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Sokkal biztosabb is lehet Zelovich, ha önmélyéből merít efféle meg-
állapításokat, hogy „Ferenc József áldott királyunkkal sírba szállt a te-
k i n t é l y és a kötelességteljesítés mintaképe. Halála után kezdődik a 
„dekadencia. A tekintélyek kora a legnagyobb tekintély elhunytával 
„lejár. Csak a jogokról beszélnek és minél hangosabban, de a köteles-
ségtel jes í tés mintaképének eltávozásával megfeledkeznek a honpolgári 
„kötelességekről. Az eredmény: megnyomorított hazánk". 

Vannak ugyan tamáskodó történetírók és politikusok, akik nem 
egészen így látják a dolgokat, de végül is Zelovich technikai és folklore-
történetszemléletének ez a lírai része szívéből fakad, ezért nem vitat-
koztunk ez" utóbbival, csak appartságára való tekintettel nem akartuk 
olvasóinktól megvonni. Hal.) 

A vallás- és közoktatásügyi miniszter 
a „Néptanítók-Lapja" tükrében. 

A „Néptanítók Lapja" mint ismeretes, a magyar vallás- és közokta-
tásügyi minisztérium hivatalos kiadványa. Ennek a hetilapnak 1927. évi 
december 1-i számában a következő nyilatkozatokat találjuk gróf Kle-
belsberg Kunóról, a mai aktív vallás- és közoktatásügyi miniszterről: 

„A nyolcosztályú elemi népiskola" c. cikkben (6. 1.): 
„Amióta azonban gróf Klebelsberg Kunó foglalta el székét 

a vallás és közoktatásügyi minisztérium élén, a hagyományok 
tisztelete és megbecsülése mellett egészen ú j perspektíva bonta-
kozott ki az elemi iskolai oktatás, az iskolánkívüli népművelés 
és általában a magyar kultúra területein. Egy modern ember 
vitte be miniszterségébe életfelfogását, nemzeti lélektől átha-
tott szellemét és a magasabbrendű műveltség által gazdagított 
világnézetét." 
„A hazai tanügyi lapokból" c. szemléből (11. 1.): 
„Bízunk a mi kegyelmes miniszterünkben, akinél dolgozóbb kor-
mányzati tényező alig élt eddig." 
„Japán kultuszállamtitkár Budapesten" c. cikkben (16—17. !.): 
„Sasai Koicsiro dr. . . . budapesti utazásának célja, hogy a ja-
pán kormány nevében köszönetet mondjon Klebelsberg Kuno 
kultuszminiszternek azért a hatalmas könyvtárért, amelyet a 
magyar kormány a nagy földrengés után a tokiói egyetemnek 
ajándékozott." 
„Az államtitkár úr elmondotta, hogy azok a japán tanárok, aki-
ket a japán kormány tanulmányútra, küldött Európába, a leg-
nagyobb elismeréssel beszélnek Klebelsberg Kunó gróf kultusz-
miniszterről, aki mindig nagy előzékenységgel fogadta és infor-
málta őket a magyar kultúrviszonyokról." — „A japán államtit-
kár hozzátette: — „Őszintén szólva, mi irigyeljük önöktől a ki-
tűnő kultuszminiszterüket." 
„Bodrero Emil államtitkár nyilatkozata a magyar kultúréráról" stb. 

c. cikkben (18. 1.): 
„Bodrero azután elismerően szólt arról a hatalmas kultúrális 
fejlődésről, amely Klebelsberg Kuno gróf közoktatásügyi mi-
niszter bölcs politikájának tulajdonítható." 
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Az Egyetemi Nyomda kiállításán Péter Jenő egyebek közt ezeket 
mondta (22. 1.): 

„Ezek az egymásra halmozott foiiánsok és könyvek.— úgy ér-
zem, — a magyar kultúra új honalapítójának, Klebelsberg Kuno 
grófnak a munkáját szimbolizálják és erre a szilárd szellemi ta-
lapzatra odakívánkozik Hungária, Nagy-Magyarország szobra, 
mert csak így lehet teljes az a mű, amelyért Klebelsberg Kunó 
gróf nagy tudással, csodálatos ihlettel és acélos erővel küzd ." 
A 26. ilapon van a következő hírecske: 

