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Pornói Rita 

„Mert a kultúrpolitikusnak a jövőbe kell tekinteni”1 

A kultúrpolitika kihívásai 

Munkám célja, bemutatni miért is jöhetett létre a Vallás- és közoktatásügyi miniszter 

által kiadott 1941.évi 57436. számú a tehetséges falusi szegény tanulók gimnáziumi 

iskoláztatására szolgáló járulékok megállapításáról szóló rendelet
2
. Ehhez a történelmi 

időszakhoz köthető ismereteink fényében, a rendelet olvasása közben több kérdés merülhet fel 

bennünk:  

1. Miért volt szükség e mozgalom munkájára, nem volt a korban fontosabb 

megoldandó kérdés, mint a tehetséggondozás? 2. Ki és milyen módszerek felhasználásával 

döntött az ösztöndíj odaítéléséről? 3. Milyen anyagi fedezetből tudták finanszírozni?- és még 

sorolhatnánk tovább gondolatainkban felmerülő kérdéseket, kétségeket. A 

dokumentumelemzés módszerét felhasználva próbálunk ezekre választ adni. 

Vizsgálatunk tárgyát történeti kontextusba helyezve, a korban működő kultúrpolitikát 

elemezve kerülhetünk közelebb e mozgalom megértéséhez, kaphatunk választ arra, miért is 

jöhetett létre. 

A korban tapasztalható gazdasági, társadalmi problémák metszetében az elvesztett 

háború és az azt követő trianoni békediktátum álltak. Az 1920 utáni időszak mind területében, 

mind lakosságában megfogyatkozott ország előtt hatalmas feladat állt; a kialakult helyzethez 

alkalmazkodva az adott lehetőségekhez mérten megoldást találni a problémákra.
3
 

(Klebelsberg 1929: 54) A kultusztárca ebben a feladatkörben meghatározó szerepet töltött be. 

Két politikus személyét kell kiemelnünk; Klebelsberg Kunoét
4
 és Hóman Bálintét

5
, akik az 

oktatást és a kultúrát a nemzetstratégia egyik legfontosabb részének tekintették, az ifjú 

                                                             
1 Ozorai (szerk.1927): 42 
2 826. 57.436/1941. V.K.M. sz. 
3 „A konszolidációs politika alapgondolata, hogy a magyar nemzetnek elsősorban saját erőforrásaiból kell 

politikai hatalmát megerősítenie.”  
4 1922-1931 között állt a Vallás- és közoktatásügyi minisztérium élén 
5 1932-1938-ig majd 1939-1942-ig Vallás-és közoktatásügyi miniszter 
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tehetségek felkarolásának ügyét fókuszba állítva. Rájöttek arra, hogy az ország előtt álló 

nehéz feladatot, csak az ifjúság megfelelő kiművelésével lehet véghezvinni, intézkedéseik 

sorát e gondolat vezérelte. 

A klebelsbergi politika lényege a neonacionalizmusában, illetve az ehhez szorosan 

fűződő kultúrfölény gondolatában ragadható meg.
6
 (Klebelsberg 1928: 4-5) Klebelsberg 

szavai tehát összefogásra szólítottak fel, mellyel célja volt a trianoni tragédia okozta bénult 

állapotból kibillenteni a magyarságot. Ennek megvalósítását Klebelsberg majd az őt követő 

Hóman is a „konzervatív modernizáció” útján haladva képzelte el. Az oktatáspolitika 

legfontosabb feladatának tartották a magyar társadalom kulturális viszonyainak javítását.
7
 

(Klebelsberg 1929: 54) Aminek első és legfontosabb lépése a népiskolák alapításának akciója 

volt. 

Mindkét politikus tudta, egy képzett, identitásában erős magyar társadalmat a 

megfelelő szellemi táplálék megadása során lehet csak elérni. Ez a biztosítéka Magyarország 

újbóli felemelkedésének és csak így találhatta meg a társadalom a kiutat e kor útvesztőiben. 

