
eszköz viszonyát? Egy-egy régió je-
lentõs szereplõi életükben önkörük-
ben maradva ideig-óráig formál-
hatják ugyan a környezetüket, de
meddig terjedhetnek a kollektív em-
lékezetben ezek a helyi színek? Az al-
címben is jelzett, sokhivatású Kincs
István élete tanulságaként sem lehet
kikerülni a kínzó dilemmát: valóban
az egyház papjainak kell megtalálni-
uk azokat a forrásokat, amelyek a hí-
vek gondozásához és a Hivatal mû-
ködéséhez szükségesek, avagy for-
dítva: a hívek adománya az egyházi
tevékenység alapja?

Mi az Egyház (és igaz sáfárai-
nak) feladata a 21. században: szol-
gáltatni vagy szolgálni?

BUDA ATTILA

(Akó Kiadó, Budapest, 2004, 237 oldal,
ármegjelölés nélkül)

ZZáárrtt,,  bbiizzaallmmaass,,  
sszzáámmoozzootttt  IIII..
Irodalom-, sajtó- és 
tájékoztatáspolitika 1962�
1979 (Dokumentumok)

Nagyon nehéz errõl a dokumen-
tumkötetrõl írni. Egyrészt mert a
forráskiadvány mint mûfaj nem re-
cenzióra termett. (A szövegközlés
elvei nagyjából tisztázottak, és a kö-

tet belesimul a hagyományba, ebbõl
a szempontból jó.) Másrészt kifeje-
zetten nehéz errõl a kötetrõl írni,
merthogy igen mocskos dolgok sze-
repelnek a repertoárban.

A kötet tematikai tagolásban
tallóz az 1962�1979 közötti kor-
szak irodalom- és sajtópolitikájára,
valamint a külpolitikai propagandá-
ra vonatkozó dokumentumokból.
A közölt dokumentumok által be-
mutatott korszak irodalompolitikai
problémáját � az MSZMP szem-
pontjából � Aczél György kiválóan
összefoglalta egyetlen mondatban:
�A mi területünkön az 56 utáni
aránylag egyszerû korszak (amikor
betiltani vagy engedélyezni kellett
csak) után ez lesz a legbonyolultabb
dolog.�

Irodalom- és tájékoztatáspoliti-
káról szól ez a könyv, hiszen � lassan
kibontakozik a kép � kultúrpolitiká-
ról a Kádár-rendszer évei alatt nem
igazán beszélhetünk. A többi mûvé-
szeti ágat egyszerûen nem értették
vagy annyira réteg-mûveltségnek te-
kintették, hogy nem tartották veszé-
lyesnek. Így viszont �politikáról�
sem beszélhetünk: pusztán a szerep-
lõket (mûvészeket) ismerték, és ez
alapján tiltottak és engedélyeztek, de
inkább csak sodródtak.

De szembe kell néznünk önma-
gunkkal is, mert a kötet dokumentu-
mai alapján kénytelenek vagyunk túl-
lépni azon az elgondoláson, amely
az aczéli (az is egyre sejthetõbb, hogy
ebben az idõszakban sokkal inkább

Kultúra 125



Szirmai István-i politikáról kellene
beszélnünk) kultúrpolitikát szinte
kizárólag a �három T� jegyében írta
le. Nem, ennél sokkal súlyosabb dol-
gokról volt itt szó. A szövegekbõl ki-
tûnik, miféle technikákkal manipu-
lálták a szerkesztõségek munkáját,
az egyes mûvészcsoportokat. És
nem csak a �nagypolitikáról� van
szó. Adott esetben emberi kapcsola-
tokról: barátságokról és összeveszé-
sekrõl. A figyelmes olvasó, de még
inkább az avatott szem észreveheti,
hogy néha a hatalom primitív mani-
pulációira mennek rá emberek és
sorsok.

Ezen a ponton felmerül egy, a
dokumentumokon messze túlmu-
tató kérdés. Arról ugyanis jó képet
kapunk a kötetbõl, hogyan �irányí-
tottak� a pártból, azt azonban még
nem tudjuk, honnan jutottak meg-
felelõ információkhoz a döntésho-
zók. Mert idõnként az a gyanúnk
támadhat, hogy nem csupán a
hivatalosan tudhatóval voltak tisz-
tában, hanem olyan belsõ informá-
cióknak is birtokában voltak, ami-
ket csak �bizalmas� körbõl tudhat-
tak meg. �Bizalmas� körbõl, amely
alatt egyaránt érthetjük a párt és az
egyes mûvészcsoportok belsõ in-
formációit is. Márpedig ez azt je-
lenti, hogy az �állam�-biztonsági
szervek munkája során szerzett
adatokat kellett felhasználniuk,
amikor határoztak az egyes kérdé-
sekben, vagy döntéseiknek érvényt

akartak szerezni. Ha viszont ez
igaz, akkor nyilván azok a vezetõk
voltak képesek megbirkózni a fel-
adattal, akik közelebb ültek ehhez a
tûzhöz�

Ha idáig eljutottunk, ránk kö-
szön az igazi elborzadás. Képzeljük
el a történészt, aki kizárólag ezekbõl
a dokumentumokból, egyéb forrá-
sok � például interjúk, visszaemléke-
zések � nélkül akarja majd rekonst-
ruálni néhány évtized múlva a kor-
szak történetét. Kiderül számára
minden rossz, hiszen ezek a szervek
azt kutatták, és semmi igazán embe-
ri, semmi becsületes.

Mindezekkel együtt az is érde-
kes (�érdekes�� persze a kései kí-
vülálló számára csak érdekes, hány
gyomorfekély � hogy a komolyabb
szövõdményekrõl ne is beszéljünk �
kóroktanának lehetünk itt szemta-
núi), hogy a �rendszer� értelmiségi
szereplõinek milyen kanyarokat és
kompromisszumokat kellett tenni-
ük, milyen megalázó helyzetbe
hozták õket a politikusok. De azok,
akkor legalább féltek az értelmiség-
tõl, féltek a leírt szótól, ezért kény-
telenek voltak foglalkozni velük:
fontosak voltak, számítottak rá-
juk�

ÖTVÖS ISTVÁN

(Szerkesztette Cseh Gergõ Bendegúz,
Krahulcsán Zsolt, Müller Rolf, Pór Edit,
Osiris Kiadó, Budapest, 2004, 722 oldal,
4500 Ft)
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