
KÖNYVKRITIKIA - KÖNYV AJÁNLÁS 
T . Kiss Tamás.* Állami művelődéspolitika az 1920-as években 

A témaválasztás mindig meghatározója volt az alkotói, a 
szerzői tevékenységnek. Nagyon igaz ez T . Kiss Tamás esetében 
is, aki a Jászberényi Tanítóképző Főiskola Közművelődési és 
Felnőttnevelési Tanszékének vezetője, amikor választása az ál
lami művelődéspolitika 1920-as éveire esett. Nemcsak azért, 
mert roppant tanulságos, érdeklődésre számot tartó időszakról 
van szó, hanem azért is, mert az 1940-es évek második felétől a 
hivatalos pol i t ika hosszú időn át vagy tudatosan hallgatott, 
vagy csak elítélő módon nyilatkozott a szóban forgó évek mű
velődéspolitikájáról, illetve annak legfőbb megvalósításáról, 
meghamisítva olykor még a tényeket is. A korszakkal való 
szembenézést ezért már önmagában is tiszteletet parancsoló er
kölcsi vállalkozásnak tekinthetjük. De az elismerés hangján 
kel l szólnunk arról is, ahogyan a szerző a kor művelődéspoliti
káját és meghatározó egyéniségének, gróf Klebelsberg Kunónak 
kultúrát szervező munkásságát a maga mélységében és a beszé
des tények sokaságára támaszkodva elemzi. Ez nemcsak a leg
magasabb szintű tudományos igényeknek felel meg, hanem T . 
Kiss Tamás munkáját az adott időszak megbízható és hiteles 
kultúrhistóriai alapművévé is avatja. N e m is beszélve a mű 
aktualitásairól: megszívlelendő tanulságairól, közvetett vagy 
közvetlen üzeneteiről, tényeken alapuló vitathatatlan igazsá
gairól. A z objektivitást tiszteletben tartó szerző nem is mond
hat le munkájának ilyenfajta mondandójáról, ha tevékenységét 
maga is szolgálatnak tekinti . Márpedig T . Kiss Tamás műve a 
maga egészében az. Érdemes volna kötelező olvasmányként 
előírni mindazoknak, akik beosztásuknál fogva ugyancsak sokat 
tehetnének a magyar közművelődésért! 

Már a könyv mottóul használt Kebelsberg-idézete is sokat 
mondó. „Azt hiszem, a miniszteri szó olyan, mint a legrövidebb 
lejáratú váltó: ott a szót nyomban tettnek is kell követnie. (Úgy 
van! - Strausz István: M i n d e n miniszternek így kellene beszél
nie! - Felkiáltások a szélső jobboldalon: N e m látjuk! Bebizo
nyítjuk, hogy nem úgy van!) Megfogom majd mondani beszédem 
során az igen t. képviselő uraknak, hogy ha önök nem látják is —, 
mert a pártpolitikai elfogultság a helyes látásban meggátolja önöket. 
Látja a magyar nép ott künn, ahol a falvak százaiban építik már az 
új népiskolákat." 

Korunk politikusaira gondolva - úgy véljük - az idézett 
mottóhoz nem kel l kommentárt fűznünk, mint ahogy a szerző
nek a bevezetőben exponált összegező, értékelő megállapítá
saihoz sem. Hadd idézzünk egyet-kettőt ezek közül is! 

„Igazolódott, hogy szerény eszközökkel bíró, de fejlesztésre 
váró országban ez emberi erőforrások, a tudomány, az oktatás, a 
művelődés és a művészetek ügyét kell az egyik olyan fő beruhá
zási prioritásnak tekinteni amely azután a felemelkedést más 
területen is segít mozgásba hozni, a társadalomban innovációs 
erővel bír." 

„Nem tartották nagy jelentőségűnek, vagy csupán melléke
sen emlegették Klebelsberg magyarországi kulturális életet 
tágan értelmező, fejlesztő, integráló intézményrendszerben 
gondolkodó, a nyugat-európai szervezetekhez illesztő szakszerű 
tevékenységét." 

„Gróf Bethlen István kultúrpolitikája európai színvonalú 
volt. Megmutatta, hogy az adott, korántsem kedvező feltételek 
között és számos negatív velejárója ellenére is lehetett Magyar
ország szerves részvételét biztosítani a kontinens fejlődésében." 

