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Az egykori kommunista titkosszolgálatoknak dolgozó ügynök figurája a kelet-európai 
nyilvános vitákban igen nagy szerepre, sôt politikai jelentôségre tett szert. Az ügynökök 
leleplezése és megítélése, elítélése avagy felmentése sajátos politikai és etikai téteket 
hordoz. Az ügynöktematika különleges státuszra tett szert, ugyanakkor részben le is 
lett választva a pártállam többi szereplôjének tárgyalásától és megítélésétôl. A blokk 
elsô írásában annak próbálunk utánajárni, hogyan beszélnek az ügynökrôl a publicis-
ták, miféle problémákat vélnek kimondani és megoldani azáltal, hogy az „ügynökje-
lenséget”, az „ügynökügyeket” tárgyalják, vagy esetleg azáltal, hogy bizonyos hírneves 
vagy jelentôsnek tartott személyek ügynökmúltját magyarázzák, felnagyítják avagy ba-
gatellizálják. Más szóval azt vizsgáljuk, hogy az ügynökrôl író szerzôk mit mondanak 
el, vagy mit szeretnének elmondani az ügynök figuráján keresztül önmagukról, má-
sokról, a társadalomról stb. Ezekben a publicisztikákban nagyon sokféle értelmezési 
terep, morális cél és politikai számvetés jelenhet meg. 

Ez derül ki a harmadik írásból is, amely Zygmunt Bauman, a jelentôs szociológus 
esetével foglalkozik. Bauman ügye, mivel híres emberrôl van szó, nem ismer hatá-
rokat, ügynökmúltjáról több nyelven számtalan értelmezés születik, az értelmezôk 
politikai beállítottságától függôen, illetve attól, hogy milyen országban és milyen újság-
ban jelenik meg az adott cikk. A cikkek tétje olykor az igazságtétel, máskor a morális 
igazság, megint máskor az eset tudományos problémává alakul (élet és tudományos 
mû összefüggésévé). 

A blokk második tanulmánya azt vizsgálja, hogy A mások élete címû film és a róla 
szóló elemzések együttesen miként hozzák létre a keletnémet rendszer igazságát – 
legalábbis a poszt-keletnémet kontextusban. Mégpedig nem is akárhogyan jön létre ez 
az igazság, hanem a titkosszolgálatok mûködésének fikciós bemutatása révén, amely 
ugyanakkor dokumentarista jelleget ölt a recenzensek értékelése nyomán. Itt az ügy-
nöktörténet már puszta felület: a bûnben a bûnbánó ügynök hôsként értékelt figurá-
ján keresztül el lehet jutni az össznémet történelemmel való megbé kélésig… 

AZ ÜGYEK ÜGYNÖKEI 
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Berkovits Balázs 

Erkölcstelen besúgók, tehetséges
 áldozatok, áldozatos erkölcsbírók

Az ügynökügyekben a felelôsség és a bûnösség megállapítása elvben függhetne attól,
hogy ténylegesen ki mit csinált, azonban úgy tûnik, a megbocsátás kérdését az elemzések nem 
tárgyalják érdemben, hiszen minden eset csak példa: a „létezô szocializmus”, a „kádárizmus” 

vagy a mai morális, esetleg kulturális „közállapotok” illusztrációja, esetleg az érintettek 
személyes viszonyainak kivetítése. Mi az a kérdés tehát, amire az ügynök személye a válasz?

A diktatúra alatt mûködô titkosszolgálatok kérdésével sok-
féleképpen lehet foglalkozni, például az információs önren-
delkezés, az akták nyilvánossága szempontjából, vagy akár 
a „lusztráció”, illetve az igazságtétel szempontjából is. Köz-
ismert, hogy a titkosszolgálatok – és az egyéb államigazga-
tási szervek szintén titkos egykori – aktáinak csak töredéke 
nyilvános, illetve feltárt, ezért sokan úgy érzik, az igazságtétel 
szempontja idestova húsz éve nem érvényesülhet. Talán ezért 
is van az, hogy egy-egy újabb ügynökügy igen nagy port verhet 
fel, illetve hogy újra és újra ügynöklisták látnak napvilágot. 
A titkosszolgálatokat illetô kérdések közül az elmúlt tizenöt 
év magyar publicisztikájának legfontosabb kérdése, hogy kit 
szerveztek be, ki kirôl jelentett (és az például már sokkal ke-
vésbé, hogy mit…). A közbeszéd az ügynök személyével fog-
lalkozik: a mai „ügynökügyek” és „ügynökviták” diskurzusai 
az ügynök mint személy körül bontakoznak ki. A megszó-
lalók többsége vagy elítélni, vagy felmenteni szeretne, vagy 
pedig elítélni, majd gyorsan meg is bocsátani – talán, hogy 
miközben erkölcsbírói szerepét gyakorolja, ne vádolhassák 
bosszúvággyal. Ezért most félretéve a szélesen értett iratnyil-
vánosság, az igazságtétel, a megfigyelés és megfigyeltség, vagy 
az információs önrendelkezés alapvetô kérdéseit, azt vizsgá-
lom meg, hogy miként gondolkodnak a publicisták, midôn 
a vétkek azonosítása, a felelôsségek megállapítása és a meg-
bocsátás kívánalma felôl értelmezik az „ügynökkérdést”.1 

Elítélni vagy felmenteni?

A magyarországi ügynökviták ügynöke furcsa figura. Jól 
meghatározható személyisége, jelleme van, elemezhetô 
életútja, megítélhetô tevékenysége. A publicisztikák szerzôi-
ben általában az a meggyôzôdés él, hogy meg kell ismerni 
az (egykori) ügynök személyiségét, illetve számba kell ven-
ni azokat a körülményeket, amelyek közepette tevékenyke-
dett. Az ügynök „személyisége”, illetve azok a „kényszerpá-
lyák”, amelyeken mozognia kellett, tárhatják fel azt a titkot, 
amely megérteti velünk, hogy miképp állhatott be a sorba: 

önként vagy kényszer hatására, akár legjobb meggyôzôdése 
ellenére, netán gyávaságból vagy rosszindulatból. Létezik 
tehát egy moralizáló diskurzus, amely az ügynök személyi-
ségének kifürkészésén/létrehozásán keresztül szólal meg. E 
beszédmód „elítélô”, illetve „felmentô” logikája azonos, csu-
pán abban különböznek, hogy milyen típusú okokra, moti-
vációkra és (ügynöki avagy a civil életben véghezvitt) teljesít-
ményekre hivatkoznak szívesen, s abban, hogy ezt a bûnössé 
vagy inkább az áldozattá nyilvánítás céljával teszik. 

A „bûnös” és az „áldozat” azonosítása mellett létezik az 
„ügynököt” sematizáló, s ennyiben szintén moralizáló to-
vábbi álláspont is, amely szerint az ügynök tulajdonképpen 
nem is ügynök, legfeljebb az ügynök „nulla foka”. E har-
madik megközelítés „ügynöke”olyan ember, mint mi, mint 
bárki, közte és közöttünk lényegbevágó különbség nem te-
hetô. Csak egy név, amellyel önkényes módon megjelölünk 
valakit, aki nem rosszabb, igaz, nem is különb, mint bárki, 
pontosabban mint mindenki, aki „kollaborált” a diktatú-
rával – minden egyes ember a saját helyén, a társadalmi 
hierarchia és munkamegosztás adott pontján, vagyis kivétel 
nélkül mindenki, aki nem lázadt a rezsim ellen. Márpedig 
ebben az értelemben – elenyészô keveseket leszámítva – 
mindenki kollaborált. E harmadik álláspontból az követke-
zik, hogy az ügynökügyek teljes mértékben misztifikáción 
alapulnak, projekción, a bûnbakképzés vágyán. Az ügynök-
kérdés vagy egyáltalán nem morális téma, vagy pedig csak 
amennyiben segít leleplezni az össztársadalom mélységes 
és alapvetô immoralitását, vagy esetleg annyiban, ameny-
nyiben a vádlók és igazságkeresôk állítanak ki magukról 
morális szegénységi bizonyítványt ügynökleleplezô hevüle-
tükben, míg az egykorvolt ügynököt vád nem érheti. 

Az ügynök mint az emberi kapcsolatok botránya

Miért alakulhatnak ki ezek az ügynök személyére koncent-
ráló beszédmódok? Ha titkosszolgálati ügynökrôl beszé-
lünk, mindig beleborzongunk, hiszen olyasvalakirôl van 

anBlokk_1.indd   6anBlokk_1.indd   6 2009.05.21.   12:08:262009.05.21.   12:08:26



7

szó, aki kifürkészi személyes viszonyainkat, aki bizalmunk-
ba férkôzve tárja fel magán- és egyéb életünk titkait idege-
nek nyilvánossága elôtt. 

„A totalitáriusnak nevezett rezsimek behatoltak az em-
berek legszemélyesebb kapcsolataiba. Hozzátartozókból, 
barátokból, közvetlen munkatársakból csináltak ügynököt. 
A fônökünk rokonszenve nélkül elvagyunk valahogy. De 
nem tudunk emberi módon élni, ha a hozzánk legközelebb 
álló emberekben nem bízhatunk. Az ügynök visszaélt társai 
bizalmával. Árulást követett el ellenük. Ez tette felelôsségét 
különlegessé.”2

Ezért különösen fontosnak tûnhet, hogy megértsük, mit 
miért követett el az az ember, aki személyes ismerôsbôl 
– leleplezôdése nyomán – idegenné vált, hiszen ismerôs-
ként igazi természete nem mutatkozott meg. A pártállami 
ügynökszerep, ha kizárólag a személy viselkedésére, dön-
tési helyzetére koncentrálunk, magában foglalja az erköl-
csi problémát, ezt kár lenne tagadni. Az ügynöktörténetek 
megkapóak, hiszen az árulót, ezt az új idegent titok lengi 
körül, amihez a kényszer, a beszervezés és a leleplezôdés 
drámaisága társul. E mozzanatok könnyen átalakíthatók 
fikcióvá, a beszervezések maguk is mintha a krimik és az 
összeesküvések dramaturgiája szerint zajlanának. Az ügy-
nök elkülönítésére és kijelölésére tehát születhetnek olyan 
érvek, amelyeket ebben a keretben nem lehet megkerülni, 
amelyek megmutatják, hogy az ügynök miért is tesz szert 
különleges státusra.

„Mert lehet, hogy igaz, amit mond: zsarolható, veszélyez-
tetett helyzetben volt, s ezért nem volt képes megtagadni 
a beszervezést; az azonban biztosan igaz, hogy azok leg-
alább annyira veszélyeztetett helyzetben voltak, akikrôl 
mindent, ami a tudomására jutott, gondosan jelentett, és 
különösen azáltal voltak veszélyeztetettek, mert jelentett 
róluk. Ezt ma már tudnia kell, ha (állítása szerint) akkor 
nem is tudta volna. És ezért esik elkerülhetetlenül erköl-
csi megítélés alá minden, amit ma magáról vallomásként 
megfogalmaz.”3

Az ügynöktörténetekben felidézett cselekményeket és a 
hivatkozott körülményeket legfôképp a megbocsátás mai 
retorikája szervezi meg. Míg azok, akik leleplezôdtek, fo-
lyamatosan magyarázzák az erkölcsi bizonyítványukat, 
addig a legtöbb leleplezô nem gyôzi hangsúlyozni, hogy 
mennyire kész megbocsátani. Ehhez csupán egy vallo-
másra van szükség, ôszinte szóra, feltáró beismerésre, s a 
megbocsátók hada már sorban is áll, hogy feloldozhassa 
a bûnbánót. 

„Sosem az a kérdés, hogy mit csinált valaki harminc év-
vel ezelôtt, hanem az, hogy mit gondol róla most. Ez az 
a pont, ami ebben a történetben érdekes lehet: ki hogyan 
értékeli saját magát. A konkrét ítéletet mindig annak kell 
meghoznia, aki abban az ügyben érintett. Ha engem vala-
ki harminc évvel ezelôtt besúgott, és ezt nekem elmondja, 
akkor az az én feladatom és kompetenciám, hogy megbo-
csátok-e neki, vagy sem.”4

Amikor a megbocsátás szónoka nyíltan beszél, akkor az 
ügynöknek már nincs pszichológiai profilja (amelyet egyéb-
ként oly gondosan dolgoznak ki), és az sem számít, miféle 
károkat okozott egykori besúgottjainak (amirôl egyébként 
is kevesebb szó esik). Már csak „ember”, valamiféle ke-
resztény értelemben vett bûnbánó vétkes, akinek megbo-
csátani szinte kötelességünk. Végül nem az számít, hogy ki 
mit követett el, hanem hogy most miként gondolkodik róla. 
Ha pedig az egykori besúgók között akadna valaki, aki nem 
szívesen fogadja el a megbocsátás retorikája által felkínált 
szerepet, még mindig apellálhatunk országunk (tovább 
élô) erkölcsi slamposságára: 

„A Kádár-rendszerrel kapcsolatban pedig nemhogy külö-
nösebb erkölcsi fenntartások lennének, hanem ez ma Ma-
gyarországon a legnépszerûbb rendszer. Kádár János pedig 
a huszadik század legnépszerûbb politikusa. Nem hinném, 
hogy bárkinek különösebb félnivalója lenne.”5

„Jól tudjuk, Szabó magyarázkodni kezdett, kínosnál kí-
nosabb helyzetekbe ûzve bele saját magát, egykori hazug-
ságát újabbakkal tetézve. Pedig ma már ki a fenét érdekel 
tulajdonképpen, hogy mit csinált majd ötven éve egy húsz 
év körüli fiatalember. (…) Ami nem megbocsátható, az 
az, hogy Szabó nem mondta ki: bocsánat. Ezt tettem, én 
tettem, sajnálom és megkövetek mindenkit, aki ellen vé-
tettem, és megkövetek mindenkit, hogy idáig hallgattam. 
Ugyanis ez a másik vétek, ma már talán a nagyobb vétek, 
a hallgatás.”6

Kissé faramuci arra hivatkozni, hogy a társadalomban 
már amúgy sem élnek „erkölcsi fenntartások”, hiszen mit 
sem ér a beismerés, ha az igazi megmérettetésnek, a bûn-
hôdésnek a lehetôsége nem áll fenn. Sebaj, az ügynökdis-
kurzus fókuszában még ekkor is a megbocsátás vágya áll; 
mintha csak azért képeznénk bûnösöket és áldozatokat, 
hogy mi, nem-ügynökök (vagy soha le nem leplezett ügy-
nökök) megbocsáthassunk. Ilyesfajta felvetések, ítélkezé-
sek, hiteles vagy hiteltelen összeölelkezések mentén zajlott 
Tar Sándor, illetve Szabó István ügye. Ezekben az esetekben 
az is kiderül, hogy a megbocsátó perspektívájából mintha 
nem létezne „elég jó” vallomástétel. Ráadásul a kellô mély-
ségû beismerés hiánya rendre az ország, a magyar kultúra 
erkölcsi állapotának jelévé alakul:

„Nem egykori önmagával kell elsôsorban szembenéznie, 
hanem azzal, aki ma. Nem hivatkozhat arra, hogy tanya-
si gyerek, mert már nem az. (…) A mi legnagyobb sze-
rencsétlenségünk, ha az a fajta besúgói önvallomás lesz a 
követendô minta, amilyet Tar Sándor most produkált. Az 
önsajnálat, az önfelmentés, a csak saját magával elfoglalt 
ember burkoltan szánalmat keltô, célzatosan megformált 
szövege. Aki továbbra sem képes mit kezdeni azzal, aki egy-
kor volt, mert ma sem más. Aki örömmel kapaszkodik bele 
abba, hogy a rendszer és kizárólag a rendszer áldozata volt. 
(…) Most már tényleg csak az hiányzik, hogy személyes 
szinten mindent csak a körülményekre hárítsanak, mond-
ván, minden besúgó áldozat, csak a rendszer bûnös. Így 
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MEGFIGYELÉSI ÜGYEK

válik végérvényessé a magyar kultúrában, hogy személyiség 
és jellem semmit sem ér.”7 

A megbocsátás a vádlók szerint tehát kizárólag az egy-
kori ügynök jelenlegi magatartásán múlik, nevezetesen 
azon, hogy tanúsít-e bûnbánatot. Ezzel szemben a felmen-
tôk soha nem a besúgó vallomástételének módját, annak 
mélységét, szûkszavúságát vagy tényszerûségét tartják fon-
tosnak. Álláspontjuk szerint az számít, hogy egyébként mi-
lyen ember volt a most épp leleplezett személy, hogyan ér-
tékelhetô mûvészi vagy egyéb teljesítménye. Ha a „mérleg” 
pozitív, úgy a történet alakítható olyan módon, hogy eleve 
feltételezzék a szorító és kényszerítô, kikerülhetetlen kö-
rülményeket. A felmentô álláspont nem tagadja a morális 
megítélés lehetôségét, ám a morális nyelvezetet csak azért 
alkalmazza, hogy nyomban fel is menthesse az ügynököket, 
még mielôtt konkrét szerepüket és tevékenységüket mérle-
gelné. Az ügynöki tevékenységet csupán ellensúlyozandó 
negatívumként kezeli, és az egykori ügynök „jobbik felére” 
tekint. Arra, amely azért felelôs, hogy az illetô amúgy kiváló 
ember: mûvész, sportoló, szakember, vagyis valami más 
is, azonkívül, hogy ügynök. Míg az elítélô álláspont az ügy-
nök tevékenységének sûrített ábrázolására helyezte a hang-
súlyt, megbánást követelve, addig ez – ha már a személy 
ügynök-felérôl is szólnia kell – a beszervezés képzeletbeli 
(hiszen nem kutatott) körülményeire utal. A Szabó-ügy-
ben például arra, hogy akiket beszerveztek, fiatalok voltak, 
megtévesztették, és zsarolták ôket, ugyanakkor munkássá-
gukkal ellensúlyozták vétkeiket, amelyek így nem is vétkek 
többé. Ezek a szerzôk tehát nem a morális fogalmak al-
kalmazását próbálják meg kiküszöbölni, csupán a morális 
elítélést támogató szemponttal szegezik szembe a mûvészi 
teljesítmény érvét, vagy azt, hogy az ügynökként azonosított 
személy egyébként milyen (jó) ember, hiszen – a látszólag 
elítélendô – tettével valójában megmentett más embere-
ket (Szabó István), vagy éppen magát a hazát (Medgyessy 
Péter). 

Az egyéb tettek tehát morális értékelésre számot tartó 
cselekedetekké alakulnak át, amelyek az ügynöki tevé-
kenységhez kapcsolható negatív cselekedetekkel össze-
mérhetôek, ezek ellensúlyát képezve. Morális jelentô-
ségre tesznek szert, s az összteljesítményt végül pozitívba 
billentik át. Az efféle erkölcsi kalkulusban a sok jó és 
hasznos cselekedet kioltja azt a kevés kis rosszat, amit a 
felmentô (sôt áldozattá stilizáló) álláspontok kénytelen-
kelletlen elfogadnak: 

„Lehet, hogy az árulás nem egyéb, mint árulás, de az 
áruló nemcsak áruló, hanem egyéb is. Például kiváló író, 
aki eddigi életmûvében komoly társadalmi és erkölcsi ér-
zékenységrôl tett tanúbizonyságot. (…) az árulás és annak 
elhallgatása semmit nem von le írói munkájának értéké-
bôl és abból, hogy a mai magyar irodalomban tôle tudható 
legpontosabban, milyen az elnyomás, a megalázás, a ki-
szolgáltatottság. Nem arról van szó, hogy a lebukott besúgót 
szeretni kellene, hanem arról, hogy kicsinyes kegyetlenség 

Tar Sándor személyét a besúgó szerepére szûkíteni. Esete 
nem egy besúgó leleplezôdése, én legalábbis nem annak 
látom, hanem egy kiváló képességû, nagyra hivatott ember 
tönkretételének és bukásának. Egyben a magyar kultúra és 
a civil társadalom újabb megaláztatásának.”8 

A Szabó-ügyben az egykori filmfôiskolás Máriássy-osztály 
nyilatkozatai azonban már nem a különféle szerepekhez 
tartozó tetteket adják össze és vonják ki egymásból. Fô ér-
vük az, hogy az egykori ügynök egyéb teljesítménye közvet-
lenül felmentést ad a beszervezés és jelentés alól: 

„Ön, kedves úr, nálam sokkal jobban tudja, hogy egy 
mû, egy alkotói pálya elemzése szempontjából nem rele-
váns, hogy a szerzô alkoholista volt-e, mennyi tartozása 
volt, megcsalta-e a feleségét, vagy éppen 19 éves gyerekként 
hagyta magát megfélemlíteni és/vagy segíteni akart egy ba-
rátján.”9 

„Szabó István 45 éve nagyszerû és fontos filmeket csinál 
nekünk. Nemcsak magyaroknak. Elvitte a hírünket min-
denfele a világba. Beírta nevét kultúránk egyetemes törté-
netébe. Szeretjük, tiszteljük és becsüljük Ôt.”10 

A tettek kalkulusát itt már felülírja a szerepek hierar-
chiája, ami azonban rövid úton a szerepek össztársadalmi 
kalkulusává válhat, ahol az ügynökmúlt ténye szintén fon-
tos funkciót tölt be. Ez történik akkor, amikor az ügynököt 
áldozatnak tekintô tiltakozó megfordítja az ügynökvádat: 
igaz, hogy az illetô csupán azért csinált karriert, mert ügy-
nök volt, de – állapítja meg sietve a publiciszta – örüljünk 
neki, hogy így alakult! 

„A vita azt azért jól körüljárta, hogy Szabó remekmû-
veinek megszületésénél a német harmincas–negyvenes 
évek nagy értelmiségi kompromisszumainak ábrázolásá-
ban személyes tapasztalatai mily fontosak lehettek. Ebben 
az értelemben én talán hálás is lennék az ötvenhetes ma-
gyar belügynek, hogy esetleg egy véletlenbôl következôen 
hozzájárulhatott a közép-európai értelmiség mozgásterét 
az egész világnak felmutató emblematikus alkotások meg-
fogalmazásához.”11 

Ekkor a besúgói munka nem úgy jelentkezik, mint ami 
alapvetôen meghatározó lenne a mûvészi vagy egyéb kar-
rier szempontjából, hanem mint valami szükséges feltétel, 
témát adó személyes élmény egy tehetség kibontakoztatá-
sához. Ilyen alapon persze a végtelenségig ábrázolhatnánk 
ezeket a „kompromisszumokat”, s valószínûleg kétségbe 
kellene esnünk, hogy nem mûködik már Közép-Európá-
ban a kommunista állambiztonság: minket már nem szer-
vezhetnek be, s nem tehetünk szert hasonló élményekre, 
hogy pár évtized múltán adekvát módon megjeleníthessük 
a világ számára például Szabó esetét, mûvészetté szubli-
málva a magunk ügyét.

S végül egy példa az erkölcsi hozamok dramatizált kal-
kulusára, amely Paskai László már-már heroikus ábrázo-
lásához vezet: 

„És már látom – egy emberöltô múlva – azokat a vallás-
filozófusokat és drámaírókat, akik a hetvenes–nyolcvanas 
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évek meghatározó magyar fôpapját is a nagy egyházmentôk 
között jelenítik meg. Hiszen az egyház érdekében ô, akár 
saját külsô képét is kockáztatva, tárgyalt az éppen aktuális 
római helytartóval, mentette hittestvéreit, közösségét. Miért 
kellene ezt most vagy a jövôben szégyellni?”12

Az erkölcstelen világrend 
és az ítélkezés lehetetlensége

Az erkölcsi kalkulussal szembehelyezkedô megközelítés 
alapszövegének Nádas Péter 1992-ben írott tanulmányát13 
tekinthetjük, amely szerint a rendszer, a létezô szocializ-
mus volt alapvetôen és minden ízében erkölcstelen, ezért 
benne élve tulajdonképpen nem is volt lehetséges a mo-
rálisan helyes emberi cselekvés. Minden potenciálisan 
morális cselekvés – strukturális okokból – már mindig 
is eleve meg lett hiúsítva, véli Nádas, ugyanis minden az 
ôszintétlenségre, elhallgatásra, elvtelen kompromisszu-
mokra épült. Ezért mindenki, aki benne élt a rendszer-
ben, egyöntetûen és tulajdonképpen egyforma mértékben 
felelôs a diktatúra fenntartásáért, hiszen benne élve, el-
fogadva annak valóságát, legitimálta az erkölcstelen nagy 
egészet. Az ügynök tehát egy misztifikált figura, summáz-
hatnánk Nádas Péter véleményét. Ehhez a megfontolandó 
megállapításhoz azonban úgy jut el, hogy gondolatmene-
tébôl a szocializmus kvázi-társadalomfilozófiáját kerekíti, 
amely rendszer szerinte nem másra, mint a kategorikus 
imperatívusz tagadására épült. Nádas olyan stilizált világot 
állít elénk a létezô szocializmusról filozofálva, amelyben a 
mindennapi kényszerek nem tették lehetôvé a morálisan 
helyes viselkedést, s ahol az ügynökök sem kollaboráltak 
minôségileg másképp, mint bárki más: végezték a dolgu-
kat, legfeljebb erôsebb kényszerek közepette, és ezért ta-
lán intenzívebben szolgálták a diktatúra fennmaradását, 
mint más kollaboránsok. Mindebbôl – Nádast követve 
– azt a következtetést vonhatjuk le, hogy ha nem lehet az 
egész világ, de legalább is az ország morálisan berendezve 
(mivel a kádári diktatorikus politikai hatalom a „szemé-
lyes erkölcsöt relativizáló pragmatikus gondolkodásra”14 
nevelte az embereket), akkor azzal igazán nem érdemes 
foglalkozni, hogy kicsiben milyen. Ha nincs az országban 
erkölcsi világrend, édesmindegy, hogy ki besúgó, ki pos-
tás, ki író, ki munkás, ki pártfunkcionárius, mindenki 
csak teszi a dolgát, a világok legerkölcstelenebbikeinek 
egyikében: „a mi kis békés koegzisztenciánk (…) mo-
rálisan nem volt nagyon igényes. (…) A békés koegzisz-
tencia keretei között mûködô társadalmaknak éppen az 
lett az egyik legjellegzetesebb vonásuk, hogy nem a jó és 
a gonosz fogalmai szerint gondolkodtunk bennük a világ-
ról.”15 Ezért természetesen azok a lehetséges különbség-
tételek is elesnek, amelyeket a tettek és szerepek koráb-
ban bemutatott kalkulusa szerint ügynök és ügynök között 
tehetünk, hiszen nem vagyunk abban a helyzetben, hogy 

„a gonosz mûködését saját feddhetetlenségü[n]k háttere 
elôtt ábrázolhatnánk”.16

Nádas azonban nem azt javasolja, hogy ignoráljuk az ügy-
nöktörténeteket, vagy fosszuk meg ôket személyközpontú-
ságuktól, illetve moralitásuktól. Azt állítja, hogy aki nem 
élte át a beszervezés helyzetét, az nem mondhat ítéletet, 
nem tudhatja, maga hogyan viselkedett volna. Ítélkezzünk, 
javasolja, de csak önmagunkról, meséljünk ügynöktörté-
netet, de csak egyes szám elsô személyben. Azt a borzongató 
kérdést kell tehát feltennünk, hogy „mi”, akik történetesen 
nem vagyunk ügynökök, mi mit tettünk volna a helyében, 
avagy tennénk egy beláthatatlan jövôben. Nézzünk farkassze-
met önmagunkkal, hangzik a felszólítás, s amennyiben saját, 
szigorú és vesénkbe látó tekintetünket magunk sem álljuk, 
akkor másokról sem ítélkezhetünk. Nádas példát mutatva 
elmeséli saját történetét arról, miként „kollaborált” maga 
is, amikor az állambiztonság kísérletet tett a beszervezésére. 
Bár a beszervezés sikertelen, Nádas felhívja a figyelmet saját 
erkölcsi botlására, a kihallgató tisztek elôtt kiejtett meghu-
nyászkodó mondatra. Így azután úgy vélheti, szembenézett 
azzal, amit tett, szembenézett állítólagos erkölcsi vétkeivel, 
amelyek miatt nem ítélkezhet az ügynökök felett. Csakhogy 
a történet megbicsaklik, hiszen Nádas nem tett semmiféle 
elítélendô dolgot, semmi olyat, amit erkölcsi érzékünk ki-
fogásolhatónak találhatna, hiába próbálja azt ekképp beállí-
tani: elmesél egy történetet, amely szerint egy percre mintha 
behódolt volna az állambiztonsági tiszteknek. 

Az erkölcstelen világrend tézise nem tûnik minden ízé-
ben meggyôzônek. Ha Nádas ügynök lett volna, nem írhat-
ta volna meg esszéjét, hiszen nem állíthatta volna hiteles 
módon, hogy ô sem vétkesebb, mint bárki; s megfordítva, 
nem hihetjük, hogy „megbicsaklása” felérne ügynöki je-
lentések írásával, bárhogy is szeretné ezt velünk beláttatni. 
A morális rákérdezés azonban annak alapja – valamiféle 
szekularizált eredendô bûn-koncepció – miatt válik legin-
kább hiteltelenné. Ha „bûnös a rendszer” (ahol a priori 
lehetetlen az erkölcsös cselekvés), és igaz a „kollaboráció” 
tétele (mindenki alkalmazkodott, behódolt, ha élni akart), 
akkor „mindenki egyformán bûnös”, tehát a megbocsátás 
az ügynöknek is ugyanúgy kijár, mint bármelyik másik sze-
gény vétkesnek. Ez a megközelítés, amelyben vannak kol-
laborációtörténetek, ámde nincsenek különös vétkekkel 
jellemezhetô ügynökök, valójában mindig a megbocsátásra 
fut ki, hiszen az eredendô bûnt el sem követték (avagy, ami 
ugyanaz, szükségszerûen követték el), ezért a megbocsá-
tásnak is a priori be kell következnie.

Pszichológiai ok, szociológiai 
magyarázat, erkölcsi ítélet

A morális kalkuláció diskurzusa szerint, tehát amikor el-
ítélô, illetve felmentô álláspontot fogalmaznak meg a pub-
licisták egy-egy személyrôl, meg lehet és ezért meg is kell 

ERKÖLCSTELEN BESÚGÓK, TEHETSÉGES  ÁLDOZATOK, ÁLDOZATOS ERKÖLCSBÍRÓK
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magyarázni, miként jutottak az érintett személyek odáig, 
hogy beszervezôdjenek. Minden személynek van ugyanis 
szociológiailag elemezhetô életútja, pszichológiai profilja, 
illetve visszakereshetô az a kontextus, amelyben ügynöki 
tevékenységét végezte. Ezek az ügynök-figura megjelení-
tésére, szemléletessé tételére összpontosító magyarázatok 
általában abból indulnak ki, hogy az esetek megérthetôek, 
hogy megfelelôképp azonosítani lehet az ügynöki jelentés-
tevés konkrét okait. 

A legtöbb ügynökügyekkel foglalkozó publicisztika ab-
ból indul ki, hogy létezik olyan pszichológiai ok, amely 
az ügynök cselekvését magyarázza, s amelyet fel lehet és 
fel kell fedni, még akkor is, ha pontosan nem is érthetô 
meg, hogyan történt a beszervezés. Az ügynök viselkedése 
abszurd, mozgatórugója tehát mindenképp valami rejtett 
összefüggés, amit napvilágra kell hozni, hogy tevékenysé-
gét a már megértett esetek közé sorolhassuk be. Az okker-
esés legegyszerûbb módja az, ha megkonstruáljuk azt a 
lelkialkatot, amely képes és hajlamos volt a besúgásra, 
illetve amely kölcsönhatásba került bizonyos „külsô”, tár-
sadalminak tekinthetô tényezôkkel. Fel kell tehát lelni az 
ügynökösködés csíraformáját az ügynök személyiségében, 
vagy pedig olyan egyöntetûségeket, az ügynöki tevékeny-
ségre „hasonlító”, arra mutató vonásokat kell keresni az 
életében, amelyek megmagyarázzák, avagy szemléletessé, 
megérthetôvé teszik, hogy valaki ügynöki tevékenységre 
adta a fejét. 

Úgy tûnik, hogy az ügynöktörténetekben három jellegze-
tes magyarázatmodell különíthetô el, amelyek az ügynöki 
cselekvéshez vezetô okokat értelmezhetik, s amelyek az-
után lehetôvé teszik a „besúgás tényének” megítélését is. 

1. Van egy mérlegelô-méricskélô stratégia, ahol az elsô lé-
pés a motiváció tudományos megértése, amit az erkölcsi 
ítéletalkotás követhet. Ami már nem foglalható a determi-
nisztikus magyarázat alá, vagy amely közvetlenül a „jellem-
bôl” fakad, arra rávetheti magát a morál. Amit nem sikerül 
kielégítô mértékben megmagyarázni, ahol felbukkanhat 
a meghatározatlanság, a külsô kényszerítô körülmények 
hiánya, ott mozgásteret biztosítottunk az ügynök „szabad 
akaratának”, s így az egyént tehetjük felelôssé. A kérdés itt 
mindig az, hogy hol vonjuk meg a magyarázatok hatókörét, 
miként szorítjuk az indokolhatóságot korlátok közé, hogy 
teret adjunk az erkölcsi megítélésnek. 

2. Azok, akik minden felelôsség alól szeretnék felmenteni 
az ügynök személyét, a végletekig hajtják a társadalom-
tudományos vagy inkább kvázi-társadalomtudományos 
(történeti, szociológiai, pszichológiai) magyarázatot. Ter-
mészetesen minden eset a végletekig kontextualizálható. 
Az értelmezés ekkor azon a ponton fejezôdhet be, amikor 
eltûnik maga a cselekmény, amikor már lényegtelenné vá-
lik, hogy mit tett az illetô ügynökként, hiszen minden eleve 
beilleszkedik e megelôlegezett magyarázatba. 

3. A magyarázatok egy harmadik sajátos stratégiája, amikor 
maga a pszichológiai magyarázat válik egyúttal morális 
ítéletté, vagyis amikor a pszichológiai alkat egyúttal erköl-
csi alkatot is jelent. Ekkor a morális értelemben vett jellem 
pszichológiai fogalmakban íródik le: az ügynökök jellem-
zéseibôl gyenge, sikertelen, esetleg hatalomvágyó, skrupu-
lusok nélküli emberek portréi rajzolódnak ki. Az ügynök 
különleges kategóriája különleges emberfajtaként lép elô, 
akinek megvannak a saját, más típusokkal összetéveszthe-
tetlen jegyei, aki jól elkülönül más pártállami szereplôktôl, 
jóllehet hozzájuk hasonlóan a diktatúra szolgálatára eskü-
dött fel.

Ezt a 3. értelmezéstípust példázza az az elemzés, amely 
annak a történész ügynöknek az esetét tárja fel, akivel 
szemben „bevetették […] a »Star« módszert, ami egyfaj-
ta pszichológiai kikérdezésbôl állt. Ennek során »Borkuti« 
[Szita László] »hát mondom baszd meg« és »mi a fasz-
nak nem mondtam« fordulatok gyakori közbeszúrásával 
teregette ki saját és barátai magánéletének intimitásait. 
Az azonban tudható, hogy besúgásai hozzájárultak ahhoz, 
hogy az állambiztonság feltérképezze történész kollegáinak 
kapcsolatrendszerét, megadjon vagy megtagadjon beutazá-
si engedélyeket és hozzákezdjen mások beszervezésébe.”17 
Itt tehát egy teljesen megbízhatatlan, alkoholista figurával 
állunk szemben, vagyis ebben az értelmezésben nem vélet-
len, hogy pontosan ô tört meg, míg mások nem: hogy egy 
ilyen „lecsúszott” figura válik ügynökké, az motiválható, ha 
tetszik, „nem véletlen”. A pszichológiai alkat leírása persze 
csak utólagos, követi ama tény megállapítását, hogy az il-
letô ügynök volt: „Elôször társadalmi kapcsolatként, majd 
titkos munkatársként foglalkoztatták, amikor rájöttek arra, 
hogy szószátyársága és gátlástalansága kiváló ügynökké te-
szi ôt.”18 Ez az ügynökportré ugyanakkor Ungváry Krisztián 
a témát tárgyaló könyvébôl kimaradt, talán az általa kivál-
tott tiltakozás miatt. Persze az is jellemzô, hogy a nyílt le-
velet aláíró tiltakozók mivel érvelnek, hiszen ismét csak az 
egykori ügynök valamely jelentôs, „egyéb teljesítményére” 
hiatkoznak: „Szita László életét lehet vizsgálni, magatartását 
bírálni, de nem lehet ôt halála után méltatlan módon pel-
lengérre állítani és rágalmazni. Különösen nem úgy, hogy 
Ungváry nem ismeri sem az elhunyt pályáját, sem szakmai 
teljesítményét, sem pedig a dél-dunántúli régió érdekében 
több évtizeden át tudósként, értelmiségiként és egyszerûen 
emberként kifejtett tevékenységét.”19

„A diktatúrákban nemcsak árulók akadtak, hanem bát-
rak is” – vallja ugyanakkor Ungváry. Azonban nem elemzi, 
hogy ki miként térhetett ki az ügynökmunka elôl, hanem a 
„bátor karakterre” hivatkozik. „Ránki karakán magatartása 
ebben az idôben még jelentett kockázatokat. Annál is in-
kább, hogy kollégái közül sokan nem hozzá hasonlóan cse-
lekedtek. (…) Tisztességes emberek már ekkor is el tudták 
kerülni ezt a tevékenységet, például azzal, hogy nem »vet-
ték a lapot«. […]”20 Így fordulhat elô, hogy sokszor azok a 
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„bátrak”, akik mégis csak társutasok voltak, valamilyen ha-
talommal rendelkeztek, s pont e másféle szerepükre hivat-
kozva térhettek ki a szakszolgálatok elôl. Ungváry ráadásul 
belügyes véleményre hivatkozik (amely a beszervezés vár-
ható sikertelenségére vonatkozik), amikor dicsérôleg emlí-
ti azon embereket, akik nem voltak hajlandóak jelenteni.

„Glatz nem ôszinte (…) egyszerûen nem akar segíteni 
és számára esetleg rázóssá váló témába belemenni, csak 
látszatsegítségnyujtásra hajlandó. Nem érdeke a kölcsönös 
elônyökön való segítés, mivel a K. B.-ban rendelkezik közeli 
rokoni kapcsolattal.”21

Ez a felfogás végsô soron azt erôsíti, hogy az ügynöksze-
rep minden egyébnél sokkal inkább elítélendô, ugyanis kü-
lönleges embertípust jelöl. Hiszen vele szemben egy párt-
állami hatalmi pozíciót betöltô személy (Glatz) is pozitív 
módon felértékelôdhet. Jóllehet Ungváry maga is úgy látja, 
hogy „[s]ok ügynökként megbélyegzett személyrôl kiderül-
hetne, hogy a kényszerpályán belül is találtak mozgásteret 
és meg tudták ôrizni méltóságukat és emberi integritásu-
kat”, a már beszervezett ügynökök felmentése rendre azzal 
jár, hogy még élesebb elmarasztalásban részesüljön az, akit 
az ítész az ügynökök fajtájából valónak ítél. Ungváry Krisz-
tiánnak például az a tézise, hogy az ügynökök általában 
véve (legalábbis az általa elemzett esetek nagy részében) 
nem csupán „gyenge jellemek” voltak, hanem szakmailag 
sikertelenek is, kevéssé „tehetségesek”. Tevékenységüket 
ekkor Ungváry egy pszichológiai összefüggés felmutatásával 
próbálja értelmezni: szakmai életük kudarcát kompenzál-
ták azzal, hogy a nagyokról és sikeresekrôl jelentettek, ám 
sikeresekké még ennek révén sem válhattak. Például egy 
olyan ügynökrôl beszél, akinek a „[s]zámára a jelentések 
egyfajta szellemi kielégülést jelenthettek. A BM felé [sic] 
fontosnak érezhette magát”, vagy a Hétfôi Szabadegyetem 
besúgói kapcsán: „Az érintettek életútját végignézve megál-
lapítható, hogy közülük egyik sem tartozott a demokratikus 
ellenzék magjához. Egyikük sem futott be a rendszerváltás 
után komoly karriert. (…) A besúgás ebben az esetben né-
hány értelmiségi számára egyfajta pótcselekvéssé vált.”22

A 2. eset, a kontextualizáló-felmentô szemlélet, a kvázi-
szociológiai módon definiált „társadalmi helyzet” emlege-
tése jellemzi például a legtöbb Tar Sándorral kapcsolatos 
megszólalást. Tar Sándorról és Tar Sándortól (aki ezekre 
a szófordulatokra igencsak rátanult beszélgetôpartnereitôl) 
minduntalan elhangzik, hogy ô „proli”, alulról jött, nincs 
kapcsolatrendszere, nem úgy, mint a pesti elit értelmiségnek:

 „Ha Tar Sándor netán ellenszenves ember lenne és rossz 
író (márpedig rokonszenves ember és nagyszerû író), ak-
kor se volna szabad ilyen kôszívûnek lenni. Tar melós volt, 
igen, proli, nem holmi haladó értelmiségi dinasztia leszár-
mazottja, kiszolgáltatottabb, mint bármelyikünk. Nekem 
világéletemben az volt a fontos, hogy a kiszolgáltatottakat 
ne lehessen többé megalázni. Tar Sándornak és nekem is 
ugyanaz volt az ellenségünk: Bezzeg ôrnagy és megbízói. 
Ôt így, engem amúgy akartak kicsinálni. Legyünk mi most 

Bezzegék bûntársai Tar Sándor összetörésében?”23 A szer-
zô, miután összemérte a „jóíróságot”, a „rokonszenvessé-
get” az ügynökösködéssel, s képzeletében ezeket kiegyen-
lítette, arra következtetett, hogy iratnyilvánosságra nincs is 
szükség, sôt az csak fokozná a részleges nyilvánosság már 
létezô igen káros következményeit. 

