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ezt az országot ezután nem öt ember fogja vezetni, 

hanem tízmillió!”

(Fényi Tibor Korunk hősei és a Hun-

garoton. Melázné tyúkjai a Szalai utcában. 

Beszélő, 1990. július 28.) 

„Újra megkérdezem: az a hír, hogy a többi hat 

munkatársa elvállalta a szereplést és mégsem ment 

el. Miért?

- Ha nem mentek el, az az ő dolguk, szabad 

akaratukon múlik. Senki nem állította le őket. Én 

kértem, hogy aki tud, menjen el. Amit meg mon-

danak, hogy a kabinetfőnöknek bármi köze lenne a 

történtekhez, arról annyit: neki nincs joga rendel-

kezni senki felett.”

(Még hat sem kettő. Későn szóltak a mi-

niszternek. Kurír, 1990. július 18.)

„Az értekezlet nem sokkal egy óra előtt fejező-

dött be. Nagyjából ekkortájt jelentette be Timkó 

Iván kabinetfőnök a televíziónak, hogy a miniszté-

rium vezetői nem rének rá a Napzártára elmenni.”

(Varsányi Gyula: A felmondás oka: po-

litikai kifogások merültek fel. Népszabadság, 

1990. november 14.) 

„Listák – úgy tűnik – mégiscsak léteznek. Rá-

adásul nem is akárkik: egyetemi oktatók készítették 

egyetemi oktatókról és juttatták el a művelődési mi-

niszterhez. Hogy milyen céllal és kinek a felkérésé-

re, ne találgassunk. Tényként csak annyit közölhe-

tünk, hogy több dékán máris védelemért fordult a 

Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezetének (FDSZ) 

Országos Intéző Bizottságához.”

(Titkos listák a kultusztárcánál. Kurír, 
1990. szeptember 28.)

„Kiderült csakugyan létezik a lista – amelyet 

egyetlen példányban gépelt le –, és arra valóban 

felkerült több vezető oktató neve plusz és mínusz 

jelzéssel ellátva, ami azt volt hivatva jelezni, hogy az 

egyetemi reformban kire miképpen lehet számítani. 

Ezt a listát Timkó Iván személyes kérésére állították 

össze, több kollégájával együtt, és maga adta át a 

kabinetfőnöknek.”

(Gyarmati Szabó Éva „Feketelista” meg-

rendelésre? Timkó Iván tudja a választ. Nép-
szabadság, 1990. okt. 12.) 

„Lemondólevelemben fő okként a tárca veze-

tését neveztem meg. A miniszter úr jó szándékú, 

tisztességes ember, de a jó szándék nem elég… 

Tudjuk, hogy mivel van kikövezve a pokolhoz ve-

zető út. Timkó Iván volt és ma is a minisztérium 

egyik vezetője, de még pontosabban fogalmaznék, 

ha azt mondanám, ő a vezetője, minden szakmai 

és hivatali kompetencia nélkül. S amit mondtam, 

az még nagyon enyhe kifejezés. A minisztérium-

ban teljesen elszigetelődtem, nem jutottam dönté-

si helyzetbe. Persze Timkó Iván is, ha úgy tetszik 

jó szándékú ember, de inkvizítori hajlamokkal és 

messianisztikus küldetéstudattal van megáldva. Ha 

a középkorban élnénk, engem égetnének a mág-

lyán, s ő lenne az inkvizítor. Timkó Iván sokkal 

több döntést is hozott. Timkó teljesen paradox 

jelenség, noha hangsúlyozom, nem kételkedem a 

jó szándékában. Az ő jelenléte a minisztériumban, 

olyan mint egy abszurd novella. Timkó Iván érde-

keit egyébként az szolgálná, ha valaki elmondaná 

neki, először is fejezze be a jogi egyetemet, legyen 

végre diplomája, menjen el dolgozni ugyanúgy 

mint a többi ember.”

(Timkó Iván inkvizítorként viselkedett. 

Pogonyi Lajos interjúja Beke Katával. Nép-
szabadság, 1991. január 23.) 

„A keddi számunkban megjelent Timkó Iván 

búcsúzik? címmel közreadtuk a hírt, hogy a Műve-

lődési és Közoktatási Minisztérium vezető munka-

társát – volt kabinetfőnökét – a miniszter február 

1-jei hatállyal felmentette. Tegnap Láng Péter, a 

tárca szóvivője helyreigazítást kért. Eszerint Timkó 

Ivánt nem felmentették: önként vált meg a minisz-

tériumtól.”