„Klebelsberg meg volt győződve arról, hogy döntéseit és tet
teit nem csupán miniszterelnöke és a parlament kéri számon, ha
nem a nemzet és a trianoni határokon kívül rekedt több millió
nyi magyar is. Ez utóbbit nemcsak komolyan gondolta, hitte is." 

A 224 lapnyi mű a maga teljességében tárja elénk gróf 
Klebelsberg Kunó kultuszminiszteri tevékenységét, mégpedig 
úgy, hogy „az értekezés egyben portré is. A z t az embert mutatja 
be tevékenységének tükrében, aki a Vallás- és Közoktatási 
Minisztérium bársonyszékét nem karriernek tekintette, hanem 
olyan szolgáló helynek, amely jogokkal és kötelezettségekkel 
jár." Ez az elhivatottságot tükröző szemlélet és ez a magasrendű 
erkölcsiségre valló hozzáállás - európai színvonalú szakérte
lemmel párosulva - vált alapjává annak, hogy a kedvezőtlen 
körülmények és Tr ianon sokkoló, bénító hatásának ellenére is 
valóra tudta váltani korszakjelentőségű művelődéspolitikáját. 

Eredményeit a szó igaz értelmében vett miniszterszintű hoz
záértésének és kiváló szervezőképességének köszönhette, me
lyet felelősséggel vállalt munkájának minden területén nagy
szerűen kamatoztatott. Felsorolni is képtelenség lenne itt most 
mindazt, amit gróf Klebelsberg Kunó minisztersége idején a 
magyar közművelődés érdekében végzett, hisz feltárására ma
gának a szerzőnek is egy évtizednyi - széles körű, eredeti 
forrásoka táma szkodó, a szakirodalmat is figyelembe vevő -
kutatómunkára volt szüksége. Ezért csak a könyv tartalomjegy
zékének erre vonatkozó részével szeretnénk most érzékeltetni a 
végzett munka mérhetetlen gazdaságát. íme: 

A TUDOMÁNYOS INTÉZMÉNYRENDSZER KIÉPÍTÉSE 

1. A z alapok megteremtése 2. A z Országos Magyar Gyűjte
ményegyetem 3. A Magyar Tudományos Akadémia 4. Törté
nettudományi kutatások 5. A z alapok szélesítése. A természet
tudományi kutatások 6. Kapcsolódási pontok Európához. A 
magyar Intézetek 

OKTATÁS ÉS KÉPZÉS A KULTURÁLIS REFORM JEGYÉBEN 

1. A népoktatás fejlesztése 2. Törekvés a népoktatás to
vábbfejlesztésére 3. A magyar polgári iskola 4. A középiskolai 
reformok 5. A képzést támogató, infrastruktúrát fejlesztő tö
rekvések 6. A tanítóképzés átalakítása 7. A polgári iskolai 
tanárképzés reformja 8. A középiskolai tanárképzés reformja 9. 
A z egyetemi oktatás intézményrendszerének kiépítése 10. A z 
oktatási-nevelési intézmények és a kulturális demokrácia 

AZ ISKOLÁN KÍVÜLI NÉPMŰVELÉS ÉS FELNŐTTOKTATÁS 

1. A z iskolán kívüli népművelési program meghirdetése 2. 
A z iskolán kívüli népművelés új intézménye. A rádió 3. A nép
könyvtárak az iskolán kívüli népművelésben 4. Törekvések az 
analfabetizmus felszámolására 5. A felnőttoktatás-felnőttneve
lés és a szaktanfolyamok 6. A népfőiskolát meghonosítani 
igyekvő szándékok 7. Kísérletek az iskolán kívüli népművelési 
törvény megalkotására 8. Testnevelés és a sport a kulturális 
reformprogramban 

MŰVÉSZET MINT NEMZETI ERŐFORRÁS 
1. Képzőművészet, festészet és szobrászat 2. Építészet 3. Mű

emlékvédelem 4. Irodalom, zene, színház 5. M o z i , filmgyártás, 
filmoktatás 

A k i k figyelmesen végigolvassák ezeket a fejezeteket, nem 
csalódnak. Izgalmas és nagyon tanulságos élményben lesz ré
szük. Ugyanilyen elgondolkodtató élménnyel ajándékoz meg a 
Melléketekben szereplő gróf Klebelsberg Kunó életrajza, fő mű-
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veinek bibliográfiája és emlékezete is. Itt találjuk még mintegy 
a fejezet mottójának - „A tervszerűség és szervezettség nemcsak a 
politikában záloga a sikernek, hanem általában minden téren" -
fényes igazolásául és bizonyítékaként a Vallás- és Közoktatási 
Minisztérium szervezeti felépítését, mely minesztersége idején 
oly kiválóan működött. 

