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A rendszervál(tozta)tás, 1989/90

Kultúra és Közösség

vagy a minisztérium felügyelete alá tartozó szerv-

vel (ideértve a tanácsi művelődésügyi szakigazgatási 

szerveket is), illetőleg művelődésügyi intézménnyel 

állt munkaviszonyban…”

(Készült Benke Valéria minisztersége 

idején, 1958. szeptember 6. Bíró Vera fő-

osztályvezető aláírásával. Kézirat)

1990

„…A Művelődési Minisztérium közművelődési 

főosztályvezetőjét, aki korábban az MSZMP KB-

nak is munkatársa volt, elbocsátották állásából. ’A 

rendszerváltás miatt ez akár természetes folyamat-

nak is felfogható’ – nyilatkozta Fodor Péter, az ér-

dekelt. Ám ahhoz ragaszkodott, hogy ha már szóba 

megmondják neki, hogy kommunista múltja miatt 

rúgják ki, akkor a döntést vállalják fel a miniszté-

rium vezetői, és adják írásba, hogy nem szakmai, 

hanem politikai okok miatt kell elhagynia munka-

helyét. Azonban ezt is csupán azért kérte, amikor 

megtudta, hogy a miniszter, a kabinetfőnök és a 

helyettes államtitkár anélkül mutatta be utódját 

osztálya munkatársainak, hogy őt előbb leváltották 

volna. Ám a történetben nem ez a legkínosabb stí-

lustalanság. Sokkal kényelmetlenebb a kinevezők 

számára az a tény, hogy a kommunistátlanításához 

’új és tiszta’ embert csupán az egykori MSZMP KB 

Politikai Főiskolájának apparátusában találtak…”

(Fényi Tibor Kádercsere a Kultuszmi-

nisztériumban. Az új ember kovácsa, 1990 

Beszélő, szeptember 15.)

Van új a demokráciában. Felvetések és 
feltevések.

(tim Közművelődési lap II. évf. 2. sz. 1991. február. 4-5. o.)

„Huszár Tibor arra a paradox helyzetre hívta fel 

a fi gyelmet, amellyel az új kormánynak szembe kell 

néznie. Ugyanis miközben a program visszatérő-

en síkraszáll az iskolai szervezetek és az egyetemek 

autonómiájára, önkormányzati jogai megerősítése 

mellett, ezekben az intézményekben olyan szerke-

zetek, érdekcsoportok alakultak ki, amelyek nem 

progresszív elkötelezettségűek, s a régi struktúrák 

átmentésén fáradoznak. Óvta a kormányt attól, 

hogy kormánybiztosi intézménnyel oldja fel az el-

lentmondást, inkább a demokrácia következetese, 

céltudatos végig vitelét tartotta célszerűnek.”

(A dokumentum erőtlen a művelődési 

feltételek garantálásában. Magyar Nemzet, 
1990. május 24.)

„A minisztérium nem mondhat le arról, hogy 

az ország szellemi életében oly fontos felsőoktatási 

intézményekben biztosítsa a szellemi értékek füg-

getlen érvényesülését, akár az eddigi – főképp párt-

politikai úton – megszerzett előnyökkel, akár az új 

törtetőkkel szemben. Ezért nem mindenüvé, de 

ahol veszély van, szerintem oda nem a minisztéri-

um, hanem esetleg maga az Országgyűlés küldjön 

ki eseti biztosokat.”

(Emberformáló alap az érzelmi nevelés. 

Interjú dr. Andrásfalvy Bertalannal. Esti 
Hírlap, 1990. május 23.)

A JPTE egyetemi tanácsa tegnap nyilatkozat-

ban fejezte ki aggodalmát amiatt, hogy az átmenet 

idejére kormánybiztosokat neveznének ki a felsőok-

tatási intézmények élére. Úgy érzik, ezzel az egyete-

mek önkormányzata forogna veszélyben.”

(Tanszékvezető miniszter. Lemonda-

na mandátumáról a rektorasszony. Magyar 
Hírlap, 1990. május 25.)

„Nézze, mi pályázati rendszert akarunk bevezetni 

minden fontosabb vezetői posztra. Vannak azonban 

területek, amelyekben tűzoltásra szorultunk, és ebben 

sincs semmi törvényellenes, hiszen az említett vezetők 

leváltása, illetve kinevezése egyértelműen az én hatás-

körömbe tartozik. S persze az én felelősségem is. Itt 

jelentkezik egy ellentmondás: a demokratikus megol-

dás, vagyis a pályázati forma időigényes…”

(Politika és erkölcs. Andrásfalvy Berta-

lannal beszélget Lukácsy András. Magyar 
Hírlap, 1990. augusztus 4.)

„Tiltakozunk az ellen, hogy a zenésztársada-

lom képviseleti szerveit és az említett intézmé-

nyek (Országos Filharmóniáról van szó) dolgozóit 

a véleményalkotásból kirekesztették s teret adtak 

annak a felbecsülhetetlen károkat okozó folyamat-

nak, melyben politikai súgók ajánlásai és önjelölt 

konjunktúralovagok ambíciói alapján neveznek ki 

nemzeti és nemzetközi kulturális feladatokat ellátó 

intézmények élére vezetőket, kizárva bárminemű 

szakmai és társadalmi kontroll lehetőségeit.”