(Timkó magától ment el. Népszabadság, 

1991. február 6.)

Demokráciáról feketén és fehéren. Avagy 
színház/művészet az egész világ.

(tim Közművelődési lap. II. évf. 5. sz. 1991. május 
[11-12])

„- Én nyugodtan és szívből használom a nem-

zeti jelzőt, bár tapasztalatom, hogy a támadások 

célpontjává vált. Nem gondolok rajta semmi mást, 

mint ami múltunkból olyan tényként és inspiráci-

óként érkezik hozzánk, aminek szerves továbbépí-

tése, korszerű újrafogalmazása jelenkori értékeinél 

fogva válik a holnapok számára folyamatos múlttá. 

Vagyis, a nemzeti az, ami a különböző, ami csak a 

miénk, s a másokkal való hasonlóságainkkal szimbi-

ózisban válik másokévá is egyetemlegessé. Európa-
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iságunknak – gondolom – nem hasonlóságaink az 

igazi ércei, hanem azok a különbözőségeink, amivel 

gazdagítottuk Európát.”

(Chikán Bálint: Szolgáltató jellegű mi-

nisztériumot. Interjú Fekete György he-

lyettes államtitkárral. Magyar Hírlap, 1990. 

július 6.)

„A tiltakozó lista szerfölött reprezentatív: ko-

moly – és könnyűzenei élet olyan kiválóságai írták 

alá többek között, mint Kocsis Zoltán, Ránki De-

zső, Rohmann Imre, Rolla János, Perényi Miklós, 

Oberfrank Géza, Fischer Iván, Polgár László, Koncz 

Zsuzsa, Bródy János, Presszer Gábor.”

„Az államtitkár elmondta, hogy még nem tud-

ta alaposan tanulmányozni ezt a listát, mert tö-

ménytelen mennyiségű papír halmozódott fel az 

íróasztalán, és nem engedheti meg azt a luxust, 

hogy a Hungaroton ügyei miatt csapot-papot fél-

be hagyjon. De kifejtette abbéli reményét, hogy 

munkatársaival már holnap foglalkozni fognak 

a kérdéssel. Fekete György hangsúlyozta, hogy a 

művésztársadalom évtizedes ellentétei csúcsosod-

tak ki most e konkrét ügy kapcsán, és meg kívánt 

győzni minket arról, hogy a minisztériumba a me-

morandum tartalmával ellentétes levelek és telefo-

nok is érkeztek.”

(A zenészek memoranduma. A minisz-

ter nem reagál. Magyar Hírlap, 1990. július 

25.)

„A parlamenti ülés szünetében megkerestük 

Rajk László SZDSZ képviselőt, a frakció szóvivő-

jét, abból az alkalomból, hogy kérdést kíván intézni 

Andrásfalvy Bertalanhoz, a Hungaroton és a Fil-

harmónia élén történt puccsszerű személycseréről. 

Rajk László elmondta, hogy elsősorban a módszer 

ellen emelnek kifogást, amely nem is annyira a kései 

Kádár-korszakra, mint inkább a Rákosi-kor kézi-

vezérléses módszerére emlékeztetni őket.”

„Én ezt inkább határozottságnak nevezném. 

Emellett még tíz olyan vezetői állás van, amit pá-

lyázati úton fogunk betölteni, s ahol az átalakulás 

üteme szinkronban van a nyugdíjazásokkal. Azt hi-

szem, el kell kezdeni azt a folyamatot, hogy rendbe 

szedjük azokat az állami intézményeket, amelyek 

működéséhez dotációt adunk. Nem történt más, 

mint amit az ország vár tőlünk. Végül is határo-

zott lépések történtek, amelyeket bármikor számon 

kérhetnek tőlünk. De ezeknek mindig olyan vissz-

hangja van, ami a magyar demokrácia esélyeit te-

kintve nagyon siralmas.”

(„stark”: Hungaroton – MHV. Rendszer 

és igazgatóváltás. Magyar Hírlap, 1990. jú-

lius 18.)