Összegzésképpen állíthatom, hogy számomra igazán katarti
kus élményt jelentett a könyv, de egyben elégtételül is szolgált, 
hogy egy hosszú kontraszelektált és dilettantizmussal párosult 
korszak után - megkésve ugyan - mégiscsak helyére kerülnek 
azok az igaz emberi értékek, melyeket joggal illethet meg az 
utókor méltó megbecsülése és tisztelete. 

Dobcsányi Ferenc (Juhász Qyula Tanárképző Főiskola, 
Szeged) könyvkritikája a Módszertani Közlemények 1998. 
38. évf. 4. számában jelent meg. 

A magyar művelődéspolitika történetének államfői kvalitá
sokkal megáldott vezetői között az egyik nagy formátumú poli
tikus Klebelsberg Kunó volt. Kiváló képességei mellett a kor
szak naggyá is tette őt, az a Tr ianon utáni időszak, amelyben a 
kultúra, a kultúrpolitika meghatározó szerepet játszott az ország 
poli t ikai életében. 1920 után a magyarság a szellem fegyveré
vel, a kultúrán keresztül látott esélyt a nemzet addigi történel
mének egyik legválságosabb problémája kezelésére. 

A kilátástalannak tűnő helyzetben a magyar poli t ikai és 
kulturális elit felismerte, hogy Magyarországnak csak a kultúra 
segítségével vannak kitörési esélyei súlyos válságából. Klebels
berg alatt a kultuszminisztérium nemzetvédelmi tárcává vált. 
A z ország a szellem fegyverével próbálta a világ magyarságképét 
pozitívan befolyásolni. A poli t ikai , a kulturális és a tudomá
nyos elit reprezentánsai közül sokan abban bíztak, hogy a ma
gyar kultúra nemzetközi megismertetése révén sikerül kitörni a 
trianoni traumából, lehetőség nyílik az elszigeteltség felszámo
lására és megteremtődnek a revízió feltételei. 

A Klebelsberg irányította kultúrpolitika fontos szerepet 
szánt az értelmiségnek. A magyar történelem különböző kor
szakainak értelmiségpolitikájával összehasonlítva megállapít
hatjuk, hogy Klebelsberg minisztersége alatt az értelmiség er
kölcsi és anyagi megbecsülése kimagasló volt. Klebelsberg az 
oktatás különböző szintjeinek, a művészeteknek és a népműve
lésnek támogatását is feladatának tartotta. T . Kiss Tamás Álla
mi művelődéspolitika az 1920-as években című könyvének nagy 
érdeme, hogy feltárta az egyik legfontosabb magyar kultúrpo-
litikus tevékenységét. Tette ezt anélkül, hogy a Klebelsberg 
személye körüli pozitív vagy negatív túlzások hatalmukba kerí
tették volna. A tények alapján elemzett, feltárásra és nem cím
kézésre törekedett, monografikus mélységig sikerült feltárnia az 
1920-as évek kutúrpolitikáját. Ugyanakkor ez a munka nem
csak tudományos értekezés, hanem portré is, Klebelsberget, az 
embert is megismerhetjük belőle. 

A monográfia hat fejezetből épül fel. A korszak megértését 
segítő bevezető rész után a szerző a magyar társadalom és a kul 
túrpolitika viszonyát írja le. Bemutatja a kultúrpolitikát befo
lyásoló gazdasági, társadalmi, poli t ikai és kulturális tényezőket, 
azoknak egymásra és a kultúrpolitikára gyakorolt hatását. A z 
elemzésből megtudjuk, hogy a művelődéspolitika a nemzeti 
érdekek kifejezője lett, centrumában az államilag támogatott 
keresztény-nemzeti értékek álltak, ezt a középosztályon kívül 
más társadalmi rétegek részben vagy egészben elfogadták. A 
kultúrpolitika az adott korszakban a gazdasági fejlődést elősegí

tő ágazat lett, nemcsak a társadalmi élet különböző szféráiban 
vol t szerepe, hanem jelentőssé nőtt a teljes kormányzati pol i t i 
kában, majdhogynem csúcsminisztérium lett. Klebelsberg val
lás- és közoktatásügyi miniszterként a kormány második embe
re volt. 