Szakmai hozzáértésük mellett sikerült a kultusztárca részesedését az állami költségvetésből 

egyre nagyobb százalékban gyarapítani, így míg 1920/21-ben 3,23 %-ot tett ki ez az arány 

addig 1927-re 10% fölötti értéket ért el. (Ujváry 2010: 18) 

Ebben a nehéz korszakban került az arravaló igazán tehetséges gyermekek ügye a 

nagypolitika elé. Abban ugyan mindkét miniszter egyetértésben volt, hogy minden társadalmi 

réteg gyermekének meg kell adni a lehetőséget, hogy tehetségéhez mérten a megfelelő 

oktatási intézményben tudjon tanulni.
8
 (Hóman 1942: 218-219) Azonban, arra a fontos 

kérdésre, hogy a magyar társadalom megújhodása mely társadalmi réteg feladata Klebelsberg 

és Hóman különböző nézőpontot képviselt. Míg Klebelsberg a középosztályt ítélte elég 

rátermettnek arra, hogy a válságból kiutat mutassanak, addig Hóman ugyan folytatta a 

középosztály erősítését célzó munkásságát, de a tevékenysége fókuszába az „alulról jövő 

tehetségek” ügyét helyezte.
9 (Ozorai (szerk.1927): 39) 

                                                             
6 „A pozitív, az aktív, a produktív, a konstruktív emberek szolidaritását; a munkás, alkotó emberek szent 

összefogását a rombadőlt haza újjáépítésének nagyszerű munkájában; öntudatos összefogást a kritika 
túltengéseivel, a hiperkritikával és általában a negatív emberekkel szemben…” 
7 „A tömegek nincsenek eléggé átképezve és ezért könnyűszerrel ámíthatok.”[…] ezért kell a 8000 népiskolai 

objektum és a nyolcosztályú népiskola. De mindez csak kezdet lehet, amelyet a magyar nép érdekében folyó 

akciók hatalmas sorának kell követnie.” 
8 „Az államnak és a társadalomnak tervszerűen kell a magyar nép minden rétegében feltalálható jeles 

tehetségeket kiválasztaniok és felemelniök s a nép minden fiát tehetsége irányához, képességei terjedelméhez, 

műveltsége színvonalához illő hivatás felé terelniök.” 
9 […] hogy a magyar társadalomnak önhibáján kívül súlyos helyzetbe jutott melyik rétege szorul rá a legjobban a 

támogatásra, akkor meg kell állapítanom, hogy a magyar középosztály, a magyar intelligencia az.” 



3 
 

A tehetséggondozás avagy hogyan zajlott a magyar értékmentés 

A következőben fel kell hívnunk a figyelmet arra, hogy az Országos Magyar Falusi 

Tehetségmentés megteremtése ugyan 1941-es rendelethez köthető, de az állami 

kezdeményezés alapgondolata nem Hómantól, de még nem is a Vallás- és Közoktatásügyi 

Minisztériumból indult ki. 

A mozgalom kezdeti szárnypróbálgatásainak színhelye ugyanis, a Bodrog-parti 

Athén
10

 volt. 1934. június 18-án a sárospataki főiskolán Medgyasszay András 

igazgatótanácsos vezetésével tartott gyűlésen szavaztak egy alap létrehozásáról, mely a 

nincstelen református családok tehetséges gyermekeinek taníttatásának támogatására alakult. 

Ettől a gyűléstől és az azt követő 1935-ben tartott első tehetségvizsgától datálódott a 

mozgalom kiindulópontja, melynek Harsányi István sárospataki tanár volt a szervezője. 

Harsányi Széchenyi gondolatát idézve a kor kultúrpolitikájának jelszavaként is 

megfogalmazható mottóban fejtette ki, miért is fontos a sárospataki munka: „Egy nemzet ereje 

a kiművelt emberfők sokaságában rejlik.” (idézi Harsányi 1941) E szellemben történt 

Sárospatakon a „magyar értékmentés”. (Harsányi 1940) 

Az államnak is voltak a fentiekhez hasonló kezdeményezései, ilyen például a m. kir. 

vallás- és közoktatásügyi miniszter 1937. évi 9000. eln. számú rendelete, a „Horthy Miklós 

Ösztöndíjalap” szervezetéről. Melynek értelmében a minisztérium jóléti alapot hozott létre a 

„szegénysorsú magyar családból származó, tehetséges és szorgalmas ifjak középiskolai és 

főiskolai tanulmányainak rendszeres támogatása céljából.”
11

  

Az alap bevételéül szolgáló összeget kezdetben az 1937/38-as tanévre 300.000 

pengőben határozták meg, a későbbiekre vonatkozólag pedig az odaítélt ösztöndíjak számát és 

az ehhez fűződő összeg nagyságát a mindenkori gazdasági viszonyok figyelembevételével 

állapították meg. 