„- Miért mondott fel Nádor Péter?
Nádor Péter: Több okból. Először is: mérhe-

tetlenül felháborított az eljárás. Másodszor teljesen 

elhibázottnak tekintem azt a gondolatot, hogy egy 

nagyon sokrétű tevékenységet folytató hanglemez-

kiadó és -terjesztő vállalat élére zeneművészt kell 

kinevezni. A harmadik nagyon erős okom az, hogy 

úgy gondoltam és ma is úgy gondolom, itt egy 

olyan lobby kerekítette a kezébe a hatalmat a zenei 

életben, amelynek a szándékait és törekvéseit isme-

rem, és azokkal nem tudok azonosulni… 

Rákosi Péter: Engem a felmondásra elsősorban 

a módszer indított. Az a módszer, amellyel én az 

50-es években találkoztam – igaz nem, közvetlenül, 

mert akkor még gyerek voltam –, és amelyről azt 

reméltem, soha többé nem fog már visszatérni…

Mikes Éva: A komolyzenei szerkesztőséget az 

igazgató úr behívatta. Nyolcan vonultunk be, és két 

órán át pontosan azt fejtegettük az igazgató úrnak, 

hogy a koncepció, az az út, amelyik a csődbe vezet, 

mert ma azt meghirdetni bármely vállalat vezér-

igazgatójának, hogy a piac nem számít, egyszerűen 

egyenlő a bukással. Ez már abból a felfogásból is 

kiderül, hogy úgy tűnik, a kulturális kormányzat, 

Fekete György helyettes államtitkár úr is, azt tar-

totta a legfontosabb szempontnak, hogy végre zenei 

szakember kerüljön a vállalat élére. Ezt mi teljesen 

elhibázottnak tartjuk.”  

(Hungaroton – még egyszer. Kulturális 

kirúgások. Rulett és lemezkiadás. Vicsek Fe-

renc interjúja. 168 óra, 1990. augusztus 7.)

„…ez nem Bors-kontra Fekete-ügy, hanem 

Hungaroton kontra magyar kultúrpolitika” – össze-

gezte a helyettes államtitkár. Elmenőben még kö-

zölte, hogy felkészült ’az elkövetkezendő iszonyatos 

sajtóháborúra’, hiszen további 50 kulturális vállalat-

ra dolgoztak ki új működési stratégiát.”

(Fényi Tibor: Korunk hőse és a Hun-

garoton. Melázné tyúkjai a Szalai utcában. 

Beszélő, 1990. július 28.) 

„- A zenei tanács működne, de a minisztérium 

állítólag nem hajlandó partnernek tekinteni… Nem 
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tudom egyébként, hogy miért érzi magát sértettnek 

a zenei tanács, hiszen megalakulását a minisztérium 

tudomásul vette, s a minisztérium folyósítja szá-

mára a korábbi zeneművész-szövetség időarányos 

költségvetési tömegeit. Ez önmagában is elismerés. 

A törvény egyébként előírja nekünk a különböző 

érdekvédelmi szervezetekkel, kamarákkal, társadal-

mi testületekkel való egyeztetés kötelességét, nem 

saját jó szándékunktól függ tehát, hogy bizonyos 

tanácsadást igénybe veszünk-e vagy nem. Ugyanak-

kor a tárcának joga van olyan tanácsadói testüle-

tet szerepeltetni maga mellett, amilyet akar, s ezt a 

jogát természetesen gyakorolja is. De ez tanácsadói 

testület, és véleménye nem helyettesíti az érdekvé-

delmi szervezetek véleményét. Ez a tanácsadói tes-

tület egyébként olyan szerepet tölt be nálunk, mint 

a fővárosi önkormányzatban a magisztrátus, amely 

semmit sem határoz el, csupán tanácsot ad a pol-

gármesternek.”

(Ki számolt tévesen? Sértődött muzsiku-

sok. Fekete György cáfol. Varsányi Zsuzsa 

interjúja. 168 óra, 1991. február 5.)

