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KÖVEK EGY N A G Y M A G Y A R Á L L A M -
F É R F I S Z E L L E M I S Z O B R Á H O Z 

Irta: Bobula Ida 

Nemrég leplezték le gróf Klebelsberg K u n o volt kul tusz-
miniszter szobrát . Most másik szellemi a r cu l a t ának szobormásá t 
p róbá l j a felépíteni hosszabb t a n u l m á n y b a n , ap ró mozaikkövek-
ből Bobula Ida , ak inek a lka lma volt ezt a kiváló egyéniséget 
közelről szemlélni és lelke legmélyéig megismerni . Bobula I d a 
m ű v e elé Marcel Br ionnak ezt az a x i ó m á j á t í r t a : — E g y ember 
n a g y s á g á n a k t a l án legbeszédesebb és legigazmondóbb jele az a 
készsége, amellyel szabadon és csorb í ta t lanul bele t u d helyezkedni 
f a j a m u l t j á b a és jövőjébe. A hosszú t a n u l m á n y b ó l az a lábbiak-
b a n köz lünk n é h á n y részletet . 

AHOLD-UTCÁBÓL a Báthory-utcánál kiszélesedő terecske köze-
pén örökmécs jelöli a helyet, hol nyolcvannyolc év előtt 
földrebukott Batthyány Lajos gróf véres teteme. A val-

lás- és közoktatásügyi minisztérium ablakai erre a térre néznek. 
A huszas esztendőkben az első emeleti sarokszoba ablakában 

gyakran tűnt fel egy magas silhouette. Jött és távolodott, gon-
dolkodva fel és alá járkáló férfi alakját sejtetve. Néha megállt 
és egy percre kitekintett az ablakon Klebelsberg Kuno gróf. 

* 

Közel tíz évig irányította a magyar kultúrpolitikát innen, 
ebből a megviselt, szürke épületből a csonkaország nagy minisztere. 
Ez a rideg, kedélytelen ház volt a főhadiszállás, csupasz lépcsőjé-
vel, tekervényes folyosóival, közepén a nagy miniszteri váró-
szobával, melyben volt miniszterek képmásai nézték búsongva 
a kimondhatatlan színű, avult tapétát és rongyos szőnyeget. 
Fényűző hajlam jeleit ott hiába kereste volna akárki. 

A zsúfolt előszobában a titkárok viaskodva tartották féken 
az emberáradatot. Vidéki tanítónők, ujságírók, plébánosok, apácák, 
egyetemi tanárok, színésznők, teljes díszbe öltözött öreg katonák, 
a tudományos intézetek fiatal tisztviselői és a minisztérium re-
ferensei méregették egymást és a terem egyetlen izzó vágy volt : 
bejutni! bejutni! Beszélni személyesen a miniszterrel. . . 
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Klebelsberg Kuno gróf különös jelenség volt. Furcsa járásá-
val mintha a földet taposta volna, vonásai pedig valami rejtélyesre 
emlékeztettek, talán egy titokzatos mitológia bölcs és szomorú, 
madárszerű eudaimonára. 

Ha látó ember került szembe véle, azt első pillantásra le-
nyűgözte a lényéből áradó hatalmas, transzcendens erő. Akinek 
ilyesmihez nem volt érzéke, annak a halkszavú, simamodorú 
államférfi, lebocsátott szemhéja mögül és lagymatag kézfogásá-
ban, semmit sem adott önmagából. 

Őt csak lélekkel lehetett felfogni, — ahogy ő is mindig a 
lelke felé próbált fordulni annak, aki szemben állt vele. 

Az emereket gyakran zavarba hozta, hogy félig lehúnyt 
szemmel figyelte őket. Ilyenkor — úgy mondotta —, lelki szemei-
vel igyekezett meglátni a másik ember lelki arcát. Csak ez az arc 
érdekelte, ha üresnek találta, akkor kárbaveszett nála minden 
külsőség, ami emberekre hatni szokott : nők szépsége, férfiak 
eleganciája, ékesszólás vagy megnyerő modor. Nem vette észre, 
Ha viszont értékes lelket látott meg, akkor szintén nem számí-
tottak az esetleg terhelő külsőségek. Az ilyennek magától értetődő 
természetességgel lett segítő szövetségese, aki nemcsak az állam 
reábízott hatalmával, de saját ötletességével, zsenialitásával, ezzel 
az igazi Isten kegyelméből való hatalommal is tudott segíteni, 
lehetetlennek látszó helyzetekben megoldást, elgondolást, meg-
nyugtatást adni. 