Ebben a kontextusban szinte soha nem jön szóba az, 
hogy ki miféle jelentéseket írt, kinek árthatott potenciáli-
san. A felmentô diskurzus ugyanis ez esetben kizárólag a 
beszervezés feltételezett körülményeire koncentrál:

„Mögöttem álltak vagy négyen civilben. Csendben, rez-
zenéstelenül. Semminek nem éreztem magam, érti, sem-
minek. Egy tárgynak. Egyszerûen megsemmisültem. Nem 
hiszem, hogy akkor, abban a helyzetben élve ki tudtam 
volna jönni úgy, hogy nemet mondok. Ha egy húsdarálón 
áteresztenek, a világon senki sem tudott volna rólam. En-
gem nem mondott volna be két óra múlva a Szabad Euró-
pa Rádió. Én egy proli vagyok, egy senki, akkor meg pláne 
az voltam. A mi fajtánkban több a félelem, génjeinkbe bele 
van már égetve évszázadok óta az engedelmesség, a szolga-
lelkûség.”24

„Hogy Te besúgó és egyben áldozat vagy – kivétel. A sza-
bály valószínûleg más. Azt együtt kijelenthetjük: az állam 
nem hozhat erkölcsi ítéleteket. Te meg én, igen.”25

Ezek a kontextuális, olykor kvázi-szociológiai magyaráza-
tok általában a felmentés retorikáját erôsítik (avagy mérle-
geléskor „pozitíve” esnek latba), míg a pszichológiai érvek 
jellemzôen az elítélését, ugyanis ez utóbbiak megkülönböz-
tethetetlenül fonódnak össze az erényekrôl és gyengeségek-
rôl szóló beszédmóddal. Ekkor fellelhetjük a hagyományos 
szembenállást az erkölcsi-pszichologizáló és a szociologi-
záló diskurzus között. Láttuk, hogy kombinálásuk miként 
vezet például Ungváry publicisztikájában a pszichológiai 
vonások elhatalmasodásához, és az ügynök elítéléséhez, 
ha sikertelen emberekrôl van szó. A pszichológiai és szo-
ciológiai magyarázatokat kombináló moralizálás azonban 
nem mûködhet a saját szakmájukban sikeres ügynökök, 
például Paskai László esetében. Ilyenkor következhet a már 
említett megoldás, a determinisztikus-tudományos magya-
rázatmodell hatókörének korlátok közé szorítása. 

Ungváry Krisztián Paskai-elemzéseit az elsôként említett, 
azaz „méricskélô” kategóriába helyezhetjük. A történetek 
arról szólnak, hogy Paskai kezdetben élni tudott a kibú-
vókkal, azon kényszerítô körülmények ellenére is, amelyek 
ügynöki tevékenységre késztették. Elsô jelentôs besúgásáról 
Ungváry így vélekedik: „az egyházát védô ügynök elárulása 
csak elszólás volt »Tanár« [Paskai fedôneve] részérôl”. Ek-
kor még nem csak egyházát, de saját erkölcsi integritását is 
védte, míg a késôbbiekben ez már nem vélelmezhetô. Fo-
kozatosan írt ugyanis egyre súlyosabb jelentéseket, Ungváry 
értelmezésében: „lelki megtörése tagadhatatlan”.26 Hiszen 
csak „vonakodva engedelmeskedett ügynökként”, s még-
is kialakult benne valamiféle „lojalitás”.27 De miért is kell 
mindenáron következtetéseket levonni az ügynök lelki- és 
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morális alkatára nézve, ami nemcsak hogy a legnagyobb 
mértékben spekulatív, de teljes egészében a méricskélô 
erkölcsi besorolás (a „jó ember” vagy „rossz ember” azo-
nosításának kívánalma) irányítja, ahelyett hogy az elemzô 
feltárná a teljes történetet? Milyen ítéletet is lehet megfogal-
maznia végsô soron, amikor már számba vett sok-sok kö-
rülményt: felmentse-e vagy inkább elítélje? Hiszen az ítélet 
mintha csak élôsködne a feltárt körülményeken. A morális 
fogalmakban való értelmezés tehát paradox módon a törté-
net morális értelmét is elbizonytalanítja. Ismét csak kide-
rül: a morális elítélés vagy felmentés egymással szabadon 
felcserélhetôk, a kérdés csak az, hogy melyik végsô ítéletet 
választjuk a történet feljegyzésekor, ugyanis nem a történet 
határozza meg a morális ítéletet, ez nem következik belô-
le. A történet minduntalan moralizáló spekulációkkal és az 
ezekbôl fakadó önkényes jellemábrázolással és hipotetikus 
erkölcsi motivációkkal van megakasztva és lerontva. Ha 
olyan kérdésekre akarunk felelni, hogy „dönthetett volna-e 
másképp”; hogy „rosszindulatból, karriervágyból, vagy egy-
házát és annak papjait védve cselekedett-e”; hogy „árulása 
elszólás volt-e” csupán, akkor az ügynökök mint eleve lé-
tezô jellemek tûnnek fel, akik bizonyos helyzetekbe kerül-
ve csupán kibontakoznak, megnyilvánítják igazi valójukat. 
Felmentés és elítélés egymással való behelyettesíthetôségét 
ugyancsak jól példázza Kenedi János Tar Sándor ügyében el-
foglalt álláspontja, aki elôször felmenti besúgóját a hozzá in-
tézett nyílt levelében28, majd évekkel késôbb mégis elítéli.29

Az ügynök figurájával kapcsolatban tehát háromfajta alap-
vetô beszédmódot különíthetünk el, illetve azonosíthatjuk 
ezek különbözô mértékû keverékeit (anélkül, hogy fel-
tételeznénk, egy szerzô mindig csak ugyanazon a módon 
nyilvánulhatna meg). A háromféle megközelítést három 
jellegzetes magyarázatforma alapozza meg, amelyek azon-
ban nem kötôdnek szigorúan az elôbbiekhez. Az elítélés és 
a felmentés erkölcsi kalkulusának bûnösképzô, illetve ál-
dozatképzô beszédmódjai egyaránt építenek pszichológiai 
és szociológiai belátásokra, jobban mondva leginkább pszi-
chologizálnak és szociologizálnak, hiszen „jellemhibákkal” 
és „kényszerpályákkal” foglalkoznak. A negatív megítélést 
inkább pszichologizáló, a felmentô ítéletet inkább szociolo-
gizáló okoskodás készítheti elô. A Nádas-féle beszédmódot, 
amely felbukkan egyes eseteket tárgyaló publicisztikákban 
is, de elsôsorban az „ügynökügy” általános megítélésében 
hallatja hangját, minthogy a „kollektív kollaborációt” hang-
súlyozza, valamiféle történeti zárójelezés, egy általános és 
objektív külsô kényszer tételezése jellemzi. 

Úgy tûnik azonban, hogy az esetelemzések és a teljes-
séggel fiktív példák megalkotásának célja mindig ugyanaz: 
felvillantani bizonyos „kényszerpályákat és mozgástereket, 
amelyekkel az egyén a kádári diktatúrában szembesült”.30 
A felelôsség és a bûnösség megállapítása elvben függhetne 
attól, hogy ténylegesen ki mit csinált, azonban úgy tûnik, 
a megbocsátást az elemzés semmilyen értelemben nem 

érinti, hiszen minden eset csak példa: a „létezô szocia-
lizmus”, a „kádárizmus” mint olyan, vagy a mai morális, 
esetleg kulturális „közállapotok” illusztrációja, esetleg az 
érintettek – az ügynöktörténettôl független és értelemsze-
rûen nem nyilvános – személyes viszonyainak projekciós 
felülete, ahol a kutató, a szerzô elsôsorban saját közéleti 
és morális pozícióját igyekszik megjeleníteni az ítélkezésen 
keresztül.

Az ügynökökrôl szóló elemzések önkényesek, mivel a 
személyiséggel és a korrajzzal bíbelôdô ügynöktörténetek 
célja az ítélkezés. Ha a szerzô célja a megbocsátás, akkor 
az elemzéshez olyan eszközöket fog választani, amelyek ezt 
támasztják alá, s szintúgy, ha elítélni kíván, vagy a törté-
netet óhajtja ignorálni. Ha a moralizáló felvetés megelôzi 
magát az elemzést, akkor ez utóbbi feleslegessé válik, már 
semmit sem tesz hozzá az elôregyártott fogalmakban értel-
mezett, eleve eldöntött végkifejlethez. 

Lehet-e másképp beszélni az ügynökrôl, mint a morális 
felháborodás, az áldozattá nyilvánítás, illetve a megbocsá-
tás hangján? Ki lehet-e kerülni a bûn-vallomás-megbocsá-
tás egymást feltételezô morális vezényszavaiból, ördögi kö-
reibôl? Miként kerülhetjük el azt a megannyi erkölcsi és 
pszichológiai/szociológiai feltevést és célkitûzést, amelyek 
eleve, még minden vizsgálat elôtt megadják, hogy hova fo-
gunk kilyukadni? 

Nem önmagában a morális probléma szerepeltetése 
az, ami zavart okoz, hanem a moralizáló célkitûzés, vagy-
is hogy mindenáron ítélkezzünk, itt és most, az ügynökrôl 
mint személyiségrôl, érveljünk bûnössége mellett vagy ellen, 
próbáljuk meg vallomásra késztetni, feloldozni vagy elítélni. 
A morális probléma teljes természetességgel tárulna fel, ha 
végigírnánk egy-egy történetet, ha arra lennénk kíváncsiak, 
miként alakulnak azok az emberi viszonyok, amelyekben 
ügynökök is szerepelnek, ha megvilágítanánk, hogy milyen 
szerepek összegzôdnek az ügynök neve alatt, és ha bevonhat-
nánk az elemzésbe, hogy egy-egy jelentés alakíthatja a meg-
figyelt, illetve az ügynök kapcsolatát és sorsát.
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A kommunista múlt elpiacosítása – Kritikus-hangok 
A mások élete címû filmrôl

„Az egykori Stasi-alkalmazottaknak meg kellene nézniük A mások életét – és szégyellniük magukat.” (Berliner 
Morgenpost)

„Nem játszik szerepet az a kérdés, hogy valóban elképzelhetô-e, hogy volt-e, illetve lehetett-e a megfigyelteket védel-
mezô Stasi-tiszt.” (Frankfurter Rundschau)

 „Az olyan filmek hiánya miatt, mint A mások élete, lett torz képünk az NDK-ról.” (Süddeutsche Zeitung)
„A történeti pontatlanságok mellékesek. […] A mások élete megmutatja, hogy milyen ôrült és bonyolult módon 

képes a jó és a rossz egy ember kebelében kavarogni.”(Die Welt)
„A mások élete nem része a felmentés, a bagatellizálás kánonjának. Árnyalt perspektívája fontos adalék »a második 

német diktatúra« analíziséhez.” (Die Tageszeitung)
„Mértékadó alkotás az NDK-ról. […] Az állambiztonsági tiszt megtérése nem a megbékélést szolgálja, hanem azt 

mutatja meg, hogy miért volt az NDK kezdetektôl fogva bukásra ítélve.” (Die Zeit)
„A rendezô mindazt, ami a Stasi-tiszt lelkében lejátszódik, Saulus Paulusszá való damaszkuszi átváltozásával hason-

lítja össze, amelyrôl az Apostolok Cselekedetei számol be.” (Neues Deutschland)
„Mindenki dönthet, mindenki megpróbálhat jó lenni – még egy Stasi-tiszt is, aki hisz a szocializmus eszméjében.” 

(Der Tagesspiegel)
„A film azt is megmutatja, hogy a Stasi aktái nem mindig az igazságot mutatják, s hogy még az apparátus legbelsôbb 

köreihez tartozók számára is lehetséges volt morális döntéseket hozni.” (Die Tageszeitung)
„Az NDK történetével, úgy tûnik, függetlenül a történeti hitelességtôl, szabadon lehet bánni. A rendezô feltehetôleg 

nincsen tisztában azzal a felmentési mechanizmussal, amely filmjében rejlik.” (Die Welt)  
„Mert nem fér kétség ahhoz, hogy sem a nemzetiszocializmus, sem pedig a Stasi fô funkcionáriusai nem voltak 

földönkívüli szörnyek, hanem emberek, akik aludtak, ettek, zenét hallgattak vagy nevettek.” (Die Welt)
„Akárcsak A bukás, A mások élete is tragikus figurává, a körülmények áldozatává, jó emberré változtat egy tettest.  

Mi lehet vajon az újabb német filmkészítés sikerének oka, amely szándékosan oly kevéssé érdeklôdik a tényleges 
szenvedôk iránt?” (Tagesspiegel)

„Az NDK-t már régóta egy óriási anyagraktárnak tekintik, amelybôl mindenki kedvére kiszolgálhatja magát.” (Ber-
liner Zeitung)

„A film, történetpolitikailag nézve, esztétikai eszközökkel egy német áldozatközösség létrehozásán fáradozik. Ugyan-
azt teszi, amit A bukás: emberivé teszi a rosszat, s ezért különösen veszélyes, hogy a filmet  az NDK-ról kimondott 
végsô igazságként fogadják be. […] Hidegen kalkulált ipari mozi. […] Megbékélésgiccs.” (Telepolis)

„Magyarországon egyelôre kizártnak tartok egy ilyen filmet. […] Csak nálunk fordulhat elô, hogy a besúgók na-
gyobb társadalmi szolidaritást élvezzenek, mint azok, akikrôl besúgtak.” (Filmvilág)

„Németország kivétel, s ezért követendô-követhetô példa is, ahogy […] megpróbál tisztesen szembenézni a náci 
örökséggel;[…] s  most nagy erôvel Von Donnersmarck mûvében, a befalazott keleti Németországgal.” (Filmvilág)

„Sok-sok órán beszélgettem volt Stasi-tisztekkel, de egyetleneggyel sem találkoztam, akit gonosz embernek érez-
tem volna. […] Mindig észrevettem bennük annak felvillanását, amivé lehettek volna; a más körülmények között 
uralkodó jóságét […] A nácizmus tanulmányozásán nevelkedett nyugatnémet történésznemzedék tudós figyelme 
az NDK felé fordult. […] Közös igyekezetük nélkül Németország sohase válhatott volna ilyen jó országgá.” (Élet 
és Irodalom)

anBlokk_1.indd   14anBlokk_1.indd   14 2009.05.21.   12:08:272009.05.21.   12:08:27



15

Az ügynöktéma A mások élete címû
film német és magyar recenzióiban

Bámulatos, hogy az ügynöktéma mi mindenre használható. A körülmények szerencsés 
együttállása esetén jelentôs profittal elpiacosítható, megfelelô interpretációban a 

nagynémet megbékélés ügyének szolgálatába is állítható, sôt még a nemzetiszocialista múlt 
feldolgozásának sikerét is demonstrálhatja. Errôl tanúskodik legalábbis A mások élete címû 

film fogadtatásának története. Ami figyelmünkre azért méltó, mert a bemutatót követôen, 
de még inkább az egy évvel késôbb odaítélt Oscar-díj után, óriási közönséget szerzett az 

ügynöktémának – feltéve, hogy a film nem csak állítja magáról azt, hogy arról szól. 

Török Tamás 

A mások élete címû filmben mindenki találhat valami ked-
vére valót: tetszôlegesen hangsúlyozható a tragikus szerel-
mi szál, mint a cselekmény voltaképpeni magja, de a jó 
állambiztonsági tiszt és a minden rendszerben (tehát az 
1989 utániban is) konform író, illetve kettejük dialektikus 
viszonya éppúgy tekinthetôk az elbeszélés voltaképpeni tár-
gyának, mint a Stasi ügyködésérôl kimondott, univerzális 
igénnyel fellépô, illetve felléptetett igazság.

A mások élete nagyobbrészt 1984-ben játszódik. A Stasi-
tiszt Wiesler azt a feladatot kapja, hogy tartsa megfigyelés 
alatt a rendszerhez egyébként messzemenôen lojális drá-
maíró Dreymannt. Lakását bepoloskázzák, a szomszédokat 
megfélemlítik, s a padláson lehallgatóközpontot alakítanak 
ki. A megfigyelést mindenesetre nem nyugati kapcsolatok 
vagy valamilyen rendszerellenes tevékenység gyanúja, ha-
nem Dreymann felesége miatt rendelik el, aki az NDK egyik 
elismert színésznôje, s akire nem kisebb személyiség, mint 
a hájas kulturális miniszter vetett szemet. Az évtizedek óta 
a Stasinál szolgáló Wieslert azonban megváltoztatja a mû-
vészpár életébe nyert bepillantás. Szakít a rendszerrel, s 
hamarosan védeni kezdi a megfigyelteket. Wieslert a film 
elején mindenesetre még brutális kínzások kezdeménye-
zôjeként és végrehajtójaként látjuk a Stasi börtönében. Mi-
után publikálási tilalommal sújtott barátja öngyilkos lesz, 
az immár megfigyelt Dreymann az NDK-t bíráló pamfletet 
ír a nyugatnémet Spiegelnek az öngyilkossági statisztikák 
elhallgatásáról, illetve manipulálásáról. Wiesler nem tud-
ja megakadályozni, hogy a drámaíró gyógyszerfüggô fele-
ségébôl a Stasi kiszedje annak az írógépnek a rejtekhelyét, 
amellyel a pamfletet írta, s amelynek segítségével be lehet-
ne bizonyítani, hogy Dreymann a pamflet szerzôje. Amikor 
a Stasi emberei megérkeznek, hogy átkutassák a drámaíró 
lakását, Dreymann élettársa kirohan a ház elé, ahol egy te-
herautó halálra gázolja. Amikor Wiesler szabotázsakciójára 
fény derül, lefokozzák, s a Stasi magánleveleket ellenôrzô 
hivatalába kerül. Rendszerváltás. Dreymann megtudja, 

hogy megfigyelték, s megfigyelési aktáinak átfutása közben 
arra is rájön, hogy a megfigyelô védte ôket. Wiesler idôköz-
ben újságkihordásból tengeti a szabotázsakció óta mind 
nyomorúságosabb életét. Dreymann regényt ír Szonáta 
a jó emberrôl címmel, amelyet egykori megfigyelôjének 
ajánl, aki meghatottan megvásárolja a könyvet.

Történeti hitelesség és hiteltelenség

A német sajtóban megjelent bírálatok zömét fôként az 
a meggyôzôdés élteti, hogy A mások életében nem keve-
sebbet láthatunk, mint a megfigyelô állam adekvát, vagyis 
univerzális igazságokat tartalmazó, egyszersmind „az NDK 
belsô igazságának”1 ábrázolását. A német politika pedig 
még a sajtónál is gyorsabban reagál, már a hivatalos pre-
mier elôtt lestipistopizza a filmet, hogy aztán sietve a nagy-
német megbékélés ügyének, vagyis annak a törekvésnek a 
szolgálatába állítsa, hogy a nyugatnémetek végre teljes ér-
tékû németként fogadják el a keletnémeteket. A kulturális 
ügyek mai minisztere premier elôtti repivetítésre invitál-
ta a német parlamentet, majd a vetítés után kijelentette: 
gondoskodni fog arról, hogy a történelemórák keretében a 
német iskolákban is bemutassák A mások életét.2 A film 
megtekintése szinte észrevétlenül, még a hivatalos bemu-
tató elôtt minden jóravaló német állampolgár politikai kö-
telességévé vált. Szûk egy évvel késôbb a jelenlegi német 
kancellárasszony is nyilatkozott a filmrôl. Szóvivôje a kö-
vetkezô szavakkal üdvözölte A mások élete Oscar-díját: „Az 
Oscar-díj fantasztikus igazolása ennek a találó filmnek, en-
nek az autentikus német elbeszélésnek. A film nagyszerû 
bemutatkozása a filmrendezô F. H. von Donnersmarck-
nak, aki a Stasi-drámát érzékenyen jeleníti meg, és ezzel 
az embereket erélyesen megszólítja.”3 A jelenlegi kancel-
lárasszony üzenetének alapelemei: az autentikus német 
elbeszélés (vagyis a sikeres múltfeldolgozás, egyben a film 
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által is megénekelt megtérés sikerének) igazolása, az ér-
zékeny átültetés (vagyis a történeti hitelesség), valamint az 
erélyes megszólítás (vagyis a nyugatnémet részrôl immár 
halaszthatatlan megbékélés a vörös keletnémet múlttal és 
a keletnémetekkel) – mindez a filmet értékelô bírálatok 
döntô részének is visszatérô szólama.

Ha kiindulhatunk a rendezô nyilatkozataiból, A mások 
élete kezdetben nem akart politikai útmutatóvá válni. A ren-
dezô a premier után meglepôdik, hogy a „politikai interp-
retáció ily mértékben elôtérbe kerül”, hiszen „mindössze 
egy izgalmas filmet akartam forgatni”, amely „a félelemrôl, 
a szerelemrôl, a bizalomról és az árulásról szól. Örülnék, 
ha a közönség azzal az érzéssel távozna, hogy jól szórako-
zott.”4 Késôbb azonban, megpillantva a politika és az eszté-
tika összeölelkezésében rejlô lehetôségeket, sietve asszisz-
tál ahhoz: „Végsô soron csak a rendezô érti saját filmjének 
mágiáját. S ezért nem vonhatja ki magát annak elpiacosí-
tásából sem” – mondja egy interjúban.5 Egy évvel késôbb 
már úgy véli, hogy az Egyesült Államokban – „a nagyszerû 
színészi teljesítményeken túl” – azért lehetett ennyire si-
keres a film, mert az emberek rájöttek, hogy a Bush-kor-
mányzat ugyanolyan jövô képét vetíti elôre, mint amilyen a 
Stasi ügyködése volt az NDK-ban.6 A forgatást, mint a film 
médiakampányában hallhattuk, alapos történeti kutatás 
elôzte meg, s úgy tûnik, ennek már önmagában is elegen-
dô garanciának kellene lennie a történeti hitelességre. Hi-
szen a hitelesség voltaképpen az igazság szinonimája. Az 
elenyészô számú kritikus megjegyzés fôként a megfigyeltek 
oldalára átálló, a megfigyeléssel ôket védelmezô és végül a 
rendszer áldozataként megjelenô állambiztonsági tiszt fi-
gurájára, illetve többnyire a nem politikai nézetei, hanem 
a hájas kultuszminiszter által megkívánt szép jegyese miatt 
megfigyelt, bár tönkre korántsem tett, még Honecker hit-
vesét is baráti körében tudható íróra vonatkozik. A mások 
élete eszerint „tragikus figurává, a körülmények áldozatá-
vá, jó emberré változtat egy tettest – és elemberiesíti vele 
együtt a hozzá tartozó apparátust is”.7 Másutt: „A mások 
élete vajon miért arról szól, hogy egy párthû személyt egy 
hízott funkcionárius szexuális ösztöneivel üldöznek, ha a 
film egy társadalmi rendszerrôl akar beszélni?”8 

Mindenesetre Donnersmarck és védelmezôi a film ob-
jektíve kérdéses pontjainak felemlegetésekor felhördülve 
hivatkoznak a mûvészi ábrázolás sajátosságaira, köztük 
is fôként a „költôi sûrítésre”, illetve a „valóság enyhe el-
mozdítására és elidegenítésére”, amellyel a film dolgozik. 
Hiszen így a történeti hiteltelenség, például a megtérô tiszt 
alakja (az egészt, vagyis az állambiztonsági megfigyelés lé-
nyegét ábrázoló részként) is az igazságot szolgálja. Az igaz-
ság minden esetben garantált: ha a helyzet úgy kívánja, a 
történeti hitelesség által, ha másképp, akkor a mûvészi sza-
badság által.

Milyen elôzetes meggyôzôdések vezetik a német nyil-
vánosságot, hogy ennyire egyöntetûen állíthatja a filmrôl, 
hogy autentikusan ábrázolja a megfigyelô állam lényegét? 

Mindannak ellenére, hogy a megfigyeltek oldalára átálló 
állambiztonsági tiszt figurájának elôtérbe állításával a film 
éppen a történetileg objektíve kétségest hangsúlyozza? Ez 
az elôzetes meggyôzôdés, Magyarországhoz némileg ha-
sonlóan, mindenekelôtt a morálisan értett jó és rossz el-
lentétpárjához igazodik, mint ahogy a film alapkérdése is 
voltaképpen az, hogy mit jelent jónak lenni, illetve hogy 
mit jelent az emberi jóság.9 Az ügynöktéma felvetése és tár-
gyalása tehát összeszövôdik az emberi jóság problémájával, 
mint azt kezdetben a rendezô is hangsúlyozta, s amelyhez 
számos kommentár is csatlakozott.

Keletnémet részrôl A mások élete nem váltott ki eluta-
sítást. Ha valaki mégis szólásra emelkedett, és történeti 
hiteltelenséget emlegetett, azt szintén egykori keletnéme-
tek utasították rendre. Egy ízben nem kisebb személyiség, 
mint Joachim Gauck, aki 1990 és 2000 között az Egykori 
NDK Állambiztonságának Dokumentumaiért Felelôs Szö-
vetségi Megbízott, az ún. „Gauck-hatóság” vezetôje volt, s 
aki egy interjúban arra a kérdésre, hogy mi rejlik a tör-
téneti pontatlanság vádja mögött, azt válaszolta: „amikor 
ezt egy recenzióban olvastam, rögtön a keleti újságíró egy 
bizonyos típusára gondoltam, egy háborús nyerészkedôre 
úgyszólván, olyasvalakire, mint például Alexander Osang 
(újságíró és sportriporter az NDK-ban, 1990 után újságíró 
és szépíró), aki sohasem a lényegre kíváncsi. Ezek nem ref-
lektálnak arra, hogy mi volt a saját szerepük a rendszerben. 
Vagy ilyenekrôl van szó vagy pedig régi balosokról, akik az 
ilyen filmeket antikommunista hajtóvadászatnak tart-
ják – amit azonban nem mernek nyíltan kimondani.”10 
Gauck szerint tehát a film a „lényeget” ábrázolja, s a kol-
lektív belebonyolódásra hivatkozva el is utasít mindenfajta 
keletrôl érkezô bírálatot. Ugyanakkor elhallgatja a bírálatok 
jelentôs vonulatát, amelyeket nem „kommunista” szem-
szögbôl fogalmaznak meg. Wolf Biermann, az NDK-ból 
1976-ban kiutasított költô is méltatja a filmet, s úgy véli, 
hogy „A történeti pontatlanságok mellékesek”. Sokkal fon-
tosabb, hogy az „állambiztonság emberei, akik fantomként 
élnek a rendszerváltás óta, végre eleven emberként látha-
tóak. A kísértetek elôlépnek az árnyékból. A mûalkotásnak 
olykor nagyobb a bizonyítóereje, mint a dokumentumok-
nak. […] A mások élete megmutatja, hogy milyen ôrült és 
bonyolult módon képes a jó és a rossz egy ember kebelé-
ben kavarogni.”11

A vörös és a barna múlt, valamint 
az emlékezés szakértôi

Németországban az emlékezést elôszeretettel intézik el az 
áldozat-tettes viszony egyszerû megfordításával. Ebben az 
összefüggésben persze kritikus hangok is megcsendültek 
A mások életével kapcsolatban. Eszerint Donnersmarck 
filmje is csak azt mutatja, hogy „az egykori tettes-nép az 
elmúlt években áldozat-tömegként tetszeleg. […] S A bu-

anBlokk_1.indd   16anBlokk_1.indd   16 2009.05.21.   12:08:272009.05.21.   12:08:27



anBlokk_1.indd   17anBlokk_1.indd   17 2009.05.21.   12:08:272009.05.21.   12:08:27



18

MEGFIGYELÉSI ÜGYEK

kás címû filmhez hasonlóan ezt a filmet is az emberforma 
bestiák melodramatikus kiemelése, valamint a bestialitás 
áldozatai iránti közömbösség jellemzi.”12 Azonban a kan-
cellárasszony fentebb idézett nyilatkozatával egybehang-
zóan még többen vélték úgy, hogy az ügynöktéma abban 
a formában, ahogyan A mások életében megjelenik, azt is 
jól demonstrálja, hogy Németország egyre sikeresebben ab-
szolválja a múltfeldolgozás feladatát, legyen szó a „barna” 
avagy a „vörös” múltról. Valójában persze mindegy, hogy 
melyikrôl, hiszen a két múlt feldolgozása között lényegi 
különbség nincsen. A filmben központi jelentôségû meg-
térés metaforája tehát a német nép 1945 utáni állapotáról 
ad hírt. Minden bizonnyal ez lehetett az oka annak, hogy 
miközben a filmet sokan össznémet érdekek szolgálatába 
igyekeztek állítani, feltûnôen gyakran és mintegy etalon-
ként hivatkoztak egyes, a Harmadik Birodalomról készült 
újabb filmekre, különösképpen A bukásra. A múltfeldolgo-
zás és a megtérés sikerét az elpiacosítás profitjának mér-
téke mutatja. „Az emlékezés elsô számú exportcikkünk” 
– mint egyszer egy német rendezô, igaz, ô legalább kese-
rûen, nyilatkozta.13

A Harmadik Birodalom, mint ismeretes, mindig is elô-
szeretettel prezentálta monumentális filmként önmagát 
– tanú rá Leni Riefenstahl korai munkássága –, de csak 
mostanában érkeztünk el abba a stádiumba, hogy a né-
met emlékezetben a Harmadik Birodalom szinte kizáró-
lag filmként van jelen. A filmrôl (is) szokás úgy vélekedni, 
hogy lényege szerint látvány, látszat, vagyis többnyire nem 
az, aminek látszik. Csak úgy tesz, mintha valami reális ese-
ményt képezne le, miközben létének alapja nem rajta kí-
vül, az általa bemutatott eseményekben, hanem csakis ön-
magában van. Az általában vett mûvészettôl, beleértve tehát 
a filmet is, nemcsak hogy nem vitatható el ez a – mondjuk 
így – „létmód”, hanem egyenesen mint a mûvészet leg-

sajátabb jegyeként szokás rá hivatkozni. Azonban a legtöbb 
film esetében, mely a Harmadik Birodalmat ún. dokumen-
tarista hûséggel próbálja bemutatni, botránnyá válik, hogy 
ezek a filmek is csak úgy tesznek, mintha e korszak borzal-
mait mutatnák be, miközben a felfoghatatlan szenvedést 
puszta látványossággá teszik. 

Egyes kommentárok szerint A mások élete megmutat-
ja, hogy az „emlékezés szakértôi”, ismét tanúbizonyságot 
tettek hozzáértésükrôl. A közelgô Oscar-gála bûvöletében a 
rendezô is egyre inkább úgy látja, hogy az Oscar-díjat ugyan 
a rendezô kapja, de „rajta keresztül egy ország is kapja. 
A szobrocska olyan, mint egy olimpiai aranyérem – ha 
megnyerném, akkor Németországért nyerném meg.”14 
S úgyszintén a fentiek alapján nyeri el teljes jelentését a 
Die Welt Oscar-díjhoz fûzött egyik kommentárjának címe: 
„Dieser Oscar ist gut für Deutschland”, vagyis: „ez az Oscar 
jól jön Németországnak”. Hiszen „fontos üzenet számunk-
ra az, hogy Hollywood elsô ízben tüntet ki egy olyan német 
filmet, amelynek nincs köze a nácikhoz. […] Olyan cezúra 
ez, amelynek jelentôségét aligha becsülhetjük túl. A nem-
zetközi filmszakma immár hajlandó nem csak a barna 
múlt miatt figyelmet szentelni a német filmszakmának”, 
vagyis „immár polgárjogot nyert a másik Németország.”15 
Elsô pillantásra úgy tûnhet, hogy a kommentátor itt azt ün-
nepli, hogy végre megszületett a keletnémet kultuszfilm, 
hogy végre a Kelet is megszólalhat a saját jogán. Mindössze 
aprócska szépséghiba, hogy a „másik Németország” erede-
tileg az ún. „jó nácik” metaforája, egyszersmind a háború 
utáni német önértelmezés bázisa, amely – kétes – legiti-
mációját a Stauffenberg-féle, Hitler likvidálását célzó 1944. 
július 20-i merényletben találta meg (lásd a keretes írást). 
Ugyanebben az újságban egy másik kommentár szintén 
A mások életérôl szólva értekezik arról, hogy a náci dikta-
túráról szóló filmek közös jegye, hogy „sorsokat” állítottak 

Florian Henckel von Donnersmarck

Az Egyesült Államokban az Oscar-díj-gálára várakozó ifjú rendezôvel készített interjú elsô negyedében 1 (kérdezô) 
+ 13 (Donnersmarck) alkalommal hangzanak el a perfekt, perfekció és perfekcionizmus szavak (Die Welt, 2007. 
febr. 22.). Az Oscar odaítélése után készített sok száz interjú egyikében pedig arról beszél az alkotó, hogy egyebek 
mellett azért fog Hollywoodba költözni, mert soha nem szerette igazán Berlint, ezt a „flegma” várost. Önértékelése 
immár azt követeli tôle, hogy abban a városban éljen, ahol olyan emberek laknak, akik nála is sikeresebbek, mert 
csak ez sarkallja igazi igyekezetre. Szintén ezekben az örömteli napokban árulta el az osztrák állampolgársággal is 
rendelkezô rendezô a világnak, hogy zsenge ifjúkora óta Arnold Schwarzenegger a példaképe, aki megtanította arra, 
hogy a „nem vagyok rá képes” kifejezést törölni kell a nyelvhasználatból (Vanity Fair, 2007. márc. 1.). Az 1973-as 
évjáratú Florian Henckel von Donnersmarck régi arisztokrata, s a háború elôtt és alatt leggazdagabb német családból 
származik. Gyermekkorát, köszönhetôen a Lufthansánál menedzserként dolgozó papának, fôként New Yorkban és 
Berlinben, ifjúkorát Frankfurtban (színötös érettségi), Brüsszelben, az egykori Leningrádban (orosz nyelvtanár szak 
2 évig) és Oxfordban (3 év politikatudomány, közgazdaságtan és filozófia az ottani egyetemen) töltötte. 1996-ban kezdi 
filmes tanulmányait a nem éppen a filmes elitképzés részét képezô filmes és tévés fôiskolán, Münchenben. Egykori 
diáktársai fôként rendkívüli magabiztosságára és nagyfokú igazságérzetére emlékeznek. Egy ízben üvöltve támadt rá 
rendezô tanárára, aki az egyik ifjú színésznôt felszólította, hogy önnön „betörése” érdekében vesse le ruháit a jelen 
lévô nagyszámú hallgatóság elôtt. 2006. március 23-án kerül a mozikba elsô, s mind ez idáig egyetlen nagyjátékfilmje 
A mások élete, amelyért 2007 februárjában veheti át a legjobb külföldi filmnek járó Oscar-díjat. Ezt követôen egyebek 
mellett a Bajor Szabadállam legmagasabb kitüntetését, a „Bajor Érdemrendet” is megkapta.

Török Tamás
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elôtérbe.16 A kommentár szerint ilyen például a 2006-ban 
Oscar-díjra jelölt Sophie Scholl, a 2003-as Oscar birtoko-
sa, a Sehol Afrikában, valamint a 2005-ben Oscarra jelölt 
A bukás. Ezeket a filmeket, folytatja a kommentár, az a vád 
érte, hogy „emberiesítenek”, vagyis például az emberarcú-
ként ábrázolt Hitlerrel relativizálják a múltat, mondván, dé-
monizálnánk a fô bûnösöket, ha nem így járnánk el.17

Hangok Magyarországon

Magyarországon érdemi említése A mások életének alig 
volt. Az egyik filmes folyóiratban mindenesetre mindjárt 
két ismert névtôl olvashatunk fenntartás nélkül dicsérô, 
s meglehetôsen homogén üzenetû recenziókat. Szerintük 
(is) a barna múlt feldolgozásában szakértônek számító 
„nyugatnémet »nagy testvér« bátorító-számonkérô jelen-
létének köszönhetô mindenekelôtt” az a „Magyarországon 
(és sehol másutt a szomszédságban)” nem ismert „inten-
zitású-mélységû viviszekció”, vagyis ôszinte szembenézés, 
amely A mások élete alapján a vörös múlt német feldol-
gozását jellemzi.18 Csakhogy az „ôszinte szembenézés” 
médiaipari formájának voltaképpen az szolgál alapjául, 
hogy bármily elvetemült gonoszok voltunk is mi németek, 
úgy mindez immár nem szolgálhat mást, mint hogy meg-
mutathassuk, mennyire jók vagyunk/lettünk végsô soron. 
Minél nagyobb a bûn tehát, annál látványosabb, egyszers-
mind annál kifizetôdôbb a szembesülés vele. S ebben az 
értelemben A mások élete címû film valóban megmutatja, 
hogy „a jó és a rossz végzetesen összefonódik, egymást át-
hatja, sôt a végére még utánozza is egymást. És ettôl igaz 
a film.”19 Egy másik lap egy ún. „Kelet-Európa-szakértô” 
nem annyira a filmre, mint inkább általában Németor-
szágra vonatkozó dicshimnuszával recenzálta A mások 
életét. A cikk szerzôjét nemigen hagyja nyugodni az „a ta-
lány, hogy a náci gonoszság miként keríthette hatalmába a 
magaskultúrának ezt a hazáját”. Ugyanakkor „nincs még 
egy ország, amely ragyogóbb tehetséggel, szívósabban, több 
innovációval nyomozná, tárná a nyilvánosság elé, re-pre-
zentálná saját múltbéli bûneit”. Így nézve nyilván tiszta sze-
rencse, hogy ugyanez az ország elkövethette ezeket az ún. 
múltbéli bûnöket, hogy aztán annál nagyobb szenzációként 
és annál kifizetôdôbben „re-prezentálhassa” ôket. S ennek 
megfelelôen a „Stasi-jelenség páratlan kulturális átvitelét” 
sem magyarázza más, „csakis Nyugat-Németország puszta 
léte és karaktere, a keserves múlt vizsgálatában érvényesü-
lô szigorúan morális, professzionális szemlélet”.20 

A film fogadtatását Magyarországon szinte kizárólag, 
Németországban pedig részben a nemzetiszocializmusról 
szóló német filmek határozták meg. Így állhatott elô az a 
helyzet, hogy bár az autentikus keleti történet ezúttal sem 
született meg, viszont mégis hozzájárulhatott a nagynémet 
történelem értelmezéséhez, hiszen a keletnémet történet 
ábrázolását is a nemzetiszocializmusról szóló filmek ana-

lógiájára képzelték el. A Stasi ügyködésének feldolgozása 
éppen ebben az értelemben válik tehát össznémet érdekek 
szolgálóleányává, mint ahogy a történelmi események is 
német és általános emberi tematikákká – bûn, bûnhôdés, 
megbocsájtás, vezeklés – szublimálódnak a filmben éppen 
úgy, mint ahogy a film recepciójában, köszönhetôen az 
ügyes és átgondolt egyensúlyozásnak a különös (mûvészi) 
és az általános (történeti, ill. történetileg hiteles) között.