Kiss Tamás elemzéséből az derül k i , hogy a Klebelsberg által 
kialakított művelődéspolitikában meghatározó szerepet játszott 
a középosztály. A szerző szerint a középosztály létrejötte Magya
rországon nem elsősorban a gazdasági-társadalmi átalakulás kö
vetkezménye, hanem az államigazgatás és a művelődés eredmé
nye. A szerző feltárja a művelődéspolitika pénzügyi feltételeit 
is, így kiderül, hogy a Bethlen-kabinet igen jelentős összegeket 
biztosított ennek a tárcának. Azonban az is ismertté válik, 
hogy ezt a pénzt nem csupán a kultúrára fordították, igen je
lentős része a titkos hadsereg-fejlesztési alapot szolgálta. Egé
szében azonban a tárca költségvetése a valódi kulturális és tu
dományos célkitűzéseket segítette. A könyv harmadik fejezete 
Klebelsberg tudománypolitikai szerepét elemzi úgy, hogy be
mutatja a tudományos intézményrendszer kiépülését. A szerző 
Klebelsbergt idézi, aki azt vallotta, hogy az intézmények fejlet
lensége mellett létezhetnek tudósok, de nem lehet tudomá
nyosság. A tudománypolitika nem véletlenül szorgalmazta a 
tudományos intézményrendszer fejlesztését. Ennek a politiká
nak első állomása az Országos Magyar Gyűjteményegyetem 
lett. A z önkormányzattal rendelkező Gyűjteményegyetem lét
rehozásával Klebelsberg merész kísérletet tett arra, hogy oldja 
az állam merev, bürokratikus, centrális irányítási rendszerét. 

A kultúrpolitika fontos feladatának tartotta a Magyar T u 
dományos Akadémia helyzetének a rendezését, a megváltozott 
gazdasági és társadalmi viszonyok közötti szerepének az újra
gondolását. T . Kiss Klebelsbergnek az M T A - v a l kapcsolatos 
felfogását az Akadémián belüli vitákkal és a tudománypolitikai 
koncepciókkal összefüggésben tárja fel. A polémiákból világossá 
válik, bogy az 1920-as évek tudománypolitikájában kitüntetett 
helyet kapott a társadalomtudomány, ezen belül is a történet
tudományi kutatások. Ez összefüggött azzal is, hogy Klebelsber
get a Magyar Történelmi Társulat elnökévé választotta. A 
szerző azt is bebizonyította, hogy Klebelsberg a történettudo
mányi kutatások szorgalmazásával kísérletet tett arra is, hogy 
kimutassa azokat a pontokat, amelyeknél jól érzékelhetők a 
történeti kutatás mint szaktudomány és a poli t ika érintkezései. 

A tudománypolitika fontos részét képezte az 1926 januárjá
ban megrendezett természet-, orvos-, műszaki és agrártudomá
nyi országos kongresszus. 

1927-ben Klebelsberg javaslatára jön létre a Széchenyi T u 
dományos Társaság, majd 1930-ban megalakul az Országos Ter
mesze tudományi Tanács, amely 1944-ig létezett. Klebelsberg 
megpróbálta egyesíteni a budapesti főiskolák és a különféle tu
dományos szervezetek természettudományos intézeteit, laborató
riumait, és csökkenteni kívánta a fakultáspartikularizmust. A 
terv az egyetemek ellenállása miatt azonban megbukott. Néhány 
kutatóintézet így is létrejött az országban, így a Tihanyi Biológiai 
Intézet és a Svábhegyi Csillagvizsgáló. A Bethlen-kormány A l 
föld-programjából is úttörő feladatot vállalt magára a kultusz
kormányzat. Klebelsberg több tudománypolitikai kezdeményezé
se nem valósult meg, ennek az a magyarázata, hogy elképzelései
ben a professzionalizmus mellett teret kapott a középszerűség is. 