Az ösztöndíjat megpályázhatták: a középiskola felső négy osztályában; a középfokú 

mezőgazdasági, kereskedelmi, ipari és tanítóképző szakiskolákban; egyetemen; az 

egyetemeken és a Magyar Nemzeti Múzeum intézeteiben díjtalanul tudományos gyakornoki 

szolgálatot teljesítők.  

                                                             
10 Sárospatak 
11 244. 9000./1937 V.K.M. sz. 
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A tanulmányi előmenetelt és magatartást illetően a következők voltak az elvárások: 

általános jeles, illetve bizonyos tárgycsoportokban az átlagon felüli eredmény elérése, illetve a 

„magatartása mind erkölcsi, mind nemzethűségi, mind pedig fegyelmi szempontból 

kifogástalan” volta. 

Az előnyben részesítők köre az egyenlő teljesítményt nyújtók közül az állami iskolák 

tanulói; hadiárvák, hadirokkantak, vitézek, tűzharcosok gyerekei; olyan szülők gyermekei, 

ahol háromnál több gyermek neveléséről kell párhuzamosan gondoskodni; őstermelők és 

kisiparosok tehetséges gyermekei. 

Ez a rendelet ugyan kiemeli a szegény, de tehetséges tanulók ösztöndíjhoz való 

jogának primátusát, de összességében egy igen tág célcsoportban határozza meg az ösztöndíj 

kérelmet beadhatók körét.  

Ezzel szemben, az 1941. évi 57.436. számú „a tehetséges falusi szegény tanulók 

gimnáziumi iskoláztatásának előmozdítására szolgáló járulékok megállapításáról” szóló 

rendelet, már leszűkíti a támogatni kívánt csoport körét, konkrétan utalva a falusi szegény 

tanulókra. A rendeletet és Hóman körlevelét, melyet „ az egyetemes tanügyi bizottság t. 

tagjaihoz, továbbá a református közép- és középfokú iskolák fenntartóihoz” intézett 

felhasználva mutatjuk be hogyan is képzelte el a miniszter az országossá nőtt 

ösztöndíjrendszer gyakorlati megvalósulását.  

Fontosnak tartotta kiemelni, hogy a Vallás- és közoktatásügyi minisztérium alá eső 

vidéki gimnáziumok mellett a római katolikus, református és evangélikus fenntartású 

intézmények is létesítsenek e célra külön nevelési alapot.
12

 

Az alap használatának legfontosabb kritériuma volt, hogy azt csak a tényleg tehetséges 

falusi származású magyar fiúk gimnáziumi tanulmányainak támogatására lehetett 

felhasználni.
13

 Az ösztöndíjra való pályázás menetével kapcsolatosan felhívta a figyelmet a 

tanítók szerepére. Mivel a célcsoport a IV-VI. osztályt végzett, de 13. életévét be nem töltött 

„kitűnőnek ismert” diákok köréből került ki, az elemi iskolák tanítóinak feladata volt a 

kiválasztás. Az általuk kitűnőnek tartott gyermekkel nekik kellett kitöltetni a gimnáziumból 

kapott írásbeli feladatot és megírni a tanuló jellemzését tartalmazó minősítőlapot. A 

                                                             
12 Ne felejtsük el, hogy a református egyház 1935-től folytat tehetségmentést az általuk életre hívott alapból. Így 

az 1941-es rendelet által számukra is ’kötelezővé’ tett állami tehetségmentéssel a támogatottak köre a 

következőképpen alakult . Az egyik csoport az 1934-ben alapított református alapból folytatta a tanulmányait, a 

másik (párhuzamosan) pedig az állam által előírt alap jóvoltából tanult az adott református gimnáziumban . 

(szerző megjegyzése) 
13 Érdemes itt kiemelnünk, hogy míg az 1937-ben létesült Horthy Miklós Ösztöndíjalap támogatását, mindkét 

nem igényelhette, addig ezt csak a fiúk. (szerző megjegyzése) 
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versenyvizsgára behívottak a gimnázium hattagú bizottsága előtt tettek mind írásbeli mind 

szóbeli vizsgát. E többlépcsős megmérettetés után az arra érdemesek tandíjmentesen 

végezhették gimnáziumi tanulmányaikat. Az ösztöndíj abban az esetben volt megvonandó, ha 

a tanuló a tanév során nem az elvártaknak megfelelően végezte tanulmányait, illetve 

magaviselete nem volt megfelelő. A tervek szerint az ösztöndíjas szegény falusi gyerekeket 

„csak vidéki városokban, községekben” található gimnáziumokban taníttatták volna, hogy az 

ösztöndíjasok kiváló eredménye emelhesse az iskola színvonalát.  