* 

Tisztviselői közül mégis sokan féltek tőle. A miniszter ki-
ismerhetetlen — suttogták. — Tudták, hogy akit egyszer tehet-
ségtelennek talált, azt elejti, elteszi valahová, ki az ő munkája 
útjából. Első impresszióból ítélt, nagyon élesen és többnyire jól, 
de a módszer természetéből folyólag néha igazságtalanul is. Ha 
utólag mégis ilyesmin érte saját magát, ez nagyon bántotta és 
igyekezett jóvátenni a dolgot. Sokszor félreállított értékes embert 
is, ha az ellenkezésbe került tikos céljaival és nem mindig érthető 
módszereivel. 

Különösen mély lelki ellentét volt közötte és a nyílt, kemény, 
egyenesbeszédű, tiszántúli jellegű magyar embertípus között, — 
ezek értetlenül és megbotránkozva nézték zárkózott lényét, teker-
vényes útjait, «jezsuita» módszereit, roppant elaszticitását. S ha 
nem is voltak tőle ennyire távol a barokk Dunántúl magyarjai 
vagy a fejedelmi Erdély hallgatag székely urai — közel hozzá 
csak kevesen jutottak. Egész közel pedig talán soha senki — 
egyedüljáró lélek volt és maradt. 
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Aki másban is mindig a lelket kereste, természetes, hogy 
saját megjelenése külsőségeire sem helyezett súlyt. Öltözködése 
keresetlen volt, ruháinak szabása sem jó, sem rossz, éppen tűrhető. 
Egy-egy fekete-fehér nyakkendőt éveken át lehetett látni rajta, 
leggyakrabban azt, melyet igazán erősen kellett megnézni ahhoz, 
hogy kitűnjön : diszkrét mintája nem más, mint a trianoni kereszt 
kontúrja. Ez meglepetés volt annak, aki tudta, hogy ő soha nem 
viselt volna valami olyan feltűnőt és kiáltót, amilyen egy jelvény. 
Ezt a nyakkendőt is bizonyára abban a jóleső tudatban hordta, 
hogy tízezer ember közül legfeljebb egy fogja észrevenni a mintáját. 
Az utolsó években már enyhén kopni kezdett ez a kravátli, de ő 
Tisza István mondását idézte : «Decet virum neglectum esse». 
Magyarul ez annyit jelent — fordította szabadon —, «hogy a férfi-
ember ne legyen piperkőc». 

Mert az elhanyagoltságnak azt a fokát, ami másokkal szemben 
már udvariatlanság volt, még kevésbbé szerette. Megesett, hogy 
nyilvánosan rápirított egyik osztályfőnökére, aki egy estélyen 
borotválatlanul ült egy hölgy mellett. Őt magát borotválatlanul 
sohasem lehetett látni, erre még nehéz betegségében is gondja volt. 

* 

Annyira udvarias volt, hogy legkisebb alárendeltjeitől is 
úgy kérte a köteles szolgálatot, mintha szívesség lenne, ebben 
azonban nem volt a mesterkéltségnek egy árnyalata sem. 

Megjelenése és érintkezési módja annyira keresetlen volt, 
hogy az avatatlanok előtt, szinte jelentéktelennek tűnhetett. Nem 
állította önmagát piedesztálra, sőt — és különösen közeli környezeté-
vel szemben — nagyon közvetlen hangot használt. Azok előtt, 
akiket politikai tanítványainak tekintett, apróra elmagyarázta 
módszereit, ismertette tapasztalatait, analizálta a politikával fog-
lalkozó embert, gyengeségeivel, hiúságaival —, ilyenkor önmagát 
sem kímélve. Volt, aki előtt nem titkolta nagy álmait, kétségeit 
és szenvedését egy emberfeletti feladat és felelősség súlya alatt. 
Volt, aki közelről láthatta egyszerű, igénytelen emberi életét, 
hideg ebédjét a fatálcán és az aszpirint, amit dobozszámra fogyasz-
tott kínzó fejfájása ellen. Mégis ő az a kivételes nagy ember volt, 
aki mindvégig nagy maradt az inasa szemében is. Éppen azok, 
akik valamilyen réven közelébe kerültek, érezték legerősebben 
lénye rendkívüliségét, azok sejthették meg benne az annyira 
emberi vonások mögött a nagy elhivatás titokzatos jegyeit. Akik-
hez a legjobb volt, nem tudtak megállni előtte bizonyos belső 
megrendülés és elfogódottság nélkül. Titkárát, aki naponta referált 
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neki, láttuk kapkodni és félig nevetve panaszolni: — nem tudom 
milyen boszorkányság ez, igazán nem félek tőle, de mikor be-
megyek hozzá, mégis mindig elvesztem a fejem ! 

Nem szervilizmus volt ez, de annak előérzete, hogy akiket 
ez a nagy lélek munkatársainak nevezett és tartott, az ő környezeté-
ben töltött esztendők emlékét egykor féltve fogják őrizni, mint 
az élet nagyon drága és szent ajándékát. 