       

1  Jutta Oechler, Louise: Packender Stasi-Thriller und bewegende Lie-
besgeschichte. ZDF.de.

2  Neumann, Bernd: Der Oscar für Das Leben der Anderen ist ein 
großartiger Erfolg für den deutschen Film. Presse- und Informat-
ionsamt der Bundesregierung, Pressemitteilung Nr. 75., 2007. febr. 
26

3  Bgr.: Und Frau Merkel gratuliert dazu. Süddeutsche Zeitung, 2007. 
febr. 26.

4  Zander, Peter: Im Ausland wird man immer zuerst auf Nazis an-
gesprochen. Das nervt. Die Welt, 2006. márc. 21.

5  Rodek, Hanns-Georg: „Du musst größenwahnsinnig sein”. Die 
Welt, 2007. febr. 27.

6  Noack, Frank: Oscar, wir sind schon da. Der Tagesspiegel, 2007. 
febr. 24.

7  Schulz-Ojala, Jan: Die Täterversteher. Der Tagesspiegel, 2006. 
márc. 22.

8  Westphal, Anke: Unsere liebe Stasi. Berliner Zeitung, 2006. márc. 
22.

9  Vö. Suchsland, Rüdiger: Mundgerecht konsumierbare Vergangen-
heit. Telepolis, 2006. márc. 28.

10  Lau, Mariam: „Nostalgie ist Erinnerung ohne Schmerz”. Die Welt, 
2006. márc. 22.

11  Biermann, Wolf: Die Gespenster treten aus dem Schatten. Die Welt, 
2006. márc. 22.

12  Schulz-Ojala: i. m.
13  Élet és Irodalom L./5., interjú Malte Ludinnal.
14  Bonke, Johannes – c Pfirstinger, Rico: Über dem Teppich. Der Ta-

gesspiegel, 2007. febr. 27.
15  Clauss, Ulrich: Dieser Oscar ist gut für Deutschland. Die Welt, 2007. 

febr. 26.
16  Kellerhoff, Sven Felix: Filmkitsch und die Wahrheit der Anderen. 

Über Vergangenheitsbewältigung im deutschen Kino. Die Welt, 
2007. febr. 27.

17  Vö. Berkovits Balázs: Hitler, az emberarcú. Élet és Irodalom, 2005. 
máj. 06.

18  Báron György: A személyi követô balladája. Filmvilág, 2007/3.
19  Földényi F. László: A gyanakvás tükrei. Filmvilág, 2007/5.
20  Ash, Timothy Garton: Idegsejtjeinkben a Stasi. Élet és Irodalom, 

2007. szept. 14.

További felhasznált cikkek 
Ehlert, Matthias: Der Freund auf meinem Dach. Die Welt, 2006. febr. 12.
Reuth, Ralf Georg: Ideologisch verblendet und ohne Skrupel. Über DDR-

Geheimdienstler. Die Welt, 2006. márc. 26.
Rathenow, Lutz: Wir waren nicht nur Opfer. Die Welt, 2006. ápr. 09.
Schulz, Werner: Das Leben der anderen hat keinen Preis verdient. Die 

Welt, 2007. febr. 25.
Tilmann, Christina: Wer ist Florian Henckel von Donnersmarck? Der 

Tagesspiegel, 2007. febr. 25.
Neuhauser, Thomas: Das Leben der Anderen. Ein Film von Florian 

Henckel von Donnersmarck. Arte, 2006. márc. 23.

AZ ÜGYNÖKTÉMA A MÁSOK ÉLETE CÍMÛ FILM NÉMET ÉS MAGYAR RECENZIÓIBAN

anBlokk_1.indd   19anBlokk_1.indd   19 2009.05.21.   12:08:272009.05.21.   12:08:27



20

MEGFIGYELÉSI ÜGYEK

A „másik Németország”

Kétségtelen, a németek legsajátabb és kimeríthetetlennek tûnô filmes szenzációforrása továbbra is a Harmadik Bi-
rodalom. A felejtésnek ez a végtelenített folyamata – amelyet sokan a „múlt feldolgozásának” neveznek – úgy tûnt, 
A bukás címû filmmel, költségvetésileg legalábbis, a csúcspontjára érkezett. A német Wehrmacht tiszti egyenruhájába 
öltözött Tom Cruise Berlinben tavaly tavasszal készült fotói mégis azt mutatják, hogy a szenzációkeresletnek csak a 
kínálat, vagyis semmi nem szabhat határt. Tom Cruise a „német ellenállás” szimbolikus alakját, az 1944. július 20-i 
Hitler elleni bombamerénylet végrehajtóját Claus (Schenk Graf von) Stauffenberget alakítja a több elhalasztott pre-
mier után 2009 tavaszán végre bemutatott Valkûr címû filmben. Tom Cruise ebbéli szerepében kisebb belpolitikai 
vihart kavart Németországban, hiszen a kormányzó nagykoalíció mindkét pártjának számos politikusa úgy vélte, hogy 
egy szcientológus nem alakíthatja a nemzet eme szimbolikus figuráját. A protestálók azonban gyorsan rájöttek, hogy 
könnyen azt a látszatot kelthetik, hogy a németek nem akarják, hogy Tom Cruise-nak köszönhetôen emberek száz-
milliói ismerhessék meg, hogy létezett a hitleri rezsimmel szembeni német ellenállás, hogy létezett Stauffenberg, hogy 
létezett a „jó náci”. Ez a belátás talán annak is köszönhetô, hogy Florian Henckel von Donnersmarck, A mások élete 
címû nagy sikerû film rendezôje, az egyik nagy német napilapban megjelent terjedelmes cikkében (Frankfurter All-
gemeine Zeitung, 2007. júl. 3.) nekigyûrkôzött, hogy frissen megszerzett tekintélyének minden erejével odahasson, 
s mentse a nemzet, egyszersmind Tom Cruise becsületét. Németország reménységét Tom Cruise-nak hívják címû 
írása szenvedélyes védôbeszéd a „legnagyobb német”: Stauffenberg mellett.

Azonban a német ellenállásnak, leszámítva néhány inkább kivételnek, mint szabálynak tekinthetô sporadikus akci-
ót, valójában alig voltak látható jelei. Szimbolikus jelentôséget július 20. is csak azért kaphatott, mert legalább látvá-
nyos volt, s ezért a Hitler-ellenes összeesküvés kapóra jött, mint az új (nyugat)német identitás megkonstruálásának 
egyik bármikor gazdaságosan újrahasznosítható terméke. Az ilyen sûrítések azonban elkerülhetetlenül optikai csaló-
dáshoz, sôt torzuláshoz vezetnek, s így már szinte senki nem veszi észre, hogy Stauffenberg és a német katonai ellen-
állás mítosza valójában a tettes-áldozat viszony megfordításán alapul. A felejtést rövidebben definiálni aligha lehetne. 
S ezért még nagyobb szimbolikus jelentôsége van annak, hogy éppen a jelzett dátum vált a német ellenállás, az ún. 
„másik Németország” szimbólumává. Churchill, mint ismeretes, tömören a Harmadik Birodalom hatalmasságainak 
egymás kiirtását célzó hatalmi harcaként jellemezte a merényletet. A háború után a német társadalom nagy része, a 
még a merénylet napján rádiószózat formájában elhangzott hitleri útmutatást nem feledve, miszerint az összeesküvôk 
„becsvágyó, lelkiismeretlen és ostoba, bûnözô katonatisztek”, akiknek nincs helyük „a német nemzetközösségben”, 
hosszú ideig egyszerûen árulóknak tekintette az összeesküvôket. Július 20. háború utáni image-ét késôbb, a hideghá-
ború mellett olyan látványos perek segítették, mint a jeruzsálemi Eichmann-, illetve a frankfurti Auschwitz-per. Ezek 
a perek ugyanis a németek Keleten végrehajtott tömegmészárlásait széles körben ismertté tették, s ilyen körülmények 
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között német részrôl jelentôsen megnôtt a kereslet egy, a németeket kedvezôbb fényben megcsillantó „ellenemléke-
zésre”. Eszerint a németek nemcsak csatlósai voltak a Hitler-rezsimnek, hanem sok esetben ellenállást is tanúsítot-
tak. Július 20. idealizálódása, sôt ikonná válása a hatvanas évek elején érte el csúcspontját, az összeesküvôk árulókból 
egy csapásra hôsökké váltak, akik morális indíttatásból álltak ellen, éspedig már kezdettôl fogva. 

Egyidejûleg azonban néhány kritikus hang is megcsendült, s közöttük is különös figyelmet érdemelnek Hannah 
Arendt észrevételei, amelyek az Eichmann-perrôl készített beszámolójában olvashatóak. Arendt radikálisan kétségbe 
vonta az összeesküvésnek a „lelkiismeret lázadásaként” való leírását, amely a mai napig a háború utáni Németország 
önértelmezésének egyik legfontosabb eleme, s vitatta, hogy a merényletnek bármiféle morális indítékai lettek volna. 
Az összeesküvôk, így Arendt, meglepôen nagy számban voltak a nácizmus hívei, illetve a Harmadik Birodalom magas 
rangú hivatalnokai, akik kizárólag a háború elvesztése és a feltétel nélküli kapituláció miatti rettegésüktôl sarkallva 
szálltak szembe „Führerükkel”. Szakadatlan lelkiismereti problémáik „kizárólag a hazaárulásra és a hûségeskü meg-
szegésére vonatkoztak”, miközben a zsidók kiirtásával szemben teljes közönyt mutattak. Mint ahogy legtöbbjüknek 
semmilyen lelkiismereti válságot nem okozott, hogy a Wehrmacht tisztjeként fél Európát lángba borítsák. A Hitler el-
leni merénylet csak a felszín volt: az összeesküvô katonatisztek hôsies szíve a vaskereszt alatt dobogott, s így az utókor 
szerint általuk szimbolizált „másik Németországot – mondja Arendt – még mindig szakadék választja el a civilizált 
világtól.”  

És valóban: a Wehrmacht túlnyomórészt nemzeti-konzervatív arisztokrata katonatisztjei a hitleri hatalom-
átvételt megelégedéssel fogadták. Számos összeesküvô vett részt a Szovjetunió ellen vívott háborúban. Ma már 
jól tudjuk, hogy a Wehrmacht egyik hadseregcsoportját irányító Henning von Tresckow környezetébe tartozó ösz-
szeesküvôk pontos információkkal rendelkeztek a különbözô Einsatzgruppék és rendôri osztagok által a Szovjet-
unióban elkövetett tömegmészárlásokról, és semmit nem tettek azért, hogy ezeket megakadályozzák, sôt végre-
hajtásukat sok esetben segítették is. Az összeesküvôk számos tervet vázoltak fel a Hitler kiiktatása utáni idôszak 
társadalmi formájáról, de egyiken sem hagyta rajta nyomát a demokrácia iránti elkötelezôdés. Jellemzôen a te-
kintélyuralmi állam fenntartása lebegett a szemük elôtt, sôt, az ellenállás sokuk számára a nemzetiszocializ-
mus megmentése érdekében vált szükségessé, mert az összeesküvôk szerint Hitler saját hitvallását árulta el, 
amikor nacionalistából imperialistává lett. Abban azonban legtöbbjük egyetértett Hitlerrel, hogy a világra nem 
köszönthet béke és nyugalom, ameddig a „zsidókérdést” nem „oldották meg” végleg. Stauffenberg a szovjet 
hadjárat fôpróbájának számító Lengyelország elleni háborúból a feleségéhez írt levelében a népességet „csôcse-
léknek” nevezi, „amely zsidókból és mindenféle kevert népbôl áll”, s „csakis a korbács alatt érzi jól magát”.
Ô lenne tehát a „mi”, vagyis a németek „Übermensch”-e, ahogyan Donnersmarck említett cikkében fogalmaz. 
Mint beszámolójából kiderül, az ifjú rendezô már gyermekkorában megtanulta mindenekfölött tisztelni Stauffen-
berget. Hiszen amikor családi és baráti körben a július 20-i összeesküvôk kerültek szóba, Donnersmarck mamája 
szinte hisztérikus izgalomba esett, hiszen senkit az égadta egy világon nem csodált annyira, mint Stauffenberget. 
Az ifjú rendezô jóindulatúan elnézô mosolyokra számítva, színlelt pironkodással vallja be, hogy a július 20-i ösz-
szeesküvôre vetett pillantását némileg elhomályosítja ez az örökségként átvett feltétlen szimpátia („családalapú 
szenzibilizáció”). E pillantás számára mi más is lehetne a július 20-i merénylet filmes feldolgozásért kiáltó esz-
szenciája, mint az, hogy „egy sikeres, hazáját szeretô tiszt és családapa követte lelkiismerete szavát, és hajlandó 
volt a hozzá hasonlókkal együtt hûségfogadalmát megszegni, és a zsarnok Hitlert a levegôbe repíteni”. Ennek meg-
felelôen a német nemzet csakis a hála nyelvén szólhat Tom Cruise-ról, aki nagyvonalúan rábólintott Bryan Singer 
felkérésére, s így „szupersztár-fénye” ragyogásba boríthatja „a német történelem legsötétebb fejezetének e ritka 
dicsôséges pillanatát”. Donnersmarckból, úgy tûnik, még az unokák generációja számára sem anakronisztikus né-
met reflex szólal meg, miszerint a hûségfogadalom (nota bene: Hitlerhez) kötelez, így annak megszegése nagyfokú 
lelkierôt kíván, s csakis valami sokkal nemesebb, ha úgy tetszik, nemzetibb cél érdekében hajtható végre. Csak egy 
„Übermensch”, „a mi Übermenschünk” lehet erre képes. Talán nem vagyunk ünneprontók, ha a túlhevült Don-
nersmarck übermencsezését kiegészítjük azzal, hogy a magát egyebek mellett a szociáldarwinizmusból eredez-
tetô nemzetiszocialista fajelméletben az „Übermensch” az „Untermensch”-sel, azaz az „alsóbbrendû emberrel” 
szembeállítva nyeri el teljes jelentését. Mint Heinrich Himmler 1935-ben, egy SS-ünnepségen tartott elôadásában 
fogalmazott, az „Untermensch” kategóriába a zsidó és a bolsevik – mivel ugyanaz – egyaránt beletartozik. Ez a 
borzalmas képzôdmény, meséli Himmler, még az állatoknál is alacsonyabb rendû, s egyetlen cél vezérli: a nyugati 
kultúra elpusztítása. Ami Stauffenberget illeti, Donnersmarcknak – akirôl filmje alapján sokan gondolták azt, hogy 
átlagon felüli érzékenységgel viseltetik az elnyomottak és a szenvedôk iránt – valójában igaza van, hiszen, mint 
fentebb láttuk, Stauffenberg vérbeli árja felsôbbrendû ember volt. 

„Nehéz téma” – véli Donnersmarck, majd sietve hozzáteszi, hogy szerencsére a Valkûrt rendezô Bryan Singer tud-
ja, hogy „komoly filmet” nem szabad szupersztárok nélkül forgatni, mert csakis ôk képesek arra, hogy „egy nehéz té-
mát a publikummal megértessenek”, s így biztosak lehetünk abban is, hogy „Németország tekintélyének Tom Cruise 
többet fog használni, mint amennyit akár tíz futball-világbajnokság használhatott volna”.

Török Tamás

A „MÁSIK NÉMETORSZÁG”
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Zygmunt Bauman esete
A nemzetközileg elismert lengyel szociológus, Zygmunt Bauman körül kirobbant ügynökvita 

számos tanulsággal szolgál. A múlttal való szembenézés követelménye, a „történeti 
igazság” kérdése vagy a bûnösség-ártatlanság megítélése mind fontos eleme a Bauman-

esetnek. Miután Bauman életének „sötét oldala” napvilágra került, a vitában érdekes 
módon az a kérdés is hangsúlyossá válik, hogy vajon az élet lemérhetô-e az életmûvön, 

illetve leértékelôdik-e a tudományos munkásság az újabb ismeretek fényében?

Carola Söller 

Lengyelországban 1989-ben a kommunista múlttal való 
szembenézést és az arról folytatandó vitát elnapolták. A ke-
rekasztal-tárgyalások és a békés rendszerváltás után az elsô 
nem kommunista miniszterelnök, Tadeusz Mazowiecki 
úgy döntött, hogy nincsen szükség bírósági eljárásra, illetve 
a Lengyel Népköztársaság (Polska Rzeczpospolita Ludowa, 
PRL) személyi örökségével való leszámolásra. A kormány-
zati idejét jellemzô „megelôzô felejtés” mégsem tudta meg-
akadályozni, hogy a múlttal való szembenézés a következô 
évek nyilvános vitáinak egyik központi témájává váljon. Az 
egyik politikai vitatémát éppen a politikusoknak, valamint 
korábbi másként gondolkodóknak a Lengyel Népköztársa-
sággal, illetve a kommunista titkosszolgálattal (Służba Bez-
pieczeństwa, SB) való együttmûködése adta.

Lengyelországban 1997 óta érvényben van egy átvilágítási 
törvény, amely elôírja meghatározott köztisztviselôi pozíciók 
betöltôinek és jelöltjeinek, hogy tegyenek írásbeli nyilatkoza-
tot arról, „együttmûködtek-e” valaha a biztonsági szolgálattal 
1944. július és 1990 júliusa között. Igaztalan közlés esetén, 
amennyiben a késôbbi vizsgálat erre fényt derít, az érintett 
személyeket tíz évre eltilthatják mindennemû nyilvános hi-
vatal viselésétôl. Az átvilágítási törvény 2007-es módosítása 
óta a vizsgálat elvégzésében a Nemzeti Emlékezet Intézete 
(Institut Pamięci Narodowej, IPN) az illetékes – ráadásul a 
titkosszolgálat aktái is ide kerültek. Az IPN megalakulása óta 
a lengyel politikai berendezkedés egyik vitatott intézménye: 
támogatói és kritikusai között rendszeresen fellángolnak a 
viták a konkrét átvilágítási ügyek kapcsán.

A tisztségviselô-jelöltek átvilágítása mellett az IPN önálló 
kutatásokat is folytat, a Lengyel Népköztársaság történeté-
rôl felállítása óta aktívan publikál. A legnagyobb feltûnést 
azok az esetek keltették, amelyekben kollaborációgyanút 
fogalmaznak meg olyan prominens lengyel polgárokkal 
– gyakran morálisan korábban megkérdôjelezhetetlennek 
vélt tekintélyekkel és tudományos autoritásokkal – szem-
ben, akik tulajdonképpen nem is állnak a törvénybôl adódó 
átvilágítási kötelezettség alatt. AZ IPN egyik elhíresült pub-
likációja Az állambiztonság és Lech Wałęsa. Adalék egy 
életrajzhoz címmel jelent meg a korábbi lengyel elnökrôl 

és annak „Bolek” néven folytatott állítólagos titkosügynöki 
tevékenységérôl. Ez, valamint az ezt követô heves vita csak 
egy példa arra, milyen hatással bír az intézet ilyen irányú 
tevékenysége. A vita hevében az IPN bezárásának követelé-
se is elhangzott.

A következôkben is egy olyan esetrôl lesz szó, ami füg-
getlen a hivatalos átvilágítási procedúráktól. Témánk az a 
vita, amit Lengyelországban és azon kívül az ismert szocio-
lógusnak, Zygmunt Baumannak a Lengyel Népköztársaság 
rendszerével való együttmûködése, pontosabban ennek 
nyilvánosságra kerülése keltett. Az „igazság” kiderítése a 
szociológus múltjáról itt nem lehet célunk; ehelyett azt kí-
vánjuk elemezni, hogy az egyes szereplôk milyen érvekkel 
és milyen célkitûzésekkel vesznek részt e vitában. Rá kell 
mutatnunk, hogy a Zygmunt Bauman esete körüli vitában 
– összevetve a témához kapcsolódó más lengyel diszkusz-
sziókkal – néhány sajátosság is megjelenik. Bauman esete 
ugyanis lényegében az állam és az állampolgárok múlttal 
való szembenézésének alapvetô és mindig visszatérô kér-
déseirôl, problémáiról szól. A vitában a „történeti igazság” 
kérdésérôl, valamint ezzel szoros összefüggésben azon ak-
ták mibenlétérôl és értékelésérôl van szó, amelyeken az 
említett ismeretek a legtöbbször nyugszanak. Központi je-
lentôségû lesz továbbá a „bûnösség” kérdése is, akárcsak 
Bauman életének és tudományos mûvének értékelése az 
esetleges korábbi vétkek fényében.

A vita eredete

Zygmunt Bauman esetének híre 2006-ban látott napvilágot 
elôször a lengyel nyilvánosságban. A történész és az IPN ké-
sôbbi munkatársa, Piotr Gontarczyk, tett közzé egy cikket 
az OZON folyóiratban, melyben utalt arra, hogy Bauman 
1945 és 1953 között nem csak politikai tisztként dolgozott 
a Népköztársaság belbiztonságának kötelékében (Korpus 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, KBW), hanem egyúttal a 
katonai hírszerzés (Informacja Wojskowa) informátora-
ként is tevékenykedett.1 Az IPN archívumának újabban fel-
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fedezett aktái szintén azt mutatták, hogy Bauman a KBW 
katonai tisztjeként aktívan és sikeresen harcolt a lengyel 
underground ellen, amiért ráadásul ki is tüntették. A hír-
szerzésnél végzett informátori tevékenysége alól három év 
elteltével – a KBW-n belüli gyors elômenetelének köszön-
hetôen – felmentették. E cikk mellé a folyóirat szerkesztô-
sége csatolta Baumannak a felmerült vádakra adott, rövid-
re fogott válaszát is. Ebben Bauman hangsúlyozta, hogy a 
közzétett információk semmiképp sem újak, mindig is vál-
lalta a múltját; leszögezte továbbá, hogy a felhozott adatok 
szelektívek, azokat sajátos szempontok szerint válogatták 
ki. Mindazonáltal elismerte, hogy valóban aláírt egy köte-
lezettségvállalási nyilatkozatot a hírszerzéssel folytatandó 
együttmûködésrôl. Ezen túl arra is utalt, hogy a lengyel tit-
kosszolgálat aktáiban biztosan lehetne jóval több anyagot 
is találni, amelyekben viszont a megfigyelés tárgya ô maga. 
Nem sokkal ez után Gontarczyk jóval rövidebb formában 
újból megjelentette a fent említett információkat a Nemze-
ti Emlékezet Intézetének kiadványában. Bauman válaszára 
nem utalt ugyan, állításait azonban megerôsítette a felme-
rülô további forrásanyagokkal.2

Miközben e közzététel Lengyelországban kevés, illetve 
visszafogott reakciókat váltott ki, a történész Bogdan Musial 
közel egy évvel késôbb a német Frankfurter Allgemeine 
Zeitung hasábjain vetette fel újra a témát.3 Lényegében új-
raközölte Gontarczyk cikkének információit, majd össze-
függésbe hozta Bauman ügynökszerepét életmûvével. Ezt 
további újságcikkek követték más német, osztrák és svájci 
lapokban, amelyekre azután Bauman egy interjú kereté-
ben válaszolt a brit Guardianben 2007 áprilisában.4 Csak 

ezután vált az eset a lengyel sajtóban is vitatémává. Külö-
nösképpen a Gazeta Wyborcza és a Rzeczpospolita nevû 
lapok voltak aktívak, s jelentettek meg még 2008-ban is írá-
sokat a témában.

Már ezen a ponton is megmutatkozik a Zygmunt Bau-
man körüli vita egyik különlegessége. Amíg lengyel pol-
gárok ügynök esetei gyakran napokig és hetekig uralták a 
médiát, míg Lengyelországon kívül csak egyesével, rövid 
cikkekben és kommentárokban jelenhettek meg, addig 
Zygmunt Bauman esetét külföldön messze nagyobb fi-
gyelemmel követték, mint otthon. A Musial németországi 
cikke által kiváltott fokozott érdeklôdés egyik oka biztosan 
az, hogy Bauman mûveit a német ajkú és az angolszász 
világban egyaránt széles körben ismerik.  Musial cikke a 
Frankfurter Allgemeine Zeitungban jelent meg, ennek 
tudható be, hogy az ô írása, nem pedig Gontarczyké váltotta 
ki a vitát. Lengyelországban viszont a Guardianben meg-
jelent Bauman-interjú mint hivatalos megszólalás indította 
el a disputát. Talán éppen a katonai titkosszolgálattal és a 
kommunista rendszerrel való együttmûködés kapcsán itt 
kifejtett érvelés kínált jó alkalmat a lengyel újságíróknak 
arra, hogy Bauman tetteit elnézôen, vagy ellenkezôleg, egy-
értelmû kritikával kommentálják.

Történeti igazság és biográfia

Ahogyan a lengyel, úgy a külföldi cikkekre és kommentá-
rokra is érvényes a megállapítás, hogy a bevezetôben emlí-
tett problematika Bauman esetében is meghatározta a vitát. 

Zygmunt Bauman

1925-ben Poznanban született zsidó származású lengyel szociológus. 1968 után a varsói egyetemrôl rövid tel-avivi 
kitérôt követôen az angliai leedsi egyetemre kerül tanárnak, ahol rögtön tanszékvezetô is lesz. Nemzetközi ismert-
sége a leedsi periódustól datálható. Bauman korai mûvei a munkásmozgalom és a társadalmi rétegzôdés kérdéseit 
tárgyalják. Késôbb a modernitás és a racionalizáció következményeivel foglalkozik, elsô világhírû mûve az 1989-es 
Modernity and The Holocaust. Bauman az idegen figurájának megalkotását és kizárását a modern racionalizáció 
egyik alapelveként azonosítja, ezzel a holokausztot, Arendthez és Adornóhoz hasonlóan, nem premodern regresszió-
ként, hanem a felvilágosult modern világ belsô tulajdonságaiból fakadó történésként értelmezi. A kilencvenes években 
a fogyasztói társadalom és a globalizáció kérdése felé fordul, a modern és a posztmodern, vagy mint késôbb nevezi, 
a szolid és a likvid modernitás különbségét elemezve. A globalizáció társadalmi következményeivel foglalkozó köny-
ve (1998: Globalization: The Human Consequences. New York, Columbia University Press) a globalizációkritikus 
mozgalmak egyik alapolvasmányává vált. Második leghíresebb könyvében, a Liquid Modernityben (2000, Camb ridge, 
Ithaca, N.Y., Cornell University Press), az új, likvid modernitás fô jellemzôjeként azt emeli ki, hogy a neoliberális 
társadalomszervezôdés feláldozta a köz intézményeit a gazdasági és személyes szabadság oltárán, s a közösen generált 
kockázatok és szenvedések ezután már csak egyéni felelôsségvállalásban, vagy individuálisan ellenôrizhetônek hitt 
ál-veszélyforrásokban (pl. elhízás) csapódhatnak le. A szociológia szerepét ilyen adottságok mellett abban látja, hogy 
a felszámolódott „köz” lehetôségét újra meg újra elgondolhatóvá tegye. Az egyének elbizonytalanodását, a biztonság 
hiányát ugyanis nem legyôzendô rossznak, hanem az ember lényegét jelentô közös önalkotás szükséges feltételének 
tartja. Keith Tester „baumanológus” összefoglalása szerint Baumannál „a társadalomról való gondolkodás az embe-
riségért való gondolkodást jelenti” (Keith Tester: Introduction. In Zygmunt Bauman – Keith Tester: Conversations 
with Zygmunt Bauman. Cambridge, Polity Press, 2001, 13.), abban az értelemben, hogy az ember lényegét alkotó 
szabadság csak a közös önalkotás lehetôségeinek folyamatos keresésében valósulhat meg. Bauman modernitáskriti-
kája, a szolid és a likvid modernitás esetében egyaránt, e lehetôség kiküszöbölése ellen lép fel.

Gagyi Ágnes
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MEGFIGYELÉSI ÜGYEK

Különösen a „történeti igazság” problémája vált a nyilvános 
megszólalások egyik központi témájává. A két történész, 
Gontarczyk és Musial törekvése, hogy felmutassák a „törté-
neti igazságot”, és kitöltsék  Bauman életútjának hézagait, 
írásaikból pontosan kivehetô. Gontarczyk rögtön OZON-
beli cikkének elején megemlíti, hogy a Baumanra vonat-
kozó információk  a PWN nevû lengyel enciklopédiá ban és 
a Wikipedián is hiányosak. Ezzel azonban nemcsak a téma 
tudományos feldolgozását tûzi célul, hanem mindazon in-
formáció nyilvánossá tételére és elterjesztésére is törekszik, 
amelyeket az IPN aktáiból szerzett. Egyik, a témával kap-
csolatos 2008-as cikkét a következô mondattal zárja: „Fel 
kell dolgozni és nyilvánosságra kell hozni az igazságot a 20. 
századi totalitarizmusokról, valamint annak konzekvenci-
áit.”5 A szerzô itt úgy tekint magára, mint azon emberek 
egyikére, akik a gyakorlatba fordították át ezt az elvet. Mu-
sial szintén hangsúlyozza a Bauman eddigi hivatalos élet-
rajzában található „hézagokat”, amelyeket csak újabb ak-
ták feldolgozásával lehetne kitölteni.

Gontarczyk és Musial nincsenek egyedül Lengyelor-
szágban azzal az igénnyel, hogy az „igazságot” napvilágra 
hozzák. Amikor 2005-ben a lengyel újságíró, Bronisław 
Wildstein, listákat lopott el az IPN-tôl, amelyeken a lengyel 
kommunista titkosszolgálat állítólagos informátorainak ne-
vei szerepeltek, majd ezeket az interneten közzétette, heves 
vitát provokált. Említésre méltó ezzel kapcsolatban, hogy 
szimpatizánsai egy felmérés nyitott kérdésére 70%-ban azt 
a választ adták, hogy az úgynevezett „Wildstein-lista” közzé-
tételétôl az „igazság” felfedését remélték. A megkérdezettek 
ezzel együtt azt is feltételezték, hogy az akták alapján lehet-
séges a ténylegesen „igaz” tények bemutatása.

Állításaik megfogalmazásakor Gontarczyk és Musial is ki-
zárólag az aktákban hozzáférhetô anyagra támaszkodnak, s 
ennyiben el kell ismerniük, hogy Bauman kötelezettségvál-
lalási nyilatkozatát vélhetôen még az 1940-es években meg-
semmisítették, akárcsak az általa írt jelentéseket. Csupán 
néhány, Bauman feletteseitôl származó dicsérô értékelést 
és ajánlást ôriztek meg szándékosan, feltehetôleg kompro-
mittáló jelleggel a katonai hírszerzés archívumában, me-
lyek nyilvánvalóan Bauman 1968-as emigrációjával voltak 
összefüggésben. Ezen a ponton a lengyel „múltfeldolgozás” 
(„Vergegenheitsbewältigung”) egy alapvetô problémája 
mutatkozik meg. A kommunista titkosszolgálatok aktáinak 
nagy részét ugyanis vagy még 1989-ben, vagy a rákövetkezô 
években megsemmisítették. Az átvilágítás értelmességé-
vel és a vádaskodás jogosságával szembeni érvként ezért 
gyakran szóba kerül az akták kétes állapota. Ahogyan azt 
a szóban forgó esetben Zygmunt Bauman is megfogal-
mazta, az IPN munkatársainak ráadásul az akták szelektív 
felhasználása is felróható. Mindazonáltal érdekes, hogy a 
leleplezésekre adott válaszaiban Zygmunt Bauman az ak-
tákban rejlô információkat alapvetôen nem kérdôjelezte 
meg. Azokról a gyakran elhangzó érvekrôl, miszerint az ak-
ták hiányosak, megbízhatatlanok, részben akár fabrikáltak 

vagy meghamisítottak is lehetnek, lemondott a szociológus. 
Nem vitatta, hogy szerepet vállalt a KBW-ben és a katonai 
hírszerzésben, de nem is tért ki rá részletesebben. Erre kö-
vetkeztet a Süddeutsche Zeitung újságírója is: „Hogy mi is 
történt tulajdonképpen, azt vélhetôen csak maga Bauman 
tisztázhatná. Ô azonban hallgat.”6

Ami azonban bûnösségének kérdését és viselkedésének 
élettörténetileg motivált magyarázatát illeti, mégis szóhoz 
jut Zygmunt Bauman. Gontarczyk és Musial ennek ellenére 
nem térnek ki cikkeikben például Baumannak a második 
világháborúban szerzett tapasztalataira, ami megmagya-
rázhatná, hogy miért fordult a késôbbiekben a szocializ-
mus és a sztálinizmus felé. A Süddeutsche Zeitung említett 
cikkében ezzel szemben azt olvashatjuk, hogy „Bauman 
életrajza magyarázatot ad arra, miért […] [a sztálinis-
ta rezsimben] igyekezett boldogulni”. A Wehrmacht elôli 
szökése Lengyelországból, a szovjet internátusban történô 
indoktrinációja, valamint a holokausztról szerzett tudomá-
sa hathattak úgy Baumanra, véli Thomas Urban, hogy „a 
szovjetrendszerben mentôövet” lásson. Baumantól már 
az OZON-szerkesztôség is idézte a következô kijelentést: 
„Hogy mikor és hol utaltam életem fent említett töredéké-
re? Mindenütt és mindig a nyilvánosság elôtt töltött hosszú 
– felnôtt – életemben, aminek jelentôs részét annak szen-
teltem, hogy a magam és mások számára is megragadha-
tóvá tegyem, milyen veszélyek származhatnak a fiatalkori 
naivitás és a szellemi szabadság hiányának csapdájából.” 
Említett cikkében Bogdan Musial egyértelmûen visszautal 
erre a fiatalkori vétkeket említô kiszólásra, és hangsúlyoz-
za, hogy aki „több mint húsz évig elkötelezte magát a len-
gyel kommunista erôszakszervezet mellett, […] annak 
tettei […] aligha tekinthetôk pusztán egy a kommunista 
ideológia által félrevezetett és összezavart értelmiségi fiatal-
kori bûneinek”. Azt a kibékítô érvelést, ami Václav Havel 
kijelentésével is egybevág, miszerint a választóvonal nem 
tisztán „ôk” és „mi”, vagyis a kommunista rezsim mint tet-
tes és a nép mint áldozat között húzódott, hanem „minden 
egyes emberen keresztülgázolt”, Gontarczyk és Musial ez-
zel egyértelmûen elutasítja.

Történeti igazság és politikai szándék

A kérdésnél, hogy mennyiben magyarázza Bauman tetteit 
életrajza, több cikk is sokkal nagyobb figyelmet szentel egy 
másiknak: vajon mi a viszonya az aktuális lengyelországi 
politikai helyzetnek Bauman leleplezéséhez? Néhány szer-
zô él a gyanúperrel, hogy a Baumannal szembeni vádak 
egyértelmûen összefüggésbe hozhatók azzal a politikai klí-
mával, amelyet Lech és Jaroslaw Kaczyński alakítottak ki 
hivatali idejük alatt, s amely a Lengyel Népköztársaság tör-
ténelmi és morális örökségével való leszámolást szolgálta. 
A Guardian kifejezetten így ír: „divatról” van szó, amely-
nek hódolva „feltárnak, ujjal mutogatnak és morális ma-
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gaslatra kapaszkodva” a „leleplezés politikáját” folytatják, 
miközben „rendszeresen kiszivárogtatnak aktákat és ada-
tokat”. Bauman megerôsíti ezt az észrevételt, amennyiben 
az interjúban a személyéhez kötôdô leleplezéseket „egy 
Lengyelországban éppen zajló újfajta boszorkányüldözés 
részeként, Lech és Jaroslaw Kaczyński jobboldali kormány-
zatát legitimáló folyamatként” írja le. Mivel mindig is ismert 
baloldali volt, diszkreditálásával a Kaczyński-kormányzat 
nyilvánvalóan a lengyel politikai baloldal meggyengítését is 
remélte – véli Bauman. Gontarczyk és Musial igazságvá-
gya és igénye az esetek megismerésére így alapjaiban vá-
lik kérdésessé, és helyettük a politikai meggyôzôdést kell 
feltételeznünk tulajdonképpeni motívumokként. A német 
és angol nyelvû sajtó tükrében válik láthatóvá a lengyel 
átvilágításról és múltfeldolgozásról szóló vita egyik alap-
vetô problémája, nevezetesen a téma nyilvános vitájának 
erôsen átpolitizált jellege, valamint a támogatók és ellen-
zôk folyamatos utalásai a politikai összefüggésekre. Piotr 
Gontarczyk 2008-as cikkében kifejezetten visszautasítja a 
Zygmunt Bauman esete kapcsán ellene felhozott vádakat, 
miszerint cikkének közzétételét politikai motívumok ösz-
tönözték volna. Annak mindenesetre volt némi politikai 
felhangja, hogy az eredeti, 2006-os OZON-cikkben Zyg-
munt Baumant „az újbaloldaliak pártfogójának” titulál-
ta, 2008-as írásának utolsó soraiban Gontarczyk ezen túl 
arra is utalt, hogy „az európai baloldaliak egyik intellek-
tuális pártfogójaként” Bauman egyik „érdeme” abban áll, 
hogy a kommunizmus örökségének mindeddig nem kel-
lett szembenéznie a „maga Nürnbergjével”. Gontarczyk 
ezzel kimondatlanul azt is feltételezi, hogy Bauman azok 
közé tartozik, akik ellenzik Lengyelország totalitárius 
múltjának feldolgozását, noha konkrét bizonyítékokat 
vagy Baumantól származó, ezzel egybevágó kijelentéseket 
nem hoz fel. 

Életmû és biográfia igazságai

A Bauman ügynökmúltja körüli vita nemcsak a társada-
lomtudós életére, hanem életmûvére is kiterjed. Ennek 
ellenére a végkövetkeztetések szemlátomást különbözôek. 
Egyfelôl Bauman szemére vetik, hogy nem tartja magát 
a morális felelôsség oszthatatlanságát és a tettesek meg-
büntetésének szükségességét hirdetô saját posztulátumá-
hoz. Gontarczyk ennek kapcsán egy 2001-ben a lengyel 
Tygodnik Powszechny címû lapban megjelent Bauman-
cikket7 idézi. A szociológus ebben a globális felelôsségrôl 
szóló esszében hangsúlyozza a morális felelôsség osztha-
tatlanságát, szót emel a becsületesség és az igazságosság 
mellett, valamint síkraszáll a tettesek megbüntetéséért. 
Gontarczyk kiemeli, hogy ez az érvelés a 20. századi tota-
litarizmusokkal való szembenézéshez és leszámoláshoz is 
ideális kapcsolódási pontot nyújthatna, Zygmunt Bauman 
azonban nem tud eleget tenni a maga által felállított köve-

telményeknek, mivel továbbra sem vállalja nyíltan korábbi 
tetteit. Az „alkalmazott baumanológia”8 ebbôl következôen 
diszkreditálja a szerzôt. Egy hozzászóló Bauman késôbbi 
mûveibôl ráadásul „ideologikus gondolkodást” olvasott ki, 
amely „közvetlenül kommunista fiatalkorából származ-
hat”,9 továbbá – a szerzô szerint – számos publikációjá-
ban Bauman „gyógyíthatatlanul balos”. Múltja tükrében 
éppen morális következetlensége, valamint jelenlegi politi-
kai beállítottsága nyújt támadási felületet a kritika számára. 
De a témához hozzászóló mértékadóbb cikkek is utalnak 
arra, hogy „egy posztmodern szociológus, aki nincs ab-
ban a helyzetben, hogy önmagáról és a rezsimmel történô 
együttmûködésérôl számot adjon, […] nem tesz jót sem 
életmûvének, sem a szociológiának”.10 Az említett szerzôk 
úgy vélik, Zygmunt Bauman múltja miatt, de különösen 
múltjáról való hallgatása miatt elértékteleníti életmûvét, 
vagy legalábbis kiteszi a leértékelôdés veszélyének. Számos 
hozzászóló szerint Bauman mint kétes moralitású magán-
ember árnyékot vet a tudós és szociológus Baumanra, min-
denekelôtt éppen azért, mert mûveiben sokat foglalkozik a 
moralitással és igazságossággal.