Hóman e gondolatát a Tiszántúli Református Levéltárban található levél cáfolja meg, 

ahol a 1942/2584 datált levélben a hajdúböszörményi Bocskay-gimnázium és Kálvineum 

Fiúinternátus azt a kérelmet fogalmazza meg, hogy az 1942/43. iskolai tanévtől a 

tehetségvizsgálatok során arra alkalmasnak ítélt falusi tehetségek közül 30-at a 

hajdúböszörményi gimnáziumban helyezzenek el, alátámasztva ezt érvek sorával, az iskola 

tárgyi feltételeinek részletes elemzésétől, az iskolai életen át, a hitoktatás fontosságának 

hangsúlyozásáig bezárólag. Azonban a válaszlevélből kiderül ezt a lehetőséget nem kapták 

meg. (TtREL I.1.c. (1942) 418) 

1942. október 17-én kelt a Bocskay-gimnázium tanári karának október 13-án tartott 

bizalmas értekezletének jegyzőkönyve szerint az igazgató bemutatja a „V.K.M. urnak a 

főtiszteletű püspök urhoz intézett 106.979/1942 VI. 1. sz. határozatát.” Ezen leiratban 

foglaltak szerint a tehetséges falusi származású fiatalok elhelyezésére az arra érdemes 

gimnáziumok kiválasztása „bizonyos szempontok szerint történt”. Ennek a 

szempontrendszernek a hajdúböszörményi iskola nem felelt meg, de hozzátették abban az 

esetben, ha a „szelekció fokozottabb alkalmazása” és az eredmények fokozása megtörténik a 

jövőben lehetőségük lesz, mint tehetséget ’befogadó’ gimnáziumként funkcionálni.  

Ezt az iskola és a tanári kar tudomásul vette, azonban néhány gondolatot 

megfogalmaztak a döntéssel kapcsolatban. „A miniszteri leirat azon megjegyzéséből, hogy az 

intézetek kiválasztása bizonyos szempontok szerint történik, igazolva látjuk azt az 

aggodalmunkat, amit 189/1942. sz. határozatunkban kifejeztünk, amikor véleményadásra 

voltunk felszólítva a tehetséges szegény gyermekek iskoláztatásának egységes intézésére 

vonatkozólag. Akkor az egyetemes konventhez intézett javaslatunkban kétségünket fejeztük 

ki, hogy egyes intézetek kiválasztása a tehetséges gyermekek szempontjából sikerre vezet e, 

mert nem tudjuk, mi szabja meg a kívánt feltételeket.” ( TtREL I.1.c. (1942) 427) Vagyis 
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1942-ben még nem volt világos mindenki számára a szempontrendszer, amely alapján 

kiválasztották a gimnáziumokat a tehetségmentő munkára.
14

 

Harsányi István is reflektált Hóman e gondolatára, ő elvetette a vidék 

kizárólagosságát, érvelve azzal, hogy Budapesten számtalan internátusi férőhely, illetve 

művelődési lehetőség áll a diákok rendelkezésére, nem is beszélve arról, hogy a 

reformátusság nagy központjai is nagyvárosokban találhatók (Debrecen, Kolozsvár). 

(1941.sz.Körlevél az egyetemes tanügyi bizottság t. tagjaihoz, továbbá a református közép- és 

középfokú iskolák fenntartóihoz: 8) 

Az ösztöndíj anyagi fedezete különböző járulékokból tevődött össze, így az 

elégtelennel záró tanulóktól 25 pengős díjat, az ismétlőktől a tandíj 50%-ának megfelelő 

összeget, illetve a felvételikor 2 pengő 50 fillér járulékot szedett be az iskola. Ezt egészítette 

ki a szülők anyagi helyzetéhez mért hozzájárulása.  

Harsányi a miniszter következő mondatára: „A tervezet szerint tehát az alap 

előreláthatólag az államkincstár megterhelése nélkül fogja megoldani a feladatát.” – 

kifejtette, ha a nevelésügy számára valóban oly fontos a tehetségek pártolása, mint ahogy azt 

állítják, inkább az állam részéről anyagi bevonások megadásával kell azt támogatni.  