A könyv fontos szerepet szán a Collegium Hungaricumok-
nak, és a magyar intézetek részletes bemutatása mellett megis
mertet a korszak kultúrdiplomáciai orientációjával. Az t is meg
tudjuk, hogy Klebelsberg tisztában volt az intézeteknek Magya
rország felzárkóztatásában betöltött szerepével. 
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A dolgozat negyedik fejezete a korszak oktatáspolitikáját 
dolgozzafel. Ebből ismertté válik, hogy a vesztett háború, a 
forradalmak és Tr i anon sokkja, valamint a tudományos fejlő
dés kihívása miatt a pol i t ika fontosnak tartotta az oktatáspoli
tika újragondolását. A középosztályra irányuló kulúrpolitika 
ellenére Klebelsberg azt vallotta mindenekelőtt, hogy színvo
nalas népoktatásra van szükség. M i v e l az analfabetizmus miatt 
a népoktatás súlyos problémákkal küszködött, ezt enyhítendő, 
a népiskolák tömeges építését kellett megvalósítani. A prog
ram öt év alatt 5000 tanyai iskola felépítését tűzte k i célul. 
Klebelsberg arra törekedett, hogy a népiskolai program végre
hajtásában a vagyonos rétegeket is bevonja. Szándékában állt a 
népoktatás továbbfejlesztése. A hatosztályos elemi iskolát foko
zatosan nyolcosztályúvá kívánta átalakítani. 

T . Kiss értekezése feldolgozza Klebelsbergnek a polgári isko
lákkal kapcsolatos oktatáspolitikai lépéseit is. Ezt a képzési for
mát igen fontos intézménynek tartotta. A klebelsbergi kultúr
polit ika egyik legeredményesebb területe a középiskolákkal 
kapcsolatos reform volt . A z 1924. évi X I . tc. szerint három in
tézménytípus jött létre: a gimnázium, a reálgimnázium és a 
reáliskola. A szerző megismertet a leány-középiskola 1926. évi 
reformjával is, amelynek eredményeként két leányiskola-típust 
hozott létre: a leánygimnáziumot és a leánylíceumot. N e m 
bizonyult hosszú életűnek sem a fiú- sem a leány-középiskola. 
Hóman Bálint 1934-ben megszüntette a háromféle leány
középiskolát. Egyetlen középiskola a gimnázium maradt, külön 
a lányoknak. 

T . Kiss bemutatja a kultúrpoltikát segítő ösztöndíjrendszert 
és a tanítóképzés területén kifejtett miniszteri tevékenységet, 
továbbá azokat az új kezdeményezéseket, amelyeket a Tr ianon 
utáni helyzet megkívánt. A klebelsbergi kultútpolitika a polgá
r i iskolai tanárképzést sem hagyta érintetlenül, de változtatást 
kezdeményezett a középiskolai tanárképzésben is. A z 1924- évi 
X X V I I . tc. a középiskolai tanárok képzésének új rendszerét te
remtette meg. A törvény az addigi gyakorlattól eltérően a hall
gatók számára kötelezővé tette az egyetemek mellett létesített 
tanárképző intézetek látogatását, a középiskolákban töltendő 
gyakorlati évet. A középiskolai tanárok képzéséről és képesíté
séről rendelkező törvény az ugyanabban az időben elfogadott 
középiskolai törvény szellemét tükrözi. 

Tr ianon után súlyos helyzetbe került a magyar felsőoktatás. 
A könyv negyedik fejezete az egyetemi intézményrendszer 
újbóli kiépítésével foglalkozik. Klebelsberg az egyetemellenes 
hangulat közepette annak a nehéz feladatnak megoldására 
vállalkozott, hogy megoldja a Magyarországra áttelepített tu
dományegyetemek helyzetét. A z volt a célja, hogy a Mecsek 
alján létrehozzák a magyar „Heidelberget", Szegeden pedig a 
magyar „Göttingát". A z egyetemi képzés és az oktatás megre
formálása vezette Klebelsberget, amikor arra törekedett, hogy 
megreformálja a közgazdasági képzést. Terve azonban nem 
valósult meg. Reformot kezdeményezett a történelmi felekeze
tek irányítása alatt álló jogakadémiák reformjával kapcsolato
san is. A miniszter hivatalba lépésétől kezdve a jogakadémiák 
megszüntetésére törekedett. A z egyházak azonban féltékenyen 
őrizték megszerzett jogaikat. 