Másfelôl a Guardian felteszi a kérdést: mi is a jelentô-
sége az efféle leleplezéseknek? Megengedhetô-e, hogy azok 
egy egész életet árnyékba borítsanak? – majd a cikk egészé-
ben kimondatlanul is nemleges választ sugall. A cikk szer-
zôje ugyanúgy hangsúlyozza azt is, hogy Bauman reakciója 
az állítólagos „új leleplezésekre” teljes egészében megegye-
zik filozófiájával: „Az egyetlen új tény, mondja, hogy csatla-
kozott a titkosszolgálathoz még 19 évesen, de csak három 
évre, és ezért »vállalja is a teljes felelôsséget«. Ez a válasz 
összhangban van Bauman felfogásával, miszerint a moder-
nitás tökéletes feltételeket teremtett az egyének etikátlan 
cselekvéséhez, valamint hogy a személyes felelôsség vál-
lalása és a morális cselekvés minden korábbinál nagyobb 
próbatételt jelentenek.”A német Die Zeit cikke sem kerüli 
meg a kérdést, hogy vajon létezik-e a „vezeklést és bûn-
hôdést kifejezô kapcsolat Bauman kommunista évei és tu-
dományos »fegyvereinek« megválasztása között”.11 Vajon 
felmenti-e magát Bauman, merül fel ebben a cikkben a 
kérdés, a posztmodern elméletének segítségével, melyben 
nem az egyén, hanem a történelem, „a felvilágosodás dia-
lektikája” a felelôs a tettekért? A szerzô nemleges választ 
ad a kérdésre, és utal arra, hogy Bauman legújabb mûve 
már nagyobb szerepet tulajdonít a személyes felelôsségvál-
lalásnak, és ezzel „a mû […] kritikus fényt [vet] Bauman 
életére, és […] olyan mércét [alakít ki], amelyen meg 
akar méretni”. Baumannak a cikkíró szerint ezzel a kö-
vetelménnyel tisztában kellett lennie, amint az az egyik in-
terjújából ki is vehetô. A szociológus következô kijelentését 
idézi: „Morálisnak lenni annyi, mint akut félelemben élni. 
Mert az ember sohasem lehet biztos abban, hogy mindent 
megtett, amit hatalmában állt megtenni. Mindig rossz a lel-
kiismerete. Talán többet is tehettem volna, talán nem cse-
lekedtem helyesen.” Érdekes módon, ezzel Bauman ha-

ZYGMUNT BAUMAN ESETE
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MEGFIGYELÉSI ÜGYEK

tározott kritikusai ugyanarra az eredményre jutnak, mint 
a vele szimpatizáló szerzôk: Bauman életét egyértelmûen 
életmûvén kell lemérni. Azt a kérdést azonban, hogy a szo-
ciológus tettei megfelelnek-e ennek a követelménynek, és 
hogy életének szóban forgó eseményei leértékelik-e élet-
mûvét, már eltérôen ítélik meg.

Zárásképpen meg kell állapítanunk, hogy noha a Bau-
man esete körül kibontakozó vita nem hasonlít a múlt-
feldolgozással kapcsolatos tipikus eszmecserékre, mégis 
lehetôvé teszi, hogy rálássunk a hasonló ügyek dramatur-
giájára, kérdésfeltevéseire és problematikáira. Az egyes 
cikkekben és kommentárokban rendszeresen egymásra 
hasonlító kérdésfeltevéseket, valamint a korábban meg-
jelent cikkekre történô explicit utalásokat fedezhetünk fel. 
A fejtegetések majdnem minden esetben Bauman kedvezô 
vagy, gyakrabban, kedvezôtlen megítélésére futnak ki. Még-
is kérdéses, hogy a „bûnös / nem bûnös” séma meg tud-e 
világítani egy ilyen összetett ügyet. A vitában egymás mellett 
áll tiszta forrásközlés, biográfiai kontextus, politikai jelle-
gû címkézés, valamint a Bauman mûveire történô folyto-
nos hivatkozás. A cikkek végkövetkeztetése pedig attól függ, 
hogy milyen információkat vesznek tekintetbe, és milyen 
érvelési stratégiákat követnek. 

A cikkek és érvek szembenállásában egyfelôl a lengyel-
országi kommunista múlt feldolgozásával kapcsolatos véle-
mények és megközelítésmódok széles köre, másfelôl pedig 
az állam és polgárainak múltjára vonatkozó alapvetô és ál-
talános érvényû problematikák jellege különösen hangsú-
lyos szerepet kapott. Bauman esetének sem a vitában, sem 
késôbb nem alakult ki végérvényes és egyértelmû megíté-

lése. Bírósági ítélet sem született, ahogyan az átvilágítási 
ügyekben szokott. A lengyel Wikipedián pedig a Bauman 
esetével kapcsolatos vita a szociológus életrajzának kiegé-
szítése körül folyik. Holott errôl az esetrôl nem csak a len-
gyel olvasóknak kell kialakítaniuk a véleményüket.

Fordította: Éber Márk Áron
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„Öt perc és itt vagyok” – avagy Sorin Antohi 
és a posztkommunista értelmiségi tragédiája

A történész Sorin Antohi esetét egy internetes honlapon nevezték a posztkommunista értelmiségi tragédiájának. 
A nemzetközileg elismert román társadalomtudós 2006 szeptemberében közölte, hogy együttmûködött a Securita-
téval, állítása szerint „hátrányos következményekkel nem járó” információkat szolgáltatva a szervezetnek közeli ba-
rátai politikai nézeteirôl. Antohi 19 éves korában csatlakozott az állambiztonsághoz „Valentin” fedônévvel, miután 
elmondása szerint egy jászvásári antikommunista társaságban való részvétele miatt rendôri fenyegetés és erôszak 
áldozata lett. 

2005-ben Laczó Ferencnek adott interjújában Antohi így beszélt errôl az idôszakról: 
„Szerencsémre a második legfiatalabb tagja voltam annak az alternatív jászvásári kulturális, ideológiai, politikai mi-

liônek, mely a nyolcvanas évekre alakult ki, és tagjai nálam legalább 10-15 évvel idôsebbek voltak. Nagyon vonzónak 
találtam az általuk vadul vitatott témákat, akárcsak az intellektuális-egzisztenciális stílusukat. Nem volt hasonlóan 
inspiráló és kihívást jelentô élményem, mint amilyen ebben az ún. jászvásári társaságban. Egy olyan kör, melynek 
tagjai vibráló és sokoldalú értelmiségi, társadalmi, ideológiai meggyôzôdésekkel és különbözô háttérrel rendelkeztek 
– bármely mérce szerint mérjük is.”

Ügynökmúltjának leleplezôdéséig Antohi tagja volt annak a bizottságnak, melyet a román kormány a Securitate-ak-
ták felülvizsgálata érdekében állított fel. Egyes vélekedések szerint ez a bizottság jogsértôen járt el, mivel nem hozta 
nyilvánosságra a történész aktáját. Antohi a CEU Történelem Tanszékének, valamint a Pasts, Inc. Történettudományi 
Intézetnek a vezetô pozícióját azonban nem emiatt veszítette el. A Securitate-affér után nem sokkal nyilvánosságra 
került, hogy nem rendelkezik PhD-fokozattal – habár életrajzában azt tüntette fel, hogy doktorátusát a Jászvásári Egye-
temen védte meg. Román sajtóértesülések szerint, beadott értekezés hiányában, 2000-ben megszûnt a jogvi szonya az 
egyetemmel doktoranduszként. Antohi meglehetôsen gyorsan reagált az ôt kedvezôtlenül érintô hírekre. Más szóval, 
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a nyilvánosság rendelkezésére bocsátott egy saját 
verziót a történtekkel kapcsolatban, ezzel legalább-
is mérsékelve az ilyen esetekben elharapódzó ta-
lálgatások és spekulációk jelentôségét. Ez egyebek 
mellett azt is lehetôvé tette, hogy vele szemben 
lojális kollégái és tanítványai – egy támogató levél 
formájában – szintén a nyilvánosság elôtt fejezhes-
sék ki az iránta érzett töretlen tiszteletüket. Az An-
tohival többé-kevésbé együttérzôk vélekedése sze-
rint az általa megírt kötetek bármelyike alkalmas 
lehetett volna a doktori cím megvédésére. 

Ahogy 2005-ös interjújában fogalmazott, tudo-
mányos tevékenységében az a hitvallás vezérelte, 
hogy „mindig mindent a történelmi élmények-
kel (a sajátoméival, családoméval, országoméval, 
már amennyire ez utóbbival tisztában lehettem) 
hozzunk kapcsolatba”. Hogyan hozható kapcso-
latba Antohi története az itt felsorolt élményekkel? 
Antohi nemzetközi karrierje annak a kilencvenes 
évek elején tetôzô hullámnak volt a része, ami-
kor a nyugati akadémiai szféra hihetetlenül nagy, 
a mainál jóval nagyobb érdeklôdést mutatott a 
posztszocialista Kelet-Európa iránt. Mindez nem-
csak a térség felfedezésére induló nyugati kutatók 
számára teremtett érvényesülési lehetôségeket, 
hanem  azon keleti értelmiségiek számára is, akik 
félig a szemtanú vagy tanúságtevô pozíciójából, a 
kommunizmus és a nacionalizmus örökségével 
szemben kritikus módon, és nem utolsósorban a 
nemzetközi tudományos diskurzusok ismeretében voltak képesek a nyilvános megszólalásra. Antohi szerepei – a Ke-
let-Európából jött ellenzéki tanúságtevô történész külföldön, és a múlt felülvizsgálatát szorgalmazó, felvilágosult és 
nyugatos értelmiségi otthon – maguk is különbözô megszólalási pozíciókat feltételeztek. Ezeket talán nem is tarthatta 
egybe más, csak valamiféle intellektuális karizma, mely a kimondott szót és a „szabadság kis köreit” megteremtô sze-
mélyes kapcsolatokat mindig elôbbre helyezi a kiadott publikációk és megszerzett fokozatok rideg számlálgatásánál. 
Ez a karizma – legalábbis Antohi szempontjából paradox módon – lehetôvé tette, hogy az értelmiségi a mûvészekhez 
vagy az írókhoz hasonlatosan mindig magáról is beszéljen, saját emlékmûvét is faragja, amikor közügyekkel vagy 
tudományos témákkal foglalkozik. Egyebek mellett ez a karizma óvta meg Antohit sokáig attól, hogy olyan „kisstílû” 
szempontok miatt keveredjen gyanúba, mint amilyen például a Securitátéval való együttmûködés, vagy a PhD-fokozat 
megléte. Kelet-Európában máshol is elôfordult, hogy társadalomtudósok doktori fokozat híján váltak elismertté, és az 
a bizonyos karizma, vagy valamilyen egyéb ismeretlen ok megakadályozta ennek pótlását. 

Annyi bizonyos, hogy olyanfajta tudományos pályára, amilyet Antohi futott be a kilencvenes években, a következô 
generációk már nem számíthatnak. Ma már legfeljebb csak nyomaiban találkozhatunk azzal az érdeklôdéssel, ami a 
posztszocialista átmenetet vagy az újjáéledô és újraírt kelet-európai nacionalizmusokat slágertémává tette a kilencve-
nes években. Kelet-Európa a maga új problémái ellenére – melyek sok esetben legalább olyan súlyosak, mint azok, 
amelyek közvetlenül a szocializmusból vagy a rendszerváltás tényébôl eredtek – ma már inkább normalizált vidéknek 
számít. Ebben a közegben még szükség lehet jó szakemberekre, ám az újabb generációk szemében az autentikus 
tanúságtevôk szerepét is magukra vevô guruk, és az egykor ellenzéki-nyugatos értelmiségiek ideje úgy tûnik, hogy 
végleg lejárt. Egy-egy nemzet, vagy akár az egész régió „lelkiismeretének” szerepét a fiatalabbak már nem vállalhatják 
magukra, és ez valószínûleg nem is zavarja ôket különösebben. 

A magyarországi sajtóban Antohi történetét a tanszékvezetôi székrôl való lemondásig lehetett figyelemmel követni. 
A 2006-os események után a történész körül újabb – a korábbiakhoz képest már inkább tragikomikus – botrány tört 
ki 2008 nyarán. Antohi ekkor talán már korábban is tervezett visszatérését elôkészítendô, konferenciaszervezésbe 
fogott Romániában és Németországban. Ennek során két olyan kutatóintézet igazgatójának adta ki magát, melyek 
valójában nem is léteznek. Mint arra az Antohi körüli konfliktusokkal talán legtöbbet foglalkozó román napilap, 
a Cotidianul utalt egyik cikkében, a történész valószínûleg az ôt informálisan körülvevô diáktársaságra, „miliôre” 
gondolt, ezt érthette a „kutatóintézet” elnevezés alatt. Egyes híresztelések szerint Antohi jelenleg egy németországi 
egyetemen készül doktori fokozatának megszerzésére, és a védést követôen újabb visszatérésére a tudományos köz-
életbe, egyúttal újabb kötetek publikálását is tervezi. Olyan ez kicsit, mint a Bukarest utcáin gyakran látható graffiti, 
amely Ceausescu angyalszárnyakkal övezett arcképét ábrázolja, alatta pedig ez a felirat: „Vin in 5 minute” vagyis „5 
perc és itt vagyok”.

Pulay Gergô

„ÖT PERC ÉS ITT VAGYOK”
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Borsányi László kulturális antropológus neve alatt 2005 óta egyszerre van jelen a 
résztvevô megfigyelés módszertanáról szóló tudós értekezés és a titkos politikai meg-
figyelésekrôl tanúskodó állambiztonsági jelentések dossziéja. A következô oldalakon 
megpróbáljuk megválaszolni, hogy miképp férhetett meg „egy név alatt” ez, a mai 
nézôpontból egymást teljességgel kizáró két tevékenység és szerep. Mik annak a közeg-
nek az összefüggései, amely lehetôvé tette ezek összeegyeztetését, vagy éppen azt, hogy 
ne kelljen ezeket egymással összeegyeztetni?

A Borsányi névhez köthetô szövegek összeegyeztethetetlennek tûnô két csoportja (a 
tudományos írások egyfelôl, és a történeti hivatalban megtalálható dokumentumok 
másfelôl) egyaránt „indiánokról szól”, s együttesen kirajzolják az „indiánozás” külön-
féle szocialista színtereit. 

Magyarországon egyébként indiánozás az ötvenes éveket megelôzôen is folyt, és 1989 
után is folytatódik. A szocialista Magyarország indiánozói azonban egy igen speciális „já-
téktér” (vagy „harcmezô”) ideológusai, harcosai, játékosai, kivonulói, ellenállói, poétái 
voltak. Akár a leigázottság, az elnyomottság, a gyarmati-lét, illetve az örök szabadság-
harcosság szimbóluma volt, akár az ôsmagyar mitológiához kapcsolódott, akár a sza-
bad játék terepét jelentette vagy a kivonulás képzetét idézte, akár egy hazug társadalmi 
szerepeket kínáló berendezkedés alternatívája volt, akár a tudományos érdeklôdés vagy 
az utazás képzete vezérelte, az „indiánnak” minden esetben sok köze volt a vágyakhoz 
és a fantáziákhoz. Ahogy nyilvánvalóan köze volt ahhoz a hatalmi berendezkedéshez is, 
amelynek közegében ezek a gyerekkori fantáziák és képzetek a felnôttkor megélhetô le-
hetôségeivé, adott esetben szervezôivé váltak. Ezek az indián-képzetek – akár a hatalmi 
gépezet paranoiáira, akár az indiánozók motivációira vezetjük vissza ôket – sajátos fény-
törésben mutatják meg a hatvanas évektôl folyamatosan átalakuló diktatórikus környe-
zet kizárásait, mozgástereit, elfojtásait, szerepkonfliktusait és félelmeit.

A Borsányi név alatt összetalálkozó szövegek elmesélnek egy hatvanas évek elején 
zajló magyar indiánpert; megmutatnak állambiztonsági indiánjelentéseket; felidéznek 
„bakonybéli” és „dunamenti” indiánjátékokat; és kirajzolják az indiánnal való tudo-
mányos foglalkozás terepét, a szocialista környezetben helyet keresô magyar kulturá-
lis antropológiát. Az elôttünk feltáruló „indián színterek” a megfigyelés más és más 
motivációit és ideológiáit, a megfigyelés körülményeinek és technikáinak különféle 
politikai tartalmait világítják meg. Az egyes színterek részletes elemzése az itt követke-
zô tanulmányokban tisztázhatja, hogy miként jöttek létre olyan szerep- és cselekvési 
lehetôségek, amelyek alapján a megfigyelés tudományos és állambiztonsági gyakorla-
tai és pozíciói nem feltétlenül zárták ki egymást. Így jöhet létre az a helyzet, hogy az 
antropológiai résztvevô megfigyelésrôl szóló cikket ugyanahhoz a névhez kötjük, mint 
a napvilágra került jelentéseket, miközben az „összeegyeztethetetlenség botrányáról” 
beláthatjuk, hogy csak mai, saját nézôpontunkból fogalmazódik meg.

Mindebbôl nem következik, hogy a feltáruló esetekbôl eltûnne a moralitás. A külön-
féle színtereken játszódó történetek a szereplôk morális kérdésfelvetésének tömegérôl 
tudósítanak, s az esetek írása közben mi magunk is újabb és újabb erkölcsi kérdések-
be ütközünk. A saját „ügynöktörténetünket” azonban, amely a társadalomtudóst és 
az informátort kívánta szembesíteni, képtelenség egyetlen történetként tálalni, pláne 
erkölcsi példázattá formálni. 

EGY NEVESÍTETT ÜGY 
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A Borsányi név
A politikai és a tudományos megfigyelés határai

Egy négy éve megjelent könyv leleplezett egy volt ügynököt, akinek „civil”
hivatása kulturális antropológus, szakterülete az indiánok kutatása, de a résztvevô 

megfigyelés módszertanának szakértôjeként is ismert. A leleplezôdés után a Borsányi 
névhez egyszerre köthetôek állambiztonsági és tudományos megfigyelések. Hogyan 

egyeztethetô össze egymással e két megfigyelôi szerep és tevékenység? Illetve lehetséges
 volt-e ezeket külön kezelni, és nem összeegyeztetni egymással akár ügynökként,

 akár tudósként, akár indiánozóként?

Borsányi László néprajzkutató, kulturális antropológus. 
Tudományos és ismeretterjesztô munkásságának legfonto-
sabb témája az indián. Legmagasabb tudományos pozíció-
jában 1995-tôl a  Miskolci Egyetem Kulturális és Vizuális 
Antropológia tanszékének vezetôje. Neve az 1988-ban az 
Ethnographia címû folyóiratban megjelent Megfigyelési 
technikák az antropológiai terepmunkában címû tanul-
mányáról ismert – amely azóta is a magyarországi kulturá-
lis antropológiai módszertani képzés alapvetô szövege.

Borsányi László neve egy 2005-ben megjelent könyvben 
is szerepel, méghozzá a „Fung Gyögy” nevû egykori ügynök 
feloldásaként. Szônyei Tamás Nyilván tartottak. Titkos 
szolgák a magyar rock körül (1960–1990) címû könyvé-
ben jön létre az azonosság az antropológus „Borsányi Lász-
ló” és az ügynök „Fung György” között.1 Szônyei mintegy 
ötven oldalon keresztül, sokszor teljes jelentéseket idézve 
számol be Fung ügynöki tevékenységérôl. Eszerint Fung 
1964-ben írja elsô jelentéseit a III/III –2-b, az ifjúság köré-
ben dolgozó elhárítás számára, és 1975-ben még biztosan 
jelent. Jelentéseinek döntô szerepe van Poór István baráti 
társaságának felbomlasztásában. Ezenkívül jelent még az 
úgynevezett maoista perben két évre elítélt Pór Györgyrôl, 
a happeningekrôl, a beat-misérôl, Cseh Tamásról, indiáno-
zókról, a néprajz tanszék hallgatóiról, valamint nemzetközi 
építôtáborok résztvevôirôl.

A Szônyei-könyv megjelenésével „Fung” nyilvánossá, 
azaz „Borsányivá” válik, ezáltal pedig a társadalomtudo-
mányos megfigyelés és az állambiztonsági megfigyelés egy 
közös névben összeér. Ez a közös név megteremti az „ant-
ropológus-ügynök” vagy „ügynök-antropológus” figuráit, 
ami annyira botrányos összefüggést jelenít meg, hogy hó-
napokig a legkülönbözôbb társadalomkutató (asztal)társa-
ságok visszatérô témája lehet. 

A leleplezés eseménye szokatlanul problematikus össze-
egyeztetési feladatot hoz létre „Borsányi” és „Fung”, antro-

pológus és ügynök, résztvevô megfigyelô és állambiztonsági 
megfigyelô szerepek és tevékenységek között. A Borsányi 
név ebben az értelemben az a hely vagy esemény, amely-
ben társadalomkutató és ügynök, kutatói megfigyelés és 
állambiztonsági megfigyelés rákérdeznek egymásra. Akárki 
értelmezze is ma ezt az esetet, munkájának tétje az, hogy 
ezt az összeegyeztetési problémát kezelje. Ugyanakkor a 
megszólalási pozíciók különbségébôl adódóan, nyilván 
más eszközei, lehetôségei vannak annak, akinek e viszo-
nyok összeegyeztetését nem saját történetén keresztül kell 
végrehajtania (például nekünk), és más annak, akinek 
saját élettörténete a tét egy egyes szám elsô személyû ösz-
szeegyeztetési munkában. A leleplezés eseménye létrehoz 
egy mai, „volt ügynök” BORSÁNYI-t, egy olyan jelenbeli 
pozíciót, amelybôl az említett viszonyok szintén elbeszél-
hetôek. Abban az értelemben kitüntetett pozíció ez, hogy 
az egyetlen, amelybôl ezek a relációk a saját történetre, a 
saját tapasztalatokra hivatkozva, egyes szám elsô személy-
ben rendezhetôek el. Ennek az én-pozíciónak a kitüntetett 
voltát nem vitathatjuk. Ezt a BORSÁNYI-t mi nem „rakhat-
juk össze”, nem „fejthetjük meg”, hiszen ez maga az egyes 
szám elsô személyû megszólalási pozíció. Ettôl függetlenül 
az említett összeegyeztetést mi is megpróbáljuk. Csakhogy 
míg az egyes szám elsô személyû egyeztetésnek az élettör-
ténet lehet a legautentikusabb mûfaja (egyszerre célja és 
módszere), addig a saját pozíciónkból nem az élettörténet 
rekonstrukciója lesz az a módszer, amellyel értelmezzük az 
említett viszonyokat.

Egy ügynök-antropológus élettörténet létrehozása eleve 
feltételezné legalább három név azonosságát. A jelentése-
ken szereplô fedônévét, az ezzel egyidejû nyilvános névét, 
és a megváltozott nyilvánossággal létrejött, jelenkori NÉ-
VÉT. Esetünkben tehát eleve azonosnak kéne tételezni (1) 
a hatvanas évek elejétôl legalább a hetvenes évek közepéig a 
jelentéseken szereplô „Fung” nevet, (2) a fôleg a hetvenes 

Horváth Kata 
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évek végétôl, nyolcvanas évektôl publikációkon megjelenô 
„Borsányi”, illetve (3) a mai BORSÁNYI nevet. Márpedig ha 
valóban arra vagyunk kíváncsiak, hogy miképp jöhet létre 
egy antropológus-ügynök, arról épp e nevek relációi mon-
danak a legtöbbet. E nevek ugyanis egyenként idézik meg 
azokat a színtereket, ahol a szerepeket kellett vagy éppen 
nem kellett egymással összegyeztetni. Egyértelmû, hogy a 
mai Borsányi név egy olyan rendszerváltás és leleplezôdés 
utáni, illetve a morális-politikai kérdéseket a módszer kö-
zéppontjába helyezô tudománytörténeti kontextusban jön 
létre, amelyben az ügynök Fung és az antropológus Borsá-
nyi viszonyának tisztázása már kötelezô feladat. De kérdés, 
hogy a tudományos szövegeken szereplô Borsányi név mi-
lyen mozgástérként mutatja meg a kulturális antropológia 
tudományát, illetve annak a szocialista Magyarországon ki-
bontakozó közegét. Az is kérdés, mit mondanak el a Fung 
ügynöknév körüli szövegek a belügy nyomozati rutinjairól 
és a titkosszolgálatok mûködésérôl. Ezt követôen kérdez-
hetünk rá arra, hogy mit mondanak el „Fung György” és 
„Borsányi László” kontextusai egymásról – még mielôtt 
bekebelezné ôket a mai BORSÁNYI a maga kontextusaival.

Kérdésünk itt a személy helyett arra irányul, hogy mi-
ként teremtik meg saját szerzôjüket a Borsányi név alatt 
ma nyilvánosan egymás mellé kerülô szövegek? Hogyan jön 
létre a tudományos szövegekben a néprajzkutató-antropo-
lógus Borsányi, és létrejön-e a kutató valamilyen módon a 
jelentésekben? A megfigyelés állambiztonsági és antropoló-
giai szövegei utalnak-e valamilyen módon egymásra? Van-e 
olyan momentuma ezeknek a szövegeknek, amiben a két 
szerep találkozik, és megmutatja egymást? Összeérnek-e 
valamilyen módon a tudományos szövegek és a jelentések 
által kirajzolt kontextusok? 

E kérdésfeltevések mentén jutottunk el az „indiánhoz”, 
amely mint közös „motívum” hangsúlyosan megjelenik 
mind a tudományos szövegekben, mind a történeti hiva-
talban található dokumentumokban. Az indián a Borsá-
nyi-szövegek kontextusában egyszerre tudományos tárgy és 
motiváció, illetve a beszervezés kulcsmomentuma. Olyan 
felület, amely világok sokaságába vezet bennünket: megje-
lenít gyerekkori képzeteket és tudományos fantáziákat (vö.: 
Kovai Cecília tanulmánya), ugyanakkor utal cserkész- és 
úttörômozgalmak indián-imaginációira, felidézi a „kleri-
kális-irredenta” összeesküvés rémképét (vö.: Kovai Melin-
da írása), és persze a kivonulás lehetôségével kapcsolatos 
képzeteket egy diktatúrában (vö.: interjú Erdély Dániellel). 

Az antropológus-Borsányi konstrukciója:
az indiánkutató

A tudományos szerzôként jegyzett szövegek sehol – még a 
rendszerváltás utáni munkákban sem – utalnak a másik 
szerzôi szerepre. Sôt, az antropológusként jegyzett cikkek 
pozitivistának mondható tudományos szemléletükkel, szer-

zôjükrôl is keveset mondanak. A témákon keresztül rajzo-
lódik csak ki valamiféle beazonosítható szerzôi pozíció. 
Amikor például egy történeti áttekintésben az indiánokról 
szóló magyar leírások szerzôit mutatja be, illetve egy jelleg-
zetesen magyar indiánképrôl esik szó, legfeljebb sejthetjük, 
hogy annak a hagyománynak a bemutatása és megterem-
tése történik, amelynek a szerzô folytatója kíván lenni.2 Ez 
pedig a romantikus képzetektôl megtisztított, reális indián 
létrehozásának tudományos projektje. A tudományos indi-
án létrehozásában pedig (nem meglepô módon) a tudós 
indiánkutató, néprajzkutató-antropológus alakja jön lét-
re. Ugyanez történik egy ennél késôbbi szövegben, amikor 
már nem a magyar kvázi-tudományos szerzôkkel, hanem 
a klasszikus amerikai indiánkutató antropológusokkal is-
mertet meg szerzô.3

Az említett két szöveg közötti „résben” az a közeg is 
megmutatkozik, amelyben az indiánnal való tudományos 
foglalkozás a hatvanas, hetvenes, nyolcvanas évek Magyar-
országán mûvelhetô, illetve kirajzolódik az a tudományos 
pálya, amely ebben a térben befutható. 

A tudományos indiánozás alapvetô feltétele az utazás. Az 
igazi indiánok Amerikában vannak: márpedig, ha a valódi, 
vagyis a tudományos indiánt akarja megteremteni valaki, 
akkor az igazi indiánokhoz kell utaznia. Ezenkívül, az indi-
ánnal való foglalkozás tudományos közege szintén nyuga-
ton van. Ez a tudományos közeg a kulturális antropológia. 
Ez a tudomány pedig, a közvetlen tapasztalatszerzésre (a 
terepmunkára) építi tudását, amely szintén az odautazás 
és az ott-tartózkodás követelményével jár. A tudományos-
indián tehát nem itt, hanem távol van, magyarországi 
megteremtéséhez Amerikába kell utazni. Vagyis az indián 
tudományos létrehozása, illetve a tudományos indiánku-
tató szerep megteremtése egy amerikai tanulmányúton 
keresztül realizálódhat és teljesedhet be. Helyesebben, a 
beszámolókban errôl az utazásról. „Borsányi”, mint tu-
dományos indiánkutató, mint antropológus a nyolcvanas 
évek elején megvalósult amerikai útjára hivatkozva jön lét-
re. Ennek legeminensebb példája a Tanulmányutam az 
Amerikai Egyesült Államokban címû „úti jelentés”, amely 
a Néprajzi Közleményekben jelenik meg. Ebben a beszá-
molóban (ebben a mûfajban) semmiféle tudományos is-
meret vagy érvelés nem bukkan fel, s így nem takarja el az 
indiánkutató ember szerepkonstrukcióját. Az indiánkutató 
tisztán annak leírásán keresztül jelenik meg, hogy milyen 
egyetemi képzésben vett kinn részt, és milyen tereptapasz-
talatokat szerzett az ottani indiánok között. E jelentés ta-
nulsága nemcsak az, hogy a nyugati út hitelesíti a tudo-
mányos indiánozást, illetve nemcsak az érzékelhetô, hogy 
a szerzô miként írhatja vissza a nyugati tapasztalatokat a 
magyar kontextusba, hanem az is, hogy – a mai reflexív 
antropológiai írásmódokkal szemben – az egyes szám elsô 
személyû kutató a tudományos problémáktól függetlenül 
jelenhet meg ebben a mûfajban. Az egyes szám elsô sze-
mély és a tudományos érvelés nem egymást építik, hanem 
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külön szövegekben (mûfajokban) valósulnak meg. Az el-
méleti érvelés a témáról (az indiánról) szól, a kutatói sze-
rep pedig az úti beszámolóban jelenik meg. Tudományos 
probléma és személyes kutatói pálya két különbözô dolog. 
2001-ben – tehát a „rendszerváltás” után, de a „leleple-
zôdés” elôtt – jelenik meg Borsányi László Hontalanok a 
hazájukban címû monográfiája, amelyben a kutató ember 
és a tudományos állítások szerzôje hasonló módon külö-
nülnek el egymástól. A kutató az elôszóban tisztázza egyes 
szám elsô személyben a témájához (az indiánhoz) való vi-
szonyát, s ezt követi az indiántéma tárgyalása. Az elôszó 
az indián és az indiánkutató viszonyát egy élettörténeti nar-
ratívában építi fel: ennek elsô momentuma a gyerekkori 
ábrándból kialakuló tudásszomj; majd az ebbôl következô 
pályaválasztás; az egyetem mint az a hely, amelyen keresz-
tül vezet az indiánozás folytatásának egy lehetséges útja, 
ami ugyanakkor zárt tér, amely nem biztosít kellôen tág 
terepet a tudományos érdeklôdés kielégítésére. A nyugatra 
való kijutás ambíciója az indiánnal kapcsolatos tudásvágy 
és a bezártság tapasztalatának feszültségében jön létre. 
A nyolcvanas évek elején megvalósuló amerikai út pedig e 
tudásvágy beteljesítôje. A könyvben felhalmozott tudásnak 
ez az alapja és a hitelesítôje egyben.

„Tizenkét-tizenhárom éves koromban kezdett foglalkoztat-
ni a kérdés, hogy Winnetou és Uncas halálával tényleg ki-
pusztultak-e Észak-Amerika ôslakói, az indiánok. Mindent, 
amihez hozzáfértem, elolvastam róluk, hogy kiderítsem 
az »igazságot«. […A] gimnáziumot már azzal az eltökélt 
szándékkal kezdhettem meg, hogy miközben az angol 
nyelvtudásomat gyarapítottam, szisztematikusan bôvítem 
ismereteimet az indián népekrôl, és alaposan felkészülök 
a továbbtanulásra.

Egyetemi tanulmányaim idején – az 1960-as években, 
amikor még nem volt szervezett amerikanisztika oktatás 
Magyarországon – nem mélyedhettem el kedvemre az in-
dián kultúrák tanulmányozásában. Igaz, Bodrogi Tibor és 
Boglár Lajos etnológusok hálára kötelezô támogatásával és 
útmutatásaival megtehettem a kezdô lépéseket ezen a téren 
is. Aztán, történész-néprajzos diplomámmal a zsebemben 
– felismervén, hogy legfôbb szakmai céljaimért dolgozni 
csakis nemzetközi kapcsolatokat és fórumokat megragadva 
tudok (…) az 1980-as évekre belekerültem az indián né-
pek kutatásának akkoriban bôvülô és megerôsödô európai 
mûhelyébe. (…) Amikor az Új-Mexikói Állami Egyetemen 
tanultam antropológusi diplomámért, korábban szinte el-
képzelhetetlenül tágra szélesedtek a lehetôségeim (…) 
részt vehettem eladdig csak a szakirodalomból ismert 
indián szertartáson, és felejthetetlen személyes tapaszta-
latokat szereztem. (…) Nagy álmom is valóra válhatott: 
ellátogathattam az egykori »vadnyugat« majd minden, az 
indián történelemhez fûzôdô emlékhelyére, és végigjár-
hattam az ôsi mexikói indián civilizációk »hallgatag« ta-
núit, az azték és maja romvárosokat. Sokat láttam és még 

többet tanultam. Antropológushallgatóként végeztem az 
elsô hat hónapos terepmunkámat, egy kicsiny navahó 
közösségben. (…) figyeltem, megfigyeltem és interjú-
kat készítettem, s közben rá kellett döbbennem, hogy az 
indiánkérdés a 20. század elején is élô probléma (…) 
Az »egyetemi gettó«, amiben éltem, s ahol az »indián« 
fôként tudományos probléma volt, nemigen érlelhette ki 
bennem ezt az akkor – s a késôbbi – terepmunkáim során 
megerôsödô felismerést”.4

A kérdésre, hogy ez a szerep-konstrukció milyen politikai 
és milyen szakmai térben jön létre, milyen pozícióját teste-
síti meg az indiánnal való foglalkozásnak a Kádár-korszak-
ban, Kovai Cecília tanulmánya keresi a válaszokat. Írása 
felteszi a kérdést, hogy a szocialista kontextus antropológiai 
indiánkutatása hogyan adott lehetôséget egy ügynök-antro-
pológus figura létrejöttének és mûködésének. Illetve, hogy 
az antropológia maga milyen lehetôségeket ad e problema-
tikus viszony elrendezésére? Hogyan születhet meg Borsá-
nyi szerzôségével az antropológia híres, megfigyelési tech-
nikákról szóló tanulmánya egy ilyen felállásban?

Ez azért is lényeges, mert a „leleplezôdés” ismeretében 
az antropológiai megfigyelés technikáiról írt módszertani 
szöveget (lásd keretes írásunkat a túloldalon) már képte-
lenség ártatlanul olvasni. A szerzôi név kompromittáltsága 
kompromittálja magát a szöveget is. Olvasásunk folyamato-
san az ügynök megfigyelôt, az állambiztonsági megfigyelés 
nyomait keresi a sorok között. Ami azelôtt tudomány-me-
todológiának tûnt, hasznos, nyugatról importált módszer-
tani összefoglalónak, hirtelen riasztó provokációvá válik. 
A szövegben kezdjük el keresni a választ a közös szerzôség 
botrányára. De ott az antropológia 1970-es-1980-as évek-
ben bevett nemzetközi/nyugati módszertanának sémáit ta-
láljuk.

A vádlott-Borsányi konstrukciója: az indiánozó

A Történeti Hivatalban ôrzött belügyi nyomozati aktákban5, 
egy 1962-es per elôkészítô anyagaiban az állam megteremt 
egy másik, még tizenéves, indiánozó „Borsányit”. Ez az 
indiánozó alak Borvendég Deszkáss Sándor és társai el-
len indított „indián ügy” mellékszereplôjeként jön létre, 
elôbb tanúkén, majd vádlottként. (Kovai Melinda tanulmá-
nya ezt az indiánpert elemzi részletesen.) Ebben a perben 
Borvendég Deszkáss Sándor (indián nevén: Fehér Szarvas, 
illetve Foltos Szarvas), mint az állambiztonságra poten-
ciálisan veszélyes indiánozó szervezkedés (a „Nagy Erdei 
Testvériség”) irányítója kerül a vádlottak padjára. Elôször 
az ô tanúvallomásaiban jelenik meg „Borsányi”, avagy in-
diánnevén „Mennydörgô Madár”, mint a „Fekete Lábúak” 
nevû indián törzs tagja, és kerül az állam tekintete elé. 
A kihallgatási jegyzôkönyvben Borvendég vallomásaként a 
következô olvasható:

anBlokk_1.indd   32anBlokk_1.indd   32 2009.05.21.   12:08:292009.05.21.   12:08:29



33

A BORSÁNYI NÉV. A POLITIKAI ÉS A TUDOMÁNYOS MEGFIGYELÉS HATÁRAI

A „feltûnést kerülô megfigyelés”

Az antropológiai megfigyelés technikáiról írt módszertani szöveget (A megfigyelési technikák az antropológiai terep-
munkában, 1988) a leleplezôdés eseménye után már képtelenség ártatlanul olvasni. Olvasás közben folyamatosan 
az ügynök megfigyelôt, az állambiztonsági megfigyelés nyomait keressük a sorok között. Ami azelôtt tudomány-me-
todológiának tûnt, hasznos, Nyugatról importált módszertani összefoglalónak, hirtelen riasztó provokációvá válik. 
A szövegben kezdjük el keresni a választ a közös szerzôség botrányára. De ott az antropológia nyugati módszertanának 
sémáját találjuk. Ez viszont megmutatja, amit egyszerû metodológiaként éppen elrejtett magából: saját politikai jelle-
gét. Mi több, minden társadalomtudományos metodológia, minden tudományos megismerési technika önmagát el-
rejtô politikumát. Tudós megfigyelôkként nyilván ezért is éljük meg botrányosnak a leleplezôdés teremtette helyzetet, 
mert benne saját tudományos munkánk és ideológiánk is kompromittálódik. 

Borsányi 1988-as cikke az antropológiai kutatás friss, nyugati módszertani ismereteit foglalja össze. Az összegzés 
pozitivista és „az eszközök hasznos alkalmazását” segítô foglalatát kínálja a terepmunka során alkalmazható meg-
figyelési technikáknak. Ebben a tanulmányban az etikai kérdésekre vonatkozó tételes reflexióról, a megfigyelôi maga-
tartáshoz kapcsolódó etikai vitákról legfeljebb csak az idézôjelek sûrû alkalmazása tanúskodik. A terepmunkás célja 
az együttélés. „Az embereknek ugyanis természetes igényük van arra, hogy bizalmas és ôszinte kapcsolatot építsenek 
ki azzal, aki osztozik az életükben, és akinek jelenléte a meghittség érzetét váltja ki bennük. Nyilvánvalóan másként 
mutatkoznak meg elôtte, mint idegenek elôtt. Ez az általános emberi tulajdonság, pontosabban ennek felismerése 
és tudatos felhasználása (»kihasználása«) alkalmas »eszköz« lehet az emberek, illetve valamely közösség életének, 
szokásainak megismeréséhez.” (Borsányi 1988, 54–55.)

