
Csörték – dokumentumok tükrében 

35IV. folyam VI. évfolyam 2015/II. szám

és a templom helyett a falu kulturális és társadalmi 

életének központjaivá kell válniok.”

(Révai József: A párt feladatai és a kul-

túrforradalom. A MDP II. Kongresszu-

sán mondott beszéd. In Révai József 1952 

Kulturális forradalmunk kérdései. Budapest, 

Szikra, 28.)

1970

„Teret adunk, nyilvánosságot biztosítunk min-

den olyan alkotásnak, amely kiáll a béke és a hala-

dás ügye mellett, amely tehetség megnyilvánulása, 

még akkor is, ha eszmei arculata nem teljesen szo-

cialista. Értékeljük az ilyen alkotókat is, és a mar-

xizmus-leninizmus fegyverével segítjük őket a to-

vábblépésben. Meggyőződésünk, hogy ezzel az elvi 

magatartással ápoljuk, őrizzük a bizalom légkörét 

művészeink körében.

Kulturális politikánkat megvédjük a jobbról 

vagy balról jövő támadásokkal és torzító törekvé-

sekkel szemben, és azon munkálkodunk, hogy ez a 

politika határozottabban, következetesebben érvé-

nyesüljön a gyakorlatban is.”

(Ilku Pál – részlet az országgyűlés 1970. 

március 5-iki ülésén elhangzott felszóla-

lásból. Ilku Pál: A népművelés: társadalmi 

mozgalom a szocialista kultúra terjesztésére. 

1970 Népművelés, 4: 33)

1990

„Bátorítani, biztatni a nevelőket arra, hogy már 

nem köti őket a pártállam ideológiája. Nem köti 

őket a verbális, a sokszor hazug szöveg. Gondolok 

itt az irodalom, a történelem tantárgyakra. Adhat-

ják önmagukat és adják is önmagukat. Sokkal nehe-

zebb ehhez a felszabadító érzéshez, amelyet minden-

kinek magának kell megvívnia és megtalálni, hogy 

hova adhatja önmagát, odatenni az anyagi meg-

becsülést, amiről itt a kormányprogram kapcsán 

szóltak. Nem ígéreteket akarok, mert a döntés az 

Országgyűlés és a kormány döntése, nem az enyém. 

Nem tiszta dolog, ha én most a szándékot ígéretnek 

mondom, mert szándékom az, hogy legvégsőkig 

harcolok ezért. Hiszen a kormányprogramban azért 

benne volt az a mondat, hogy központi feladatnak 

látja. Ha pedig központi, akkor ennek a kormány-

nak nyilván más hozzáállása lesz, másképpen fogja 

kezelni a kulturális szférát. Az ígéreteket, hogy most 

ennyivel, meg ennyivel emelünk, az teljesen felelőt-

len lenne, hiszen azt sem tudom, hogy milyen csőd-

ben vagyunk, mint ahogyan az ország sem tudja.”

(Andrásfalvy Bertalan – Részlet a Stúdió 
90-ben elhangzott interjúból.)

Van új a nap alatt…

(tim Közművelődési lap, I. évf. 2. sz. 1990. november. 6. o.)

A szabadművelődés időszakában…

„A magyar múlt és jelen élő valóságainak, erő-

inek és szükségleteinek fi gyelembevételével kell 

végrehajtani a magyar művelődés reformját. En-

nek a reformnak egyaránt ki kell terjednie a ma-

gyar művelődés irányító szerveire, köznevelésünk s 

szabadművelődésünk minden ágára. fel kell vetnie 

s lehetőségeinkhez mérten meg kell oldania a ma-

gyar alkotó erő olyan megnyilvánulásainak, mint a 

művészetnek és tudománynak problémáit, egyháza-

ink és demokráciánk viszonyának s a szomszéd kis 

népekhez és a világ nagy népeihez való kulturális 

kapcsolatainknak kérdéseit”.

„Át kell alakítani a magyar művelődés irányító s 

igazgató szervezeteit a vallás- és közoktatásügyi mi-

nisztériumtól kezdve az iskolák igazgatói irodákig. 

El kell távolítani azokat a vezetőket és tisztviselőket, 

akik az elmúlt hibás rendszerek jellegzetes képvise-

lői voltak. De meg kellett s meg kell tartani azokat, 

akikben elég személyi biztosíték van rá, hogy mind 

komoly demokratikus meggyőződés, mind szak-

szerű hozzáértés tekintetében fenn tudják tartani 

szellemi életünk termékeny belső összefüggéseit, 

még fi atal, de régi hagyományokban gyökerező de-

mokráciánk magyar folytonosságát. Ki kellett és ki 

kell egészíteni ezt a törzset azon egyénekkel, akik az 

egyes szellemi szakmák kérdéseit, hiányait, vágyait, 

szükségleteit és lehetőségeit egyéni tapasztalatból 

ismerik, s azokkal a fi atal erőkkel, akiknek kezde-

ményező lendülete nélkül megcsontosodnék ifj ú 

demokráciánk.

A vallás- és közoktatásügyi minisztérium az át-

szervezés során máris a szakemberek minisztériuma 

lett. A pedagógus és író miniszter mellett az állam-

titkárok s ügyosztályvezetők közül 9 pedagógus, 3 

lelkész, 3 jogász, 2 művész, 1 orvos.”

(Keresztury Dezső: Művelődéspoliti-

kánk feladatai, 1946. In Keresztury Dezső 
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A rendszervál(tozta)tás, 1989/90

Kultúra és Közösség

1984 Helyünk a világban. Budapest, Szép-

irodalmi, 124-125.)

