
re a sok közül. A tengernyi szenve-
dést olvasva az ember eszébe jut az
ismert mondás: megbocsátani lehet,
de felejteni nem.

TULOK PÉTER

(Hódmezõvásárhely Önkormányzata,
Hódmezõvásárhely, 2005, 460 oldal,
ármegjelölés nélkül)

SZÕNYEI TAMÁS:

NNyyiillvváánn  ttaarrttoottttaakk
Titkos szolgák a magyar rock
körül 1960�1990

�A beszélgetés alkalmával feladatá-
nak megfelelõen figyelemmel kísérte
a zongorista által játszott dalok szö-
vegét. A zongorista régi olasz világ-
slágereket, valamint Lehár és Kál-
mán Imre mûveibõl összeállított
egyvelegeket játszott. Állambizton-
sági szempontból kifogásolható dal-
szöveg nem hangzott el� � olvasható
egy 1983. november 24-én született
jelentésben, amely a �Dejkó� fedõ-
nevû titkos megbízott egyik felada-
tának teljesítésérõl szól.

1989. június 16-a, Nagy Imre és
társai újratemetése a kollektív emlé-
kezetben egyre inkább az az idõ-
pont, amely a magyar nemzet sza-
baddá válását jelképezi. Arról azon-
ban sokan elfelejtkeznek, hogy a
végnapjait élõ diktatúra milyen aktí-
van próbálta a hatalmat a lehetõ leg-

tovább kézben tartani. Elég Kenedi
János népszerû munkáira utalni,
amelyekbõl világosan kiolvasható,
hogy a június 16-án a Hõsök terén
jelenlévõ összes társadalmi szerve-
zetbe és politikai pártba épített be
ügynököket a hatalom. A pártállam
még ekkor is csak abban tudott gon-
dolkodni, hogy akkor van bizton-
ságban, ha mindent saját kontrollja
alatt tart. Mint az élet minden terü-
letén, igaz volt ez a könnyûzenei
életre is. Errõl szól Szõnyei Tamás
idén tavasszal megjelent Nyilván tar-
tottak címû könyve. A vaskos, több
mint 800 oldalas kötetet nehéz le-
tenni, egyrészt élvezetes stílusa,
másrészt megdöbbentõ dokumen-
tumai miatt.

A szerzõ nem kívánja megszépí-
teni a múltat, ezért a könyvben nem
szólaltatja meg az egykori besúgó-
kat. Helyettük a papírok beszélnek.
Megszólalnak viszont a megfigyel-
tek, Földes László például leplezet-
len õszinteséggel beszél a hatalom-
mal való összeütközéseirõl, apjával,
a meggyõzõdéses kommunistával
való viszonyáról. Részletesen olvas-
hatunk Cseh Tamás és társai 1964.
március 14-i, Operaház-beli hóvi-
rágdobáló akciójáról, melyet Si-
mándy József Hazám, hazám�
áriájára idõzítettek. A retorzió nem
maradt el: ezek után évekig figyel-
ték, jelentések tucatjai készültek ró-
la. Az állambiztonság azonban nem
kizárólag a magyar zenekarokkal
foglalkozott, hanem az ide látogató
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külföldi zenészekkel is. Elsõ olvasás-
ra abszurdnak tûnik, de igaz, hogy
John Lennon özvegye, Yoko Ono is
a magyar III/III érdeklõdésének kö-
zéppontjában állt egy ideig. 1981-
ben, férje halála után fél évvel Ma-
gyarországra utazott pihenni; ebben
minden bizonnyal szerepe volt ma-
gyar származású titkárának, Sam
Havadtöynek. A Hilton szállodában
találkozott a popzenei élet néhány
prominensével. Szinte törvényszerû,
hogy a látogatásról feljegyzés ké-
szült. Egy késõbbi alkalommal talál-
kozott Bródy Jánossal, aki arra kér-
te, támogassa anyagilag azokat a ze-
nészeket, akik állami támogatásban
nem részesülnek. Ono ezután arra
ösztönözte titkárát, hogy ne koope-
ráljanak a Magyar Hanglemezgyár-
tó Vállalattal, hanem alapítsanak
önálló hanglemezkiadót, így törve
meg az MHV egyeduralmát. Errõl
is feljegyzések szólnak.

A szerzõ nagynevû zenekarok-
ról, például az LGT-rõl vagy az
Omegáról meglepõ módon egyálta-
lán nem talált jelentéseket. Õket le-
számítva viszont szinte minden ze-
nei irányzat képviselõje az állambiz-
tonság érdeklõdési körébe tartozott.
A folkmozgalomra például rögtön
rásütötték a nacionalizmus bélyegét.
A jelentések legtöbbször részletekbe
menõen taglalták például a Sebõ
együttes táncházi koncertjeit. Az
egyikben a jelentést tevõ megemlí-
tette, hogy a karácsonyi összejövetel
egyházi jellegû volt, mert a zenekar

a közönséggel együtt elénekelte a
Mennybõl az angyalt. Az under-
groundnál maga az életfelfogás, a
politikai rendszer tagadása és a kap-
csolat az ellenzékkel elegendõ volt a
szoros ellenõrzéshez. A befejezõ
részben megjelennek a rendszervál-
tás elõtti idõszak utolsó �lázadó� ze-
nei irányzatának képviselõi, a
skinheadzenekarok is.

A kötet a magyar könnyûzene
történetének azon részét mutatja be,
amelyet eddig nem lehetett megis-
merni. Ajánlható azoknak, akiknek e
zenekarok a fiatalságukat jelentik, és
azoknak, akik csak a zenéjüket isme-
rik, szeretik. Nosztalgia � egy kicsit
másképp.

TULOK PÉTER

(Magyar Narancs � Tihany-Rév Kiadó,
Budapest, 2005, 832 oldal, 3900 Ft)

SAMUEL P. HUNTINGTON:

KKiikk  vvaaggyyuunnkk  mmii??
Az amerikai nemzeti
identitás dilemmái

Valószínûleg felesleges külön hang-
súlyozni, hogy az amerikai nemzeti
identitás dilemmái nem tekintetõk
pusztán Amerika belügyének � a
globalizáció korában egyetlen or-
szág számára sem lehet teljesen kö-
zömbös, miként gondolkodnak ön-
magukról a világ elsõ számú hatal-
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