 „A terepmunka és a megfigyelési technikák” címû fejezet ezzel a konklúzióval zárul: „[A kutató] már azzal, hogy 
valakit kérdez […] rákérdez a megkérdezett számára természetes jelenségekre, cselekvésekre, a hétköznapitól, a 
szokásoktól eltérô, tehát némiképpen természetellenes légkört teremt. A »mesterséges« körülmények pedig »mester-
kéltté« teszik vagy tehetik a legôszintébb reakciókat is […]. Mindezek a körülmények azt indokolják, hogy a terep-
munkát végzô szakember közvetett úton is szerezzen be minél több információt, felhasználva az elérhetô eszközöket 
és lehetôségeket.” (Borsányi 1988, 59–60.) 

Az elérhetô eszközöket a tanulmány három típusba sorolja. A közvetett úton szerzett adatok/információk forrásai 
a hivatalos dokumentumok, a temetô, vagy a terepen gyûjtött magánjellegû dokumentumok: levelek, naplók, plaká-
tok, családi fényképek. A közvetett megfigyelés és a résztvevô megfigyelés köztes típusát képviselik „a feltûnést kerülô 
megfigyelések”, amelyeknek például a térhasználat vagy a nyelvhasználat megfigyelésekor vehetjük hasznát. Ilyenkor 
az antropológus „az egyének, illetve a közösség életét ragadja meg, de úgy, hogy a háttérben marad”. A nyelvhasználat 
vizsgálata esetében a magnetofon, illetve a mintavételben szereplôk száma indokolja a fedett eljárást: „A magnetofon 
ugyanis zavarja és gátolja a beszélôket, hacsak nem sikerül teljesen láthatatlanná tenni.” A mintában szereplôk száma 
pedig: „[m]eghatározza, hogy a megfigyelônek – aki a feltûnést kerülni akarja! – mennyire kell álcáznia magát. Két 
személy beszélgetésének rögzítésekor valószínûleg teljesen rejtve kell maradnia [a kutatónak]. Nagy, nyilvános össze-
jöveteleken már lényegesen könnyebb elvegyülnie a tömegben – csak arra kell ügyelnie, hogy maga a rögzítés, tehát a 
magnetofon használata maradjon rejtve.”  (Borsányi 1988, 63.)

„Az egyszerû, feltûnést kerülô megfigyelések legnagyobb elônye, hogy általuk a jelenségeket és folyamatokat a ma-
guk valóságában lehet megragadni.” (Borsányi 1988, 64.)

Az antropológusokat – mielôtt „hazatértek” volna a kilencvenes években, s a saját társadalom vizsgálatának 
kérdéseivel kezdtek volna foglalkozni – elsôsorban a lojalitás, az árulás, a kémkedés, és a gyarmatbirodalom ki-
szolgálásának erkölcsi problémái foglalkoztatták. Tulajdonképpen nem meglepô, hogy 1988-ban, Magyarországon 
ezek kevéssé lényeges kérdések, s Borsányi módszertani adaptációjából kimaradnak (errôl lásd bôvebben Kovai 
Cecília írását). A „feltûnést kerülô megfigyelés” ma különösen hangzó megfogalmazásai, amelyek nyilvánvalóan 
sértik a tájékozott beleegyezésre és a személyes szféra megsértésének kerülésére vonatkozó, ma oly fontos etikai 
elveket, a szociológiai terepmunkáról szóló etikai vitákban voltak fontosak a nyugati módszertani irodalomban a 
hetvenes-nyolcvanas években. Itt azonban egy másik szaktudomány, az etnológia módszertani kérdéseivel ismer-
kedhetünk meg. 

A megfigyelési technikák… instrumentális nyelvezete nem indokolja, sôt, nem is teszi lehetôvé az etikai kérdések 
felvetését. „Az antropológiában a cél az, hogy a terepmunka eredményeibôl összeálló kép tárgyilagos legyen” – s így a 
legfôbb probléma a belülrôl történô megfigyelés tényszerûségûnek, a szubjektív és objektív elemek megkülönbözte-
tésének biztosítása lesz. Ma már nyilvánvaló, hogy a hatalmi viszonyok észlelését lehetetlenné teszi, és a diktatórikus 
politikai rend fenntartásának kedvez az adatgyûjtés és az etika, a tudomány és a politika szigorú elválasztása, ami a 
pozitivista megközelítések sajátossága. Azonban a kilencvenes évek politikai és kulturális átalakulásai elôtt nem állt 
rendelkezésre olyan nyelv Magyarországon (sem), amely felôl a feltûnést kerülô megfigyelés, amennyiben egy tudós 
értekezik róla, problematikusnak tûnt volna.

Az idézetek forrása: Borsányi László: A megfigyelési technikák az antropológiai terepmunkában. Ethnographia, 1988. 
(99. évf.) 1. sz. 53–82.

Oblath Márton
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„Meghatároztam neki [ti. Balázs Károly késôbbi vád-
lottnak] feladatként, hogy vegye fel a kapcsolatot Borsányi 
Lászlóval, akinek akkor volt egy indián törzse Budapesten 
és kapcsolódjon be azok közé. Ott képviselje a megbeszélt 
célokat a fiatalok nevelése terén. […] 1960 elején kere-
sett fel ismét Balázs, amikor elmondta, hogy Borsányiékkal 
nem ért célt, mivel azok nagyon ellenem vannak, de poli-
tikai beállítottságuk is olyan, hogy céljainkat velük megis-
mertetni nem lehet.” (Borvendég akta 1. kötet [174. oldal, 
1962. dec. 21-i kihallgatás]).

Borvendég vallomása szerint, a belügyi szervek értelme-
zésében már ekkor is az „irredenta-vallásos indiánozást” 
képviselô Balázs Károlynak lett volna a feladata Borsányi 
törzsének bevonása a mozgalomba. A nyomozati anyagok 
fô kérdése Borsányi személyét illetôen az, hogy „Borsányi” 
valóban „másként” indiánozik-e, mint Balázs és Borven-
dég? Valóban visszautasítja-e az államra veszélyes indiánok 
megkereséseit? Valóban csak azért vannak kapcsolatban 
vele „ezek” az indiánok, mert tudják, „hogy ennek a fiúnak 
értékes indián szakkönyv gyûjteménye van”? 

Borsányit két ízben hallgatják ki. 1962. december 21-i ta-
núvallomása a következô módon fogalmazza meg a Balázs 
Károllyal való viszonyt, illetve az elhatárolódást az indiáno-
zás „azon” formájától: „igen meglepôdtem, amikor Balázs 
egy könyvvel ajándékozott meg. Az ajándékozás után vita 
alakult ki a tekintetben, hogy a mi csoportunk hogyan tud-

na Balázs törzsével együttmûködni. Magam kifogásoltam 
Balázs túlzott vallásosságát és a csoportjában érvényesülô 
idealizmust, így a vita eredménytelen maradt. (…) 1962-
ben is többször tett kísérletet, hogy csoportomat (Fekete 
lábúak) irányítása alá vonja, illetve együttmûködjünk.” 

A vádirat IV. részének 3/a és c pontjai említik  Borsányi 
és csoportja szerepét az indiánügyben. A per szempontjá-
ból Borsányi nem azok közé tartozik akik „a törzs tagjai 
lettek”, ô és a vezetése alatt álló indiánok „olyanok, akik 
csak alkalmanként vettek részt a törzs kirándulásain”. 
Borsányiék végül az „indiánozás” egy olyan, ekkor még 
kidolgozás alatt álló kategóriájába sorolódnak be, amelyet 
az állam nem tekint veszélyes törzsnek, illetve amelynek 
tagjai bizonyosan nem tartoznak a szervezkedés tagjaihoz. 
A vádiratban ez olvasható:

„Borsányi László és barátai 1962 nyarán a Dunakanyar 
szigetén táboroztak indián módon. Balázs Károly felke-
reste ôket és tanácsokat adott a tábor berendezésének 
részleteire, amikor pedig Borsányi László a távozásakor 
elkísérte ôt, útközben igyekezett rábeszélni Borsányit, 
hogy teremtsen szorosabb kapcsolatot közte és a vezetése 
alatt álló csoport között, Borsányi azonban erre nem volt 
hajlandó.” 

Ez alapján a nyomozás megszüntetésérôl szóló határozat 
1963-ban egy, a bûncselekményt megállapító, ám mind-
össze figyelmeztetésben részesülô Borsányit hoz létre:

Határozat
A nyomozás megszüntetéséről.
Budapest, 1963. január 16.-
 

Borsányi László [szül, lakik] ügyében 1962. szept. 27. napjától a BTK.132.§.1./
bek.-be felvett feljelentési kötelezettsége elmulasztása bűntett alapos gyanúja 
miatt nyomozás folyt, 
Úgy

H a t á r o z t a m

hogy a Be.160.§.1/bek.f./ alpontja alapján a nyomozást megszüntetem és egyben a 
BTK.60.§-a alapján fi gyelmeztetésben részesítem. 
E határozat ellen panasznak helye nincs.
Indoklás: Nevezett ügyben folytatott nyomozás során megállapítottam, hogy 1958 

és 1959-ben segítséget nyújtott Borvendég Deszkáss Sándornak a Nagy Erdei Testvé-
riség elnevezésű mozgalom szervezésében, melynek az indián romantika terjeszté-
se volt a célja. 1961/62-ben kapcsolatban állt Balázs Károllyal, aki indiánozás 
leple alatt államellenes összeesküvést vezetett. Nevezett erről tudomással bírt, 
de bűncselekmény feljelentését elmulasztotta.
Borsányi László a bűncselekmény elkövetését beismerte. Figyelemmel őszinte meg-

bánó magatartására, fi atal korára, büntetlen előéletére, elegendőnek látszik a 
bűntető bírói eljárás mellőzésével fi gyelmeztetésben való részesítése.
Dési János r. szds.
 

A fenti határozatot előttem kihirdették, azt tudomásul vettem. 

Borsányi László
Budapest, 1963. jan :… [kézzel beírva: 18.].
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A nyomozati munka anyagai, majd a fôvárosi büntetô-
bíróság határozata 1962–63-ban létrehoz egy már éppen 
nagykorú Borsányit, mint egy olyan, „csak romantikus” 
indiánozót, aki – bár ellenállt a klerikális összeesküvés-
nek – bûnös, hiszen nem ismerte fel és nem jelentette 
az államellenes összeesküvést. Ebben az eljárásban Bor-
sányi nem más, mint a már felnôtt vádlott Mennydörgô 
Madár. Körülötte pedig (hisz ô csak egy mellékszereplô 
itt) kirajzolódik egy egész indiánügy: a magyar indiánozók 
különféle törzseivel, államellenes összeesküvés gyanújá-
val, házkutatásokkal, kihallgatásokkal, letartóztatásokkal. 
Ebben az ügyben a vádlott Borsányival kapcsolatban csak 
egy dolgot kellett tisztázni: vajon veszélyes vagy veszélytelen 
indi ánozó-e? 

A teljes „indián fedônevû ügyben” az állam létrehozza és 
definiálja, hogy mi a magyar indiánozás, illetve hogy mi mi-
nôsíthetô állambiztonságilag veszélyes indiánozásnak. Eh-
hez képest lehet bûnös vagy bûntelen indiánozó a vádlott 
Borsányi. Ebben a politikai kontextusban épül fel, defini-
álódik és kerül megítélésre indiánozása, illetve úgy tûnik, 
általában minden magyar indiánozás.

A fôügyészség vádirata az indiánozó tevékenységek kü-
lönbözô fajtáit azonosítja be, és három jellegzetes csoport-
ra osztja ôket: 

„Közismert tény, hogy a serdülô korban lévô fiúk képze-
letét mindig megfogta az indiánok története, életmódja stb. 
miután elérték azt a kort, amelyben az e tárgykörben írt 
romantikus ifjúsági regények olvasmányiak közé kerültek 
/May Károly, Cooper stb/. E nemzetközileg ismert jelenség 
a cserkészmozgalom megalakulása után annyiban módo-

sult, hogy a cserkészmozgalom irányítói az indián romanti-
kát beillesztették nevelési rendszerükbe. (…)

A felszabadulás után az indián témával való foglalko-
zás három ágra szakadt. Elsô ága megmaradt annak, amit 
fentebb bevezetôben említettünk, ti. fiatal fiúk játékának, 
romantikus hajlamuk kielégítésének. A másik ág tudomá-
nyos-néprajzi alapon foglalkozott az indiánok történetével, 
folklórjával, iparmûvészetével stb. A harmadik ág az indiá-
nokkal való foglalkozást mintegy fô eszközül használta a kle-
rikális nacionalista nevelés illegális folytatása céljából. (…) 
Ez utóbbi ághoz tartozik a jelen ügy is.” (Értékelô jelentés 
Borvendég Deszkáss Sándor ügyében, 1963. március)

Vagyis az állam e büntetôeljárás tapasztalatai nyomán 
megfogalmazza a magyar indián és indiánozás hatalmi 
koncepcióját. Az „indián” innentôl mindenképpen gyanús, 
hiszen potenciálisan politikai veszélyt hordoz. Az indiáno-
zás, mint a személyes vágyak és képzetek terepe, átpoli-
tizálódik, mert maguk e vágyak és imaginációk gyanúsak 
és veszélyesek, különösen,  ha „nacionalista” és „vallásos” 
képzetekkel keverednek össze. Bárhogy is indiánozzon in-
nentôl valaki, politikailag megítélendô tevékenység lesz, 
amit mûvel, hiszen elképzelhetô, hogy valójában „kleri-
kális-nacionalista” összeesküvésben vesz részt. Az „indiá-
nozás”, az 1960-as évek elejétôl, vezérelje azt bármilyen 
motiváció, valósuljon meg bármilyen indíttatással (legyen 
az a kivonulás, az ellenállás, a szabad játék, a tudományos 
tevékenység stb.), politikai kontextusba kerül. Ez a kontex-
tus pedig beazonosít és létrehoz különféle, az „indiánhoz” 
kapcsolódó pozíciókat: így játszókat, tudósokat és persze 
megfigyelôket is. 

A BORSÁNYI NÉV. A POLITIKAI ÉS A TUDOMÁNYOS MEGFIGYELÉS HATÁRAI

Kik a jelentések szerzôi?

A titkosszolgálati jelentések szerzôségének problémáját veti fel Rainer M. János, az Antall Józsefrôl szóló állambizton-
sági jelentéseket tanulmányozva. „Hogy ki a jelentés szerzôje, több értelemben bizonytalan. X. elbeszélésébôl a vele 
beszélgetô Y., mint Z. fedônevû ügynök jelentést készít. X. a közléseit Y-nak szánja (…), ô azonban a leírás elké-
szítésekor, továbbításakor esetleges kiegészítése, végsô formába öntése során Z-ként gondolkozik és cselekszik. Ám 
Y./Z. (…) személyisége sem egyértelmû ahhoz, hogy a keletkezett szöveg szerzôjeként tekintsünk rá. A jelentést 
ugyan szerzôje írja le (leggyakrabban kézírással), de a jelentés nem csupán X-szel való diskurzusából keletkezett. 
Amikor ez a beszélgetés jelentéssé válik, egy másik diskurzus része lesz, a hálózati ember és az intézmény, az 
állambiztonsági szervezet közötti kommunikáció lenyomata. A jelentô szövege – még mielôtt voltaképpeni tárgyá-
ról bármit mondana – elôzetes formai és tartalmi kritériumok határai közé szorul. (…) A jelentô – önkéntelenül 
vagy tudatosan – az állambiztonsági szervezet gondolkodásmódjának, logikájának, perspektíváinak és nyelvének 
keretei közé szorul. A jelentés, a szöveg struktúrája e keretek közt jön létre (…) A szöveg a jelentés sajátos szi-
tuációjának nyelvi lenyomata. A külsô világról informál, azt »idézi«, de rendje a szervezeté” (Rainer M. János: 
Jelentések hálójában. Antall József és az állambiztonság emberei 1957–1989. 1956-os Intézet, Budapest, 2008. 
16–17. o.).

Rainer történeti munkája felveti a szerzôség kérdését, sôt – az ügynöknevet és a valódi nevet a könyvben végig kü-
lönbözô színekkel szedve – folyamatosan napirenden is tartja az azonosítás bizonytalanságát. Ugyanakkor, ha megelô-
legezzük, hogy a jelentések logikája teljes egészében a Titkosszolgálat mint szervezet logikáját tükrözi, nem tehetjük 
fel azt a kérdést, hogy a különféle szerzôi szerepek – a mi esetünkben az ügynök Fung, a vádlott Borsányi, a megtévedt 
és fegyelmezô felügyeletre szoruló indián Mennydörgô Madár, majd késôbb a diák, még késôbb tudós Borsányi László, 
sôt, a rájuk visszaemlékezô, a szerzôséget kényszerûen is magára vevô BORSÁNYI – miként viszonyulnak egymáshoz, 
milyen dinamikus viszony lehetséges közöttük s az állam különféle képviselôi között.

Horváth Kata
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MEGFIGYELÉSI ÜGYEK

A Borvendég-per lezárásaként megfogalmazott „értéke-
lô jelentés” 1963 májusában a következô „javaslatot” fo-
galmazza meg: „Az illetékes operatív szervek folytassanak 
felderítô munkát a magyarországi »indián« tömörülések 
körében.”

A „Fung”–„Borsányi”-viszony a jelentésekben

A Borvendég-per kapcsán úgy fogalmaztunk, hogy az álla-
mi büntetôeljárás az, ami létrehozza a vádlott „Borsányit” 
(az indiánozó Mennydörgô Madárból). A kihallgatásban 
született vallomások szerzôségét ennek megfelelôen kell 
kezelnünk. Az indiánozó tevékenységrôl szóló, Borsányi 
által aláírt vallomás esetében kérdés, hogy a szöveget alá-
író „Borsányit” tekintjük-e az indiánozó „Borsányi” létre-
hozójának. Legalábbis a kihallgató, de tágabb értelemben 
az eljárás egész apparátusa minimum „társszerzôje” a val-
lomásnak, amelynek funkciója, hogy a vádlott-indiánként 
létrejövô figura saját történetének elbeszélôjeként (annak 
beismerôjeként, bûnbánójaként és a többi „tettestárs” lét-
rehozójaként) jelenjen meg. Vagyis létrejöjjön az a vallo-
mást tevô figura, aki magára véve az eljárás egész logikáját, 
saját magát a per szereplôjeként fogja fel, hozza létre.

A Történeti Hivatalban ôrzött „Borsányi”-akta jelenté-
seinek esetében ugyanebbe a kérdésbe ütközünk. Hogyan 
hozza létre az állambiztonság „Borsányit”, illetve az állam-
biztonság és Borsányi együttesen „Fungot”? Hogyan mutat-
ja meg a „Borsányi”–„Fung” viszony az állambiztonságot? 

A „Borsányi”–„Fung” viszony kulcsszövege nyilvánva-
lóan a beszervezési karton lenne. Ebben ugyanis létrejön 
az a narratíva, ami mentén az állambiztonság Borsányiból 
Fungot csinál, vagyis kettôjük relációját megalapozza. De 

–  ahogy az esetek nagy részében – a beszervezési karton 
sem áll rendelkezésünkre. 6

Ugyanakkor láttuk, hogy az állam 1962-ben már indiá-
nozóként „megtalálta”, és vádlott, majd felmentett indiá-
nozóként létrehozta „Borsányit”. Azaz „Mennydörgô Ma-
dárból” egy perben politikummal rendelkezô „Borsányit” 
csinált.  Azt is láttuk, hogy ez a büntetôeljárás nemcsak a 
mellékszereplô Borsányi „elengedésével” végzôdött, ha-
nem egy 1963-ban írott értékelô jelentéssel is, amely a 
játszó és a tudományos „indiánozást” megkülönböztette a 
bûnös és veszélyes „nacionalista-klerikális” indiánozástól. 
Illetve megfogalmazott egy javaslatot: „Az illetékes operatív 
szervek folytassanak felderítô munkát a magyarországi »in-
dián« tömörülések körében.” Vagyis Borvendég és társai 
„indiánperének” következményeként, a hatvanas évektôl 
minden indián átpolitizált figura; az indiánozás politikai 
tevékenység. És a perbôl kijövô „Borsányi” is egy átpoliti-
zált szubjektum. 

A vallomásban szereplô önéletrajz alapján a „vádlott 
Borsányi” 1962-ben éppen 18 éves, már leérettségizett, és 
az óbudai hajógyárban dolgozik segédmunkásként. Ez az a 
pont, ahol a „kiskorúságát” elvesztett „Borsányi” történe-
te megszakad. A „könyv következô lapján” már egy másik 
alak: „Fung György” hálózati személy szerepel, aki az ELTE 
néprajz szakos hallgatója, s akinek dossziéját Borsányi 
László neve alatt találjuk meg. A kettô között, mintha kitép-
tek volna egy oldalt. Nem lehetünk benne tökéletesen biz-
tosak, csak sejthetjük, hogy ez ugyanannak a történetnek 
a folytatása. Ha viszont ez így van, akkor a kérdés éppen 
az, hogyan történik meg az egyik szerep másikká alakulása. 
Csak hát a beszervezési karton lenne itt ez a hiányzó oldal.

Ehelyett a következô, amit látunk, egy jelentés, „Indiá-
nok” tárgymegjelöléssel:

BM. III. Főcsoportfőnökség.
III. Csfség. 2/b alosztálya.

Szigorúan titkos!
Adta: „F.Gy.” inf.
Vette: Bak István r.szds.
Idő: 1964. II. 13.
Tárgy: Indiánok.

J e l e n t é s.

Budapest, 1964. február hó 14.
 
„F. Gy.” inf. Jelenti:
1963-ban miután elkezdődött az egyetemi időszak, két-három havonta egyszer ha vé-
letlenül összefutottunk, de előre megbeszélt találkozás nem volt közöttünk.

[…]
Azóta egyszer felkeresett jan. 31-én d.e. Doszpoly Andor és elbeszélgettünk ar-

ról, hogyan zajlottak le a vizsgáink és arról is, hogy el kellene menni egyrészt 
2-3 napra a Kismaros szigetre, kipróbálni, hogy milyen lakhely télen egy tipi 
(indián sátor.)(…) Ebből sem lett eddig semmi, mert én nem tudom megszakitani 
most jelenleg az egyetemi előadások hallgatását, mivel nyomtatott jegyzetünk nem 
lévén az órát jegyzetelni kell.”

„F. Gy.”

Megjegyzés: „F. Gy.” feladata az indiánokkal való találkozásait jelenteni.
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A jelentés tehát a saját indiánozó társaságról szól. Ezt látva, 
talán nem nagyon merész feltételezés azt állítani, hogy va-
lóban az indiánper folytatásáról van szó. Azaz „Borsányi” 
egy „indián-történetben” „Funggá” alakul, amikor az „indi-
ánozó vádlott” szerepbôl egy „indián megfigyelô” szerepbe 
kerül, és új nevet kap. Ez azonban olyan „indiántörténet”, 
amelyet a hatalom hoz létre. Mégpedig oly módon, hogy a 
„Mennydörgô Madár” név (a privát indiánozás) megvádolá-
sán keresztül létrehozza a vádlott, majd felmentett „Borsá-
nyit”, akinek minden találkozása korábbi indián barátaival 
eleve politikai tett és szerepvállalás. Ebbôl a perspektívából az 
indiánozás, illetve az indiánozó figura úgy tud „tiszta marad-
ni”, úgy tudja bebizonyítani politikailag veszélytelen voltát, ha 
transzparenssé teszi azt, tehát például jelentéseket ír róla. Így 
jön létre az indián megfigyelôjének szerepe. A kiskorú (vagy-
is politikum nélküli) „Mennydörgô Madárból” így jön létre a 
felnôtt (politikus) „Fung György”. 

Az idézett „Indiánok” tárgymegjelölésû jelentés (amely a 
„Fung” akta elsô begépelt jelentése) valójában inkább val-
lomásnak tûnik, mint jelentésnek. Mondatainak többsége 
egyes szám elsô és többes szám elsô személyûek. Akirôl a 
jelentés szól: az „én” vagy a „mi”, így a jelentés tárgya, legin-
kább az „én”. Ezért látszik a szöveg inkább vallomásnak – és 
összehasonlíthatónak a Borvendég-perben született hasonló 
mûfajú szöveggel.

A Borvendég-perben „Borsányi” úgy jön létre, hogy egy 
vallomásban elmondja, és vádként magára veszi saját 
indián történetét. Ezzel felszámolja az ártatlan indiánozást. 
Meg kell ölnie „Mennydörgô Madár”-t, ezen keresztül tud 
„Borsányivá” válni. 

Az „Indiánok” tárgymegjelölésû állambiztonsági szöveg-
ben „F. Gy inf.” úgy jön létre, hogy egy jelentésben saját indi-
ánozásáról és egyéb „civil tevékenységeirôl” beszámol. Ezzel 
felszámolja azok (és saját maga) „civilségét”. Ebben az érte-
lemben pedig, amikor „Funggá” válik, megöli „Borsányit”.  

A dolog csapdája azonban éppen az, hogy bár egy ilyen 
távoli, külsô perspektívából jól kirajzolódik ez az egyén szá-
mára veszélyes mûködés, belülrôl a történet (a hatalom lo-
gikája) felkínál egy olyan perspektívát, amelyben a Funggá 
válás az érintett számára Mennydörgô Madár megôrzésének 
illúzióját ígéri. 

A jelentésben a korábbi indiántársakkal való kapcsolat 
mellékessé válik egy új tevékenységhez és szerephez, az 
egyetemre járáshoz képest. „Fung” tehát elsôsorban egye-
temistaként teremti meg magát a hatalom számára, és indi-
ánjátékát háttérbe szorítja. Ha ezt a vallomásszerû jelentést 
az 1962-es perben tett vallomás folytatásának tekintjük, 
fontos változásokat azonosíthatunk be az önreprezentáci-
óban. A vádlott pozícióból megszólaló „Borsányi” mint in-
diánozó jelent meg, aki mellesleg épp segédmunkás. Jó egy 
évvel késôbb, az informátor pozícióban lévô „Fung” egyete-
mistaként jeleníti meg magát, aki szinte teljesen felhagyott 
az indiánjátékkal. Ha az indián megfigyelését a per követ-
kezményének tartjuk, az informátor pozíció létrejöttét pe-

dig a vádlott pozíció következményének, felmerül a kérdés, 
hogy a jelentô által magára vett egyetemista szerep mennyi-
ben folytatása a korábbi vádlott indiánozó szerepnek?

A Borvendég-per létrehozza az indiánozás politikumát; a 
per nyomán megszületô „javaslat” az indiánozó tevékeny-
ségek megfigyelôjének pozícióját; az „értékelô jelentés” pe-
dig egy olyan indiántipológiát, amely szerint az indiánnal 
való néprajzi, tudományos jellegû foglalkozás a bûntelen, 
veszélytelen kategóriába sorolódik. Ebben az értelemben 
az ügynök pozíció és a tudományos szerep – legalább-
is a hatalom logikáját követve – összeegyeztethetô, sôt, 
az ellentmondástól mentes indiánszerep egyetlen lehet-
séges variációjaként tudós és ügynök párhuzamos élete 
jelöltetik ki. Az eredeti kérdésünkre – hogy tudniillik mi-
ként lehet egy tudós gondtalanul ügynök – megkaptuk az 
állambiztonság felôl érkezô választ: Az indián érdekében.

Az „Indiánok” tárgyú jelentés után két héttel követke-
zô újabb jelentés már a néprajz tanszék belsô viszonyairól 
szól. Ez már „jelentésszerû” jelentés abban az értelemben, 
hogy a vallomásos hangvétel teljesen hiányzik belôle. Az 
„indiánok” lassan eltûnnek a jelentésekbôl, helyén a (leen-
dô) tudóssal találkozunk leginkább. Vajon hová lettek az 
indiánok, s mi történt Mennydörgô Madárral? 

Egy 1967-es jelentésben, melynek tárgya az „Indián tár-
saság újbóli összeverôdése”, ezt olvassuk:

„Az összejövetelnek tudtommal semmi konkrét célja 
nem volt (…) A hangulat tetôfokát Borsányi gitározása, ill. 
a régi cowboy-számok eléneklése jelentette, melyeket Szé-
kelyhidi István magnetofonjával fel is vett.”

Az „Indiánok” címû elsô jelentésben, ahogy láttuk, a je-
lentés alanya (a jelentô) és a jelentés tárgya (a jelentett) 
még összetartozott a vallomásos hangvételben. (A szöveg a 
küszöböt jelentette a vallomástétel és késôbbi jelentésírás 
között). Ebben a három évvel késôbbi szövegben „Fung” 
informátor egy önállóan mûködô beszéd-pozíció, amelybôl 
adott esetben külsô megfigyelôjévé válhat civil önmagának, 
vagyis a megfigyelés tárgyává lehet tenni akár az indián da-
lokat éneklô „Borsányit” is. Amikor azonban a jelentéstevô 
Fung (aki nem is tudja, mi végre a találkozó, talán nem is 
érdekli) megfelelve az operatív reguláknak, harmadik sze-
mélyben beszél Borsányiról (aki így a történet objektív kö-
zéppontjába kerülhet), az eseményt egyidejûleg figyelhet-
jük meg annak szélérôl és közepérôl. Borsányi neve talán 
önmagában is garantálja a tartótiszt olvasó számára, hogy 
az eseménynek nincs veszélyes célja, mindenesetre lehe-
tôségeihez mérten Fung is kezeskedik a „konkrét cél” hi-
ányáról: az indiánozásnak, az indiánnak immáron semmi 
jelentôsége nincs. Mennydörgô Madár, pontosabban annak 
veszélyes része, bizonyosan nem támadt fel.

A még vallomás és már jelentés „Indiánok” szöveg tehát 
az az esemény, ahol „Fung György” megszületik. Ebben az 
értelemben kitüntetett pillanat: egy, az államhatalom által 
színre vitt „indián beavatási rítus”, amelyen keresztül a volt 
indiánozó az ügynök szerepbe lép. Ám még ha e szöveget 
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úgy is azonosítjuk be, mint azt a helyet, azt az eseményt, 
ahol az ügynök megszületik, ez a szerep valójában továb-
bi mûködésében, további szövegein keresztül alakul ki és 
fogalmazódik meg, illetve telik meg jelentésekkel (a szó 
mindkét értelmében).

E további mûködés szempontjából lesz fontos az, amit 
az „Indiánok” jelentésben megláthattunk, és fentebb ki is 
emeltük: vagyis hogy a „Fung” megszólalási pozícióból az 
egyetemista szerep legitim módon létrehozható. A jelenté-
sek kontextusában a tudományos szerepnek és tudomá-
nyos ambícióknak helye van, itt egyáltalán nem kerülnek 
egymást kizáró viszonyba. Például az angol követségrôl szó-
ló jelentések az „Angliai egyetemre való jelentkezés” tárgy-
megjelölést viselik. Ráadásul a jelentésekben megjelennek 
tudományos próbálkozások és javaslatok is (a tipologizá-
lásra, a morfológiai megközelítésekre stb.). Bár a jelenté-
sek végén szereplô értékelések és kijelölt további feladatok 

alapján úgy tûnik, az állambiztonság ezekre a tudományos 
javaslatokra nem kíváncsi. 

A hatalom nem értelmezési kísérleteket, hanem neveket 
és ezekhez a nevekhez köthetô tetteket akar.
       

1  Szônyei Tamás Nyilván tartottak. Titkos szolgák a magyar rock 
körül 1960–1990. Tihany-Rév, 2005, 236.

2  Borsányi László: „E nép nem olyan rettentô és kegyetlen mint sokan 
leírják”. Hagyományos európai és magyar indián képmás alakulása. 
In: Történelem és kultúra. MTA Orientalisztikai Munkaközösség, 
1986, 22–36.

3  Borsányi László: Hontalanok hazájukban. Az elsô amerikaiak tör-
ténelme Észak-Amerika történetében. Budapest, 2001.

4  I. m. 7–11.
5  ÁBTL 27-5557/63 sz. A következô idézetek mind ebbôl az aktából 

származnak.
6  Forrás: a Történeti Hivatal Fung – Borsányi név alatt található jelen-

tései, ÁBTL M33528. Az ebben a részben szereplô idézetek ebbôl a 
dossziéból származnak.

„A jelentésben szereplô Cseh Tamással tartsa fenn a kapcsolatot”
Az indiánokról, a saját indiánozó barátokról egyre kevesebb jelentés szól. De az „indián” egy ponton véletlenül mégis 
felbukkan a jelentésekben. Egy baráti társaság megfigyelése nyomán született jelentésben kerül elô, mégpedig Cseh 
Tamás személyén keresztül. Ezt a jelentést Szônyei is idézi könyvében:

Most Cseh Tamással is volt lehetőségem beszélgetésre (…). Miután megtudta, 
hogy néprajzzal foglalkozom, segítségemet kérte;
Elmesélte, hogy van neki egy baráti társasága, akikkel nyaranta 1-2 hé-

ten át "indiánosdit" szoktak játszani a Bakonyban. Panaszkodott, hogy nem 
mindenki veszi már elég komolyan, s néprajzi alapjuk is már kevés, kelle-
ne szakirodalom hozzá, meg esetleg néhány olyan ember, akik lelkesek és a 
dolgokat komolyan veszik. Miután pár szóban én is szóltam "indián" múltam-
ról, kölcsönös megértésben maradtunk, s abban, hogy ezekre visszatérünk. 
Szeretném megkérdezni; mi a teendő ezzel az "indián" társasággal kapcso-
latban?

Feladat: (…) A jelentésben szereplő Cseh Tamással tartsa fenn a kapcsola-
tot és igyekezzen megismerni annak "indián" társait és azt, hogy valóban a 
játék köti össze őket, vagy összetartozásuknak egyéb oka is van.

Egy késôbbi alkalommal pedig Cseh Tamás indiánnaplóját (amely egy korai változata a 2008-as Hadiösvény címû 
indián regényének) Fung csatolja jelentéséhez. 

Mellékelem, de mihelyst lehet, kérném vissza.

A Szônyei-könyv a „Cseh Tamás-os” jelentéseket egy az egyben le is hozza. Sôt a szerzô meg is keresi Cseh Tamást, 
aki már magában a könyvben interpretálja a jelentéseket (lásd az Erdély Dániellel készült interjút). Sôt Cseh Tamás 
a vele készült interjúkönyvben beszél is errôl: 

„Cs. T.: Csak évek múlva jöttünk rá, hogy a dunaiakat és bennünket is szemmel tartottak. Ráadásul én pont annak 
a fickónak nyaliztam indiánismeretekért, akirôl úgy tudtam, hogy a dunaiak közül való, és néprajzos ráadásul. Az is 
volt. Plusz besúgó.

Bérczes László: Mikor derült ki neked, hogy ô belügyes?
Cs. T.: Csak most, három–négy évvel ezelôtt, amikor készült a Nyilván tartottak címû könyv, ami a belügy és mû-

vészvilág kapcsolódási pontjait kutatja. Megkerestek engem is, és mutattak bizonyos dokumentumokat, így találkoz-
tam Borsányi nevével és fedônevével (…) Hát ilyen indián is volt az ismerôsök között. Borsányi persze él, mint Marci 
Hevesen, szakállt növesztett és egyetemen tanít.” (Cseh Tamás. Bérczes László beszélgetôkönyve. Palatinus Kiadó, 
2007, 289.).

Ezek a „Cseh Tamás-os” szövegek (a Szônyei-könyvben szereplô jelentések, a kommentárok és az idézett interjúrész-
letek) mind a leleplezés rendszerváltás utáni botrányát viszik színre. 

Horváth Kata
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Az „Indiánok” fedônevû ügy
1962 elején a Belügyminisztérium III/1-es (vizsgálati) alosztálya gyanúsnak talált egy 

kaposvári baráti kört.1 A nyomozati aktából idézve: „gyakorlati tevékenységük lényege: 
a különbözô ifjúsági kalandregényekben leírt indián életmódnak a szabad idejükben 

való utánzása. Megalakulásuk óta rendszeresen és csoportosan az erdôkben járkálnak, 
indián öltözetet és eszközöket készítenek, használnak. A csoportba történô felvétel indián 

szokásoknak megfelelôen tábortûz mellett, béke-pipa elszívása útján történik. A tagok 
indián neveket kapnak (Nagy-teknôsbéka, Heverô bölény, Sas-szem stb.) és egymást 

testvérnek szólítják.” 1963 ôszén letartóztatják Borvendég Deszkáss Sándor „törzsfônököt” 
és négy „indián” társát, mert „alaposan gyanúsíthatók a Magyar Népköztársaság 

államrendje ellen kezdeményezett összeesküvés bûntettének elkövetésével”.  A nyomozati 
aktákból rekonstruált történet egy olyan eljárást mutat be, ahol a gyanúsított és a nyomozó 

hatóság közösen hozza létre a büntetôper „koncepcióját” (a vádat és a bizonyítékokat), 
valamint az operatív munka késôbbi célpontját: az „indiánt”.    

„Nem baj, ha elôször hazudik, annál ôszintébb lesz késôbb.”
(A levél – operatív kisregény, BM Tanulmányi

 és Módszertani Osztály, AB-1156, 1958, 111. o.) 

Az alábbi történet tehát egy állambiztonsági aktában olvas-
ható. Mi magunk részben véletlenül akadtunk rá, Borsányi 
László/„Fung György” antropológus/ügynök „kétirányú” 
munkásságát akartuk tanulmányozni, erre kaptunk enge-
délyt az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárától. 
A levéltár munkatársai azonban „Fung György” ügynök 
munkadossziéján kívül öt vaskos nyomozati aktát is kiad-
tak nekünk, mert szerepel bennük Borsányi László neve. Az 
akták a Borvendég Deszkáss Sándor író és társai elleni nyo-
mozás és büntetôper dokumentumait tartalmazzák. Borsá-
nyi itt egyike az eljárás során kihallgatott személyeknek, az 
ügy fôszereplôje tehát nem ô, hanem Borvendég Deszkáss 
Sándor és egy kaposvári baráti társaság, akik szabadidejük-
ben „indiánt” játszottak. Az aktákból igen kiterjedt operatív 
és nyomozati munka, valamint egy büntetôper rekonst-
ruálható: 1961 és 1963 között az állambiztonság politikai 
szempontból gyanúsnak, majd a bíróság bûnösnek talált 
egy „indiánozásnak” nevezett tevékenységet. Szándékosan 
nem írunk játékot, ugyanis a hatóság szempontjából az 
„indiánozás” lényege éppen az, hogy nem játék. 

Komoly játékok

1963 januárjában az „indiánozó” Borvendég Deszkáss Sán-
dort és négy társát államrend megdöntése elleni összees-
küvés elôkészülete vádjában bûnösnek találták, majd 1963 
tavaszán „bûnük” az általános amnesztia hatálya alá ke-
rült, az ellenük folyó eljárást megszüntették. A nyomozati 

anyag terjedelme az ügy méretébôl adódik. Az eljárás során 
56 személyt hallgattak ki, 8 fôt tartóztattak le, 16 esetben 
végeztek házkutatást, végül 5 fôt ítéltek el. Az ügy mérete 
zavarba ejtô, az akták ugyanis arról tanúskodnak, hogy az 
„Indiánok” fedônevû ügy kezdeteitôl nem „tiszta” – újabb 
és újabb összefoglalásokat, értékeléseket igényel. Bizonyos 
értelemben egy tévedésrôl van szó. 

