medencéjét pusztította, 
majd szándékosan elhanyagolta és háttérbe szorította s a his-
tóriai jelent, amely az ország kulturtérképén az Alföldet hagyta 
meg az irattalanság fehér zónájának. Ö mindezeket kívülről 
látta meg, belőle az értelem megfontolásain keresztül lett a 
szörnyű válságot átélt új Magyarországban az alföldi gondolat 
hirdetője, legerősebb képviselője. És mikor az értelem felisme-
rései után szeretetben is összeforrott az Alfölddel, megtartva 
egyéniségének minden nyugati aktivitását, a múlt századok és 
az Alföld passzív magyarját igyekezett a huszadik század és 
Európa cselekvő magyarjává átformálni. 

Ez az alföldi gondolat Klebelsbergnél nem az ötletszerű-
ségnek a szülötte, hanem hosszú, fokozatos fejlődésnek, lelki 
átalakulásnak az eredménye. A kulturpolitikus Klebe'lsberg pá-
lyafutása annak a Julián-egyesületnek a titkárságánál kezdő-
dik, amely iskolákat állított fel a Szlavóniába és Boszniába el-
szakadt magyarok számára és a magyarságnak idegenbe fel-
szívódó csöppjeit igyekezett a magyar életközösség számára 
megmenteni. A közigazgatási ember látta maga előtt egy nagy-
kiterjedésű, földrajzilag egységes, de népi összetételében nem 
homogén országnak életnyilvánulásait és feltűnt neki, hogy 
ezeknek irányításában mennyivel erősebb része van a Felvidék-
nek, Dunántúlnak, Erdélynek, mint a magyarság zömét magá-
ban foglaló Alföldnek. A szociológus magyarázatot keresett a 
kérdésre, hogy az Alföld miért nem szolgáltat számarányának 
megfelelő mértékben államférfiakat, gondolkodókat, tudósokat, 
írókat és művészeket. A kérdésre a feleletet a történelem adta 
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meg. Az ország szétdarabolásának századaiban az Alföldet súj-
totta legerősebben a háborúk dúlása, pusztítása, itt maradt meg 
a jövőbe átnyúló történelmi folytonosságnak legkevesebb em-
léke s az élet itt igazán csak a materiális értelemben vett élet 
fenntartására szorítkozott. A tizenkilencedik század folyamán 
felépült új Magyarország pedig a perifériák istápolására és egy 
ragyogónak indult európai méreteket megütő főváros építésére 
áldozta minden erejét. 

Egy szörnyű kataklizmának, egy példátlan országcsonkí-
tásnak kellett bekövetkezni, hogy a magyarság ráeszméljen 
önmagára, hogy vezetői necsak az elszakadt csöppeket igyekez-
zenek megmenteni, necsak a gyenge vizű forrásokból és pata-
kocskákból akarjanak meríteni, hanem lássák meg a nagy me-
dencét is, amelynek mélységei szolgáltatják a magyarság ki-
apadhatatlan életrezervoárj át. 

így alakult ki Klebelsberg lelkében az alföldi gondolat, 
amely fokozatosan betöltötte egész egyéniségét és aktív, cse-
lekvő egyéniségében megvalósítandó programmá jegecedett. 
És mert ennek a sorscsapásoktól sújtott szerencsétlen nemzet-
nek végtelen szerencséjére megadatott neki az alkotás lehető-
sége is, programmjának részleges megvalósításában egymás-
után születtek meg elgondolásának gyümölcsei, az ötezer nép-
iskolai objektum, melyeknek fele a tanyák elhagyatottságába 
vitte ki a tudás elemeit, a népkönyvtárak, az új középiskolák, 
a tudományos intézetek és a vidéki egyetemek, amelyek decen-
tralizálták a magyar kulturát és oázisokat teremtettek az el-
hanyagolt vidék Szaharájában. Mindez pedig nála egy általá-
nos, átfogó kultúrpolitikai, sőt nemzetpolitikai koncepció kere-
tébe beállítottan jelentkezett, amelybe a belföldön létesített kul-
turális intézményeken kívül beletartoztak az európai magyaro-
kat nevelő külföldi Collegium Hungaricumok s a művelődés 
kérdésein kívül a legsajátabb gazdasági problémák is, amelyek 
az általa alapított Alföldi Bizottság működésének kereteit ki-
töltötték. Ahol és ahogy az Alföldi Bizottság Klebelsberg el-
nöklésével egyre nagyobb tárgykörökre kiterjedő üléseit tar-
totta, — Szeged, Békéscsaba, Szolnok, Nyíregyháza, Debrecen, 
Szentes, — szinte nyomjelzését nyújtotta az Alföldi gondolat 
térbeli kiterjedésének és az egyetemes nemzeti gondolattal való 
azonosulásának. És valahogyan szimbolikus jelentőséget kell 
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látnom abban, hogy az utolsó elgondolás, amely Klebelsberget 
közvetlenül a halála előtt foglalkoztatta, egy repülőút volt. Re-
pülőgépen végigmenni az Alföldön, a Tisza folyását követve, 
Tokajtól Szegedig, nézni a vizek kanyargását a huszadik szá-
zad magyarjának szemével, aki újra átéli Széchenyi álmait és 
pezsgő eleven életet akar vinni a térekre, amelyek fölött Petőfi 
lelke szárnyal és Ady lelke szomorkodik. 

