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Kenedi János 

A civilnek hamis totem, a közösségnek csalfa tabu 

Egy olyan vékony és törékeny politikai kultúrával rendelkező ország törvényalkotását – amilyen a 
magyarországi is – jó, sőt ajánlatos különlegesen érzékenyen figyelemmel kísérnie a nemzetközi 
tudományos és politikai közvéleménynek. A szilárdan demokratikus politikai kultúrájú 
országoknak különleges érdekük, hogy rajta tartsák szemüket azon, valójában mi is történik egy 
inkoherens politikai kultúrájú ország civil nyilvánosságában. Mi több, államilag dirigált 
nyilvánosságával.  

Mind az I., mind a II. világháború kirobbanásában különösen fontos szerepe volt a magyar 
politikai kultúra gyöngeségének. A társadalmi önismeret történelmi zavarainak és a könnyedén 
cenzúra alá rendelhető sajtónak is súlyos a felelőssége a XX. század háborús 
következményeiért. A társadalmi önismeret fogyatékossága és az ország külpolitikai 
robbanékonysága között ugyanis szoros korreláció volt az elmúlt évszázadban, s félő, hogy van 
is a mai fluid nemzetközi politikai helyzetben. A nemzetközi szervezeteknek sem közömbös, hogy 
az alkotmányos demokrácia Magyarországon megfelelő civil kontroll alatt áll-e, vagy a politikai 
pártok szeszélyes és veszélyes belügye, még inkább kiszolgáltatottja. Elég a weimari 
köztársaság végnapjaira gondolni. Érdemes a levéltárosok számára kibocsátott 1995-ös 
UNESCO-ajánlást a figyelem középpontjába helyezni: „Minden országnak joga van megtudni az 
igazat a múltjáról. Minden embernek joga van a tudományos és a történelmi kutatáshoz. Az 
elnyomás áldozatainak joga van kárpótlásra...” 

A történelmi tudás-megvonás és a jelenkori sajtó manipulálását magába foglaló törvénytervezet 
egyazon társadalmi veszélyhez vezethet. E két veszedelem megelőzéséhez egyaránt szükség 
van arra, hogy az EU és az Európai Parlament hivatalos szervein túl a levéltáros civil szervezetek 
Észak-Amerikában, de a sajtószabadságot figyelemmel kísérő egyetemes szervezetek is úgy 
tekintsenek a mai magyarországi törvényhozásra, mint ahol kollektív történelmi amnéziát 
kényszeríthetnek a jelenkor-feltárás jogi, tudományos, alkotmányos rendszerére és a 
sajtószabadság illegitim elfojtására. Valamennyi Magyarországgal szomszédos országnak, 
minden európai és tengerentúli demokráciának ön- és közérdeke, hogy e két törekvés, a 
sajtószabadság felszámolása és a levéltári kutatás akadályozása ne temesse maga alá a 
fasizmus és a kommunizmus után kialakult demokráciákat. 

A legutóbbi hónapokban, amikor a politikatörténeti kutatás tilalomfáit radikálisan megnyírbálta a 
wikileaks, Magyarország kormánya két rendeletet is kibocsájtott. Ezekben – az információs 
önrendelkezési jogra való hivatkozással – egy olyan törvényt helyezett kilátásba, ami még ez év 
novemberében beretvát, zsilettpengét, ollót kínál fel a hidegháborús tabukat tartalmazó politikai 
rendőrségi dossziék önkéntes csonkítására – a közérdekű adatok megsemmisítése céljából.  

 

 

 