Az ötvenes években…

„… Elvtársak! Az új, szocialista kultúra építése 

sem békés folyamat. Csak a régi, reakciós ideológi-

ák, irányzatok és felfogások elleni harcban lehet új, 

szocialista kultúránkat kifejleszteni …

Figyelembe kell venni továbbá a megbújt el-

lenség új, alattomos módszereit. Azt, amit tavaly a 

VKM-beli kártevő munka leleplezésénél tapasztal-

tunk, nem szabad elfelednünk!

Arról fecsegnek, hogy mi „eloroszosítjuk” a ma-

gyar kultúrát. Nem érdemes sok szót vesztegetni 

erre a buta rágalomra. Azok merik ezt mondani, 

akiknek kulturális élete a rágógumi és a coca-cola, 

az Amerikából importált detektívfi lmek jegyében 

veszti el egyre jobban nemzeti jellegét.

A szovjet kultúrából azért meríthetünk és tanul-

hatunk, mert a szovjet kultúra is, a mi kultúránk 

is tartalmában szocialista kultúra, helyesebben a 

szovjet kultúra már az, a magyar kultúra úton van 

ahhoz, hogy azzá legyen…”

(Révai József: A párt feladatai és a kul-

túrforradalom. A MDP II. Kongresszu-

sán mondott beszéd. In Révai József 1952 

Kulturális forradalmunk kérdései. Budapest, 

Szikra, 29-33).

A Kádár-korszakban

„…Ha például megfogalmazzuk azt, hogy „a 

szocialista szellemiségű alkotások támogatása mel-

lett helyt adunk minden humanista értéknek, bár-

mely részén termett is a világnak” – ez szépen hang-

zó elv, s egyszersmind követelmény. De kérdés, hogy 

egy államigazgatási szervezet, hogyan tud e követel-

ményeknek megfelelni. Adminisztrációs úton? Vagy 

ami még nagyobb gond, hogy az ilyenkor elenged-

hetetlen kritikai elsajátítás ideológiai követelménye-

it, hogyan lehet igazgatási eszközökkel biztosítani? 

Nézzünk egy másik követelményt. „Hassa át az 

egész társadalmat a közművelődés gondolata”. Ne-

künk gyakran ilyen elvontak és politikai-ideológiai 

megfogalmazásúak a programjaink. Ezekhez sajáto-

san képzett, művelt, jól tájékozott, politikai elköte-

lezettséggel és érzékenységgel is megáldott munka-

társak kellenek. A minisztérium tehát, miközben a 

művészetek, a közművelődés, a közgyűjtemények ál-

lami igazgatásának szervezete, állandóan politizálni, 

ideológiai munkát végezni kényszerül. Feladatában 

ez a legnehezebb, de talán a legvonzóbb is.

A kultúrára szánt pénz persze, hogy kevés. El-

árulnám a saját munkaterületemet, ha nem ezt 

mondanám. Mégis van nálunk pazarlás. Mert ahol 

kevés a pénz, ott a legszegényebb megoldásokat vá-

lasztják – s ez a pazarlás. A Közművelődési törvény 

parlamenti vitájának zárszavában is elmondtam, 

hogy nagy és káprázatos intézmények létrehozására 

telik erőnkből, de arra már nem minden esetben, 

hogy ezek fenntartási költségeit is vállaljuk. Ezért 

a megnyitás pillanatában átadjuk az enyészetnek 

ezeket az intézményeket. És akkor jönnek a szemre-

hányások: ezeknek, erre pénzt adni, amikor itt van-

nak a csodálatos paloták és nincs bennük érdemi 

munka… Mert azt a jó szakembert már nem tudjuk 

megfi zetni, aki hivatástudattal, lendülettel, szerve-

zőkészséggel életet vinne oda…”

(Pozsgay Imre: Mit akar ez a miniszté-

rium? In Pozsgay Imre 1980 Demokrácia és 
kultúra. Budapest, Kossuth, 225, 239-240.)

A rendszerváltásban…

„Nem a látványos átszervezés a célunk. De min-

den szervező, irányító funkció bizonyos hányadát 

– miként a gazdaságban – a kultúrában is – al-

sóbb szinteknek, alapítványoknak kívánjuk adni. 

A hatékony munkának nem az a feltétele, hogy 

sokan dolgozzunk. Továbbá vannak emberek – a 

múlt rendszer képviselői –, akiket már csak azért 

is nehéz lenne megtartani, mert ittlétük támadási 

felületet jelentene. Az ilyenfajta racionalizálás egy 

kormányváltás kapcsán nemzetközi gyakorlat, de 

hangsúlyozom: felmentésük nem minősítés. Másfe-

lől azért kell megválnunk jó néhány embertől, mert 

bizonyos funkciók egyszerűen megszűnnek a Köz-

oktatási és Művelődési Minisztériumban. Gondo-

lok egyebek között a tekintélyes létszámot jelentő 

cenzorapparátusra. S miután másképpen gondol-

kozunk a kultúra irányításáról, felügyeletéről, saját 

elképzeléseinkhez és célkitűzéseinkhez kell igazíta-

nunk a minisztérium szakembergárdáját. Emiatt 

kell megválnunk a munkatársak egy részétől, nem 

politikai boszorkányüldözés címén…”

(Andrásfalvy Bertalan a támogató műve-

lődéspolitikáról. A felmentés nem minősí-

tés. Magyar Hírlap. 1990. június 6.)