Disszonáns és ünneprontó hangot vinnék bele a megem-
lékezés gyászünnepélyéne'k méltóságába, ha most, mikor az 
egy esztendős elmúlás távlata még inkább megnövelte Klebels-
berg alakját, foglalkoznék azokkal a támadásokkai, amelyek őt 
alkotásainak során érték. A legkevésbbé sem akarok vitába 
szállni azokkal, akik nem felejtették el a támadások pergőtü-
zébe bevonni Szegedet, legszebb alkotásainak szinterét, ahol 
beszélő kövekben valósította meg az alföldi gondolat programin-
ját. Még a támadásokból is az akaratlan, tudatalatti elismerést 
akarom kiolvasni, mikor hallom a kritikájukat: 

— Neki nem lett volna szabad, hogy a szegény, kis Ma-
gyarország miniszterének szülessen. Neki a Mediciek korában 
kellett volna élni, hogy szabadon elégíthesse ki építő szenve-
délyét. 

Építő és alkotó szenvedély? Hát lehet erről beszélni? Hál 
szabad valakit gáncsolni azért, ha mer erőt, reményt, jövőbe 
vetett hitet verni a legszörnyűbb csapások után a lelkekbe? És 
szabad-e felesleges költekezésről beszélni ott, ahol a kultúrá-
nak teremtettek új hajlékot, ahol a költekezés nyomán munka 
fakadt és kenyér termett és ahol minden befektetett fillér épü-
letek formájában évtizedekre, évszázadokra megmaradt? 

Azt hiszem ma, mikor — sajnos, — senki sem mondhatja 
már, hogy a legkisebb személyes célzatuk volna ezeknek a sza-
vaknak, tanuságtételre hívhatom fel a szegedi egyetemi építő 
bizottság 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 Szent-
Márk tér tájékán. Ezt Klebelsberg elmúlása után is tartozunk 
mi szegediek hangos szóval hirdetni az egész ország közvéle-
ménye előtt. 

De éppen ma, az emlékezésnek az ünnepén, mikor szere-
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tetteljes gondolatunkkal övezzük körül a beszélő köveket, ame-
lyek maradandóan hirdetik az alkotó dicsőségét és mikor lát-
juk annak a munkának kibontakozását, amely az általa emelt 
épületekben folyik, fel keli vetnünk még egy kérdést. Szabad-e 
a pillanatnyi nyomorúság kicsinyes szempontjai szerint meg-
ítélni azt, aminek a rendeltetése évszázadokra szól? Meri-e 
mondani valaki, hogy Magyarországnak az okozta a katasz-
trófáját, hogy sok volt a kuiturája és kezdheti-e bárki is a kul-
turális intézmények lebontásával Magyarország regenerálásá-
nak munkáját? 

Mi szegediek, akiket a közvetlen közelség s a személyi 
kapcsolatok révén Klebelsberg elsősorban avatott az alföldi 
gondolat letéteményeseivé, jogosítva vagyunk ezeknek a kér-
déseknek felvetésére. De kötelességünk is, hogy ezeket a kér-
déseket felvessük, mert a legtöbbel mi tartozunk az ő emléké-
nek. Nekünk ő nemcsak miniszter volt, nemcsak országgyűlési 
képviselő, nemcsak alkotó, nemcsak a Nemzeti Emlékcsarnok 
megteremtője, nekünk ember is volt, akinek nyugtalan, csapon-
gó, de mindig alkotni vágyó zsenije itt pihent meg a mi körünk-
ben. aki ezt a várost, nagyon, de nagyon szerette. Formailag 
mondtak talán nála szebbeket Szegedről. De meggyőződéstől 
jobban áthatva senki sem tudott beszélni ennek a városnak, az 
alföldi magyarság déli kulturcentrumának jövő hivatásáról, 
mint ő. 