A könyv ötödik fejezete foglalkozik az iskolán kívüli nép
műveléssel és a felnőttoktatással. A kotszakban az iskolán kí
vüli népművelés fő célja az volt, hogy a tanköteles koron túl is 
segítse pótolni az elemi iskola hiányát, egészítse k i az iskolák 
által nyújtott műveltséget, tegye lehetővé, hogy az állampol

gárok a nemzeti közösség és saját maguk erkölcsi és anyagi ér
dekeit öntudatosan tudják szolgálni. A z iskolán kívüli nép
művelés-politika egyik legfontosabb tartalmi célkitűzését 
Klebelsberg a megreformált állampolgári nevelésben jelölte 
meg. A korszakban kezd meghatározóvá válni a rádió, ezért 
Klebelsberg megpróbálta a kulturális reform szolgálatába állí
tani a közvéleményformálásnak ezt az egyik leghatékonyabb 
eszközét. A népművelés-politika részeként, az alsóbb néposz
tályok műveltségének emelésében nagy szerepet kapott a 
népkönyvtár. 

A z iskolán kívüli népművelési program két nagyobb terüle
ten éreztette hatását: az analfabetizmus elleni küzdelemben és a 
gazdasági szakoktatás területén. A kultuszkormányzat az analfa
betizmus felszámolására országos méretű mozgalmat kezdemé
nyezett. A korabeli kultúrpolitika, személy szerint Klebelsberg 
is kezdetben „idegen eredetűnek" tartotta a népfőiskolát, de 
végül magáévá tette a népfőiskolai gondolatot, amelynek meg
erősödésére és intézményi fejlődésére Magyarországon az 1930-
as években került sor. 

Kulturális reformprogramjában a testnevelés és a sport is 
fontos szerepet kapott. Támogatta az elitképzést, vagyis a nem
zetközi sportversenyekre való felkészítést, de szorgalmazta a 
sport minél szélesebb körű társadalmi elterjesztését is. 

A kötet hatodik fejezete a művészet kérdéseivel foglalkozik. 
Klebelsberg művészetpolitikája illeszkedett a Tr ianon uáni 
állapotokhoz, a korszak hivatalos értékrendjéhez, nem véletle
nül részesítette előnyben az elitkultúra két fontos intézményét, 
a Nemzeti Színházat és az Operát. Az t is megfogalmazta, hogy a 
művészetnek nemcsak a megváltozott körülményekhez, hanem 
a nemzetközi fejlődéséhez is alkalmazkodnia kel l . Klebelsberg 
számára fontos volt, hogy a külföld elismerően nyilatkozzon a 
magyar művészetről. Művészetpolitikájában nagy szerep jutott 
az ösztöndíjaknak. Sok tehetséges fiatal részesült ösztöndíjban 
és utazhatott külföldié. O maga a művészeti ágak közül első
sorban az építészethez vonzódott. Érdeklődése részint a város
rendezésre, részint a középületek emelésére irányult. Művészet
politikája az irodalom, a zene és a színház területén inkább csak 
véleménynyilvánításban öltött testet. Példa erre Bartók és 
Kodály esete. Miután nemzetközileg elismerték a két zenei 
óriást, Klebelsberg is elismerően nyilatkozott róluk. A kultusz
miniszter művészetpolitikájában a zenét az egyházi zene jelen
tette. Értékrendjében a színház fontosabb volt, mint a film. 

Összegzésként megállapíthatjuk, hogy T . Kiss Tamás köny
vében igen színvonalasan dolgozta fel Klebelsberg Kunó kul 
túrpolitikai tevékenységét. Kutatási módszerében arra töreke
dett, hogy az egyes ágazatokat úgy elemezze, hogy azok végül is 
egésszé álltak össze. A z Állami művelődéspolitika az 1920-as évek
ben című könyv koherens művelődéspolitika-történeti kötet 
lett. A szintézis azért is sikeres, mért a szerző jól hasznosította a 
korszakról szóló kultúrpolitikai írásokat, a művelődéstörténet, 
az irodalom- és zenetudomány, a pedagógia, a szociológia és a 
politológia területén megjelent tanulmányokat. 

A könyv nemcsak tudományos szakszerűsége miatt érdemli 
meg az elismerést, hanem a stiláris szempontok miatt is. A 
szakembereken kívül ezért minden érdeklődőnek ajánlani 
tudom a monográfiát, akit egy sikeres kultúrpolitika feltárása a 
maga komplexitásában érdekel. 

N . Szabó József könyvkritikája a Új Pedagógiai Szemle, 
1998. július-augusztusi számában jelent meg. 
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