— „Celldömölk és a kultuszminiszter. Celldömölk képviselő-
testülete díszpolgárrá választotta Klebelsberg Kunó gróf kultusz-
minisztert és elhatározta, hogy nevéről utcát nevez el." 
A 32—33. lapon a „Szociálpedagógia" c. rovatban* „Egy tanyai em-

ber — gróf Klebelsberg Kunó miniszterről" c. cikkben Endre Béla szőlő-
kezelő beszéde, amelyeket a bevezetés szerint a lap azért közölt le, hogy: 
„Hadd lássa a világ, hogy van érzék a magyar népben!": 

„ . . .Te, mélyen tisztelt magyar püspöki kar, ti méltó vezérei és 
hivatásos tagjai Szent István súlyosan megcsonkított országá-
nak. Ti, méltó lelkipásztorok! Köszönjük igen szépen, hogy a 
magyar tanyákat lelkileg is gondozzátok. 

De nagy köszönettel és igen nagy hálával tartozunk neked: 
gróf Bethlen István, Magyarország nagytekintélyű miniszter-
elnöke és neked: Vass József dr. szociális és népjóléti miniszter. 

„Legnagyobb hálával tartozunk azonban gróf Klebelsberg 
Kunó kultuszminiszter úrnak, aki a tanyai iskolák tulajdon-
képeni őre, a tanyai iskolák tulajdonképeni lelke, szelleme, meg-
teremtője 

A jelenlegi kultuszminiszter úr öt év alatt annyit áldozott, 
költött szeretettel a tanyai iskolákra, jól értsük meg, csupán a 
tanyai iskolákra, amennyit évtizedek óta a mult miniszterei 
Nagy-Magyarország őszes iskoláira sem költöttek." 
„A Nógrád-Honti tanítók ünnepe Szécsénybcn" c. cikkben (33. 1.): 

„Tanítói életünk legmagasabb figyelőjének, jóakarónknak 
és jótevőnknek, a magyar kultúrélet háborúk utáni föllendítőjé-
nek, dr. Klebelsberg Kuno gróf vallás- és közoktatásügyi m. kir. 
miniszter úr ő excellenciájának. 

Nagyméltóságú Miniszter Ür! 
Kegyelmes Urunk! 
Nógrád és Hont vármegye Általános Tanító-egyesülete ma 

Szécsényben tar tot t népes közgyűlésén mély tisztelettel és hó-
dolattal gondol N agy méltóságodra, mint nemzeti kultúránk ha-
talmas föllendítő jére, s a magyar élniakarás gondolatának meg-
testesítőjére. 

Magasztos munkájában ott küzd Nagyméltóságod oldalán 
hittel, lelkesedéssel és kitartással Csonka-Nógrád és Csonka-
Hont tanítósága is, lelkében egy szebb és boldogabb jövő gon-
dolatával." 
Szerepelnek továbbá a következő cikkek: 

* Tényleg ide való. 
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Palazzo Falconieri. Irta: Klebelsberg Kuno gróf, vallás- és közokta-
tásügyi miniszter (5 hasáb terjedelmű, 1—3. L). 

Iskola-avatás Zalában. (16. 1.) e. cikkben gróf Klebelsberg Kunó be-
széde (másfél hasáb). 

A kultuszminiszter ünneplése Debrecenben és Nyíregyházán. (17— 
20. 1.) c. cikk, amelynek nagy részét a miniszter beszéde teszi. 

A Királyi Magyar Egyetemi Nyomda kiállítása (21—25. 1.) c. cikk-
ben ugyancsak a miniszter beszéde (másfél hasáb). 

A visszaajándékozott Corvinák (24—25. 1.) c. cikkben szintén a mi-
niszter beszéde (fél hasáb). 

A 26. lapon egy cikk: A kultuszminiszter vacsorája három tudós 
tiszteletére. 

Nem tudjuk, volt-e Bizáncban „Néptanítók Lapja", de körülbelül 
ilyennek képzeljük, 

(B. R.) 

Századunk II. 1927. 10. 4 