(„Bürokratikus analfabétizmusnak tart-

juk” Hatvanöt művész levele a zenei élet 

személycseréiről. Magyar Hírlap, 1990. jú-

lius 24.)
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„A mostani tárgyalás az első, komoly, problé-

mafeltáró egymás helyzetét, gondjait, álláspontját 

megismertető találkozás volt, s egyik legfőbb hasz-

na, hogy a miniszter nem iratokból ismerte meg a 

világhelyzetet, hanem az érintettek személyes elő-

adásából. Abban is sikerült megállapodniuk, hogy 

sem kormánybiztost, sem pedig miniszteri biztost 

nem neveznek ki a főigazgató pótlására, amíg a ki-

írandó pályázat segítségével, meg nem találják azt 

az utódot, aki a miniszter és az Operaház számára 

is megfelelő.”

(Küldöttség járt a miniszternél. Magyar 
Nemzet, 1990. április 8.)

„MTI. A hitoktatás iskolai bevezetésének elvi 

kérdéseiről tárgyalt Andrásfalvy Bertalan műve-

lődési és közoktatási miniszter pénteken Harma-

ti Bélával, a Magyarországi Evangélikus Egyház 

püspök-elnökével – az egyházak megbízásából – a 

Magyar Katolikus Egyház, a Magyarországi Refor-

mátus Egyház, a Magyarországi Baptista Egyház, a 

Magyar Ortodox Egyház, valamint a Magyarországi 

Unitárius Egyház álláspontját is képviselte.”

(Megállapodás a fakultatív iskolai hitok-

tatás bevezetéséről. Magyar Nemzet, 1990. 

április 18.)

„Tisztelt Miniszter Úr!

Az iskolai hitoktatás tárgyában ön és hét ma-

gyarországi egyház nevében eljáró dr. Harmati Béla 

evangélikus püspök által 1990. június 15-én kötött 

megállapodást mind formai, mind tartalmi szem-

pontból politikai hibának tartjuk. Az, hogy az ösz-

szes (harmincnégy) magyarországi egyházra kiható 

megállapodás megkötéséből ön huszonhét egyházat 

– köztük pl. az izraeli hitfelekezetet, az ún. szabad-

egyházakat – kirekesztette, az egyházak jogegyenlő-

ségének durva megsértését jelenti…”

(Nyílt levél dr. Andrásfalvy Bertalan mi-

niszterhez. Az iskolai hitoktatásról kötött 

megállapodás politikai hiba. Magyar Hírlap, 
1990. április 29.)

„… egyszerűen megoldhatatlan a zsidó és egyéb, 

köztük keresztény hitegyházak hitoktatása az isko-

lákban, mert mindenütt kisebbségben vannak, és 

hitoktatókkal alig rendelkeznek.”

(Papok és rabbik. A hitoktató, mint álla-

mi alkalmazott. Kurír, 1990. július 11.)

„Személy szerint fontosnak tartja a minisztéri-

um és a társadalom közötti folyamatos eszmecserét, 

evégett egyebek mellett új alapokra kívánják helyez-

ni a kulturális kormányzat és a sajtó kapcsolatát.”

(Ez az új csapat. Bemutatkozott a kultu-

rális kabinet. Magyar Nemzet, 1990. július 

12.)

„A miniszter úr véleménye szerint Zappe Lász-

ló a szövegkörnyezetből kiragadott egy mondatot, 

és ennek alapján félremagyarázta mondanivalóját. 

Kéri, hogy a teljes szöveget közölje a Népszabadság. 

A kérésnek eleget teszünk..”

(Egy miniszteri levél. Népszabadság, 

1990. október 26.)

„A miniszter a Parlament kulturális bizottsá-

gában arról beszélt, hogy pedagógusnapi köszön-

tőjében ilyenekről szó sem volt, s ő sokkal inkább 

a nevelők szabadságát szeretné biztosítani, ezáltal 

megteremtené az oktatás sokszínűségét. Ebbe a sok-

színűségbe viszont belefér a 4+8-as oktatási forma, 

meg a 6+6-os alapszerkezet is. Megemlítette viszont 

azt is, hogy a sajtónak sikerült néhány gondolatot 

máris lejáratnia, mivel azokat kiragadta a szöveg-

környezetükből.”

(Milyen legyen a jövő iskolája? A csörte 

még megelőzhető. Magyar Nemzet, 1990. 

április 13.)

„De csak a karikatúrarajzoló fantáziájában lé-

tezik, hogy a volt néprajzkutató tulipános ládákkal 

akarja telehinteni a lakásokat, és hittanórára hajtani 

a diákságot. Igen sajnálatos, hogy a rádió, sajtó és a 

televízió ultraliberális képviselői mindenáron ilyen-

nek akarnak beállítani.”

(Politika és erkölcs. Andrásfalvy Berta-

lannal beszélget Lukácsy András. Magyar 
Hírlap, 1990. augusztus 4.)  

„- Minek köszönhető, hogy a napzárta műsorá-

ba a hét meghívott helyett – akik rá is bólintottak a 

meghívásra – csak ketten jelentek meg?

- Velem ezt a tévészereplést senki nem egyeztet-

te, ultimátumszerűen szóltak, és én azt mondtam: 

nem érek rá. Nem az utolsó pillanatban kell szólni, 

hogy éjszaka jelenjen meg egy miniszter a televízi-

óban.”

(Még a hat sem kettő. Későn szóltak a 

miniszternek. Kurír, 1990. július 18.)

„- Andrásfalvy Bertalannak bizonyára már van-

nak elképzelései arról, hogy miként kellene itt a 

kulturális tárcát vezetni.