„Fekete György helyettes államtitkár úr azon ke-

sereg a Magyar Hírlapnak adott keddi interjújában, 

hogy a Nemzeti Kultúra Napja nem kapott elég hírve-

rést. Részemről éppen ennek örülök. Hiszen ha janu-

ár 22.-ét tényleg ilyen napnak nyilvánítanánk, ismét 

rossz irányba fordulna kulturális fejlődésünk. Elég, ha 

körülnézünk: nincs francia, német vagy osztrák stb. 

kultúra napja… Ennél még aggodalmasabb, hogy a 

helyettes kulturális államtitkár úr arra utalt, hogy a 

jövőben az állam, a kormány ezen a napon osztaná ki 

kulturális díjait. A világ legfontosabb kulturális díjai 

(Pulitzer-, Oscar-, Grammy-, Goncourt- stb.) nem 

állami, kormány által alapítottak, hanem magánkez-

deményezésből születtek. Az alapítók a művészeti 

ágak elismert képviselőit, kritikusait kérték fel a díjak 

odaítélésére. Ezzel az odaítélők vállalják a díjak teljes 

felelősségét, s biztosítják a díjak teljes politikamentes-

ségét… Hitem szerint az államkultúra intézményét 

végre elfelejtenünk kéne, és nem más formában, más 

színezetben újraéleszteni.”

(Rajk László: Államkultúra új színben? 

Népszabadság, 1991. január 24.)

„- Eddig csupa olyasmiről beszéltünk, amit nem 
tesz a minisztérium színházfelügyelő részlete. De mi 
az, amit csinál? Esetleg új koncepciót dolgoz ki? Vár-
ható a színházi rendszer átalakítása?

- Gyökeresen új koncepció aligha születhet mos-

tanában. Egyenlőre a színházak életben maradása a 

tét, s a nehezén túljutva, az új helyzethez mérten 

lehet majd felülvizsgálni a színházi struktúrát. A 

minisztériumnak egyébként az a feladata, hogy a 

színházak működésének jogszabályi feltételeit meg-

teremtse és biztosítsa, s igyekezzék az anyagi meg-

fogalmazásokra is rátalálni. Egyszerűbben és tágab-

ban megfogalmazva: az a dolgunk, hogy mentőövet 

dobjunk a magyar kultúrának.”

(Stuber Andrea: Tét az életben maradás. 

Mentőövet a kultúrának! Fekete György he-

lyettes államtitkár a színházakról. Esti Hír-
lap, 1990. augusztus 2.)

„Tegnap felmentették a Nemzeti Színház igaz-

gató-főrendezői tiszte alól Csiszár Imrét … A 

döntést Fekete György helyettes államtitkár azzal 

indokolta: Csiszár Imre ’alkalmatlan magas szintű 

vezetői posztra’. Kapcsolatteremtő képessége hiá-

nyos, a mai magyar dráma nem kellő súllyal szere-

pelt a repertoárban. A színházban fellazult a mun-

kafegyelem, előadások maradtak el, elszaporodtak a 

hiányzások, az egyeztetési problémák… Ablonczy 

László kinevezése mellett szól – Fekete György in-

doklása szerint – tisztessége, színházközelsége és 

’neuralitása’: nem tartozik semmilyen színházi ér-

dekcsoporthoz. ’Szűz szemmel, tiszta lélekkel’ kezd 

a Nemzeti Színház vezetéséhez, ezen felül élvezi a 

minisztérium teljes bizalmát. A tárca az üzemeteté-

si gondok megszüntetésén túl elvárja a színháztól, 

hogy a megújhodott Magyarország szellemi igénye-

inek megfelelő arculatot alakítson ki.”

(Változás a Nemzeti Színház élén. Ma-
gyar Nemzet, 1991. április 19.)

„…március 27-én 6 órára Fekete György ma-

gához rendelt. Az időpont okozott nekem némi 

gondot, ugyanis éppen erre a napra jelezte a köz-

társasági elnök, hogy megnézi a Kaukázusi kréta-

kör előadását, amit én rendeztem. Úgy véltem, illik 

köszöntenem az elnököt a színházban, kértem te-

hát, válasszunk Fekete úrral egy másik időpontot. 

Erre azonban nem volt mód, mert ő közölte, hogy 

csak aznap, és csak 6 órakor ér rá. Bementem te-

hát a minisztériumba… Ott feküdt az asztalon egy 

Pesti Hírlap, amelyben én adtam egy interjút, és 

azt mondtam, hogy fontosabbnak érzem a politi-

kai szempontok szerepét a minisztérium számára, 

mint a szakmaiakat. Fekete úr ezt nehezményezte, 

mondván, vegyem tudomásul, velem kapcsolatban 

semmiféle politikai szempont nem játszik szerepet, 

a ’kulturpolitika’ egyébként is csak a letűnt rendszer 

terméke volt, itt egyedül szakmai kritériumok dön-