1961 nyarán az állambiztonsági szolgálat nagyszabású 
egyházellenes akció keretében az ifjúsági neveléssel foglal-
kozó ún. egyházi kisközösségeket akarta megszüntetni vagy 
szétzülleszteni. A hitoktatás, egyházi nevelés és a betiltott 
cserkészmozgalom az 1950-es évek végén, 1960-as évek 
elején informális-illegális keretek között továbbra is mû-
ködött. Az ún. „indiánromantika” és a cserkészet kapcso-
lata ekkor, a hatvanas évek elején korántsem volt újszerû, 
az indiánöltözet és az indiánjáték számos cserkészcsapat 
kelléktárában szerepelt a háború elôtt is, mert alkalmat 
nyújtott ügyességi feladatok, bátorságpróbák, természetvé-
delem gyakorlására. Az ötvenes években informális módon 
mûködô hitoktatás és cserkészmozgalom néhány csoportja 
e hagyományra és a gyerekek rajongására alapozva „indi-
ánjátéknak” álcázta az ifjúsági foglalkozásokat. Az 1961-es 
egyházi kisközösségek ellen indított államvédelmi akció 
során ezeket az „indián” cserkészvezetôket, kispapokat is 
letartóztatták és elítélték. Ekkor – az egyházi kisközösségek 
utáni operatív nyomozás során – került az államvédelem 
látókörébe egy kaposvári felnôtt indiánozó csapat és Bor-
vendég Deszkáss Sándor, majd az ô személyén keresztül 
két budapesti „indián törzs”. A nyomozók újabb illegális 

Kovai Melinda 
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egyházi kisközösség leleplezésének reményében indították 
el az „Indiánok” fedônevû ügyet. A hónapokig tartó nyo-
mozás és operatív munka során azonban kiderült, hogy a 
gyanúsítottak nem kapcsolódnak egyik egyházhoz sem, az 
„indián” viszont továbbra is gyanús maradt. 

Borvendég Deszkáss Sándor a cserkészekhez és a „civil” 
indiánjátékokhoz egyaránt kötôdött, rövid ideig ô is részt 
vett például Baktay Ervin orientalista és barátai Duna-men-
ti indiánozásában, személye azonban leginkább regényei 
miatt vált ismertté „indián” körökben. Fehér Szarvas né-
ven ô írta a magyarországi indiánromantika kulcsregényét 
A Szikláshegyek varázslója címmel. A „magyar Winnetou” 
1940-ben jelent meg elôször, írója és fôszereplôje, Fehér 
Szarvas, a regény szerint magyar kiscserkészként ismerke-
dett meg az indiánokkal – ahogy szinte mindenki, Karl May 
regényeiben. Érdeklôdése késôbb sem szûnt meg, lelkese-
dése és kitartása felnôttként valóban eljuttatta Amerikába, 
ahol egy indián törzs tagjává fogadta, és késôbb fônökévé 
választotta. Fehér Szarvas A Szikláshegyek varázslójával 
és folytatásaival népszerû ifjúsági író lett, a magyar „indiá-
nozó” gyerekek cserkészként és „civilként” is az „indián” 
klasszikusok (May, Cooper) mellett az ô könyveibôl merí-
tették a játék ötletét és kellékeit. 1949-ben a cserkészmoz-
galom felszámolásával az „indiánozás” is gyanússá vált. 
Borvendég Deszkáss Sándort kizárták az Írószövetségbôl, 
és mivel cserkész körökben Fehér Szarvasként rendkívül 
népszerû volt, 1949-ben elôállította az ÁVH, és figyelmez-
tetésben részesítette. 1961-ben az állambiztonság az ille-
gális (vagy inkább informális) egyházi kisközösségek után 
nyomozva az „indiánozókba” és újra Borvendég Deszkáss 
Sándor íróba botlott. 

A vádlottak összesen 6 hónapot töltöttek börtönben (vizs-
gálati fogságban), noha a vád, az „államrend megdönté-
sére irányuló szervezett összeesküvés vezetése,” néhány 
évvel korábban hosszú börtönbüntetéssel vagy akár halálos 
ítélettel járhatott. Ehhez az igen súlyos vádhoz a bizonyíté-
kok az indiánjáték kelléktárából kerültek elô: indiánnap-
lók, mokaszinok, fejdíszek, íjak, nyilak, rajzok, „beszélô 
levelek” stb. A gyanúsítottakkal a nyomozás során operatív 
eszközökkel (zárkaügynök közvetítésével) tudatták, hogy 
ügyük, akárcsak az 1956-os ellenforradalmi tevékenység-
gel kapcsolatos politikai büntetôperek többsége, az 1963. 
márciusi amnesztia hatókörébe tartozik. A „komoly játék-
ból” tehát politikai büntetôper lett, egy tollas fejdísz poli-
tikai bûncselekmény bizonyítékává válhatott, mindez egy 
olyan bûnvádi eljárás keretében, melynek kimenetele – a 
nyilvános megbocsátás – szinte a kezdetektôl ismert volt a 
felek számára. Elemzôként kénytelenek vagyunk feltételez-
ni, hogy ez az ügy, minden furcsaságával, szól valamirôl: az 
eljárás nem egyszerûen a hatalom irracionális, netán osto-
ba mûködésének eredménye. Vagy amennyiben mégis, az 
irracionalitásnak vagy az ostobaságnak oka van. Kutatóként 
az ötkötetes nyomozati akta tartalmára hagyatkozhattunk, 
amely, magához az ügyhöz hasonlóan, aránytalan: egyszer-

re túl sok és túl kevés. Óriási mennyiségû adatot (kihall-
gatási tervet, jegyzôkönyvet, jelentést, összefoglalást, érté-
kelést stb.) tartalmaz, mégis nagyon nehéz rekonstruálni, 
hogy pontosan mi volt a gyanú és a vád alapja, és miért 
lehetett az.

Az akták alapján az „Indián-per” feltehetôen egy nyo-
mozati tévedés és a hatalom irányváltásának találkozásá-
ban jött létre. A politikai rendôrség talált valamit, ami egy 
frissen lezárt projektben (az egyházi kisközösségek elleni 
akcióban) megtorolt „bûncselekmény” gyanúját keltette, 
majd kiderült, hogy mégsem egyházi szervezkedésrôl van 
szó. Az „indiánozók” viszont, ha már a politikai rendôr-
ség látóterébe kerültek, továbbra is ott maradnak. Beindul 
az állambiztonság, a rendôrség és az ügyészség bejáratott 
munkamódja – az ötvenes évek gyakorlatának és 1956 
megtorlásának (és részben a kisközösségek elleni akció-
nak) a mintájára készül a politikai büntetôper. Menet köz-
ben azonban a nyomozók elôtt is nyilvánvalóvá válik, hogy 
a pártvezetés nem akar több ellenforradalmi tevékeny-
séggel kapcsolatos börtönbüntetést2 – az ügyészség bizo-
nyítékok hiányában rendre visszautasítja a vádemelést, a 
gyanúsítottak viszont már elôzetes letartóztatásban ülnek. 
Az állambiztonság mûködésében éppen ekkor, az 1960-as 
évek elején, irányváltás történik: a párt vezetôinek utasítá-
sa szerint a továbbiakban nem a politikai bûnök felderí-
tése, leleplezése majd megtorlása a cél, hanem a gyanús 
vagy gyanúsítható célpontok folyamatos megfigyelése, és a 
politikai bûncselekmények operatív eszközökkel történô 
„megelôzése”. (Errôl részletesen lásd A bomlasztás, levá-
lasztás – elszigetelés mint a realizálás módszerei  címû 
keretes írásunkat.) 1963-tól az „indiánok” vagy egyéb ha-
sonló informális csoportok belügyi szempontból többnyire 
inkább operatív megfigyelés, bomlasztás tárgyai, nem pe-
dig politikai büntetôperek gyanúsítottjai. Az ügy furcsasága 
és aránytalansága tehát feltehetôen abból (is) adódik, hogy 
Borvendég Deszkáss Sándor és társai egy olyan hatalom 
hatóságának a látókörébe, majd fogságába kerültek, amely 
maga is éppen új arcát kereste.     

Ebben az ügyben a bizonyítékok többsége írásban vagy 
szóban tett vallomás, kihallgatás, jelentés, azaz szöveg. Az 
„igazság”, a vád alapjának megállapítása e szövegek révén 
történik, e szövegek keringenek a gyanúsítottak és a hatalom 
különféle intézményei között, addig módosulva, amíg bíró-
sági megítélés alá kerülhetnek. A gyanúsított tehát, éppen 
pozíciójából adódóan (és a tárgyi bizonyítékok hiányában), 
legalább annyira aktív résztvevôje az eljárás és az ítélet kidol-
gozásának, mint a nyomozó hatóság. Az „Indiánok” fedônevû 
ügy lezárása egy olyan „koncepciós per”, ahol a „koncepció” 
a hatóság és a gyanúsított közös nyomozása során jön létre: a 
kollaboráció maga a nyomozati eljárás, a végeredmény pe-
dig az egyén és a hatalom „közös igazsága”.

Az alábbi történetben elsôsorban azt a folyamatot pró-
báljuk rekonstruálni, ahogyan ez az „igazság” – az állam-
biztonsági megfigyelés késôbbi célpontja létrejött. 
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MEGFIGYELÉSI ÜGYEK

A bomlasztás, leválasztás – elszigetelés mint 
a realizálás módszerei (részlet)

Az MSZMP VIII. Kongresszusa határozatainak egyik központi gondolata, hogy a munkáshatalom megvédése és állandó 
erôsítése sikereink legfôbb záloga. A határozat megállapításai mögött nemcsak a nemzetközi, de a magyar munkás-
mozgalom sok áldozattal járó tapasztalata, az utolsó évtized történelmének legfontosabb tanulságai húzódnak meg. (…) 
Fejlôdésünk következtében változások mentek végbe államunk funkcióiban is. Államunk külsô védelmi funkciója, amíg 
imperializmus van, megmarad, belsô elnyomó funkciója fokozatosan csökken. Elôtérbe kerül, és megnövekszik a gaz-
dasági – szervezô és kulturális – nevelô tevékenysége. A Belügyminisztérium Állambiztonsági Szerveinél dolgozóknak ezt 
figyelembe kell venni munkájuk során, döntéseik meghozatalánál. (…)

A volt kizsákmányoló osztályok tagjai, és még inkább azok leszármazottainak többsége beilleszkedett és munkával 
keresi meg kenyerét. Egy részükre még erôsen hat a kapitalista világ politikai és ideológiai befolyása és ennek következ-
tében ingadozik. Lényeges kérdés a társadalomban végbement változások helyes értékelése az állambiztonsági szervek 
munkájából is. Ismeretes, hogy régebben egy-egy ügy realizálása során fontos volt a „gróf”, vagy a „horthysta tiszt” sze-
mélye. Enélkül nem volt úgynevezett „igazi” az ügy. Ma arra kell törekednünk, hogy a tényleges ellenséges tevékenységet 
kifejtô csoportokat derítsük fel függetlenül attól, hogy abban részt vesz-e „gróf” vagy „horthysta tiszt”. Ez a munka irányát 
is egészségesebb vonalra viszi. Fontos, hogy intézkedésünket az általunk megválasztott, vagy éppen javasolt realizálási 
módszerrel ne gátoljuk, hanem segítsük az össznépi egység kialakulását. A szocializmus alapjainak lerakása után az 
osztályharc jellegében és eszközeiben is változás állott be, módosultak. Az osztályharc fô területei jelenleg: a szocialista 
gazdaság megerôsítése, fejlesztése és a szocialista tudat kialakítása. Ezért az osztályharcban a szervezés, a meggyôzés és az 
ideológiai harc kerül elôtérbe. (…) A társadalom szerkezetében beállott változások, az osztályharc tekintetében történô 
módosulások feltétlenül bonyolították az állambiztonsági munkát. Az elôttünk álló feladatokat színvonalasabban, kultu-
ráltabban kell megoldani. Intézkedéseinknek komoly politikai visszahatásai vannak. Elég, ha csak egy egyszerû útlevél 
elutasítást említek. Megfontolt és körültekintô, kombinatív lépésekkel kell feladatainkat végrehajtani. Feltétlen lényeges 
vonásként kell megemlíteni, hogy az elmúlt évek során erôsödött a kommunista humánum. Emberi, megértô légkör ala-
kult ki. Ma már az állambiztonsági szervek beosztottjainak többsége sem a börtön, az ôrizetbe vételek útján látja egy-egy 
ügyének realizálása egyetlen útját. (…) Megerôsödött a szocialista törvényesség. (…)

Az állambiztonsági szerveknek nemcsak a megtörtént bûncselekményt kell felderíteniök, hanem törekedni kell annak 
megelôzésére. (…) A nevelô jellegû eljárások alkalmazása a szocialista törvényesség szükségszerû velejárója. Az egyik 
oldalon ez megmutatkozik abban, hogy bûntett megtorlás nélkül nem marad, másrészt, hogy büntetôpolitikánk helyes 
alkalmazása során különbséget teszünk a bûncselekményt elkövetôk között és nemcsak a tett társadalmi veszélyességét, 
hanem a tettes társadalmi veszélyességét is vizsgáljuk. (…) Megfelelô idôben és megfelelô módon történô realizálás ese-
tében elvesszük az ellenséges személyek ellenálló erejét. Valósággal kihúzzuk lábuk alól a „biztos talajt”, vagyis az ellensé-
ges propaganda talaját verjük szét. Elég, ha utalok itt a legutóbbi amnesztia végrehajtására. Az ellenséges elemek másról 
sem beszéltek, csak arról, hogy az amnesztiát „ránk kényszerítették”. Mivel látták, hogy ezzel sehol eredményt nem érnek 
el, még a régi kapcsolataik is elfordulnak tôlük és kinevetik ôket, a börtönbôl szabadulók nagy része igyekszik lehelyez-
kedni és nem is törôdnek velük, akkor kisebb lett a hangjuk és egyik-másik reálisabban gondolkodó személy elismerte, 
hogy „ha nem lettek volna erôsek, biztos nem engedték volna ki ellenfeleiket”. Kisebb mértékben hasonlóan jelentkezik 
ez egyes csoportok szétbomlasztása esetében. Nem egy esetben hangoztatták a figyelmeztetett személyek, hogy „voltakép-
pen el is járhattak volna ellenünk”, „és ha emiatt 1956 elôtt kerülünk be, biztos, hogy 2–3 évnél kevesebbel nem úsznánk 
meg.” Ilyen és ehhez hasonló vélemény nem egyedülálló a szétbomlasztott csoportok esetében.    

  
Írta: Agócs István rendôr ôrnagy. In: Állambiztonsági Tanulmányok 13., BM Tanulmányi és Módszertani Osztály, 1963.

A „Fekete hollók” nyomában

Az „Indiánok” fedônevû ügy egy elfogott levéllel kezdôdött. 
1962 elején K-ellenôrzés (postai küldemények ellenôrzé-
se) során a nyomozók titokban elolvasták, amit Lôrincz 
Ferenc kaposvári törzsfônök Bánhalmi János budapesti in-
diánnak írt:

„(…) A cél: 1. önmagunk tökéletesítése, 2. harc az el-
nyomott, az indián nép és elsôsorban a mi magyar népünk 
ügye mellett. Igaz magyarok legyünk. Ha kell fegyverrel 
is harcoljunk a mi magyar népünk érdekeiért és az igaz 
ügyért. 3. amennyire csak lehet, éljük az indiánok életét és 
a hôs szabadságszeretô indián harcos nép szellemében ne-

velkedjünk. Ahogy akaratunkból telik, segítsünk az indián 
nép életén és harcoljunk felszabadításukért. Ez a hármas 
cél a mi szent célunk.” 

A „hármas cél” és az „indián” a nyomozókat a „Feke-
te hollók” fedônév alatt futott egyházellenes akció során 
„lebuktatott”, indián öltözetbe rejtôzô cserkészvezetôkre 
emlékeztette. Figyeltetni kezdték a kaposvári csoportot, és 
gyanúsnak találták, hogy kapcsolatban állnak Borvendég 
Deszkáss Sándor budapesti „indiánnal” és barátaival. Ter-
jedelmes lista készült az indiánügyben érintettekrôl, elren-
delték a vélt vezetôk vagy más szempontból fontos szemé-
lyek operatív felderítését. Az állambiztonsági akták szerint 
Borvendég egy „indián törzsekbôl” álló országos hálózat 
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középpontja. 1962 márciusában két környezettanulmány 
készül a magyarországi „indiánok” feltételezett vezetôjé-
rôl. A beszámolók szerint Borvendég értelmiségi családból 
származik, 1931-ben gimnáziumban érettségizett, az orvosi 
egyetemen folytatta tanulmányait, de abbahagyta, bankhiva-
talnokként, majd újságíróként dolgozott: természetvédelmi 
és néprajzi tárgyú ismeretterjesztô cikkeket írt. 1949-ben 
„burzsoá-nacionalista nézetei” miatt kizárták az Írószövet-
ségbôl, elveszítette állását, fizikai munkakörben helyezke-
dett el egy ipari szövetkezetnél. 1956 decemberében részt 
vesz az Írószövetség tagjainak szervezett pénzgyûjtési ak-
cióban és a nôtüntetés szervezésében, ellenforradalmi te-
vékenysége miatt 1957 elején fegyelmivel elbocsátották a 
szövetkezetbôl. 1960-tól ismét újságíró-riporter. 

A K-ellenôrzés során elfogott levélen és a környezetta-
nulmányokon kívül egy ügynöki jelentés (visszaemlékezés) 
szolgáltatja a gyanú hivatalos alapját. Eszerint:  

„Borvendég Deszkáss Sándor, a[z indián] csoportosulás 
vezetôje 1959 ôszén Kaposváron Kovács Zoltán lakásán tar-
tott összejövetel során ellenforradalmi célt tûzött ki a cso-
port tagjai elé. (…) Lelkesítô beszédet tartott a pesti nép 
1956-os »hôsies harcáról az oroszok ellen« és bár leverték 
a »forradalmat«, a magyar nép »nem fogja tûrni« a szovjet 
csapatok itt-tartózkodását, az 56-os »hazafiak« kivégzését, 
az elnyomást. Felhívta a jelenlévôket, hogy a legközelebbi, 
1956 októberi eseményekhez hasonló alkalommal vegye-
nek részt a »forradalom«-ban. Közölte, hogy az egész in-
diánosdi csak fedésül szolgál, az »elnyomott indián nép« 
kifejezés alatt az »elnyomott magyar nép«-et értsék.”

Ez az információ a korábbiakkal együtt a jogi szakvéle-
mény szerint is elegendô alapot szolgáltat bûncselekmény 
gyanújához. Három nappal késôbb a „Magyar Népköztársa-
ság állami és társadalmi rendje ellen folytatott összeeskü-
vés alapos gyanújával” letartóztatják Borvendég Deszkáss 
Sándort, három kaposvári és egy budapesti „indiánt”. 

„Politikai beállítottság” és „világnézeti fejlôdés”

Az elsô kihallgatás alkalmával Borvendég szinte ártatlannak 
bizonyul, a nyomozók még csak nem is utalnak arra, hogy 
bizonyítékaik lennének az ügyben. Kérdéseik az „indián-
ra” és az „indiánozókra” vonatkoznak – tudatva a kihall-
gatottal, hogy e minôségében gyanús. Borvendég elmondja, 
hogy gyerekkorában Karl May, Cooper és mások indián-
regényeinek rajongója volt, felnôttként az észak-amerikai 
indiánok szakértôje lett, a háború elôtt néprajzi cikkeket 
és regényeket írt az indiánok életérôl, levelezésben állt egy 
amerikai indiánszervezet vezetôivel, akik szakirodalmat, 
ismeretterjesztô anyagokat küldtek neki. Elmondja, hogy 
1957 óta néprajzi ismeretterjesztô munkát folytat, elô-
adásokat tart könyvtárakban, rádiómûsorokat készít távoli 
földrészek népeirôl, így az indiánokról is. 1959-ben az Út-
törôszövetség Tábortûz címû lapjának külsô munkatársa 

lesz, Foltos Szarvas álnéven indián szokásokról, ügyességi 
játékokról ír rövid cikkeket. Tudatja azt is, hogy a gyerekek 
érdeklôdésére a lap munkatársaként országos természetvé-
delmi mozgalmat szervezett Nagy Erdei Testvériség néven: 
a „kis indián” úttörôk madáretetôket telepítettek, szeme-
tet szedtek, fákat ültettek. 1960-ban egy másik lap mun-
katársa lesz fôállásban, így a természetvédô mozgalom is 
megszûnik. Kérdésre válaszolva elmondja, hogy nem ismer 
magyarországi „indián” csoportosulásokat. 

Borvendég úttörôk körében folytatott „szervezkedése” 
megerôsíti a nyomozók gyanúját, akik továbbra is illegális 
cserkész és hitoktató hálózatot látnak az „indiánozásban”. 
A következô két kihallgatáson szembesítik Borvendéget az 
operatív felderítés során elfogott levél tartalmával. A gyanúsí-
tott beismeri, hogy tudomása van „magyar” indián törzsek-
rôl, sôt jelenleg is kapcsolatban áll ilyen csoportokkal. A „po-
litikai beállítottságát és világnézeti fejlôdését” firtató kérdésre 
pedig elmondja, hogy a háború alatt a Horthy-hadsereg tiszt-
je volt, 1945 után belépett az Írószövetségbe. Ôt idézve: 

„1945–48 között jól éreztem magam az akkori társa-
dalmi és politikai viszonyok között. Könyvem jelent meg 
s szenvedélyemmé vált az indológiának idôt áldozni, te-
vékenykedni. 1948-ban azonban elôállítottak az Államvé-
delmi Hatóságnál. (…). Néhány napon belül szabadlábra 
kerültem, de a következményeket éveken át viseltem. (…) 
Írói tevékenységemet nem folytathattam, így éveken át fi-
zikai munkát kellett végeznem. Keveset kerestem, anyagi 
helyzetem, és az a tudat, hogy elfojtották írói ambícióimat, 
szembe fordított a kialakult népi demokratikus rendszer-
rel. (…) 1959-ben értek sérelmek írói ambícióim korláto-
zása miatt, amikor a kiadó elzárkózott egyik írásom kiadása 
elôl. Ez bizonyos mértékig zavarta világnézetem, politikai 
beállítottságom pozitív fejlôdését, de végül is 1960-ban be-
következett végsô megnyugvásom, amikor elnyertem je-
lenlegi állásomat az Erdôgazdasági Fôigazgatóságon. Egész 
politikai fejlôdésemet hátráltatta az a káros természetem, 
amely az apróbb sérelmek felnagyításában, nagyfokú sér-
tôdöttségben jutott nálam kifejezésre. Balsikereim, melyek 
írói elképzelésem és törekvésem összeütközését jelentették 
a realitásokkal – elôttem politikai tartalomnak mutatkoz-
tak és az hátráltatta, késleltette a végül is 1960-tól bekövet-
kezett megnyugvásomat.”

A fenti „világnézeti fejlôdéstörténet” hôse/elbeszélôje 
több okból is az ellenálló pozíciójába került: ide sodorta 
osztályhelyzete, a Rákosi-diktatúra túlkapásai és saját rossz 
természete. E tényezôket kontrollálva „politikai beállított-
sága” mégis „pozitív” irányba fejlôdött: egy olyan világban, 
ahol a hatalom békén hagyja az egyént, az egyén is békén 
hagyja a hatalmat. A „békés egymás mellett élésnek” azon-
ban az egyén és a hatalom kapcsolatára nézve elôzményei 
és következményei vannak. Borvendég elbeszélése szerint 
maga a hatalom teszi lehetetlenné a lojalitást, hiszen ellen-
ségképét ártatlan egyénekre vetíti, akiket emiatt elítél, így az 
ítélet miatt valóban ellenségesek lesznek. Másfelôl azonban 

AZ „INDIÁNOK” FEDÔNEVÛ ÜGY
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Borvendég bevallott „bûne”, hogy politikai okokból történô 
mellôzöttségét politikai okoknak tulajdonítja. E vallomás-
ban tehát a „világnézeti fejlôdés” végállomása egy olyan ál-
lapot, ahol a hatalom nem üldöz ártatlan (apolitikus) egyé-
neket (hivatásuknak megfelelô pozícióba engedi ôket, pl. az 
Erdészeti Fôigazgatóságon), és az egyén saját helyzetét nem 
láthatja „politikai helyzetnek”. Másképpen fogalmazva: az 
egyén ekkor sem fedezhet fel magában ellenséges politikai 
tartalmat, ha a hatalom felfedezi benne, nem azonosulhat 
a hatalom rá vetített ellenségképével – nem láthatja magát 
a hatalom tekintetében.    

Ez az álláspont nehezen lehet megfelelô egy politikai per-
ben, ahol a hatalom éppen azt várná el a gyanúsítottól, hogy 
olyan politikai tartalmat fedezzen fel magában, ami ôt a hata-
lom ellenségévé tette/teszi. Borvendég e vallomásával mégis 
megteremti a hatalommal való beszéd lehetôségét. Elmond-
ja ugyanis magáról, hogy hajlamos személyes problémáit po-
litikai tartalomnak látni, ugyanakkor képes a „bûnbánatra”, 
„felismeri” a problémák „valódi” eredetét. Azaz bemutat egy 
lehetséges „forgatókönyvet”: amit a hatalom politikai tarta-
lomnak fog látni az ô személyében, azt majd ô „bûnként” be-
vallja, ami itt annyit jelent, hogy a politikai tartalmat önként 
„semlegesíti”, visszavezeti „személyes” eredetére. 

Borvendég tehát elfogadta a leendô vádlott szerepét, e 
vallomást követôen nem ártatlanságát akarja bizonyítani, 
hanem eddig fel nem tárt „bûneit” igyekszik megbánni. 
A nyomozók pedig nyilvánvalóan egy politikai perhez kere-
sik a megalapozott vádat – fel sem merül a gyanúsított eset-
leges ártatlansága. Az „Indiánok” fedônevû ügy innentôl a 
gyanúsított és a kihallgató tisztek „közös” ügye, ahol mind-
két fél érdekelt a vádelemelésben, a kihallgatások tétje egy 
olyan közös történet, amely alkalmas a kívánt politikai per 
lejátszására.   

„A megbeszélt módszer szerint”

A nyomozati akta adatai szerint a harmadik kihallgatást kö-
vetôen a nyomozók és a gyanúsított (és ezúttal az olvasó 
is) egy új nézôpontot kaptak: Borvendég mellé ún. zárka-
ügynököt telepítettek. A vamzer a BM állományában lévô 
ôrnagy, akit „szolgálatban elkövetett veszélyeztetés” bûn-
tette miatt a Katonai Kollégium elítélt, katonai börtönbôl 
„lett kikérve”, hogy az „Indiánok” fedônevû ügyben „Török 
Gyula” fedônéven Borvendég „cellatársaként” foglalkoztas-
sák. Legendája (fedôtörténete) szerint röpcédulázás gya-
núja miatt vették ôrizetbe, és Borvendéghez hasonlóan a 
„Népköztársaság állami és társadalmi rendje ellen szerve-
zett összeesküvéssel” gyanúsítják. Jelentései alapján az új 
cellatársak hamar bizalmas, „sorstársi” viszonyba kerül-
nek, „megvitatják” a forradalmi események jelentôségét, 
„egyetértenek” abban, hogy a forradalom leverését köve-
tôen disszidálni kellett volna, hogy a „ruszkiknak haza kel-
lene menniük” stb. „Török Gyula” a hatalom forgatóköny-

ve alapján Borvendéghez képest „öreg rab”, sok elítélttel 
beszélt, „ügye” elôrébb tart, és általában véve jobban érte-
sült a politikai perek terén. Feladata, hogy a „megbeszélt 
módszer szerint” minél többet beszéltesse cellatársát, és e 
beszélgetésekrôl szóban és írásban jelentsen. 

Borvendég és az indiánok tevékenységérôl tehát folyama-
tosan két szöveg készül: a kihallgatási jegyzôkönyvek és a 
zárkaügynök jelentései. A nyomozók-gyanúsított-zárkaügy-
nök háromszögben többlépcsôs egyeztetés történik a bûn-
cselekmény (az „indián”) mibenlétérôl. A nyomozók elsô 
gyanúja, miszerint rejtôzködô, illegális egyházi szervezke-
désre bukkantak, kevésbé tûnt megalapozottnak. A nyomok 
(pl. a kaposvári beszélgetésrôl szóló beszámoló, az elfogott 
levél stb.) inkább arra utalnak, hogy az „indiánjáték” az 
ellenforradalom állandó ismétlése, az „indián” pedig a ma-
gyar ellenforradalmár allegóriája. A zárkaügynöki jelentések 
olykor utalnak az ügynök és a nyomozók megbeszéléseire. 
A zárkaügynök „civilben” operatív tiszt, az ellenséggel való 
közvetlen találkozások specialistájának tudnia kéne, hogy 
mit keressen. „Felderítô munkájának” eredményeit többnyi-
re mégis így kommentálja: „tudom, hogy az ellenforradalmi 
ügyek vizsgálatai lényegében befejezôdtek, de…” – amint 
majd látni fogjuk, nem lehet könnyû kitalálni, mire kíván-
csiak megbízói, ha nem az „ellenforradalmi ügyekre”. 

Nincs könnyû dolga egyik szereplônek sem. A nyomozók 
olyan bûnt keresnek, amit a hatalom hamarosan nyilvá-
nosan megbocsát – a gyanúsítottal a zárkaügynökön ke-
resztül több alkalommal sejtetik, hogy a közeljövôben am-
nesztia várható. Borvendég Deszkáss Sándor pedig – az 
amnesztia reményében – minden igyekezetével egy olyan 
történet megalkotásán fáradozik, amire elgondolása szerint 
kihallgatói várnak. A „bûncselekmény” felderítése tehát e 
három szereplô közös feladata. A közös mû létrehozásának 
érdekében sajátos szövetségeket alkotnak. Borvendég szö-
vetkezik cellatársával (nem tudva, hogy az a nyomozóknak 
dolgozik), „kijátsszák” a hatóságot: létrehoznak egy sztorit, 
amit elképzelésük szerint várnak „tôlük”, miközben állan-
dóan utalnak egy másik, közös, „igaz” történetre, a forrada-
lomra (ami a zárkaügynök számára természetesen fikció). 
A zárkaügynökkel létrehozott közös és „nyilvános” történetet 
Borvendég a kihallgatásokon érvényesíti. A zárkaügynök vi-
szont a nyomozók utasítására olyan „privát” történetet keres, 
amely nem hangzik el a kihallgatások során. A nyomozók, a 
gyanúsított tudomása nélkül, a zárkaügynöktôl hallott „pri-
vát” történetek alapján irányítják a kihallgatásokat, és mó-
dosítják a „nyilvános” vallomást. E különös „hermeneutika” 
során végül a nyomozók, Borvendég és a zárkaügynök együtt 
és külön-külön is eljutnak a „bûncselekményhez” és az am-
nesztiához: rájönnek, mit rejt az „indián”.

A kihallgatók sorra szembesítik a gyanúsítottat a „per-
döntô” bizonyítékokkal: az elfogott levéllel és az 1959-es 
kaposvári „ellenforradalmi” beszélgetésrôl szóló jelentés-
sel, továbbá a letartóztatott „indiánok” beismerô vallomá-
saival. Borvendég semmit nem tagad. Elmondja, hogy a 
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kaposvári indián törzsnek az volt a célja, hogy a gimnazis-
tákat vallásos, cserkész szellemben nevelje, ezzel ô maga 
is egyetértett, sôt bátorította ôket. Ôt idézve: „a törzs tagjai 
teljes bizalommal voltak irántam, és elmondták ellenséges 
politikai céljaikat, amelyek szerint az 1956-os »forradalmi« 
szellem fenntartásával gyengíteni kívánták a rendszert. Én 
azonosítottam magam törekvéseikkel, egyetértettem az-
zal, és ezáltal részesévé váltam államellenes összeesküvô 
csoportjuknak. Bizalmukat abban látom, hogy könyveim 
alapján személyem tekintély volt elôttük. (…) Felhívtam 
a figyelmet a konspiráció szükségére, és javasoltam, hogy a 
KISZ szervezetet használják fel céljaik legalizálására.” Val-
lomásából „kiderül” az is, hogy a Nagy Erdei Testvériség az 
„Úttörôszövetségen belüli vadhajtásként” az úttörômozga-
lom bomlasztására jött létre.

Az „alapos gyanú” megalapozott váddá alakul, „beiga-
zolódik” a nyomozók elképzelése, miszerint az „indián” 
vallásos, cserkész szellemben tevékenykedô ellenforradal-
mi csoportosulás, amely az ifjúsági mozgalmat (KISZ, Út-
törôszövetség) bomlasztja és használja céljai legalizálására. 
Ezzel a beismeréssel akár véget is érhetne a nyomozás, de 
nem így történik. Az ügyészség további bizonyítékokat kér a 
vád megalapozásához.

Az „Indiánfônök”

Borvendég Deszkáss Sándor gyanúsított mindent bevallott, 
amivel vádolták, ügyében mégis folytatódik az eljárás, ezút-
tal azonban önmagának kell feltennie és megválaszolnia a 
kérdéseket – írásban, fehér lapon. A nyomozati akta tanú-
sága szerint egy hónapi fogság, több kihallgatás és szem-
besítés után cellájában önvallomásokba kezd. Az aktákból 
nem derül ki, hogy az ötlet kitôl származott, de úgy tûnik, 
bevett gyakorlat lehetett, ugyanis mindegyik gyanúsított 
„indián” aktája tartalmaz önvallomásokat. 

Borvendég önvallomásai hosszú szövegek, amelyekben a 
lehetô legrészletesebben beszámol az ügyében jelentôsnek 
vélt múltbéli eseményekrôl, ismerteti bûnös gondolatait és 
cselekedeteit, valamint a háttérben álló lélektani, ideoló-
giai motivációkat és külsô kényszereket. Az önvallomásokat 
általában kihallgatások követik, majd újabb önvallomások. 
A zárkaügynöki jelentések szerint a szerzô sokat töpreng 
a leírtakon, tartalmát gyakran javítgatja, módosítja, arra 
törekszik, hogy elôálljon a „végleges”, a kihallgató tisztek 
számára elfogadható verzió, amelynek alapján lezárulhat 
a nyomozás, és megtörténhet a vádemelés. A „cellatárs”, 
utasításának megfelelôen, megértô és támogató partner az 
önvallomások elkészítésében: elolvassa, meghallgatja, stra-
tégiai tanácsokat ad. A nyomozók felé pedig jelentéseiben 
közvetíti, mit gondol Borvendég „valójában”. 

A legfôbb kérdés természetesen az, hogy mit várhat még 
tôle a hatalom, ha már bevallotta, hogy az államrend meg-
döntésére összeesküvést szervezett és vezetett. Az Önvallo-

más (miután mindegyik általa írt szöveg ezt a címet viseli, 
én is ekként utalok rá) az »indián« jelentését és jelentôsé-
gét igyekszik tisztázni.

„Mintha két külön személybôl tevôdött volna össze 
énem. Az egyik hajlott a megbékélésre, a becsületes békés 
munkára és lelkesedni tudott a nemzetköziségért. A másik 
sovén nacionalista volt. (…) Két évvel az ellenforradalom 
után már kezdtem megnyugodni, egyre jobban láttam új-
ságírói szorgalmas munkám gyümölcsét, és egyre jobban 
meggyôzôdtem róla, hogy fel kell hagynom minden elôíté-
lettel, mert nem is olyan rossz itt az élet. Dolgozhattam a 
vágyamnak megfelelôen. Javul a napi életnívónk, és nin-
csenek elôttem rossz kilátások. S akkor az ismeretlen Ka-
szanits [a kaposvári »indián« törzs egyik letartóztatott tagja 
– K. M.] megjelenése felébresztette bennem a már alvó, 
rossz énemet. (…) Ugyanis könyveimet többször elolvasva 
(…) jogosan tételezte fel, hogy valláserkölcsi alapon álló 
idealista vagyok, illetve nem szakadt meg kapcsolatom egy-
kori könyveim nacionalista szellemével. Ez valóban így volt. 
Bár józan ésszel beláttam, hogy kiadott könyveim merôben 
elavultak, azok teljes átírás nélküli újabb megjelentetését 
magam sem engedném, mégis ragaszkodtam hozzájuk, és 
szellemük tudatalatti kísérôm volt.”

Az „indián” tehát Borvendég egyik, „rosszabbik” énje, 
olyan kontrollálatlan személyiségrész, amely „kihelyezett 
tagozatként” a regényekben él és mûködik. Az önvallomás 
szerint továbbá az „indián” a nacionalizmussal egyenlô, 
amely, mint valamiféle elfojtott ösztöntörekvés, a tudat 
„cenzúrájának” lazulásával bármikor aktiválódik. Ha em-
lékszünk még, Borvendég elsô, „bûnbánó” vallomásában 
éppen a politikai tartalmak személyes eredetét hangsúlyoz-
za. Itt az „indián” politikuma és személyessége egyaránt 
a személyiségrôl leválasztott, de ahhoz mégis „szervesen” 
kapcsolódó, a személy akaratától részben független tarta-
lomban, a nacionalizmusban rejlik. Nehéz elképzelni, mi 
lehet ebben a helyzetben a megoldás, hiszen a „világnézeti 
fejlôdést” legfeljebb valamiféle ördögûzés segíthetné to-
vább. Az önvallomásban mégis felmerül egy ötlet:

„(…) ha lehetôséget kapnék szándékom megvalósításá-
hoz – készséggel vállalkoznék arra, hogy egy hónap leforgá-
sa alatt [kiemelés az eredetiben – K. M.] megírjak egy olyan 
mûvet, amely korábbi indián regényeimet, saját szerepemet 
és a származott károkat leplezetlenül a gyerekek és felnôttek 
elé tárja. Elmagyarázza végre, miért volt káros az ún. indián 
romantika, s így egyszer s mindenkorra felszámolja a téma 
izgató érdekességét. Könyvem, az INDIÁNFÔNÖK nagyon ér-
dekesen tálalt, ifjúnak, felnôttnek egyaránt lebilincselô ol-
vasmány lenne, és a fontos mondanivalójából nem érzôdne 
mesterkéltség, sem kétkedésre alkalmas erôltetettség. (…) 
A 3-4 ft-os Olcsó könyvek kiadója részére tervezném, hogy 
nagy példányszámban jelenjen meg és minél nagyobb kör-
ben olvashassák. Sôt, úgy kellene idôzíteni ezt a könyvet, 
hogy nem sokkal az ítélet után napvilágot láthasson, az olva-
sóközönség ahhoz kapcsolhassa.”
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Az itt felajánlott megoldás forgatókönyve 1962 végén 
nem egyedülálló. Az íróperek elítéltjei irodalmi alkotások-
ban deklarált kollaboráció fejében ekkor már szabadlábon 
voltak. A kollaboráció regényében Borvendég „rosszabbik”, 
indiánénje rácsok mögött kerülne újra reflektorfénybe, 
„jobbik énje” pedig szerzôként, a könyv címlapján. Az In-
diánfônök címû tervezett regényével bizonyítaná a hata-
lomnak, hogy valóban „fônök”: a nacionalizmus és ikonja, 
az „indián”, Borvendég személyében a hatalom irányítása 
alatt áll. Másképpen szólva az „indiánfônök” Borvendég és 
a kádári hatalom a szocialista indiánregényben elásnák a 
csatabárdot. Kihallgatói viszont nem kommentálják az öt-
letet. A gyanúsított újabb üres lapokat kap – újabb önval-
lomások megírására biztatják. A zárkaügynöki jelentések 
arról tanúskodnak, hogy az önvallomásban fölajánlott nyil-
vános kollaboráció ellenére/mellett Borvendég továbbra is 
„indián”, sôt:  

„Az amerikai indiánszövetség elnöke, vagy ahogy ô [Bor-
vendég] mondja, a nagyfônök »vörös róka« volt. A nagyfô-
nök öccse, aki helyettesi minôségben szerepelt »fiatal vörös 
róka« néven volt ismeretes. Ô mindkét személlyel igen szo-
ros baráti kapcsolatot tartott fenn. A fentiek megerôsítésére 
az alábbi érdekes mesét mondta el. 1941 novemberében 
családjával vidéken tartózkodott, mert felesége ott tanítónô 
volt. Egy este nappali munkájától kifáradva ledôlt és fur-
csa víziói támadtak. Látta maga elôtt a nagyfônököt letérde-
pelve imádkozni, fekete tolldíszekkel (mindig fehér volt), 
majd álmaiban az amerikai tengerparton érezte magát, 
ahol a »fiatal vörös rókával« találkozott, aki rövid beszélge-
tés után kijelentette, hogy ô eltávozik, és az a kérése, hogy 
Borvendég folytassa az általa elkezdett munkát. Másnap 
azonnal írt Pesten tartózkodó barátjának, Búza Györgynek 
látomásával kapcsolatban, aki szintén foglalkozott indiano-
lógiával, és ismerte a fônököket. Barátjára nem tett külö-
nösebb hatást az álma. Érdekes azonban, hogy körülbelül 
10 nap múlva egy levélcsomagot kapott Amerikából a nagy-
fônöktôl személyesen. A levélben a nagyfônök fájdalommal 
tudatja, hogy öccse, a »fiatal vörös róka« meghalt. A fiatal 
vörös róka utolsó kívánsága az volt, hogy »fehér szarvas«, 
azaz Borvendég folytassa az általa végzett munkát.”