* 

Nagy íróasztalán mindig rend volt, nem tűrt rajta heverő 
aktákat. A bronz tintatartó mellett egy kis Tisza-szobor, Pro-
hászka üveg alá foglalt lila pileusa, a Rákosi Jenő által ráhagyott 
írótoll, egy római agyagmécs és egy kék cseréptálka álltak. 

Ha ezek a holmik beszélni tudnának, fejezeteket mondhatná-
nak el Magyarország újabbkori történetéből. Előttük rajzottak 
a képviselők, főispánok, pártvezérek — az egész boszorkány-
konyha, melyet csak a hatalom csúcsairól lehet megismerni — 
ott sem mindenkinek. De aki megismerte, annak a szája körül 
megmarad egy finom, fanyar vonás . . . 

* 

— Semmisem lúgozza ki az embert érzelmileg úgy, mint a hata-
lom — mondotta Klebelsberg. A hatalom rosszá tesz. Az ember 
rengeteg támadásban részesül és ezek nagyrészt igazságtalanok. 
Az igazságos támadás önkritikára nevel, az igazságtalan azonban 
dühre és bosszúra ingerel. Sok dícséretet is kap, aki hatalmon 
van, de ennek csak kis része elég őszinte vagy szellemes ahhoz, 
hogy mást váltson ki az emberből, mint a hízelgésnek járó meg-
vetést. Az ember idővel érzéketlenné válik mindezek iránt és 
állandóan küzdenie kell önmagával, hogy ne veszítse el teljesen 
az emberek és emberi sorsok iránti éredeklődését. Pedig aki ezt 
elvesztette, az már nem való a hatalomra. 

Ő megőrizte mindvégig ezt az alapvető jóakaratot. Sok éven 
át fogadta tizenegy órától sokszor késő estig az embereket, akik 
rendkívül sok idejét és energiáját vették igénybe, — igyekezve 
segíteni bajaikon. 

Néha adódott tréfás eset is. Egyízben felkereste egy öreg 
grófnő, lelkére akart kötni egy ügyet, melyre úgymond, nagyon 
nagy súlyt helyez. Ki akar neveztetni valakit. 

— Hogy hívják az illetőt? — érdeklődött udvariasan a minisz-
ter — mire kiderült, hogy a névvel egy kis baj van, az öreg hölgy 
nem emlékezik rá. 
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— Milyen állásra pályázott a pártfogolt? talán ebből ki-
deríthető a neve? 

— Ezt is tudtam, de elfelejtettem — mondta zavartan a 
grófnő. 

— Hogy átsegítsem a kínos helyzeten, másról kezdtem be-
szélni — mesélte a miniszter. — Egyideig csevegtünk, akkor 
búcsúzott. Az ajtóból azonban még egyszer visszaszólt: — De 
úgy-e, teljesíteni fogja a kérésemet, kedves Klebelsberg? 

* 

Ilyen tiszta humor azért nem sok akadt a szürke áradatban. 
A miniszter szomorúan mondta: — Ez mind magánügy, magán-
érdek, protekció. Félek, hogy a protekció el fogja mosni ezt az 
országot . . . Közügyben senki sem jön. 

Ő maga fogalmazta az ösztöndíj törvény indokolását, mely 
kimondja, hogy a jövő szempontjából annyira fontos szelekció 
dolgában a döntés nem bízható a miniszterre, aki a parlamentáris 
államforma mellett nem lehet független a protezsálóktól. 

A gáncsoskodást nem szerette, de becsületes, őszinte kritikát 
a munkájával szemben mindig elfogadott. Mégis, időnként mikor 
egy-egy nagy elgondolás foglalkoztatta, érzéktelenné vált minden 
egyéb iránt. Védekezett a melléktekintetek, a meggondolásra, 
habozásra, megalkuvásra késztető argumentumok ellen. A szó 
fizikai értelmében tudott süketté válni környezete és legkedvesebb 
munkatársai minden igyekezetével, rábeszélésével szemben, azok 
legnagyobb kétségbeesésére. Ő pedig, ha lelkét egyszer hozzá-
kötötte egy irány árbocához, akkor hajózott rendületlenül és 
sokszor viasszal a fülében, mint a szirének zátonyai között Odysseus. 

* 

Állandóan a jövőnek dolgozott. Az eléje kerülő emberek közül 
a fiatalokat figyelte legerősebben. Ha egy-egy diákban, tanár-
segédben vagy fiatal hivatalnokban tehetséget látott felcsillanni, 
roppant érdeklődéssel fordult feléje és rögtön egyengetni kezdte 
az útját. Az ilyen emberektől nem sajnálta az időt, behatóan 
foglalkozott apró-csperő ügyeikkel. 

— A kultuszminiszter orchidea-kertész — mondotta — annak 
a legjobb cserepekkel egyénileg kell foglalkoznia. 

Napkelet II. 4 