(1941.sz.Körlevél az egyetemes tanügyi bizottság t. tagjaihoz, továbbá a református közép- és 

középfokú iskolák fenntartóihoz 9) 

A fent megfogalmazott járulékokat minden magyar nyelvű „állami, katolikus, községi, 

izraelita  felekezeti, társulati (egyesületi) és magánjellegű fiú-  és lánygimnáziumok nyilvános 

és magántanulóitól” (826. 57.436/1941. V.K.M. sz. 3702)  a tehetségesnek ítélt falusi diákok 

gimnáziumi tanulmányainak támogatására szedték be. A „támogatói” hozzájárulásnak is 

nevezhető díjakat az adott gimnázium igazgatója utalta a Horthy Miklós Ösztöndíjalap 

megadott postatakarékpénztári csekkszámlájára. A Horthy Mikós Ösztöndíjalap költségén 

iskoláztatott tanulók abban az esetben, ha az iskolai év végén legalább a rendes tantárgyak 

feléből nem érték el a jeles osztályzatot, vagy súlyos fegyelmi vétséget követtek el 

elvesztették ösztöndíjukat. 

Bár e rendeletet a Vallás-és közoktatásügyi minisztérium hirdette ki, a tehetségek 

felkarolása nem tekinthető pusztán oktatáspolitikai intézkedésnek, annál tágabb dimenzióban 

értelmezhető, hisz gazdasági és társadalmi vetületei is vannak. 

                                                             
14 Erre vonatkozó szempontrendszert a későbbi évek levéltári iratanyaga között magam sem találtam. (szerző 

megjegyzése) 
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Tehetségmentés a haza szolgálatában 

Trianon után az országrészek aránya jelentősen módosult, az 1920 utáni 93.000 km2-

ből, az Alföld területe több mint 42.000 km2-t tett ki. Ha a népességet vesszük figyelembe a 

8.684.000 össznépességből 3.860.000 élt az Alföldön. S mivel az ország legnagyobb és 

egyben legnépesebb területévé vált ez a régió, így az itt tapasztalható problémák nemzeti 

kérdéssé nőttek. (Klebelsberg, 1930) Többek között ezzel is magyarázható miért került a 

politika és a szakma érdeklődési körébe az itt tapasztalható problémák sora. Ezek közül a 

témánkhoz kapcsolódó oktatással kapcsolatos nehézségekre térnénk ki. A következő idézet jól 

mutatja a tanyai részeken uralkodó állapotokat: „Jártam tanyai iskolában, düledező és 

istállóhoz hasonló épületben, amelynek falára a tanító szénnel rajzolt[…] „(idézi Weis 1930: 

11)- mely rávilágít, ha a diák részt is vett az oktatásban, a körülmények elszomorítóak voltak. 

  Dr. Ruhmann Jenő statisztikai adatai jól mutatják, mely társadalmi réteg hány 

százalékban képviseltette magát a gimnáziumi padokban. A törpebirtokosok, mezőgazdasági 

napszámosok és gazdasági cselédek az össztársadalom 39 százalékát adták, míg gyermekeik a 

gimnáziumban tanulók 1,33 százalékát tették ki.  (Ruhmann 1942) Ha visszagondolunk 

Klebelsberg szavaira (lsd. 7. lábjegyzet) világossá válik, hogy a társadalom ily nagy 

százalékát kitevő iskolázatlan rétegei politikai veszélyt rejtenek magukban.
15

(Klebelsberg 

1929) Egy másik adat szerint a gimnáziumi tanulók egyharmada Budapestről és környékéről 

származik, ez számokra levetítve 1000 helyben lakóra 34 tanulót jelent; a 27 gimnáziummal 

rendelkező nagyközség és környékére vonatkozó adat szerint pedig 1000 helyben lakóra 7 

tanuló jut. Vagyis a három legfelső réteg a népesség 11,6%-át, a gimnáziumi tanulók 68,2%-

át adja, míg a 3.800.000 fős falusi népesség 894 tanulót ad a gimnáziumnak. (Papp 1942)  

Oláh György alkotta kifejezéssel élve az agrárnépesség közel kétharmadát a 

„hárommillió koldus” adta, akiknek nem volt lehetőségük a tanulmányaik elvégzésére. 