Eszerint az „Indiánfônök” nem pusztán egy tervezett 
regény címszereplôje, hanem maga Borvendég Deszkáss 
Sándor – cellatársának (a zárkaügynöknek) legalábbis ezt 
a történetet meséli el. 1962 decemberében Fehér Szarvas, 
az amerikai indiánszövetség nagyfônöke, Borvendég Desz-
káss Sándor néven a Magyar Népköztársaság állami és tár-
sadalmi rendje elleni szervezkedés gyanújával börtönben 
raboskodik. Ebbôl a történetbôl nézve nem az a kérdés 
tehát, mit rejt az „indián”, hanem az, hogy kicsoda valójá-
ban Borvendég Deszkáss Sándor. A zárkaügynök azonban 
e történet mögött egy másik történetet talál, jelentéséhez 
„megjegyzést” csatol, miszerint Búza György személye több 
okból is rendkívül gyanús, Fehér Szarvas indián valójában 
általa beszervezett amerikai kém. Néhány nappal késôbb 

komplexebb helyzetértelmezést nyújt, jelentésében tollal 
aláhúzva olvasható:

„Ismételten nem szeretnék conceptios álláspontot fog-
lalni, de az a véleményem, hogy egy amerikaiak által szor-
galmazott irredenta mozgalomról van szó, amelynek az a 
feladata, hogy az ifjúság egy részének bomlasztásával, se-
gítségével a népi demokrácia rendje és a többi demokrati-
kus ország közötti kapcsolat megromlásához vezessen. Ez 
nemzetközi méreteket kezdett ölteni.”

A nyomozók nem fogadják el megoldásként az „íróper”- 
ajánlatot, a kihallgatások arra utalnak, hogy nem ismerik 
(el) Borvendég Deszkáss Sándor írói hatalmát az „indián” 
felett, sem az „indián” (nacionalizmus-ösztön) hatalmát 
Borvendég felett. Azt keresik, mi áll pontosan az „indi-
án” helyén az idézôjelek között vagy az idézôjelek nélkül. 
A „cellatárssal” folytatott „privát” beszélgetés során Bor-
vendég az idézôjelek közé önmagát teszi, Fehér Szarvas 
(idézôjelek nélküli) indián „Borvendég” néven raboskodik 
Magyarországon. Az „indiáneszme” a leigázott népek na-
cionalizmusa, ebben az értelemben az Egyesült Államok 
ôslakosai és a Szovjetunió által megszállt Magyarország 
állampolgárai rokonok. A zárkaügynök viszont hivatásából 
adódóan az indián mögé lát (mivel ott kell keresnie vala-
mit), és „felfedezi” az amerikai kapcsolatot – igaz, kém 
formájában. A zárkaügynök értelmezésében az elnyomó 
imperialista hatalom ravaszul, saját áldozatainak a képé-
ben folytatja a gyarmatosítást. Az „indián” az ártatlan áldo-
zat jelmeze, Borvendég éppen úgy másnak mondja magát, 
ahogyan ô maga: a „cellatársak” személyében, az „indián” 
és az „ellenforradalmár” álruhájában valójában a két ellen-
séges nagyhatalom ügynökei kerülgetik egymást, méghozzá 
úgy, hogy mindketten saját ellenségüknek öltöztek (így le-
hetnek látszólag barátok).  

A zárkaügynök és Borvendég „privát” beszélgetésében 
a személy és az „indián” összeolvad, „kiderül”, hogy Bor-
vendég (legalábbis a „cellatársnak” elôadott elbeszélés 
szerint) valójában indián: ugyanaz, mint az észak-ameri-
kai ôslakosok. Bebörtönzése mégsem teremt diplomáciai 
bonyodalmakat. A „fiatal vörös róka” az elbeszélés szerint 
nem érvényesítette az állampolgárság elvét, Fehér Szarvas 
„magyarként” is lehet az észak-amerikai indiánok törzsfô-
nöke. Indián itt az, akit az indiánok maguk közé fogadnak. 
Miután Borvendég indián, indiánná válnak azok is, akiket 
ô annak lát. Az állambiztonság rossz helyen keresgél: nem 
az indián az álruha, hanem az európai viselet. A magyaror-
szági indiánok ebben az értelmezésben éppen úgy gyarma-
ti sorban szenvednek, mint USA-beli testvéreik. „Indián-
országnak” nincs külképviselete, hiszen határai sincsenek. 
Az észak-amerikai ôslakos a zárkaügynök nézôpontjából 
viszont amerikainak látszik, az indián „eszme” amerikai 
eszmének, azaz imperializmusnak, Borvendég pedig „in-
diánnak”, azaz amerikai kémnek. A hatalom csak hatal-
mat lát, az (idézôjelek nélküli) indián ebbôl a nézôpont-
ból érdektelen. A szocialista állambiztonság (legalábbis a 
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zárkaügynök) nem észlel olyan pozíciót – Fehér Szarvasét 
–, ahonnan az USA és Szovjetunió egyszerre érzékelhetô 
elnyomó hatalomként, és nem észlel olyan országot sem, 
amely se nem kapitalista, se nem szocialista. 

A nyomozati aktából nem derül ki, miképpen fogadták a 
nyomozók Borvendég „privát” közlését, miszerint ô való-
jában Fehér Szarvas indián törzsfônök, és a zárkaügynök 
következtetéseit, miszerint nemzetközi kémszervezetrôl 
van szó. Annyit tudunk, hogy Borvendég újabb önvallomá-
sokat készít, a kihallgatásokon a nyomozók – talán a zár-
kaügynök ötletei nyomán – újra rákérdeznek a gyanúsított 
külföldi kapcsolataira, levelezésére. Az utolsó önvallomás 
jóval terjedelmesebb az elôzôeknél, a szerzô tematikus fe-
jezetekben foglalja össze a kihallgatások során (többször) 
elhangzottakat, és leírja azt is, amire a nyomozók érzése 
szerint még nem kérdeztek rá.      

„Fehér Szarvas” vallomása

Az önvallomás egyik terjedelmes fejezete a szerzô irodalmi 
tevékenységérôl szól, részletesen elmeséli, hogyan kezdô-
dött írói karrierje, majd sorban összefoglalja könyveinek 
tartalmát. Ebbôl a fejezetbôl idézek hosszasabban:

„Felnôttem, de állandó szegénységem, és az élet egyéb 
nehézségei lehetetlenné tették az Amerikába kiutazást. 
Többszöri próbálkozás után 1939-ben dôlt el végleg, hogy 
reménytelen minden ilyen igyekezetem. Viszont akkorra 
már szakkönyvekbôl és közvetlen levelezésbôl jól ismertem 
az indiánok történetét, folklórját, sôt politikai problémáit 
is. Ezek felhasználásával írtam róluk egy hosszabb, átte-
kintô tanulmányt. Ezzel a munkával szolgálni akartam az 
indiánok megismertetését. Másrészt, mint író akartam ér-
vényesülni, hogy elsôsorban családomnak bebizonyíthas-

A Szikláshegyek varázslója (részlet)

Bogár mászott a homokban. Lehajoltam, hogy közelrôl láthassam. A bogár elröppent. Én azonban kôvé meredten ma-
radtam a térdeimen.

– Indián!… – szalad ki fogaim közül a csodálkozás. S aztán anélkül, hogy megmozdultam volna, kiáltottam:
– Anyu!… Anyu! Gyere gyorsan!
Anyám ledobta ölébôl a horgolást és ijedten rohant ki hozzám a folyosóról.
– Meg ne fogj!… Hozzám ne érj! – kiáltottam rá, amikor a közelembe ért.
– Mi az?… Szent Isten! Mi történt veled?!
– Nézd, anyu: indián!…
– Mi-í?… Mit beszélsz?
– Nézz a földre!… Egy indián!…
– Úristen ne hagyj el! – suttogta anyám. Egészen megrémültem a hangjától. De nem mertem felnézni, nehogy el-

mozdítsam különös alakú árnyékomat.
– Éppen olyan, mint egy indián… – magyaráztam tovább. – Mintha indián lennék… Biztosan az is vagyok, csak 

nem tudja senki!…
– Csacsi gyerek! – hajolt le hozzám mosolyogva anyuka.
– Dehogy vagy te indián! Isten ments, hogy olyan csúnya légy!… Csak kócos hajadtól van ilyen furcsa árnyékod… 

Teremtô Istenem – suttogta magában, majd újra hangosan: – Gyere be gyorsan, olyan a fejed, akár egy széna boglya!…
– Bánom is én, itt akarok maradni!…
Anyám azonban nem sokat hederített rám. Felemelt a földrôl és minden igyekeztem ellenére betuszkolt a nagy 

iskolaudvarról.
A konyhában ölébe vett és gondosan megfésült. Miután vállig érô hosszú hajamat rendbe szedte szokatlan elérzéke-

nyüléssel ölelt magához. (…)
Akkor történt ez, amikor betegségem után néhány hétre anyám keresztapja nagy csomó vadlibával tért haza a va-

dászatról… Nekünk is küldött párat. Anyám pecsenyét készített belôle. Én meg boldogan összeszedtem a szép tarka 
tollakat. Besurrantam velük a szobába, a földig érô nagy tükör elé… Hosszú fürtjeimet színes pamutokkal összekötöz-
gettem és teletûzdeltem tollakkal… Oly szép voltam, amilyen szépek csak az indiánok lehetnek!…

De nyílt az ajtó és anyám véget vetett „csodaszép” külsômnek. Alaposan megszidott: hogyan csinálhatok magamból 
ilyen maskarát?… Szép tollaimat bedobta a tûzbe… Talán még kihevertem volna ezt a megszégyenítést, ha nem lett 
volna folytatása. Csakhogy volt.

Anyám délután áthívatta a fodrászt és „rendbe hozatta” vele a sörényemet!…
A konyha közepén nyugodtan tûrtem a hajigazítást. Minden figyelmemet a padkán szunyókáló Hektor kutyámra for-

dítottam. A hajmester már el is készült.
– Így ni, most már helyre kis legény vagy! – mondta édesanyám megelégedett mosollyal.
A nagy fehér kendô alól felszabaduló kezeimmel én is a fejemhez nyúltam és ekkor… Hideg rémület futott végig 

rajtam. Rohantam nyomban a tükör elé. És valóban, sejtésem nem csalt meg: hosszú hajfürtjeim helyén rövidre nyírt, 
majdnem kopasz és kétségbeejtôen rút fej gömbölyödött…

Elfakadtam sírva.

Fehér Szarvas/Borvendég Deszkáss Sándor: A Szikláshegyek varázslója. Athenaeum, Budapest, 1940, 5–6.   
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sam ebbéli elhatározottságomat, rátermettségemet, mert 
semmibe se vették ezt a hajlamomat. (…) Több kiadó 
megnézte munkámat. Mindegyik elutasította azzal, hogy 
ez múzeumi, akadémiai szakanyag. (…) Az Athenaeum 
könyvkiadó lektora felszólított, hogy kimondottan olyan re-
gényt írjak, amely az indiánok életét és törekvését mutatja 
be. De ne a civilizált indiánokat tárgyaljam, hanem azokat 
a romantikus figurákat, akiket May Károly népszerûsített. 
(…)  Ilyen kívánalmak alapján írtam meg a Sziklás he-
gyek varázslója c. munkámat, amely a kiadónak nagyon 
megnyerte tetszését. Ez a regényem egyes szám elsô sze-
mélyben íródott. Leírtam benne gyerekkori élményeimet, 
hogy hogyan lettem az indiánok ôszinte barátja. Majd pe-
dig folytattam meg nem valósult vágyálmom [kiemelés az 
eredetiben – K.M.] leírásával: kiutaztam az indiánok közé, 
azok testvéreikké fogadtak és bizalmasan beavattak a legtit-
kosabb törekvéseikbe is… (…) Már kiszedték a kéziratot, 
amikor Sárközi György, a kiadó cégvezetôje (neves költô) 
közölte velem, hogy a könyv címoldaláról töröltette a „re-
gény” meghatározását. (…) Nem értettem vele egyet, na-
gyon sok barátom tudja, hogy csak szerettem volna kijutni 
Amerikába, de nem sikerült.” 

Végül a kiadó vezetôje mégis meggyôzi. A Szikláshegyek 
varázslója megjelenik Fehér Szarvas neve alatt, és hatal-
mas siker lesz.

A zárkaügynöknek a „fiatal vörös rókáról” elmondott 
„privát” történet tehát valójában legenda. Borvendég Desz-
káss Sándor titka és bûne is egyben, hogy valójában nem 
indián és nem azonos Fehér Szarvas törzsfônökkel. Sike-
rét viszont éppen a szerzô és a fôhôs, a fikció és a valóság 
összemosásának köszönheti. A Szikláshegyek varázslója 
arról szól, amire a regény alcíme utal: „magyar ifjúból in-
diánfônök”, azaz bárkibôl lehet indián, ha nagyon akarja. 
A néprajzkutató azzá válhat, akit kutat, az indiánrajongók 
azonossá válhatnak rajongásuk tárgyával, a regény épp arra 
mutat rá, hogy ezek a határok átjárhatók. Borvendég sze-
mélye önvallomása, és ahogy olvashattuk, kiadója szándé-
ka szerint is csupán eszköz ahhoz, hogy ezek az átjárások 
az olvasók vágyaival találkozzanak. Az indián tehát egy csa-
lót fed(ez): Borvendég Deszkáss Sándort, aki vágyfantáziáit 
valóságként adta el, önéletrajzként árulta regényét.

Az önvallomás szövege azonban nemcsak az „indiánt”, 
hanem az ellenforradalmárt is visszautalja a vágyak birodal-
mába. Az ellenforradalom címû fejezetben leírja, mit tett va-
lójában 1956 októberének végén, és mit mondott 1959-ben 
a kaposvári „indiánoknak”. Ha emlékszünk, e beszélgetésrôl 
szóló jelentés volt a nyomozók egyik legfontosabb bizonyíté-
ka Borvendég és a kaposvári „indián törzs” ellen. 

„Egymásután kérdezgettek a budapesti ellenforradalom 
részleteirôl. Elmondtam nekik a Sztálin-szobor ledöntését, 
majd Nagy Imre megjelenésének kikövetelését a Parlament 
elôtt. Hogyan bôszült fel a tömeg Gerô beszédére, és hogyan 
vonultak a Rádió épületéhez. Úgy mondtam, hogy a Sztá-
lin-szobor ledöntését én is láttam a tömegbôl (valójában 

már régen otthon voltam, illetve Sashalmon az üzletekben 
vásároltam). Amikor meghallottam, hogy mi történt, és 
mi folyik Budapesten, olyan nagy izgalom vett erôt rajtam, 
hogy máris fegyvert ragadtam volna, hogy én is részt vehes-
sek a harcokban. Mikor azonban értesültem, hogy milyen 
öldöklés megy végig az utcákon, egyszerre kidobtam a fe-
jembôl ezt a vad gondolatot, s az volt minden vágyam, hogy 
segíthessek a sebesülteken. Mikor aztán sikerült bejutnom 
Budapestre, volt alkalmam mentôszolgálatot végeznem. 
A Baross-téren, egy bádoggal kibélelt hentes kocsiból rögtö-
nöztünk egy sebesült szállító kocsit. Erre szedegettem össze 
a sebesülteket – persze nemcsak magyarokat, hanem oro-
szokat is – és hordoztam be ôket a Péterffy S. u-i kórházba 
(ez a kis történet teljesen képzeletbeli – el nem ért vágy-
álom elmondása volt).” 

Önvallomása szerint a forradalom „nagy történeteit” csak 
mások elbeszéléseibôl és fényképekrôl ismeri, ahogyan az 
indiánokat. 1959-ben a kaposvári baráti társaságban tehát 
a nem létezô Fehér Szarvas egy nem létezô (ellen)forradal-
már, a forradalom és a róla való beszéd pedig éppen úgy 
a vágyak és a virtualitás terepe, ahogyan az „indián”. Bor-
vendég Deszkáss Sándor ezek szerint nem ellenforradal-
márként és „indiánként” bûnös, hanem csak azért, mert 
ellenforradalmárnak és indiánnak adta ki magát.

A terjedelmes önvallomáshoz a szerzô Epilógust csatolt, 
amelyben további magyarázatot fûz az „indián” motivációi-
hoz. Innen idézek hosszasabban:

„Tulajdonképpen nem gyûlöltem ezt a rendszer sem ’56 
elôtt, sem ’56 után. Hanem: súlyos belsô válságtól indíttat-
va türelmetlenül sóvárogtam egy változást, amely ugródesz-
kaként elôsegíthet álmaim színhelyére, ahol végre megta-
lálhatom önmagamat és jó lesz minden.

(…) Sajnos csak késôn találtam meg új életemet. (…) 
Együttélésünk második hónapjában elvittem L-néhez3 az 
Amerikai Geographial Society híres kiadványát, a sok száz 
színes illusztrációval teli indiánkönyvet. (…) Kinyitottam, 
lapozgattam, s akkor következett be a rendkívüli meglepe-
tés: nem találtam benne semmi érdekeset, melyet alkal-
masnak találhattam volna megmutatásra. (…) Megszûnt a 
kínzó honvágyam a csodálatos Amerika után (…). S egyszer-
re nevetségessé vált elôttem a polgári demokrácia és mindaz 
a hamis cégér, amelyhez menekültem, mert a belsô, égetô 
elégedetlenségem sehol se talált megnyugvást. (…)  A tudat-
lanságom és az indulataim ködében soha nem vettem észre, 
hogy tulajdonképpen egyes személyek befolyására cselek-
szem, és egyes személyekkel állok harcban.”

A politika mögött eszerint pusztán személyes érdekek és 
vágyak állnak, amelyek megvalósulás hiányában öltenek 
politikai formát. Az „indián” itt nem tiltott (vagy egyéb) po-
litikai tartalom, hanem csak egy magánember, aki másho-
vá vágyódik, ahol önmaga lehet. A polgári demokrácia és 
az „indián” 1963 elején „sohaország”, az (egyéni és kö-
zösségi) autonómia el nem érhetô helye. Az önvallomás 
szerint így nemcsak az „indián” és az „ellenforradalmár” 

AZ „INDIÁNOK” FEDÔNEVÛ ÜGY
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MEGFIGYELÉSI ÜGYEK

áll idézôjelek között, hanem Borvendég Deszkáss Sándor 
személye is, aki nem létezô helyeken – az „indiánban”, az 
„ellenforradalmárban”, a polgári demokráciában – kereste 
és nem találta önmagát. Ahogy a külvilágra vetítette belsô 
autonómia iránti vágyakozását, olyan imaginárius tereket 
hozott létre (az „indiánt” és a „polgári demokráciát”), 
amelyeket óhatatlanul a politika határol.  

Az önvallomás ki nem mondott konklúziója szerint te-
hát a hatalom minden kritikája megoldatlan személyes 
probléma, akinek gondja van a rendszerrel, az valójában 
neurotikus. Az ellenállás így soha nem lehet politikai. 

Ezt az önvallomást a kihallgatók is elfogadhatónak ta-
lálták, az akta legalábbis nem tartalmaz több ilyen írást. 
A zárkaügynöki jelentés szerint kifejezetten jól halad az 
ügy, alakul a tárgyalás forgatókönyve. 

Az utolsó önvallomás állításai tehát a bíróságon is megáll-
ják a helyüket – a zárkaügynök megítélése szerint legalább-
is. A két „ellenforradalmár” „rájött”, milyen tónusban, mit 
akar hallani tôlük a hatalom, a cellában eljátsszák a bíró-
sági tárgyalást – a „legendához” illeszkedve, miszerint „Tö-
rök Gyula” ellenforradalmár ügye egy lépéssel mindig elô-
rébb tart. A zárkaügynök azonban arról is beszámol, hogy 
Borvendég titkokat ôriz, valódi álláspontja nem egészen 
felel meg az önvallomásokban leírtaknak, sôt. Egy késôb-
bi jelentésbôl idézve: „Beszélgetésünk során kijelentette, 
hogy nem kell azért megijedni, mert az ország 96%-a nem 
kommunista és ha az oroszok csak 24 órára kimennének, 
»ezek« eltûnnének a föld színérôl.”

Feltételezhetjük, hogy önvallomásában írt felismerései, 
miszerint nem a szocialista társadalmi renddel volt baja, 
hanem házasságával és saját magával, nem felelnek meg a 
„Török Gyula” „cellatárssal” alkotott „közös” valóságnak, 
ahol ôk olyan „ellenforradalmárok”, akik ki- vagy eljátsz-
szák a hatalom elvárásait. „Török Gyulának” elmondott 
bizalmas közlése alapján Borvendég leginkább attól tart, 
hogy a nyomozók rájönnek titkára, miszerint még 1957 
elején is kapcsolatban állt az ellenforradalmi Írószövetség-
gel, és részt vett az írók megsegítésére indított pénzgyûjtési 
akció ban. Mi azonban tudjuk, hogy ez a nyomozók elôtt 
nem volt titok, már Borvendég letartóztatása elôtt is tudták 
a környezettanulmányokból – s úgy tûnik, a sok kihallga-
tás során egyetlen alkalommal sem tartották olyan lénye-
ges információnak, hogy rákérdezzenek. Borvendég ellen-
forradalmi íróként (Fehér Szarvas indiánként) ôrizte meg 
önmaga számára önmagát, noha a hatalomnak elbeszélt 
történet szerint nem Fehér Szarvas és nem indián. A „cel-
latársnak” elmondott „privát” közlésben azonban ezek az 
azonosulások úgy tûnik, továbbra is léteznek, Borvendég 
ugyanis kizárólag Fehér Szarvas néven jelentette meg regé-
nyeit – amelyekben a szerzô egyben fôszereplô is, ameny-
nyiben tehát író, annyiban Fehér Szarvas (és „indián”), és 
ellenforradalmár (az Írószövetség támogatója).   

A hatalom számára látható aspektusának, a kihallgatók-
nak írt önvallomásokban tehát az „indián” és a „forrada-

lom” egyaránt olyan nem létezô helyek, ahol Borvendég 
személye valódivá és politikaivá válhatna. Mivel ilyen hely 
nincs (mert Borvendég valójában nem indián, és még csak 
nem is látott élô indiánt, ahogyan 1956-ot sem „látta”), 
a politikai értelemben vett autonómia is illúzió, a vágynak 
„valójában” nem is lehet politikai vonatkozása. A hatalom 
Borvendég számára láthatatlan aspektusának – a zárka-
ügynöknek – elbeszélt történetben viszont az „indián” 
így, idézôjelek között mégis létezik, a megvalósulhatatlan 
vágyak helyeként, ahogyan 1956 is forradalomként él a 
„cellatársak” emlékezetében. Kérdés marad, hogy mi Bor-
vendég titka (és bûne). A kihallgatók elôtt az „indián” és 
az (ellen)forradalom vágyként és fikcióként (ha bûnrôl be-
szélünk, akkor hazugságként) leplezôdik le. A zárkaügynök 
elôtt pedig épp ellenkezôleg, a titok az indián és a forra-
dalom valóságossága és morális értelemben vett igazsága. 
A zárkaügynök azonban „elárulja” a nyomozóknak az in-
dián e valóságát/igazságát, így az „indián” tulajdonképpeni 
politikuma (ahogy a hatalom politikának látja) valójában 
Borvendég elôtt válik titokká. Borvendég nem tudja, hogy a 
hatalom tudja, hogy az „indián” még mindig mûködik. Azt 
sem tudja, hogy a hatalom számára az „indián” éppen így, 
„privát fikcióként” mûködik, ezért a nyilvánosság elôtt bár-
mikor leleplezhetô magánbûnként (hazugság) és politikai 
tartalomként. Más szavakkal: Borvendég kollaboráció elle-
nében megôrzött „indiánja” a hatalom számára láthatat-
lan aspektusával kötött „tudattalan” egyezség. Az „indián” 
tehát az állambiztonsági megfigyelôvel (együtt)mûködik, 
Borvendég egy ügynökkel teremti meg azt a közös valósá-
got, ahol az indiánjáték a hatalom ellenében érvényes.

1963 elején az „indián” e kettôsségében megfelel az elle-
ne indított per lejátszásához. Noha a hatalom nem íróper-
ben gondolkodott, ahogy az alábbi idézetben olvashatjuk, 
mégis Borvendég Deszkáss Sándor és Fehér Szarvas (mint 
szerzô és fôhôs) megtévesztô analógiája válik bizonyító ere-
jûvé. A büntetôpert és az azt lezáró amnesztiát követôen 
1963. május 22-i keltezéssel hosszú és részletes jelentés 
készül az Indiánok fedônevû ügyrôl, amely összefoglalja a 
tanulságokat és levonja a következtetéseket.   

„…ma is megtalálható a misztikum iránti vonzalom 
a meseszerû csodás indián világ iránt. (…) Borvendég 
Deszkáss Sándor könyvei a történelmi tényeket elferdítve 
írói fantáziával mutatják be (…) és tudatos ösztönzést 
adnak (…) a romantika gyakorlati követésére. (…) Ál-
lamunk 1948-ban megszüntette a nacionalista-soviniszta 
ideológián alapuló cserkész-szervezeteket, melyek a ro-
mantika bölcsôi voltak. Nem szûnt meg azonban a ro-
mantikus hajlam, és megvannak azok a források is, me-
lyek felélesztik és táplálják ezt. A gyakorlati indiánozás 
ugyanazzal a tartalommal bír, mint a cserkészet. A mi-
litarista jellegû külsôségeket a harcos indián motívumok 
pótolják, a nacionalista ideológia benne él az indián re-
zervátumok legendájában. (…) Az indiánozó fiatalokra 
irányuló cserkész és klerikális befolyás célja az, hogy a 
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fiatalok romantikus hajlamait különbözô állami és tár-
sadalmi érdekeket sértô, ellenséges politikai koncepciók 
szolgálatába állítsák.” 

A jelentésben igazolódik az állambiztonság eredeti gya-
núja, miszerint klerikális államellenes összeesküvés tör-
tént, és az ügy az egyházi kisközösségek elleni perekhez 
kötôdik – annak ellenére, hogy a gyanúsítottak egyikének 
sem voltak hivatalos egyházi kapcsolatai, valamint az „indi-
ánok” hitoktató tevékenységérôl sem került elô bizonyíték. 
Borvendég és Fehér Szarvas azonossága, az „indián” (az 
idézôjelek közötti, ami nem azonos az észak-amerikai ôs-
lakosokkal) egyszerûen illegális, ellenséges ideológiává vá-
lik, olyan felületté, amely alkalmas arra, hogy „különbözô 
állami és társadalmi érdekeket sértô, ellenséges politikai 
koncepciók szolgálatába állítsák.” Mindez azért lehetséges, 
mert „Borvendég Deszkáss Sándor könyvei a történelmi té-
nyeket elferdítve írói fantáziával mutatják be”. 

Láthattuk, a hatalom felismerte az „indián” mögé rej-
tôzô Borvendég Deszkáss Sándort, aki személyes okokból 
politizált, valamint azt a Borvendég Deszkáss Sándort is, 
aki „rájött”, hogy ezt kell mondania a hatalomnak, de sze-
mélyes (vagy egyéb) okokból továbbra is titokban politizál. 
Ez volt az elsô és utolsó indián per. A továbbiakban nincs 
szükség (és lehetôség) perekre, a hatalom tudja, mit kell 
keresni, az „indiánok” pedig tudják, hogy keresik ôket.  

 

Epilógus

A nyomozati akta a fentebb idézett jelentésekkel lezárult, 
mellékletként azonban az alábbi levélváltást tartalmazza: 

„Rózsa elvtárs!
Mivel könnyebb így levélen keresztül kapcsolatot találni, 

és jobban tudom tömöríteni problémáimat, ezért kérem, 
vegye figyelembe ezt a néhány sort. Úgy érzem, Borvendég 
barátom ügye a végére jár. (…) 16 éves korom óta vol-
tam rendôr. Az operatív munkát jól ismerem. Ha ez eset-
leg itt nem mutatkozott volna meg, vegye figyelembe az 
abszolút abnormális idegállapotomat. (…) Csupán emlé-
keztetôül jegyzem meg: megkértem már, hogy a letétben 
lévô ruhámat a börtönben vasaltassák ki, mert az nagyon 
gyûrött. Egy zsákba volt begyömöszölve. Sürgôsen szeret-
nék beszélni válóperes ügyvédemmel a tárgyalás elôtt. Ké-
rem, hívja föl. Dr. Kárpáti László, a bpesti ügyvédi kamara 
titkára. Nappal a kamarában éri el, 17–19 órakor a 38. 
számú ügyvédi m.k.-ban található. (…) A kapott pénz-
bôl kérem vásároltasson nekem egy db vörös-kék illatos 
mosószappant.”

Rózsa elvtárs „válaszul” egy „Jelentést” ír:
„Kijelentem, hogy Dörgô Gyula (…) a Katonai Kollégium 

által veszélyeztetés bûntette miatt egy évre elítélt 1962. ok-
tóber 16. óta van osztályunkon fogdaügynökként az »Indi-
ánok« fedônevû ügyön foglalkoztatva. 1962. dec 18-án lesz 
a válóperes tárgyalása. Kéri, hogy tegyük lehetôvé, hogy a 

tárgyalására saját ruhájában, polgári ruhás kísérôvel, bi-
lincs nélkül legyen elôvezetve, mert a külsôségek befolyás-
sal vannak feleségével szembeni követelésének elbírálása 
szempontjából. E követelések a két gyermek nekiítélésével 
kapcsolatosak. Figyelembe véve eddigi munkáját, maga-
tartását, személyi körülményeit, valamint bûncselekmé-
nyének jellegét, javaslom, hogy a tárgyalásra Mihók J r. fô-
hadnagy és Takács Emil rendôr százados elvtársak vezessék 
elô, gépkocsival, bilincs nélkül.”

Saját perspektívánkból látható két válófélben lévô közép-
korú férfi is – egy zárkában. Mindkettô mindent megtesz 
azért, hogy civil ruhában kezdjen új, „független” életet, 
miközben egymásra vannak utalva. A zárkaügynök elme-
sél „cellatársának” egy fiktív „’56 és megtorlása” történetet 
röpcédulázástól a vádemelésig és a várható amnesztiáig, 
megértô társa Borvendég Deszkáss Sándornak, türelmesen 
végighallgatja, sôt kifejezetten kíváncsi „sorstársa” minden 
érzésére és gondolatára. Mindeközben attól retteg, hogy 
esetleg nem jelent megfelelôen, vagy az ügyrôl kiderül, 
hogy valójában nem is jelentôs, ebben az esetben visszake-
rül a katonai fogdába, és a feleségének ítélik a gyerekeket. 
Így jön létre egy nemzetközi irredenta „indián” összeeskü-
vés, és egy olyan helyzet, ahol Borvendég Deszkáss Sándor 
úgy köthet a hatalommal kompromisszumot, hogy biztos 
lehet benne, legalább egyvalaki megérti nehéz helyzetét, és 
tudja, hogy valójában „indián”.

Az „Indiánok” fedônevû ügy eredményei tehát össze-
foglalva a következôk: Borvendég Deszkáss Sándor „meg-
ígérte” a hatalomnak, hogy többé nem öltözik be, inkább 
megtanul a „sorok között” indiánozni – „indiánmentes” 
indiánregényeket és ismeretterjesztô cikkeket ír. A nyo-
mozók eljuttatták az ügyet a vádemeléshez: bemutatták, 
hogy az „indián” alkalmas „államrend elleni összees-
küvésre”. A zárkaügynök civilben vett részt a válóperes 
tárgyaláson. Borvendég Deszkáss Sándor és társai bû-
nösnek bizonyultak, és 1963 márciusában amnesztiával 
szabadultak. A bírósági végzés nyomozati értékelése ja-
vasolja, hogy „az illetékes operatív szervek folytassanak 
felderítô munkát a magyarországi »indián« tömörülések 
körében”. Számunkra pedig – szintén az akta szavai-
val: „A bûncselekmény körülményei feltárták az indián 
romantika problematikáját és lehetôséget adtak e téma 
sokoldalú elemzéséhez.” 

       

1  A teljes nyomozati anyag: ÁBTL 27-5557/63 sz. 8 kötetes vizsgálati 
dosszié. Amennyiben külön nem jelöljük, az idézetek innen szár-
maznak 

2  A párt 1957. december 10-i PB-határozatának és az igazságügy mi-
niszter, a belügyminiszter és a legfôbb ügyész 1958. január 8-án 
kiadott közös utasítása értelmében a párt büntetôpolitikájának ér-
vényesítése érdekében elôírta, hogy a rendôri és nyomozó szervek 
az októberi „ellenforradalmi jellegû” bûnügyek vizsgálatát fejezzék 
be. Idézi Takács Tibor: Szövegek, tények, stratégiák. A történelem és 
forrásai, BUKSZ, 2008. tél, 359.

3  Az aktában természetesen az eredeti név szerepel 

AZ „INDIÁNOK” FEDÔNEVÛ ÜGY
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Indiánok a Magyar Népköztársaságban

A Magyar Népköztársaságban két nagy indiántábor mûködött egymással párhuzamosan, a „dunai” és a „bakonyi in-
diánoké”. 

A „dunai törzset” 1931-ben alapította Baktay Ervin, fikciós és ismeretterjesztô indiánkönyvek írója és fordítója. 
Elôzménye az 1924-ben ugyanott alapított „vadnyugati város” volt. „Szétosztották a szerepeket (…) a törzs nagy-
fônöke, Heverô Bölény, Baktay Ervin lett. Sok barátjuk is csatlakozott a játékhoz, akik aranyásókká, cowboyokká, 
harcosokká, a hölgyek pedig dámákká vagy squaw-ká változtak át. A Dunakanyar páratlan szépségû szigetvilágában 
épített táborban indián motívumokkal díszített kúpalakú sátrakban laktak, kenut építettek, szabad tûzön fôztek, s 
ünnepi alkalmakkor maguk készítette indián ruhákat öltöttek. A tábori életet szigorú elvek szabályozták (tagfelvétel, 
»harcos«-avatás, ünnepi szertartások stb.), amelyeknek mindenki örömmel tett eleget. Ezek a 2–3 hónapig tartó 
táborozások tökéletes regenerálódást nyújtottak a téli, városban töltött idôszak után” – írja a kezdetekrôl Lorencz Jó-
zsef, dunai indiánozó, a kisoroszi indiánmúzeum létrehozója, abban a bevezetôben, amelyet a Néprajzi Múzeumban 
a magyarországi indiántáborokról rendezett kiállításhoz Cseh Tamással közösen készített. (A kiállítás 2000 tavaszán 
volt látható a múzeumban Kenu és tipi – Indián táborok Magyarországon 1931–1999 címmel). Lorencz így folytat-
ja: „A második világháború után a környezô világ sok szempontból megváltozott, de a Törzs a reneszánszát is élte. Új 
tagok csatlakoztak a nagy játékhoz, amely az Alapító szellemében a mai napig is folyik a Duna mentén.” 

A másik indiánozás – a beszámolók szerint a dunaiakról mit sem tudva – 1961-ben indult, amikor Cseh Tamás 
néhány barátjával indiános harci játékot kezdett a Bakonyban. A két tábor lakói csak késôbb ismerték meg egymást. 
Furcsa rivalizáló viszonyuk generációs különbségként fogalmazódott meg: a „nagy öregek” szemben a „fiatal játszók-
kal”. A viták pedig a néprajzi hitelesség, az indián ideológiája, az ismeretek versus játék probléma, illetve a titkosság 
körül forogtak. Cseh Tamás tábora vállaltan egy indián harci játék volt: „A 150 évvel ezelôtti síksági életformát idézô 
»játék« két hétig tart. Ez idô alatt egymástól 10–30 km távolságra táboroznak a sejen, a hidatsza, a feketelábú sziú 
és a varjú indiánok törzsei és nemzetségei. A népek saját dalaikat éneklik és táncaikat táncolják. (…) A hadijáték a 
korabeli történelmen alapul, az akkori törzsi viszonyok (rokonságok, ellentétek) alapján egymás szövetségesei vagy 
ellenségei. A dicsôség és a megbecsülés kivívása a cél, amihez nem annyira az ellenség megölése, inkább a bátorság 
megmutatása a fontos”. Mai szemmel a két tábor közötti különbség leginkább úgy fogalmazható meg, hogy míg a 
dunaiak az indiánt és a hozzá kapcsolódó ideológiákat, ethoszokat és fantáziákat inkább a megjelenítésen keresztül 
élték meg, addig a bakonyiak a játékban váltak „indiánokká”. Ami közös bennük, hogy a szocialista Magyarország kö-
zegében az indiánnak öltözésben valamiféle lehetôséget láttak a maguk számára. A beöltözés, ami valamit elrejt vagy 
valamit képvisel, illetve éppen azt rejti el, amit képvisel, politikailag gyanús cselekedetnek számított. Ebbôl a szem-
pontból a dunaiak, akiknek korábban kapcsolata volt Borvendég Deszkással, talán gyanúsabbak voltak. Cseh Tamásék 
az indiánperrôl mit sem tudva kezdenek lejárni a Bakonyba a hatvanas évek elején. Addigra már elkészül az állami 
indiánkoncepció, illetve az indiánozó tevékenységek kvázi „tiltva – tûrve – támogatva” besorolása. Ez alapján a bako-
nyi indiánozást inkább lehet a gyerekkori fantáziákhoz kapcsolódó játékként értelmezni. Cseh Tamásnak a kiállítás 
elé írt megjegyzése is ezt támasztja alá. „Ezekben az idôkben védelmet jelentett a zaklatások ellen a képes hírlapok 
nyilvánossága, ami romantikus, gyerekes foglalatosságnak tûntette fel a nyári együttléteket.” 

Egy interjúban pedig azt meséli el, hogy a Bakonyban „a fôerdésszel meg a fôvadásszal, sôt még a helyi párttitkárral 
vagy tanácstitkárral is megbeszéltünk mindent. Hát hogy mi táboroznánk. »Jó’ van – mondták –, ha indiánok vagytok, 
hát azok vagytok, menjetek csak, játszódjatok, oszt vigyázzatok, fô’ ne gyúccsátok az erdôt«.” A tábor híre aztán elju-
tott a  zirci rendôrkapitányságra, „és azok már jöttek is a dzsippel. Megálltak a patakparton, na vegyük elô a személyi 
igazolványokat. (…) Nem esett bajunk, de mindennek azonnal ellenállás íze lett. Meg se fordult a fejünkben, hogy mi 
ellenállók lennénk, mi csak jól akartuk érezni magunkat.”

A Bakonyban a hatvanas évek elsô táborai óta több száz indiánozó megfordult már, sôt mondhatjuk, hogy azóta 
több „indián” generáció felnôtt. A mostani indiánozás már sok szempontból más, mint a hajdani, amely viszont ma 
valamiféle hôskorként jelenik meg. E lapszámot készítve egyre több ismerôsünkrôl derült ki, hogy ismer indiánozó-
kat, sôt ô maga is (volt) indiánozó. Mindenki lelkesen és a történetekbe belefeledkezve beszél indián kalandjairól, 
ugyanakkor sietve hozzá is teszi, hogy az elmondottakat kezeljük bizalmasan, mert ezek a dolgok valamilyen módon 
titkosak. Az indiános képek megjelentetése ugyanebbe a „titkosságba” ütközik. Mindeközben láttuk, hogy a rendszer-
váltás elôtt színes magazinokban szerepel az indiánozás, a Néprajzi Múzeumban kiállítják magukat, Cseh Tamás, „az 
öreg törzsfônök”, a vele készített interjúkban részletesen beszél az indiánról. A „titkos” bakonyi indiánozásról tehát 
számos nyilvános történet van. 

