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Nagy fényesség aludt ki Magyarországon . . . 

A nemzeti kataklizmánkat követő korszak-
nak tíz válságos esztendejében égiektől nyert fel-
sőbbséges szellemi erőivel, cselekvő hazaszereteté-
nek konkrét pozitivizmusával Klebelsberg Kuno 
gróf volt a megrendíthetetlen igenlő válasz arra 
a kérdésre, hogy nemzeti művelődésünket, nemzeti 
életünknek ezt a döntő jelentőségű tényezőjét 
Trianon ellenére is érintetlen épségben bírja-e 
fenntartani ez a szenvedő ország. 

Klebelsberg Kuno gróf tízéves, megállást nem 
ismerő, mindig átgondolt célkitűzést követő, terv-
szerű munkássága, az ő egységes és monumentális 
kultúrprogrammjának megvalósítását jelenti. 

Ez a programm a legalsóbbfokú népoktatástól az 
egyetemekig felöleli az oktatási ügyeket, magában 
foglalja az alföldi ötezer iskolaegység megépítését, 
a középfokú iskoláztatás reformjait, a debreceni 
egyetemi építkezések nagyszabású befejezését, a 
pozsonyi és kolozsvári hajléktalanná vált egye-
temek új elhelyezését Pécsett és Szegeden. A köz-
gyűjteményeket magában összesítő, széleskörű 
autonómiával felruházott gyüjteményegyetemet 
megszervezte, belékapcsolva az általa megmentett 
Tudományos Akadémiát, az általa létesített sváb-
hegyi Csillagvizsgálót és az Országos Levéltárat, 
melynek építkezését ő fejezte be és ékesítette fel 
a képző- és iparművészetek minden eszközével. 
A tudományok világában az Országos Természet-
tudományi Tanács megalakítása és a tudományos 
kutatás minden újkori eszközével felruházott 
tihanyi Élettani Intézet maradandó alkotásai. 
A tudományos és művészeti továbbképzés és a 
nyugati kultúrkapcsolatok biztosítására megala-
pította a bécsi, berlini és római Collegium Hun-
garicumokat és műemlékbecsű palotákban adott 
otthont ez intézményeknek. A Corvin-rend alapí-
tásával a tudomány, irodalom és művészet kiváló-
ságainak legfelsőbb, méltó elismertetését rend-
szeresítette. Igazi, megértő nagy mecenása volt 
az architektúrának. Műtörténeti abszolút tudása, 
világlátottsága és kifinomult nemes ízlése voltak 
e tekintetben biztos irányítói. A szegedi Foga-
dalmi Székesegyház előtt kialakított tér az ő leg-
sajátabb városrendezési elgondolásának szülötte. 
Nagyszerű, a magyar közéletben ritka szép össze-

fogása az erőknek érvényesült itt, amikor az 
állam, Szeged városa és a csanádi püspökség egy-
ségbe kovácsolták terveiket, hogy közös akarással 
valóban nagyot és maradandót alkossanak. Kle-
belsberg gróf szuggesztív erejével legyőzte a szét-
húzás tényezőit és jól megválasztott müpkatársa, 
Rerrich Béla építőművész zsenialitásával sikerült ís 
monumentális egységben és művészi harmóniában 
összeforrasztani azt, ami részletekben megvaló-
sítva kicsinyes, kevésbbé kielégítő és amellett költ-
ségesebb is lett volna. A tevékeny munkáskezek 
ezrei nyertek itt kereseti alkalmat, éppen úgy, 
mint a tiszaparti klinikák sorozatos emelésénél. 
A debreceni egyetem központi épülete előtt kiala-
kított tér elrendezése is az ő egyéni meglátásának 
és biztos elgondolásának eredménye, amellyel 
Debrecen városrendezésének egy igen jelentős 
tényezőjét fektette le. Ő hozta létre a Ferencz József 
emléktemplom művét és műtörténeti nagy tudása 
szuggesztív erejével hatott közre ez alkotásnál. 

Nagy képzőművészeti alkotások egész sora áll 
Klebelsberg gróf tízéves kultuszminiszterségének 
útja mentén. Az Országos Levéltár Dudits-falfest-
ménysorozata a nemzet kultúrtörténetét adja, Ne-
messányi-Kontulyé a szegedi egyetemi épületben 
a magyar irodalom és költészet apoteózisát, — 
Nyilassy triptichonja a Néprajzi Intézetben szín-
pompás foglalata a népművészet szépségének, 
Vaszaryé Tihanyban a szabad elgondolás magas 
szárnyalása. Zala Csernoch-síremléke az eszter-
gomi székesegyházban a plasztikai Grand Art-ban 
éppúgy kimagasló alkotása marad művészettörté-
netünknek, mint Stróbl Alajos Kormányzó-szobra, 
Róna gödöllői Kálmán királyi herceg lovasszobra, 
Pásztor tihanyi alkotásai, testnevelési főiskolai 
szobrai és «Ad Astra»-ja, a Füredi—Lechner-féle 
Jókai-síremlék, vagy a debreceni négy református 
nagyság emlékműve. Klebelsberg gróf mindig ter-
mékeny fantáziája alkotta meg a szegedi tér ár-
kádjai alatt a Nemzeti Emlékcsarnokot, amelynek 
ötvennél több sikerült emlékműve hirdeti már-
ványban, kőben, bronzban, vasban, ma jolikában 
és pirogránitban nemzeti nagyságaink el nem múló 
emlékezetét. Művészeti politikájának egyik sarka-
latos pontja volt képzőművészetünk diadalmas fel-
vonultatása a világ kultúrcentrumaiban és ezért 
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harmincnál több külföldi kiállításon mutatta be 
nemzeti művészetünk jeles alkotásait, Stockholm-
tól Rómáig és Rarcelonától Varsóig, az Óceánon 
túl az Egyesült Államokban és Kanadában. 