Szathmáry nem véletlen hiányolja az „alsó- néposztályú vezetőréteget”, melyet a parasztság 

arravaló tehetséges tagjainak kiművelésével tart alkalmasnak, hogy e társadalmi réteg 

vezetője legyen. (Szathmáry 1940) 

 Természetesen, ahogy Szathmáry véleményéből is kitűnik gazdasági okok miatt is 

támogatni kell e réteg gyermekeinek oktatását, meg kell adni nekik is, mint minden magyar 

embernek, a művelődés lehetőségét. A társadalmi és anyagi előnyök helyett pedig a tényleges 

                                                             
15 „És ha a szegénységből sarjadó elégedetlenség és a tudatlanságból származó könnyű ámíthatóság találkozik, 

akkor e két politikai vegyelem összetételéből robbanó anyag keletkezik, amely rombol és szétvet.” 
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tudás meglétét kell előtérbe helyezni. Minden tehetség irányultságához megfelelő munkát kell, 

hogy végezzen, vagyis célként fogalmazza meg, hogy a pályára való alkalmasság legyen a 

szelektáló tényező egy-egy álláshely betöltésénél. (Harsányi 1941) 

A felvetés jogosságát mutatja néhány az 1929/30-as tanévből származó adat: 7190 

középiskolai tanuló jelentkezett érettségi vizsgára, ebből 6184 vagyis 86%-uk teljesített az 

elvárásnak megfelelően. A kereskedelmikben 2676 jelentkező közül 2026-nak, vagyis 75,7%-

nak sikerült letenni a vizsgát. A középiskolákban az érettségi eredményeket tekintve a 

következőket mutatta a kép: jeles:17,7,%, jó:30,1% ; felső kereskedelmiben jeles eredményt 

elértek százalékos aránya:11,5 %, jó: 25,5%.   Vagyis az 1920-as évek közepétől egyre inkább 

megjelenik a kritikai hang például egy 1926/27 évi felső kereskedelmi iskola értesítőjében 

olvashatjuk „ a gimnáziumból és reáliskolából érkező tanulók készültsége sem kielégítő már, 

illetve gyengébb, mint azelőtt volt”   vagy a pécsi iskola igazgatója a következőképpen látja: „ 

A középiskolából általában gyenge tanulóanyagot kapunk.” És még folytathatnám a sort 

számos oktatáspolitikai szakember erre a helyzetre vonatkozó véleményére. (Feitl 

(szerk.2004)). Vagyis a minősítés szempontja ne a származás, hanem a meglévő tudás legyen, 

s az egyén a megszerzett tudását a közösség javára használja.
16

 (Kiss 1940: 169) 

Szellemi tőke a jövő záloga 

 A két világháború közötti időszak gazdasági- társadalmi viszonyai és az oktatásban 

megfigyelhető felhígulásra adott válasznak is tekinthetjük e tehetségmentő mozgalmakat. 

Ahogy már azt fentebb írtuk Klebelsberg is fontosnak tartotta a parasztság kulturális 

fejlődését, de a következő feltétellel: „Olyan kultúrpolitika kell, amely közvetlenül szolgálja ki 

a tömegeket anélkül, hogy az állami állások felé tódulókat szaporítaná.” (Klebelsberg 

1930:85) Vagyis az alföldi népnek meg kell adni a kulturális alapokat, de csak  ahhoz, hogy 

élni tudjon szabadságával.
17

 (Klebelsberg 1930: 86) 

Eközben Hóman mind az 1937-es, mind az 1941-es rendeletével az „alulról jövő 

tehetségeket” támogatta. A tehetségmentés témakörében megjelent cikkek is mutatják , a 40-

es években tapasztalható törekvést, mely a társadalomban élő kasztszellem mérséklésére 

                                                             
16 „[…] a multat értékelve, saját korunkban élve, annak ajándékait élvezve, tekintetünket a jövőre irányítva 

járjunk.” 
17 „Nem gimnáziumok és budapesti mammutegyetem lehet tehát a kultúrpolitikai ideál, hanem az Alföldön 

mentül több nép- és tanyai iskola, gazdasági népiskola, iparos- és kereskedőtanonciskola, továbbá klinika, hogy 

így az alföldi magyar népnek megadjuk azt a szellemi és erkölcsi önállóságot, ami nélkülözhetetlen előfeltétele a 

Kossuth által megszerzett szabadság, mint lehetőség, az erkölcs, a tudás,  a munka és a lemondás erejével 

valósággá, pozitív szabadsággá váljék.” 
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irányult. Amíg a protekció és a tartalom nélküli előjogok alapján működik az ország, addig 

nem jöhet létre egy erős középosztály. (Csorba 1942) Így a kultusztárca a megfelelő 

eszközöket felhasználva próbálta a parasztságot támogatni úgy, hogy ösztöndíjak 

segítségéveljutatták őket kulturális tőkéhez, mely fejlődésük alapját képezte. 
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