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A rendszervál(tozta)tás, 1989/90

Kultúra és Közösség

3. A fenti átalakítás lebonyolításáig nem tud-e a Művelődési Minisztérium a tervezethez hasonló fel-

tételekkel, ideiglenesen, rövidebb periódusra már 1990 őszén épület-hasznosítást biztosítani vala-

mely saját épületben (étkezés, szállás, kb. 50 fő)

Budapest, 1990. február 16.

                                                                           Az emlékeztetőt készítette: Sz. Tóth János

                                              Az emlékeztető a megbeszélteknek megfelel: Dr. Fodor Péter

                                                                                                               Szentpéteri Miklós”

A jól előkészített és a megvalósulás irányába ha-

ladó többirányú kezdeményezésekhez a szabad par-

lamenti választásokat követően kezdődő politikai, 

társadalmi és gazdasági rendszerváltozási folyama-

tok igazi feltételeket látszottak biztosítani. A való-

ság azonban ezt megcáfolta. A létrejött Művelődési 

és Közoktatási Minisztérium ugyan továbbra is fon-

tosnak tartotta a népfőiskolák szerveződését. A tár-

ca kultúrpolitikai elképzelései között az 1988-ban 

megalakult Magyar Népfőiskolai Társaság törekvé-

seinek hatékony elősegítése viszont nem szerepelt.

Nézőpontok

A tim Közművelődési újság felelős szerkesztője, 

Földiák András felkérésére készített dokumentum-

összeállításokat – a kulturális élet ellentmondásos 

helyzetének és alakulásának érzékeltetése céljából – 

a lap, 1990. szeptember és 1991. július között meg-

jelent számaiban közölte.

Van új a nap alatt…

(tim Közművelődési újság. I. évf. 1. sz. 1990. október. 2. o.) 

1926

„Mert tévedés azt hinni, hogy elég a törvényeket 

és az intézményeket létesíteni. A külföldi törvények 

elvégre nagyon hamar lefordíthatók és utóvégre a 

magunk viszonyaiból sem olyan nehéz leszűrni azt 

a megállapítást, hogy milyen intézményekre lenne 

szükség. Emberekre van szükség! Hiszen az embe-

rek azok, akik az intézményt élő valósággá teszik. És 

ha én a magas kultúra érdekében sürgetek áldozato-

kat, ezt annak biztosítására teszem, hogy… minden 

– kellő számmal legyenek olyan elsőrendű szak-

embereink, akikre az adózók fi lléreit a társadalmi 

adakozásból befolyt összegeket, az egyéni vállalko-

zásokba befektetett összegeket teljes megnyugvással 

rá lehet bízni.”

(Gróf Klebelsberg Kuno, A nemzetgyű-

lés 1926. május 11-iki ülésén, a kultusztár-

ca költségvetése beterjesztésének alkalmá-

ból tartott beszédből. In Gróf Klebelsberg 

Kuno 1927 beszédei, cikkei és törvényjavas-
latai 1916–1926. Budapest, Az Athenaeum 

Kiadása, 568.)

1947

„Mi csodálatosan szép terveket tudnánk kidol-

gozni, ki is dolgoztunk szép terveket, sajnos azon-

ban, a valóság megtaníttatta velünk, hogy minden 

szép tervnek alapja az anyagi alátámasztás. Anyagi 

erők nélkül a legszebb terv is papíros terv marad, 

kirakatba állítható, a népnek, a hozzá nem értőknek 

ragyogóan tálalható terv, amely azonban lényegében 

pengő lant és csengő cimbalom. Arra igyekeztünk 

tehát, hogy azok a reformok, amelyeket elindítunk, 

úgy induljanak el, hogy legalábbis a maradandóság 

reményével és igényével induljanak.”

(Keresztury Dezső – részlet a nemzet-

gyűlés 1947. március 13-iki ülésén elhang-

zott miniszteri felszólalásából. Országgyűlési 
Napló, 3:6-9).

1952

„A kultúrával is elő kell mozdítanunk a falu 

szocialista átalakulását. A munkásosztály nemcsak 

gépeket, műtrágyát, hanem tudást és kultúrát is 

visz a faluba. Egész falusi kultúrmunkánknak a pa-

raszti maradiság leküzdését, tehát a falu szocialista 

fejlődését kell elősegítenie. Az új szocialista falu ki-

alakulásának útját nemcsak a gépállomások jelzik, 

hanem a kultúrotthonok is, amelyeknek a kocsma 


