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Klebelsberg Kunó emlékezete
Tárlat a Maqqar Nernzeti Műzeurnban

i nvo'cvanas évek véeének telszabadult |égköreben a
A múveiödési lárca ;kko.i irányírójátó| - Cidl1 l-e-

renctől .- tanultam meg tisztelni Klebelsberg Kunó élet-
művét, Nagy elődjére emlékezve Glatz vezette be újra a
közhasználatba a,,kultuszminiszter" elnevezést, Büsz-
kén hivatkozott íróaszta]ára is, amelyet tőle örökölt, és
magával vitt aztán a minisztériumból a Magyar 1tdo-
mányos Akadémiára is. Ekkoriban kezdődott Klebe],
sberg Kunó lassú és fokozatos szellemi rehabilitációja,
a korábbi évtizedekben dívott (iobbik esetben) elhallga-
tási, vagy (rosszabbik esetben) eltorzítási gyakorlata
Után. amely konzervatíV, nacionalista politikust próbált
faragni belőle, Most, a l2r, születésnapi 1ubileum al-
kaImából a Magyar Nemzeti Múzeum emlékkiállítása
egy hónapon át (dec, 20, és jan. 2l, között) úiabb fon-
tos á]lomás volt becsületének megérdemelt helyreállí-
tásában, A kíállítást Baják László rendezte,

A főfalon óriásfotó idézte fel a legendás politikus
életnagyságú alakját a könyvtárszobáiában, kedvenc
tartózkodási helyén, A tárIókban egyéniségét idéZte a
fényképekről jóI ismert szemüvege és írótolla, ame-
]yet Ráíosi Jenőtől kapott a|ándékba, Hazai és külföldi
elismerését kitüntetéSeinek tömkelege bizonyította,
Többek között az Osztrák Köztársaság nagy arany dísz-
jelvénye, a badeni Vöröskereszt emlékérme, a római
Kelet-Európai lntézet kitüntetéSe, az olasz Korona,
rend csillaga, vagy a Máltai Lovagrend magisztrális
nagykeresztie- Hogy miért kaphatta ezeket, azt jS meg-
érthette aZ Utókor azokból a fotókból, amelyeken az
általa alapított Collegium Hungaricumok köZül a ró-
mai palazzo Falconieíi földszinii előcsarnokának már-
ványlapokkal borított falait, cirádás kovácso]tvas
lépcsőkorlátait láthatjuk, avagy a bécsi testvérintéz-
mény beiárati kariatidáit, kandellábereit a Magyar Ki-
ráJyi Testőrség egykoíi palotáiában, Sajnos, ma már
csak fotón létezik a berlini cH ternrének részlete a
StukkóS mennyezettel, a pompáS kristá ly-csillá rra 1 és
a tükrös kandallóval,

Gróf Klebelsberg Kunó ősei tiroli arisztokraták Vol-
tak, akik magyar nemesi címeiket, magyar földön a tö-
rök e]]eni harcokban szerezték a XVI-XVIl század fo-
lyamán, Ő akár erdélyi származéknak is mondható, hi-
szen az Arad megyei MagyarpéCskán Szúletett l875,
november l3-án. A székesfehérvári érettségi után csa-
ládia katonai pályára szánta, de hamarosan átilatko-
Zott a jogi egyetemre, Pesten l898-ban szerzett jogi és
álJamtudományi doktorátust, miután Berlinben, Mün-
chenben és Párizsban is folytatott történeti és iUrisZ-
tikai tanulmányokat, Első pi]lanattól állami szolgálat-
ba ái]ott, Számunkra főleg az érdekes, hogy már Tisza

lstván első miniszterelnöksége ide|én a nemzetiségi

3l l4

ügyeket bízták rá többek között, és ő lett a DráVán túli
magyarok kulturális éS oktatáSi ügyeit SZerVeZő Julián-
EgyesÜ]et Üg!']r'ezető igazgatója is. Pályafutásának be_
tetőZését közel egy éVtjZedes miniszterSége ielentette
a Vallás- és Közoktatásügyi tárca élén, 1922 nyaÁíől -
a Bethlen-kormány ú iiászervezésétől - egészen l931
őSZén beköVetkezett lemondásáig, A trianoni apátiába
süllyedt ország minden gazdasági és politikai píobié-
mála ellenére újjászervezte a tudomány, az oktaiás, a
művelődés te]jes intéZményrendszerét, itthon éS kül-
földón egyaránt,

í anapsdg íöleg a tanyasi ic<oldháldzdl dlyidlenI
lYl tori,r"i' Vaió igaz, hogy olezer népisko'ai ran-
termet és tanítói lakást létesített. valamint ezefötszáz
népkönyvtárat építtetett, AZ ViSzont kevésbé köZtudott
róla, hogy a kisebbségi tannyelvű elemi iskolák orszá-
gos rendszere is a nevóhez fűződik, Figyelme kiteriedt
a tankönyvírástól a gyermekpszichológián át a játszó-
terek és sportpályák létesítéséig,

A budapesti Testnevelési Főiskola mellett létrehoz-
ta a maígitszigeti fedett sportuszodát is - Hdiós Alfréd
tervei szerint - amelyeknek köszönhetően Magyaror-
szág - nemzetközi szenzációt keltve - az ]936-os berli-
ni olimpián tíz aranyérmet Szerzett és ezzel a világ or-
szágainak rangsorában a harmadik helyre került,
Egyes kortársai a szegedi Dóm-tér építését is presz-
tízs-beruházásnak tekintették 1a SportuSzoda, avagy a
külföIdi Coilegium Hungaricumok hálózatához hason-
lóan) és a tárca költségvetéSét túlzottnak tartották,
Mások azonban felismerték és elismerték tervej éssze-
rűségét és táVlati haSZnát is, E]Ienzői szerint gyakorta
köVetett német mintákat kultúrpolitikai elveinek meg-
va]ósításában, hívei viszont halálátó] valóságos kuJ,
tl]szt teremteitek köri]lötie

A mostani kiá]]ítás színhelyén, a Magyar Nemzeti
Múzeumban ravatalozták fel l932, október l]-én be,
következett halála után, aztán a Műcsarnokban élet-
m ű-kiál l ítást ren deztek ti Szteletére, az országh ázl: an
emlékszobát nyitottak számára. l939-1:en már köztéri
szobra á]lott a fővárosi Eskü téren. A háború után en-
nek mellékalakjai külön é]etet éltek más helyszínekre
kerülve, Őt pedig a ,,neo-nacionalizmus" és a ,.kultúr
fölény" fogalmával bélyegezték meg. A nyolcvanas
évektől lassan háttérbe szoru]t az ideologikus és poli-
tizáIó megközelítés a reális eredmények, a va]ós szel-
lemi teljesítmények javára, l922-ben vásárolt pesthi-
degkúti Villáját, aZ óriási keíttel egy éVe Védetté nyi]-
Vánították, a l25, SzületéSnapi kiátlítás pedig kivéte,
1es helyet biztosíi neki a Magyar Pantheonban,
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