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A rendszervál(tozta)tás, 1989/90

Kultúra és Közösség

- Amiben gyökeresen mást csinálnék, a tekin-

tetben ő kényszerhelyzetben volt. Ez a tárca például 

– maradékelv – mindig szegényháza volt ennek az 

országnak. Ez persze nem Glatz Ferencen múlt. De 

ebbe a továbbiakban nem kívánnék beletörődni. Ez 

a maradékelv: öngyilkosság.”

(Vigyázz, Berci, mit ígérsz!” 168 óra és a 
Gondolat-jel lapja, 1990. május 22.)

„A minisztérium előtt összegyűlt tömegből 

egymás után szót kérő diákok szavai megerősítet-

ték: a legnagyobb elégedetlenséget Antall József 

közelmúltbeli beszéde váltotta ki a hallgatókból, 

valamint a miniszter akciója a normatív hallgatói 

fi nanszírozás bevezetéséről, illetve a felsőoktatási 

intézmények szervezeti és működési szabályterveze-

tének visszavonásáról. Az Antall-beszédre utalva – 

amely ’15-20 rendbontó diákot’ említett – az egyik 

diákképviselő csaknem félórán keresztül sorolta 

azokat az egyetemeket, főiskolákat, amelyek hallga-

tói mind a ’huszaknak’ vallották magukat.”

(„Türelem – konyec”. Tüntettek az 

egyetemisták. Népszabadság, 1990. szept-

ember 27.)

„Az ország legtávolabbi vidékeiről is jelen lévő 

tanítók, tanárok a tizenegy pedagógus szakszervezet 

fél négytől az Alkotmány utcába, nagygyűlésre vonul-

tak ki. A résztvevők a köz- és felsőoktatás tarthatatlan 

helyzete miatt emelték fel szavukat. A költségvetési 

tervezetében a kormány nem kalkulált az idei infl áció 

hatásaival, nem vette fi gyelembe a következő eszten-

dő óriási terheit, melyek tökéletesen ellehetetlenítik 

az oktatást, az intézmények fenntartását. Ha a tarta-

lékból sürgősen nem csoportosítanak át az infl áció 

ellentételezéseként a diákok oktatására valamennyit, 

annak beláthatatlan következményei lehetnek. A pe-

dagógusok közül többen jelezték már az ország kü-

lönböző területeiről, ha demonstrációjuk süket fülek-

re talál, a sztrájktól sem rettennek vissza.”

(Elkeserítő az oktatás ügye. Tanítók és 

tanárok az utcán. Mai Reggel, 1990. decem-

ber 11.)

„Legtöbb bajunk abból származik, hogy hosz-

szú időn át nem a tehetség érvényesült itt, hanem a 

’pártszerűség’ és a személyi kapcsolat…”

(Nemcsak kultúránkat, emberségünket 

is vissza kell szereznünk. Andrásfalvy Ber-

talan a művelődés folytonosságáról. Magyar 
Nemzet, 1990. május 28.)

 „A Művelődési Minisztérium tanár-államtitká-

ra Beke Kata tegnap lemondott tisztségéről. Amint 

azt indoklásában kifejtette, sem a kormány tagja-

ival, sem a minisztériumban dolgozó kollégáival 

nem tudott együtt dolgozni.”

(Lemondott Beke Kata. Pesti Hírlap, 
1991. január 15.)

Állások és álláspontok. Van új a napi 
demokráciában

(tim Közművelődési lap II. évf. 3. sz. 1991. március. [4-5])

„- A kulturális tárca miniszterének – miután 

pártja programjára szavazott a legtöbb állampol-

gár – rendelkezésére állnak állami eszközi is ahhoz, 

hogy közvetítse, támogassa azoknak a gondolatok-

nak, igényeknek a megjelenését, amelyek benne 

élnek a magyar társadalomban. Sok esetben csak 

az akadályokat kell elgörgetni előlük, hogy érvénye-

sülhessenek. Lehet, hogy támadások közepette, de 

ki fogunk állni mellettük, mert emberi értékekről 

van szó.”

(Andrásfalvy Bertalan a támogató műve-

lődéspolitikáról. A felmentés nem minősí-

tés. Magyar Hírlap, 1990. június 6.)

„A kormányzat első rossz döntése a 

kultúrminiszter személye volt – jelentették ki a hall-

gatók vezetői. Felvittek Pécsről egy néprajztanárt, 

aki nem ért a felsőoktatási rendszer működéséhez. 

A hallgatóknak nincs más bajuk Andrásfalvy Ber-

talannal, csak annyi, hogy elvállalta azt a feladatot, 

amit képtelen megoldani.”

(Diákgyűlés a JATE-n. Katonaruhára 

van pénz, felsőoktatásra nincs. Népszabad-
ság, 1990. szeptember 21.)

„- Két államtitkár dolgozik majd mellettem, egy 

politikai államtitkár, Mészáros István – őt a koalíció 

értelmében a Kereszténydemokrata Néppárt körei-

ből kaptuk – és egy adminisztratív államtitkár, aki 

működtetni fogja az egész minisztériumot.”

(Lőcsei Gabriella: Nemcsak kultúrán-

kat, emberségünket is vissza kell szerez-

nünk. Andrásfalvy Bertalan a művelődés 

folytonosságáról. Magyar Nemzet, 1990. 

május28.)

„Megtörtént az első lemondás. Mészáros Ist-

ván, akit a Kereszténydemokrata Néppárt delegált 
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a Művelődési és Közoktatási Minisztériumba, alig 

egy héttel kinevezése után lemondott politikai ál-

lamtitkári székéről.”