Klebelsberg gróf a historikus féltő gondozásába 
vette megfogyatkozott, de nemzeti multunkat így 
is fényesen igazoló műemlékeink sorsát is. Leg-
sajátabb kezdeményezésével állíttatta helyre a 
budavári Dominikánus-tornyot. Az ócsai, egri, 
visegrádi, feldebrői műemlékek neki köszönhetik 
restaurálásukat. Kezdeményezte a műemlékek 
topografikus felvételét és folyamatba helyezte ezt 
a munkálatot az egri műkincsekre. A műemlék-
irodalom gyarapítását a budai Szent Anna-temp-
lom monográfiájával, a Magyar Kastélyok és a 
Budapest Műemlékei című művekkel szolgálta. 
A Nemzeti Múzeum évtizedek óta elhanyagolt palo-
táját, a fővárosnak ezt a neoklasszikus, európai 
vonatkozásban is elsőrendű építőművészeti remek-
művét Lechner Jenő segítségével abba a fénybe 
helyezte, ami a nagy építtető nádornak és az alkotó 
Pollácknak elképzelése volt. 

A nemzeti zeneművészet fejlődésének serkenté-
sére megszervezte és állandósította azokat a nagy-
szabású zenei pályázatokat, melyeknek első nagy 
művészi eredménye Dohnányi Szegedi Miséje volt, 
amelyet az ugyancsak általa, annyi szakszerű 
hozzáértéssel és meleg szeretettel megépített, 
Európa második legnagyobb orgonáján mutattak 
be Szegeden, a Fogadalmi templom felszentelési 
ünnepélyén. 

Az állami színházak gondozásában fáradhatat-
lan volt. A mostoha viszonyok dacára is fenn-
tartotta Operaházunk európai hírnevét. Nemzeti 
Színházunk a Magyar Passió nyílttéri előadásában 
érte el legmagasabb művészi teljesítményét. 

Külföldi útjai során Bécs, Berlin, Stockholm, 
Róma, Varsó voltak azok a nagy állomások, ahol 
a magyar nemzeti kultúrát hirdette és ismertette 
és apostoli szava lángoló erejével barátokat szerez-
tek művelődési ügyünknek és magára hagyatott 
nemzetünknek. 

A magyar iparművészet és annak mívelői is csak 
hálás kegyelettel emlékezhetnek meg Klebelsberg 
Kuno grófról. Amikor a Régi Műcsarnok épületét 
felszabadította és annak első emeletén az új kép-
csarnokot helyezte el, ugyanakkor e palota föld-
szintjén az Iparművészeti Társulatnak adott örö-
kös otthont. Állandó érdeklődéssel kísérte a fej-
lődő magyar iparművészet ügyét. Az Iparművé-
szeti Iskolát átszervezte és ötvenéves fennállását 
ünneppé avatta. Számos külföldi iparművészeti 
kiállításokon való részvételünkkel lehetővé tette 
a külföldi kapcsolatok felvételét e téren is és ipar-
művészetünk magas szintjének elismertetését. He-
renddel a Magyar Szüret, a Zsolnay gyárral a 
Magyar Munka porcellánjait készíttette el Lux 
és Pásztor kisplasztikái után. A régi magyar 
hímzés-művészetet feltámasztotta az Izabella Házi-
ipar Egyesület által remekbe készített egyetemi, 
múzeumi és levéltári terítőkkel és a szegedi, pécsi 
és gödöllői egyházi ruhákkal. Megszervezte a 
Magyar Művészeti Sorsjátékot, mint állandó intéz-
ményt, mely évenként jelentékeny vásárlásokat 
biztosít képző- és iparművészeinknek. 

Négy hatalmas kötetben vannak összefoglalva 
publicisztikai írásművei, amelyek nem puszta sza-
vak, hanem az ő cselekedeteinek és alkotásainak 
magyarázatát és ismertetését adják. 

. . . és mégis milyen kevesen ismerték őt. 
Klebelsberg grófot majd a Történelem állítja 

piedesztálra. Amikor alkotásainak eredményes-
ségét, gyümölcseit az egész nemzet megérti, — 
élvezi. Mert az igazi kultúrpolitikus nemzedékekre 
előre alkot. 

Amikor egy nagy fény, amelybe belenézhettünk 
sokáig, kialszik, utána lehúnyt szemünkben is 
még hosszan ott ég a fény visszképe. A magyar 
kultúra égboltozatja hirtelen elhomályosult, ami-
kor Klebelsberg Kuno gróf napja kialudt; de a 
nagy emlékezésben, a nemzet történetében még 
sokáig, igen sokáig ott lángol ennek a megszűnt 
fényességnek a ragyogása. 

Élni fog maradandó alkotásaiban . . . 

KERTÉSZ K. RÓBERT 
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