Az egyéniségében feltétlenül volt valami a reneszánsz 
embereinek átfogó, művészi ihletéből. Ebben igazuk volt a tá-
madóknak. De munkájának rendszere, technikája modern volt 
minden ízében. A kulturán kívül volt benne érzék a gazdasági 
kérdések iránt és programmjában benne volt az is, hogy az 
egyetem után Szegeden a városi életnek és jellegnek gazdasági 
előfeltételeit is meg kell teremteni. Beszédeiből, írásaiból ki-
cseng a felelősség tudata és a Széchenyire emlékeztető fátum-
szerűség, mellyel felfogta hivatását. Mindezek mellett pedig 
kedélyében szökelve játszadoztak a gyermeki vonások. Gyer-
meki módon tudott örülni, mikor látta egy-egy elgondolásának 
alkotás formájában valóra válását. Senki se vegye ezt kicsiny-
lésnek. Igazán nagy ember csak az tud lenni, aki minél többet 
meg tud őrizni a gyermek lelkéből és a gyermeki lélek tiszta, 
érdeknélküli örömeiből. 
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Az elgondolásaiban mindig volt sok líra, némi rapszódia, 
de mindig volt bennük szépség és lendület. Egyszer nagyon kis 
társaságban a tanítói internátusról és a városkapuról beszél-
getett velünk, arról a városkapuról, amelynek palotakapu el-
nevezése ellen mindig tiltakozott. Amint beszélt, a pillanat 
szülte ötletek szinte belekapcsolódtak egymásba: 

— Nem palotakaput akarok építeni, hanem városkaput, 
amely lezárja a Gizella tér nyugtalanságát. A palotakapu el-
nevezést azért találták ki, hogy már a névbe be'levigyék a fe-
lesleges költekezés vádját . . . Tudjátok, hogy ez a vád meny-
nyire alaptalan. Kicsiny pénzzel, szűkös eszközökkel kell most 
szép dolgokat alkotni. Ezt a kaput úgy kell megcsinálni, hogy 
szimbóluma legyen a városnak, akár belülről az itthoniak, akár 
kívülről, a vasúton jövő idegenek számára . . . Belül rá kell 
tenni a város címerét . . . Ebben a címerben kifejezésre kell jut-
tatni, hogy Szeged otthont adott a tudományok hajlékának, az 
egyetemnek, melyet senki sem vehet el tőle. Bologna címerében 
van egy nyitott könyv, ezzel a felírással: „Bononia docet." . . . 
Szeged címerét a törvényhozás hozzájárulásával meg kell vál-
toztatni. Ki kell hagyni belőle a megfelezett kétfejű birodalmi 
sast, amelyet annak idején feltételül kötött ki a bécsi kancellá-
ria a szabad királyi városi jog elismeréséért. A helyébe kell 
tenni a nyitott könyvet ezzel a felírással: „Szeged oktat." . . . 
Szeged oktatja az Alföldet és készíti elő a magyar jövendőt . . . 
Szép gondolat . . . Kifelé a kapura fel keil állítani a Boldog-
asszony szobrát, amint a sugárútra néz. A feje fölött csillag-
korona. Este a korona csillagjai kigyulladnak és ragyognak. 
Adunk megint valamit a városnak, amit érdemes lesz meg-
nézni, amivel gazdagítjuk szépségeit. 

Szeged oktat. De a Boldogasszony sugárkoronája nem 
ragyog. Az elgondoló szeme nem csillog már az alkotás izzó 
tüzében. Elment a csillagok, a ragyogó elképzelések, az örök 
fantáziák hazájába, ahonnét letekint a szeretett városra, me-
lyet talán még szebbnek, nagyobbnak, fényesebbnek lát, mint 
ahogy életében magának elképzelte. És nem pótolható hiány, 
ür és sötétség az, amit nyomában érezünk . . . 
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