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Szinyei Mer se Jenő kultuszminiszter mondotta a parlamentben: 
„Európai hivatású, de gyökeresen keresztény magyar világszemlélet 
alapján állok. Ez a világszemlélet konkrét és pozitív, ezer esztendős 
alkotásók és áldozatok szentesitették, a magyar mult nagy szellemei verí-
tékükkel építették. Tehát csak addig van európai létjogosultságunk, amíg 
ezt a tiszta és magasrendű történelmi magyar világszemléletet képvisel-
jük. Ennek a világszemléletnek be kell jutnia minden iskolába és kultúr-
intézménybe anélkül, hogy nemzetiségeink jogos kultúrigényeit a leg-
kevésbbé is sértené." 

Márai Sándor írja Röpiratában: „A legyőzött Franciaországban 
ma, a fegyverszünet harmadik évében kétszáznegyven folyóirat jelenik 
meg. A három-négy oldalra lesoványodott francia napilapok egy teljes 
oldalt szentelnek ma is irodalmi és tudományos kérdéseknek. Giraudoux 
Parisban zavartalanul foglalkozhat irodalmi tanulmányaival. A németek 
a francia irodalmat, művészetet, tudományt gondos tiszteletadással 
illették..." 

Antal István miniszter mondotta zentai beszédében: „Ezen az ősi 
bácskai földön évszázadokon át zavartalan együttműködésben éltek az 
ittlakó népek a magyar Szent Korona békéi, igazságot és kiegyenlítést 
teremtő hatalma alatt. Erős a hitem, hogy a békés együttélés és testvéri 
együttmunkálkodás a jövőben is teljessé válik ezen a sokat szenvedett 
földön s az itt élő nem magyarajkú testvérek mindegyike megtalálja a.? 
utat a nemzetfenntartó és államvezető magyar nép szivéhez. Ez semmi-
esetre sem fog a magyarságon múlni, mert a magyarság ősi hagyományai-
hoz képest ma is mindent elkövet a békés együttélés és összhangzatos 
kollaboráció megteremtésére. A magyarság e békés, kiegyenlítő magatar-
tása ősi áílamvezetési és államienntartói tulajdonságainak csodálatos 
művészetéből fakad s e művészet lényege: bölcs mértéktartás, nagylelkű-
ség, a megértő megoldások keresése és mások jogos érzékenységének tisz • 
teletben tartása." 

Hóman Bálint mondotta a Történelmi Társulat emlékülésén: „Kle-
belsberg az elsők között volt, akik ráeszméltek arra, hogy a magyar jöv-'i 
munkálását életgyökereiben megtámadott magas művelődésünk megmenté-
sével kell kezdenünk, hogy Nagy-Magyarország újjászületésének leg-
fontosabb előfeltétele a magyar. művelődés, a magyar írók. művészek, 
tudósok élet- és munkalehetőségeinek a biztosítása, a népművelés és a 
magas művelődés problémái, amelyeknek párhuzamos fejlesztésével ipar-
kodott művelődésünk színvonalát magasra emelni. Minisztersége első 
lustrumában a hangsúly mégis a magas művelődésen s különösképpen 
a tudományon volt, mert a mulasztások és tévedések, a közömbösség és 
részvétlenség, az anyagi elesettség és a szellemi csüggedés rombolásai 
miatt itt volt legsürgősebben szükség a segítségre". 