(Egy hét után búcsú. Mai Nap, 1990. 

május 31.)

„A feladatokhoz kell az embereket megtalálni, 

és nem fordítva – folytatta –, a minisztérium struk-

túrájának kialakítása folyamatban van: bizonyos 

funkciók megszűnnek, másokat kuratóriumok 

vesznek át, s természetesen lesznek leépítések is.”

(Manherz Károly, az MKM közigazgatá-

si államtitkára: A szakmát szeretném képvi-

selni. Magyar Hírlap, 1990. június 8.)

„A miniszter szerint a kinevezésemhez ő nem 

adta beleegyezését. Manherz viszont állította, hogy 

volt egyeztetés. A vita odáig fajult, hogy a miniszter 

kijelentette: „Ha az államtitkár úr a szavahihetősé-

gemet vonja kétségbe, akkor ez az ügy túlmutat a 

minisztérium falain. Fekete György is hozzászólt, 

mondván, nem véletlen, hogy ellenem ’társadalmi 

nyomás’ van, kinevezésemmel ő sem ért egyet.”

(Varsányi Gyula: A felmondás oka: po-

litikai kifogások merültek fel. Népszabadság, 

1990. szeptember 14.) 

„A miniszterelnök előterjesztésére Göncz Árpád 

köztársasági elnök Lukáts Miklós országgyűlési kép-

viselőt (Kereszténydemokrata Néppárt) felmentette 

a Művelődési és Közoktatási Minisztérium politikai 

államtitkári tisztsége alól, és egyidejűleg kinevezte a 

Miniszterelnöki Hivatal politikai államtitkárává. A 

köztársasági elnök Beke Kata országgyűlési képvi-

selőt (Magyar Demokrata Fórum) a Művelődési és 

Közoktatási Minisztérium politikai államtitkárává 

nevezte ki.”

(Új államtitkárokat neveztek ki. Magyar 
Hírlap, 1990. szept. 13.)

„Nem vagyok képes nem képviselni a pedagó-

gusok érdekeit, azt hiszem, az olyan volna, mint 

hogyha a karomat vágnánk le. Van egy kérésem 

ellenben önökhöz, pedagógusi, államtitkári, min-

den minőségben. Nagyon sokat járom az országot, 

az MDF oktatáspolitikai koncepcióját én szer-

kesztettem és különböző szervezetek meghívására 

pedagógus fórumokon beszéltem a kollégákkal. 

Mélyen megrendített a passzivitás, a csodavárás és a 

félelem. Amikor megkérdeztem, hogy mitől féltek, 

akkor voltaképpen nem értem. Ugyanis ezt a pénzt 

mindenhol meg lehet keresni, mondtam nekik: 

na és aztán, legföljebb elmegy az ember takaríta-

ni, de hát vannak, akik hallották ezt tőlem akkor 

is. Tehát nyilvánvaló, azok, akik itt jelen vannak, 

sokkal jobban tudják azt, hogy ha nem artikulálják 

az érdekeiket, hogyha úgy gondolják, hogy menjen 

előre az a két ember, az a két nagyszájú, aki sose 

fér a bőrébe, aztán majd mi csöndben drukkolunk 

nekik, és hogyha véletlenül baj van, akkor eltűnünk 

a bozótban – akkor baj van.”

(Beke Kata: Mulatságos fi ntora a sors-

nak. Mai Nap, 1990. október 9.) 

„- Csupán néhány napja van új pozícióban, egy 

nagyvihart kavart nyilatkozata után máris felszólí-

tották, mondjon le. Tisztában volt vele, hogy mit 

vállal, amikor igent mondott a felkérésre?

- Azért edzett vagyok. Harmincöt év munka 

van mögöttem, igaz, senkinek nem teszem meg azt 

a szívességet, hogy megfutamodjam, feladjam. Én 

már nem fogok megváltozni, ebben az életkorban 

ez nem lehetséges. Szemléletem ezért nem tipikus 

a pedagógusok között, mert én nemcsak a szűken 

vett iskolát látom.”

(Portré. Beke Kata a Művelődési és Köz-

oktatási Minisztérium politikai államtitká-

ra. Lindner András és Horváth Zoltán inter-

júja. Heti Világgazdaság, 1990. október 6.)

„Egy politikai államtitkárnak eredendően az a 

dolga, hogy helyettesítse a minisztert, s képviselje a 

minisztériumot. Ha ennek a politikai államtitkár-

nak meggyőződése, hogy nem tudja őszintén kép-

viselni a közös ügyet, ha nem ért egyet a vezetéssel, 

azokkal a döntésekkel, amelyek a tárcánál szület-

nek, akkor nem tehet mást, minthogy lemond.”

(Beke Kata a lemondás okáról. „A mi-

nisztériumi vezetésnek kellett volna megvál-

toznia.” Magyar Nemzet, 1991. jan. 16.)

„Mióta minden bugrisból nemes lett, sok ne-

mes úr bugrissá változott.” 

(Shakespeare: III. Richárd)

„Fekete további fenyegetéseit Timkó igyekezett 

tágabb perspektívába, népnemzeti alapra és jogi 

összefüggésekbe ágyazni. ’Ha mi szembefordulunk 

egymással, biztos, hogy elveszik a magyar hangle-

mezgyártás’ – kezdte. A megőrzés biztosítéka az új 

és demokratikus vállalatvezetés, ahol minden dol-

gozó egyenlő módon van informálva. Hiszen hiába 

lett volna Bors jó szakember, mindent csak ő tudott 

– és ez bizony komoly hiba. Az ilyen időknek vége, 