Horváth Kata
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„Nehéz azon a borotvaélen maradni, hogy bele se
dilizzek, és mégis valahogy megfejtsem a helyzetet” 

Beszélgetés a bakonyi indiánozásról Erdély Dániellel

„Naplót írtam az indiánozásról. Indiánnak képzelve magunkat leírtam ilyen 
indiános nyelven, hogy mit tudom én, Tanguáék éjszaka érkeztek. Miközben varrtuk 

az indián ruhákat a Virágárok utcában, Erdély Miklóséknál, az áldott emlékû 
Kormos István, aki akkor épp ott lakott, megkérdezte mi ez az indián napló. Elkérte, 
megmutattam neki; így élünk, így harcolunk, indiánok vagyunk, és ezek a fiatal fiúk 

is harcosok lesznek, mármint Erdély Miki két fia, akikbôl indiánt csináltam. Dani lett 
a Tücsök, Gyuri a Bagoly. Ez a napló került ennek a »Fung« fedônevû embernek a 

kezébe, aki különben nem a bakonyi indiánok közé tartozott, hanem
a dunaiak közé, és ekkortájt születtek az ô jelentései” – írja Cseh Tamás.*

Az idézetben szereplô „Dani”, az avantgárd mûvész Erdély Miklós fia, azóta
 maga is ismert mûvész lett. Az „indiánról” beszélgettünk vele.

anBlokk: Mit jelentett számodra az indiánozás? Tiltakozást, ellenkezést valamivel szemben?

Erdély Dániel: Nem, dehogy. Nyilván, aki felnôtt volt akkor, abban volt egy ilyen értelmezés. De számunkra, 
gyerekek számára izgalmas, nagyszerû játék volt. Én csak a szürke szorítást éreztem ebbôl az egész kádári do-
logból, meg a mozdíthatatlanságot néha. Az indiánozás ahhoz képest „friss levegô” volt. 

anBlokk: Hogyan kezdtél el indiánozni?

E. D.: Kisfiúként, Cseh Tamással. Jött hozzánk énekelni, és énekelt dalokat az indiánokról. Aztán kiderült, hogy 
indiánozik. Persze mi is indiánosdiztunk a kertben, a környéken a barátaimmal. Bementünk idegen kertekbe. 
Tudod, küzdelem a hatalommal, a házinénik, a gondnokok meg egyebek. Egyik alkalommal a Guyon közbôl 
lejutottunk egészen a Pasaréti útig, ami mondjuk három ház, de ezt mi úgy éltük meg, mint egy területfogla-
lást. És képzeld, az egyik kert közepén ott ült egy cowboy kalapos, pisztolyos seriff. Egy másik gyerek, aki meg 
éppen cowboyost játszott.

Én egyébként már korábbtól is íjaztam, meg persze indiános könyveket olvastam. És akkor megfogalma-
zódott bennünk, hogy de jó lenne megfûzni Cseh Tamást, hogy vigyen el minket indiánozni. Megbeszélte az 
anyuékkal, és mondta, vegyünk bôrt, és amikor jön, csinál nekünk mokaszint meg ágyékkendôt. Gyönyörû 
szép bôringünk is lett. Tudod, ez a rojtos. Üveggyöngyöket vettünk,  motívumokat gyûjtöttünk, szóval amikor 
elôször lementünk, már gyönyörû egyenruhás indiánok voltunk. Én 12 voltam, a bátyám 15. Valahogy úgy ala-
kult, hogy csak gyerekek voltak, talán csak Tamás volt felnôtt. A nagyobbak az ellenségnél voltak, de hát azok 
külön szervezôdtek. Ôk voltak az ogalalák.

anBlokk: Az ellenség is ismerôsökbôl állt?

E. D.: Ôk Cseh Tamás ismerôsei voltak, mi nem nagyon ismertük ôket. Persze egyszerre mentünk a Bakony-
ba, hogy izgalmas legyen. Volt olyan, hogy Fehér Kígyóval, a nagy ellenséggel találkoztunk a falubeli büfében, 
és vicces volt, hogy holnap esetleg „megöl”, de ma még ott beszélgetünk. Amikor hazajöttünk, néha akkor is 
találkoztunk. És ugyanúgy gyûlöltük, meg álmodtunk is róla. Dobolások voltak ellene, meg táncok napokig. 
Képzeld el, egy 12-13 éves gyerekben mennyire fölnagyítódnak ezek az érzések. 

* Szônyei Tamás Nyilván tartottak. Titkos szolgák a magyar rock körül 1960–1990. Budapest, Tihany-Rév, 2005, 266.
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MEGFIGYELÉSI ÜGYEK

anBlokk: Azt mondtad „megöl”, de hát miképpen folyt a harc?

E. D.: Ez tényleg nagyon kemény, mert olyan játékszabályok voltak, hogy tényleg nagyon tudtunk egymásnak 
ártani. Ha késsel, nyíllal megsebesítettek, vagy egy tomahawkkal leütöttek, akkor azt hiszem, ezerig kellett 
számolni. Ha pedig elfognak, és a totemoszlopnál kivégeznek, akkor elvesztem a nevemet, és egy napig nem 
játszhatok. De a lényeg, hogy elvesztem a nevemet. Mindent, az egyéniségem, az indián identitásom, amit 
mindenféle hôstettekkel lehetett felépíteni. Ez nem csak játék volt, mert tényleg nem lehetett bizonyos hely-
zetekben nevetségessé válni. Például, egyszer hajnalban letámadtak minket az ogalalák. Szörnyû volt. Elfogtak 
mindenkit, vastag hajókötelekkel megkötöztek, és kínzócölöphöz állítottak.  Persze ez mind játék volt, de le-
hetetlen volt jeleznem, hogy fájdalmam van. A mellettem lévô oszlopra rákötöztek egy másik fiút, és a kötelet 
áthúzták a meztelen lábamon. Irgalmatlanul fájt, de úgy éreztem, ha nem akarok nevetségessé válni, nem 
mondhatom, hogy „figyelj már, vedd már le a lábamról”. Ezt bírni kellett. Ezt nem felejtem el, mert szörnyen 
fájt. És több ilyen dolog volt. 

anBlokk: Cseh Tamás a könyvében éppen apádról mesél el egy hasonló esetet. Ez így hangzik: „Egyszer Erdély 
Miki is lejött hozzánk a fiait meglátogatni. Miki úgy ismerte a térképet, hogy sehogy. Azt gondolta Veszprémben 
leszáll a vonatról, ott belép egy ajtón, és a Bakonyban van. Állt ott, a veszprémi vasútállomáson, aztán bérelt 
egy fuvarost. Felült a szekérre, és mint a taxisnak, bemondta a címet: Bakonybél, indiántábor. Mi ugyan itt-
hon elmondtuk neki, hogy a Gerence és a Gella összefolyásánál táborozunk Bakonybélnél, mégis három napig 
kocsikáztak. A bakon ott trónolt Erdély Miklós meg a felesége, Szenes Zsuzsa meg a kutyájuk. Képzeld csak el, 
középkori utazást rendezett magának a hatvanas években. Pénze volt, a kocsist megfizette, a falvakban megszálltak, 
és három napig bolyongtak. Az is lett a neve: Aki Három Napig Bolyong Az Erdôn, és az a csoda, hogy a harmadik 
napon ránk bukkant. Vagyis mi láttuk meg, és elfogtuk ôket. Miklóst kikötöttük, és órákon át lógott a kínzócölöpön. 
Akkor még nem tudtuk, hogy a sziúk nem használtak kínzócölöpöt. (…) saját fiai is kínozták, hiszen indiánok 
voltak, az apjuk meg csak egy fehér betolakodó. Zsuzsa kicsit pityergett is, mert látta, hogy Miki szenved. Fájt neki, 
a Mikinek, de tartotta magát, és amikor a kötelet kivettük a szájából, akkor ordított, mint az ôrült. Kiabálva elôadott 
egy értekezést a szabadságról, a kötelekrôl, a véletlenekrôl. Meg sem próbált szabadulni, komolyan vette a játékot. 
Performanszot csinált ott rögtön. Fantasztikus nap volt.”

E. D.: Tamás mindig egy kicsit túloz. Nem kínoztuk, hanem volt egy ilyen, hogy a kínzócölöpre kötött ember 
mellett el kell lôni nyílvesszôt, meg fölötte eltalálni a kínzócölöpöt. De akkor rátettünk a fejére valamit.

anBlokk: Hogyan érezted magad gyerekként ebben a helyzetben?

E. D.: Emlékszem, egyszer otthon én is megkötöztem, de nem jutott eszembe, hogy ô már egyszer meg volt kö-
tözve. Nyilván az Ödipusz-komplexusomat akartam egy hat méteres szigetelôspulnival ledolgozni rajta. Hagyta. 
De az volt az igazán jó, hogy amikor azt mondta, most már elég, akkor volt még egy pár másodperc, amikor 
nem kötöztem ki. Azt mondtam, „nem, még egy kicsit”. Akkor volt egy pici hatalmam fölötte. De ebben az in-
diános helyzetben nem éreztem így. Viszont, mikor a feleségemet kapták el, akkor igazán pipa voltam. Akkor 
úgy voltam vele, hogy „nem, ez nem játék”. Ha valaki be akart jönni a játékba, annak valamit ki kellett találnia, 
valami vadnyugati szerepet. Ketten jöttek. Az egyik hittérítô volt, a másik cowboy, Jutka pedig elment edényt 
mosni, és elkapták, talán meg is kötözték, és hozzáértek meg lökdösték. Hozzánk jöttek, hogy velünk legyenek, 
de hogy bekerüljenek a történetbe, így kezdôdött a dolog. Akkor nagyon haragudtam, próbáltak lecsillapítani. 
Szóval nem volt egyfolytában játék. Meg nemcsak indiánosdi volt, hanem azért ugyanolyan erkölcsi alapokon 
voltak beszélgetések is. Tehát az indián ethosz megtartásával néha beszélgettünk másról is. Nyilván, ha anyu 
jön, akkor nem fog tudni mesélni nekem a préri ügyeirôl, hanem kicsit mesél otthonról. De azt szépen össze 
lehetett simítani. Még mikor az orosz tankokkal találkoztunk, az is belefért. 

anBlokk: Orosz tankokkal?

E. D.: Mentek Prágába a „testvéri tankok”. Láttuk ôket. Mi az, hogy láttuk, arra ébredtünk! Azt hittük, földren-
gés van. Egy egész hadosztály, tankhadosztály. Letarolva az egész bakonyi erdôt. Megálltak, talán hogy egyenek, 
mi meg odamentünk hozzájuk, én egy kicsit tudtam oroszul, és bemásztunk a tankba. Beszélgettünk az orosz 
katonákkal.
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anBlokk: És ôk mit szóltak hozzátok?

E. D.: Az egész olyan szürreális volt nekik.  Hát nevettek. Odaadták a gégemikrofont, azt próbálgattuk. Az egyi-
künk a toronyba ment, másikunk a kormányhoz, és beszélgettünk. Az indián történetbe is belefért. „Brummo-
gó harci szekerek”, vagy valami ilyesmi. Hát valahogy bele kellett férnie! És emlékszem, azt mondtuk nekik, 
hogy ne lôjenek. Úgy búcsúztunk el. Aztán valaki megfejtette, hogy ezek Csehszlovákiába mennek. Azért ez elég 
érdekes egybeesés. Ebbôl látszik, hogy az élet, a fantázia, az ethoszok egyszerre voltak jelen egy történetben. 

Vagy egy másik alkalommal meglátogattuk a szentendreieket, meghívtak minket így „mûsoron kívül” a Bak-
tay táborba. Játékok voltak és versenyek mindenféle sportágban. Én a kenuzásra emlékszem, nagyon beteg, 
nagyon lázas voltam. És egyedül kellett a Duna folyásával szemben fölhajózni a Szentendrei-sziget csúcsához, 
és egy vízbe szúrt karóról levenni egy pöcköt. De annyira beteg voltam, hogy elhatározták, kivisznek a váci ol-
dalon a partra. Onnan stoppal akartam hazajönni. Egy rendôrautó állt meg. Valami volt még rajtam az indián-
ruhából, talán az indiáning. És ahogy beszálltam, mondták a rendôrök az autóban, hogy dehogy visznek haza. 
„Beviszünk a rendôrôrsre – ezen röhögtek –, és az asztalon fogsz nekünk indiántáncot járni!” Csapkodta a 
térdem a rendôr. „Ez egy másik kultúra!” Aztán látták, hogy tényleg beteg vagyok, és rendesek voltak, kivittek 
a vonathoz vagy valami.

anBlokk: Egybemosódott játék és valóság?

E. D.: Elmondok egy esetet. Egyik évben elmaradt az indián, mert elöntötte a patak a tábort. Az egész rétet 
elöntötte az ár. Akkor összeszedtük a cuccainkat, és fölhúzódtunk az iszapos hegyoldalba, és ott vártuk, hogy 
kivilágosodik, hogy elindulhassunk haza. A rengeteg vizes, megnehezedett cuccal. A Ló, Fekete Ló, meg a Ta-
más, aki a Füst A Szemben volt, elment a faluba. Esett az esô az arcunkba. Annyira fáradtak voltunk, hogy a 
hátunkon fekve, a hátizsákunkon fekve vártuk, hogy jöjjenek a lóval meg a szekérrel. Az utolsó másfél kilo-
métert már szekérrel tettük meg, rumot ittunk, és felmelegedtünk. Ez is csak azt bizonyítja, hogy mennyire 
valódi élmények voltak. Mert azért itt keveredett a játék, a mese meg valóság, meg a természetnek, a természet 
erôinek a játéka. Meg az emberek játéka.

anBlokk: Történt olyan is, ami nem volt összeegyeztethetô az indiánnal, a játékkal?

E. D.: Tudnod kell, hogy én az indiánt teljesen átéltem. Úgy éreztem ott a táborban, hogy nincs védelem, nincs 
kiút, hanem valóban az életedrôl van szó. Így éltük meg: élet-halál. És ami erkölcs, meg testvériség, azt is to-
tálisan. Azért volt nekem olyan nagy csalódás… Amikor elkezdtünk az utolsó nap átvedleni: indiánruhában 
voltunk még félig, de már félig európai, magyar ember módjára ültünk a tábortûznél, és akkor elkezdtek disz-
nó vicceket mesélni. A disznó vicceket amúgy is utáltam, de ott és akkor, ez meggyalázása volt az indiánnak. 
Ez számomra már a vége volt, 21 évesen voltam utoljára indiánozni. Kiábrándultam. Amit én fölépítettem ma-
gamban addig az indiánról, meg létrehoztam az indián segítségével magamból, nem akartam kompromittálni 
azzal, hogy belecsúszok abba, hogy ez ennyire félretehetô, ennyire csak játék. Persze mindenkinek annyira 
játék, amennyire akarja.

anBlokk: Van szerinted olyan, ami az indiánnal kapcsolatban mindenkiben benne van? Ami az indiánozás közö-
sen osztott tapasztalata lehet?

E. D.: Sokan mondják, hogy a vadak tiszta lelke. A nem trükkös, az egyszerû. Tehát szemembe nézel, meg-
mondod. Küzdeni, szembenézni. Nem pislogsz, ha bántanak. Nem nyafogsz, ha kínoznak. Ez imponált, ahogy 
olvastuk, meg próbáltuk ezt így gyakorolni. De azért azt éreztük, hogy az ideál, amirôl például May Károlynál 
olvastunk, nehezen tartható. De hát az, hogy besúgó van közöttünk, hát az abszolút föl se merült. Nem fért 
bele. Szerintem ott nem is volt besúgó, Cseh Tamás táborában. Az indián sokkal mélyebb és intenzívebb dolog 
volt annál, mintsem hogy az elárulását bárki el tudta volna tussolni. De mondjuk Bódy Gáborról is furcsa volt 
megtudni. Nem nagyon értem, ez hogyan lehetett. Mert ahogy ôk az apámmal voltak, az elképzelhetetlen, hogy 
jelentett volna róla. Persze az is igaz, hogy a belügyben mindent tudtak. Amirôl két ember beszélt, azt tudták. 
Persze én paranoiás vagyok. Nehéz azon a borotvaélen maradni, hogy bele se dilizzek, és mégis valahogy meg-
fejtsem a helyzetet. 

BESZÉLGETÉS A BAKONYI INDIÁNOZÁSRÓL ERDÉLY DÁNIELLEL
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anBlokk: És hogyan lehetne „megfejteni ezt a helyzetet”, a korszakot és benne az indiánozást?

E. D.: Az biztos, hogy volt egy megfoghatatlan, közös, szürke állandó ellenség vagy nyomás, ami néha testet 
öltött. Az indián pedig valamiféle reménysugár volt. Az volt a tét, hogy ne váljunk olyanokká, mint a környeze-
tünk. Arról mindenképpen éreztük, hogy erôltetett, szürke és merev. Én például negyedikben, általános isko-
lában elkezdtem színes jelvényeket csinálni, és hordani. És akkor megkérdezték, így hivatalosan, a tornatanár, 
hogy „Mondd meg Dani, miért hordasz ilyeneket?” Mondtam, hogy ezzel tüntetek az iskola színtelensége ellen. 
Hát ilyen kiugrási kísérletek voltak, és azokból, akik végig próbálkoztak ilyesmikkel, azokban maradt valami 
emberi. Szerintem rengetegen így megtörtek vagy tönkrementek. Egyébként a színek. Volt a szocializmusnak 
egy ilyen fakó színvilága. Tehát a piros-fehér-zöld zászló mondjuk május elsején nem volt elég piros, nem volt 
elég zöld. És amikor kijutottam elôször Nyugatra, Amerikában és pláne az indián vidékeken hihetetlenül erôs 
színek voltak. Ez teljesen új volt számomra. Olyan, mint ha most nézzük a kínai tévét, van egy ilyen zöldes, 
pirosas, egészen illuminált színû világuk. Amik vannak, azok nem a maguk teljességükben látszanak. Tehát a 
színekben és a látásban is van egy ilyen réteg az egészen. És akkor a lélek állandóan keres ilyen kis kiutakat, 
hogy fönntartsa az elevenségét. Ezermillió trükk volt erre. Az indián is egy. 

anBlokk: A teljességet jelentette? 

E. D.: Egy megtörtént dolgon keresztül tudom ezt elmondani. Én nagyon jól íjaztam. De azt lehetetlen kiszá-
mítani, hogy ha egy nyilat fellôsz, hova esik. Voltak ilyen játékok, de nagyon nehéz. Én elhatároztam, mikor 
lementünk az indiántáborba, hogy kivágok egy kört a tipi, a sátor anyagából, és amilyen messzire csak tudom, 
elviszem, és kiteszem a dombra, majd kilövök egy nyílvesszôt, és beleesik. És elsôre, egyet lôttem, és pont kö-
zépen eltalálta. El is raktam ezt a kör alakú anyagot. A lehetô legtávolabbra vittem, amirôl úgy gondoltam, hogy 
odáig el lehet lôni, és nem rá céloztam, hanem föllôttem úgy, hogy essen bele.

anBlokk: Mit szóltál, amikor megláttad?

E. D.: Tudtam, hogy ez egy olyan dolog, amit ki fog az emberek tudata préselni magából, mert nem tudják 
egyeztetni a többi tudásukkal. Azt mondják „váá!”, de utána már elfelejtik. Vagy ilyeneket mondanak, hogy az 
isten figyel rád, vagy zseni vagy, vagy micsoda véletlen. Valami ilyen elkenô gesztust. Én azt hiszem, hogy ez 
sokkal nagyobb csoda és véletlen annál, hogy ezt így el lehetne intézni. Szerintem ez egy olyan jelenség, hogy 
vannak olyan állapotai az embernek, amikor tökéletesen rá van hangolódva a környezetére, mondjuk valami-
féle megtisztult állapot. Mondjuk éppen örültem, hogy lenn voltam ott. És akkor lehet, hogy ez egy ideig tart, 
és ilyenkor teljesen más az ember, mint máskor. Ilyenkor nincsenek zavaró tényezôk. Amikor a nyílvesszôt 
elengeded, ott már megszûnik az individualitás. Ez nem akarat kérdése, az akarat nem szokott sikerülni. Ez a 
lyuk pedig pont középen van. Ez egy szimbolikus kép is, meg egy valódi összekötô kapocs is. Ott abban a pilla-
natban ezt meg lehetett élni.

Készítette Horváth Kata
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A kém, a gyarmatosító és az ügynök
Egy nyugati tudomány kelet-európai lefordítása

A rendszerváltás óta egyik ügynökügy követte a másikat. A kérdés csak az, hogy 
tulajdonképpen mi volt a tétje ezeknek az újra és újra fellángoló vitáknak. A fedônév 
feloldása óta a Borsányi név egyszerre utal „Fung György” ügynöki és „Borsányi László” 
nyilvános, tudós megfigyelô szerepére. Az alábbi elemzés a társadalomtudományos 
megfigyelés legitimitásáról, a társadalomtudomány politikához fûzôdô viszonyáról 
és a kelet-európai társadalomtudós pozíciójáról tesz fel olykor igen zavarba ejtô kérdéseket. 

Kovai Cecília 

Borsányi László neve a Szônyei-könyv megjelenése óta1 
magában hordozza a politikai és a tudományos megfigye-
lô tisztázatlan viszonyát. A Borsányi név innentôl kezdve a 
megfigyelés kérdésén keresztül kikényszeríti a társadalom-
tudós (antropológus) megfigyelô és az ügynök megfigyelô 
figurájának összeegyeztetését. Hiszen a Borsányi név im-
már egyszerre utal „Fung György” III/III-as ügynökre, és 
az antropológiai megfigyelés módszertanáról szóló cikkek 
szerzôjére, „Borsányi Lászlóra”. Mindez azt is feltételezi, 
hogy e név létrejötte elôtt, vagyis a leleplezôdést megelô-
zôen, az antropológus és az ügynök alakja nem találkoz-
tak egymással, valamiképpen tehát más-más színtér sze-
replôiként jelenhettek meg. Lehetséges úgy cikket írni az 
antropológiai megfigyelés módszertanáról, hogy közben az 
ügynöki tevékenység homályban maradt. Ez az állapot a le-
leplezôdéssel megszûnt. 

Hogyan jöhetett létre az a kutatói pozíció (tudományos 
színtér), amely a Borsányi név újraszületése elôtt megen-
gedte ezt a szétválasztást? Ráadásul annak ellenére történ-
hetett ez meg, hogy az antropológia diskurzusában antro-
pológus megfigyelô és ügynök megfigyelô tevékenysége jó 
néhány értelemben problematizálódik. 

Amint a Borsányi névben ez a két alak összeér, önkén-
telenül is felfedezzük az antropológusban a politikai meg-
figyelôt. Pedig e tudomány már majd egy évszázada küszkö-
dik azzal, hogy ez utóbbi figurát valahogy távol tartsa saját 
gyakorlatától. Ez az erôfeszítés mindig az antropológia és 
a tudományos megfigyelés morális és politikai tartalmáról 
szól, vagyis az antropológiának a politikához való, morá-
lisan megkérdôjelezhetô viszonyáról. Ebben az értelem-
ben a Borsányi név egy permanensen ismétlôdô botrány 
újabb állomása lehetne, egy újabb vád, ami e tudomány 
átpolitizáltságát veszi célba. Ebbôl a perspektívából azon-
ban eltûnne a szocialista Magyarország III/III-as ügynök 
megfigyelôjének sajátossága, hiszen az csak úgy tûnne fel, 
mint az antropológusban már eleve megbúvó gyanús politi-
kai figura. Ahhoz, hogy rá tudjunk kérdezni a politikai meg-

figyelô és az antropológus megfigyelô viszonyára, látnunk 
kell, hogy milyen lehetôségeket nyújt maga az antropológia 
e kérdés rendezésére. Valamint, hogy mennyiben határoz-
za meg ezeket a lehetôségeket az antropológia tudományá-
nak és az antropológus hazai közegének (jelen esetben a 
szocialista Magyarországnak) a viszonya. 

Mint a fenti cikkekbôl kiderült, az etnológia a szocia-
lista Magyarországról nézve létre tudta hozni a politikai-
lag semleges „indiánt”, amely az állambiztonság számára 
nem hordozott veszélyeket. A tudományos „indiánozás” ta-
lán azáltal lesz a politikai hatalom számára semleges, sôt 
többé-kevésbé támogatott tevékenység, hogy az indiánozó 
mégsem igazán indián, hiszen nem öltözik be, nem lakja 
be a vágyaknak, a fantáziáknak a hatalom számára veszé-
lyes és gyanús terepét. Az indián nem ô maga, hanem csu-
pán kutatásának tárgya, a megfigyelt „másik”. Az indiánozó 
alakja ezért nem veti fel azt a kínos kérdést, hogy ki is tu-
lajdonképpen az „indián”, melyek azok a vágyak, amelye-
ket csak indiánként lehet megélni, s hogy mely tiltások alól 
szabadít fel a beöltözés. A tudományos módon indiánozó 
ember ezért nem kerül az állambiztonság figyelmének a 
célkeresztjébe: az etnológia védi meg ettôl a tekintettôl. 

Állíthatjuk, hogy az etnológia, fôként az amerikai kultu-
rális antropológia bírhatott politikailag veszélyes tartalom-
mal, amely felkelthette az állambiztonság gyanúját (1990-
ig nem is mûködött Magyarországon antropológia tanszék, 
hiszen „imperialista” tudománynak számított). Ugyanak-
kor az etnológia könnyen fordítható néprajznak. E fordítás 
következményeként a szakma mûvelôi egy olyan tudomány 
területen találhatják magukat, amelynek intézményesülé-
se Magyarországon is igen erôteljes, és mint ilyen, az ak-
kori politikai hatalom által legitimált és ellenôrzött közeg.. 
Az indián mint a kutatás tárgya azonban eleve a vasfüggö-
nyön túlra viszi a kutatót, és nemcsak azért, mert itthon 
nincsenek indiánok, hanem mert az indián tudományos 
feldolgozásához és megközelítéséhez leginkább „nyugati” 
hagyományok állnak a kutató rendelkezésére, úgy mint az 
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amerikai kulturális antropológia, a brit szociálantropológia 
vagy a francia etnológia. 

A magyarországi kulturális antropológiának megvannak a 
maga alapító figurái, akik nagyban hozzájárultak létrejötté-
hez, illetve mozgástereinek és kényszereinek alakításához. 
Egyikük kétségkívül Boglár Lajos. Témánk szempontjából 
mindenképp Boglár a legfontosabb, hiszen tevékenysége és 
pozíciója révén ô alakította ki a magyarországi antropoló-
giai indiánkutatás irányait és lehetôségeit. Amikor Borsányi 
László 1963-ban felvételt nyert a néprajz szakra, Boglár La-
jos már jelentôs szereplôje volt ennek a közegnek. Túl volt 
elsô terepmunkáján, a Néprajzi Múzeumban dolgozott, a 
fiatal Borsányit tanította is a néprajz szakon. Késôbb Bog-
lár Lajos a magyarországi kulturális antropológia, s ezen 
belül az indiánkutatás meghatározó alakjává vált, akihez 
minden etnológiával, kulturális antropológiával, indián-
kutatással foglalkozó embernek valamiképp viszonyulnia 
kellett. Boglár 1959-tôl 2004-ig számos terepmunkát vég-
zett dél-amerikai indiánok között, és komoly erôfeszítése-
ket tett az úgynevezett „budapesti iskola” mûködtetésére. 
1990-ben megalapította az ELTE kulturális antropológia 
szakcsoportját, ahol Borsányi is tanított. Borsányi ugyan-
is itt tartotta – egykori tanítványai szerint kitûnô – óráit 
a résztvevô megfigyelés módszertanáról. Boglár Lajos te-
vékenysége erôteljesen meghatározza azt a közeget, ahol 
Borsányi László antropológusként indiánkutatással kezdett 
foglalkozni, munkásságában kirajzolódnak a magyar tudo-
mányos „indiánozás” mozgásterei, kényszerei, a politika és 
a tudomány viszonyai.

Boglárt követve tehát megláthatjuk azt a sajátos színteret, 
amelyen egy magyarországi kutató antropológusként tevé-
kenykedhetett, valamint azt, hogy ez a színtér milyen le-
hetôségeket teremtett bizonyos etikai kérdések feltételére. 
Milyen viszonyokba kerülhetett egymással politika és ant-
ropológia? Hogyan ért össze vagy éppen vált el egymástól 
az antropológia tudományának politikuma és az ügynököt 
létrehozó politikai kontextus? 

Az antropológia eleve számos lehetôséget nyújt a megfi-
gyeléssel kapcsolatos etikai kérdések feltételére, ez a prob-
léma szinte megkerülhetetlennek látszik. Mégis úgy tûnik, 
bizonyos megfigyelôi pozíciók moralitására a tudomány fe-
lôl nehéz kérdéseket megfogalmazni.

Az etikus megfigyelô 

Az Amerikai Antropológiai Társaság (AAA) 1998-ban adta ki 
etikai kódexét2. A benne felvetett kérdések fôként a résztve-
vô megfigyelést mint legfôbb antropológiai módszert, illetve 
a rajta keresztül szerzett tudás felhasználásával kapcsolatos 
morális dilemmákat érintik. „Közelsége” folytán a tudós az 
élet olyan színtereibe nyerhet bepillantást, amelyek a ma-
gánszféra területére tartoznak, ám tevékenysége nyomán 
bizonyos tekintetben mégis nyilvánossá válnak. Ilyen érte-

lemben tehát a kutatás eleve etikailag billenékeny helyzet-
bôl indul. Az AAA etikai kódexe nem fektet le szabályokat, 
csupán orientálni próbálja a szakmabelieket, hogy munká-
juk során nehogy morálisan megkérdôjelezhetô helyzetbe 
kerüljenek: „Egy kódex vagy irányelvgyûjtemény sem tud 
elôre számolni a kivételes helyzetekkel vagy a különleges 
szituációkban megtett konkrét lépésekkel.” Ezért aztán  
minden „különleges” és „kivételes” helyzetre értelmezhe-
tô kívánalmakat fogalmaz meg:

„Az antropológus kutatóknak mindent meg kell tenniük 
annak biztosítására, hogy kutatásaik nem sértik azoknak 
az embereknek a biztonságát, méltóságát vagy magánéletét, 
akikkel dolgoznak, kutatást végeznek, vagy más szakmai 
tevékenységet folytatnak. (…) Mielôtt bármiféle szakmai 
elkötelezettség létrejönne, meg kell ismerniük a potenci-
ális munkaadó motivációit annak múltbeli tevékenységé-
nek és jövôbeli céljainak tükrében. Kormányhivataloknak 
vagy magáncégeknek végzett munka során különösképpen 
ügyelni kell arra, hogy az antropológus ne ígérje vagy su-
gallja olyan feltételek elfogadását, melyek ellentétesek a 
szakmai etikával vagy más irányú elkötelezettségeivel.”

Az AAA etikai kódexe abból az alapfeltevésbôl indul ki, 
hogy az etnológiai tudás nem marad meg az akadémiai 
élet viszonylag kockázatmentes világában, hiszen a legtöbb 
kutatás valamilyen szervezet felkérésére készül, lehet az 
maga a kormány, valamely profitorientált cég vagy NGO. 
Egy antropológiai kutatás tehát különbözô politikai, gazda-
sági vagy egyéb érdekek metszéspontjára kerülhet.

De mit tegyünk azokkal a „különleges” és „kivételes” szi-
tuációkkal, amikor az antropológus nem mint kutató figyel 
meg embereket, és szolgáltat ki róluk terhelô információ-
kat a politikai hatalomnak? Amikor e helyzet „különleges-
sége” és kivételessége” éppen abban áll, hogy a folytonos, 
nyugtalanító áthallások és megfeleltetések ellenére, nem 
írható össze az antropológus kutató Borsányi László és az 
ügynök megfigyelô Fung György alakja? Kicsit olyan helyzet-
ben találjuk magunkat, mintha arról faggatnánk a kutatót, 
hogy vajon milyen apa volt. Miközben nyilvánvaló, hogy az 
ügynök és a kutató alakja a megfigyelés tevékenységén ke-
resztül mégis valahogy összeér. 

Éppen az antropológus-ügynök alakja veti fel a legmar-
kánsabban a tudományos megfigyeléssel kapcsolatos mo-
rális kérdéseket. Szép számmal elôfordulnak ugyanis olyan 
esetek, mikor valaki kutatói tevékenységét álcának használ-
ja ahhoz, hogy sikeresen elfedje és megvalósítsa politikai 
ténykedését, a kémkedést. David Price ezért nehezményezi 
Anthrpologists as Spies3 címû cikkében, hogy az AAA sem-
milyen különleges szankciót nem alkalmaz azokkal szem-
ben, akik antropológus kutatói tevékenységük leple alatt 
valamely titkosszolgálatnak kémkednek. Franz Boas, az 
amerikai kulturális antropológia egyik alapító atyja, 1919-
ben fordult elôször ezzel a problémával az AAA-hoz. Ekkor 
négy kollégájáról derült ki, hogy kutatói munkáját kém-
kedésre használta. Franz Boas arra kéri az Antropológiai 
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Társaságot, hogy ítélje el a megfigyelôi pozíciók ilyenfaj-
ta összemosását. A probléma innentôl kezdve tehát jelen 
van az antropológia nyilvánosságában, de azóta sem vál-
lalta magára az AAA azt a kényes szerepet, hogy valamely 
intézkedésével éles határt húzzon a politikai tevékenység, 
a kémkedés és az antropológiai megfigyelés közé. Ennek 
okait nyilván nem hivatott ezen írás felvázolni, de annyit 
mindenesetre sejtetni enged, hogy távolról sem olyan éles 
a határ e megfigyelôi pozíciók között, mint azt Franz Boas 
szerette volna. Úgy tûnik, az antropológus kutató mindig 
pengeélen táncol, ha a megfigyelés etikájáról van szó.

Mindezek a problémafelvetések azonban az ügynök-ant-
ropológus figuráját érintik, egy olyan alakét, aki a két tevé-
kenységet egyidejûleg végzi, illetve akinél az egyik tevékenység 
leplezi a másikat. A mi kérdéseink viszont az ügynök és az 
antropológus figurájára vonatkoznak, amelyek között nincs 
kötôjel. Hiába tudjuk, hogy Borsányi László 1980 és 1982 kö-
zött egy amerikai egyetemen szerzett antropológus diplomát, 
vagy hogy a kilencvenes években ô tanította az ELTE Kulturá-
lis Antropológia Tanszékén a résztvevô megfigyelés módszer-
tanát. S hiába tudjuk másfelôl, hogy 1963-tól a III/III-as ügy-
osztálynak dolgozott, megfigyelt embereket és róluk politikai 
tartalmú jelentéseket írt. Hiá ba érzünk folytonos késztetést 
arra, hogy az ügynök megfigyelôn keresztül értsük meg az 
antropológiai megfigyelôt, vagy fordítva. Mikor meglátjuk az 
egyiket, mintha eltûnne a tekintetünk elôl a másik. Ugyanak-
kor, mintha vállalkozásunk azt a radikális különbségtételt is 
mûködtetné, amely szerint az antropológus nem volt éppen 
ügynök, amikor antropológiát mûvelt, és az ügynök nem volt 
éppen antropológus, amikor megfigyelt. Tulajdonképpen az 
a kérdés vetôdik fel újra és újra, hogy honnantól antropo-
lógus az antropológus, és melyik az a pont, ahol már nem 
az. Az általunk elemzett eset kapcsán éppen azt a folyama-
tot követhetjük nyomon, ahogyan ezek a pontok létrejöttek, 
ahogyan az ügynök és az antropológus megfigyelô alakja két 
külön színtér szereplôjévé válik.

Az antropológia mint vágyott vidék 

A Magyar Népköztársaság tudományos indiánozójának lét-
feltétele az utazás. Indiánja messze van, és maga a tudo-
mányos nyilvánosság, amelynek elismerésére vágyik, szin-
tén a határokon túl keresendô, külföldi könyvtárakban, 
konferenciákon, egyetemeken. A magyar állam viszont az 
utazás kontrollálásával védi politikai berendezkedését, az 
indiánkutatók ennek ellenére, ha nem is kedvükre, de idô-
rôl idôre ellátogathattak vágyott helyszíneikre. Az a kutató 
azonban, aki ilyen körülmények között utazik, nagy távol-
ságokat tesz meg: a vasfüggönyön innenrôl a vasfüggönyön 
túlra, „Keletrôl” „Nyugatra”, az etnológia diskurzusának 
perifériájáról e diskurzus központjába. 

Ilyen módon a tudományos indiánozó mozgásával radi-
kális távolságokat, különbségeket teremt, egymással nehe-

zen összeegyeztethetô színtereket jár be, amelyek elszakad-
hatnak, különválhatnak egymástól. Az egyik az „otthon”, a 
vasfüggöny keleti oldala, a másik az antropológiai tudomá-
nyos nyilvánossága, ami a vasfüggönytôl nyugatra fekszik. 
A különbözô színterek lehetôvé teszik, hogy az antropológai 
kutatás gyakorlatában ne vetôdjenek fel az ügynöki meg-
figyelés kérdései. 

Azonban a különbözô színterek megteremtéséhez nem 
kell feltétlenül a periferikus kelet-európaiság, az etnográ-
fia diskurzusa magában foglalja a „távolságokat”, sôt szinte 
ezekre épül. A „terep” mindig az a hely, ahova a kutatónak 
el kell jutni, bizonyos „kulturális” vagy „társadalmi” távol-
ságokat kell megtennie, hogy befogadják. A kelet-európai 
kutatók utazási kényszere tehát valamelyest egybeesik az 
etnológiáéval, a kettô áthatja és erôsíti egymást.

Boglár Lajos munkásságában szinte állandó visszatérô 
motívum az etnológus által bejárt színterek közötti össze-
egyeztethetôség problémája. Boglárnál ez a problematika 
etikai kérdéssé válik, ugyanakkor ez nála sem érinti a tudós 
otthoni közegének morális és politikai kérdéseit. 

„A piaroa kapcsolatnak volt más, számomra emberi-
leg meghatározó tanulsága – írja Boglár – éspedig, hogy 
miként válik a kutató megfigyelôbôl alkalmazott vagy ak-
cióantropológussá. A történethez tartozik, hogy elsô utunk 
idején a tolmácsunk és munkatársunk volt Jesus Caballe-
ro, egy neves indián sámán fia, aki missziós iskolában ne-
velkedett: nyelvtudása és helyismerete nélkül valószínûleg 
üres kézzel hagytuk volna el az Orinoco vidékét.

1968-tól több levelet váltottunk Jesus Caballeroval: szor-
galmasan beszámolt családja és a többi piaroa életérôl, 
1970-tôl azonban megváltozott a levelek hangja. Keserûen 
írt arról, hogy a helyi önkormányzat arra akarja kényszerí-
teni az indiánokat, hogy hagyják el az ôserdôt, telepedje-
nek le az országút mentén, hogy piacra szánt termékeiket 
teherautóval szállíthassák a 35 kilométerre lévô piacra. Az 
elsô számú indok az volt, hogy romlik az ország gazdasági 
helyzete, ezért az indiánok által lakott Amazonas Szövet-
ségi Terület már nem maradhat nemzeti tartalék, hanem 
integrálódnia kell az ország gazdasági életébe, emiatt meg-
indítják a Dél meghódítása nevû akciót. Segélykérô sorokat 
kaptam:

– Luiz, gyere mielôbb, próbálj segíteni rajtunk!
A megfigyelôbôl egy csapásra alkalmazott antropológus 

lehet, akinek akcióba kellene lépnie, ha segíteni akar. (…) 
Ismét felvetôdött szakmánkkal kapcsolatban az etika kérdé-
se: Szabad-e akcióantropológiát folytatni kívülrôl, a távolból? 
Vajon nem helyi, hazai antropológusok »belügye« kellene, 
hogy maradjon? Igen ám, kérdezhetnénk, de akkor miért tô-
lünk, külföldiektôl kértek a piaroák segítséget? A riasztó hí-
rek hallatán mit tehetünk Párizsban vagy Pesten? És, ha a 
helyszínre utazunk, semmiféle hatalmunk sincs, és mit ér 
egy – leváltott – kormányzóhoz fûzôdô kapcsolatunk?”4

Hiába tehát a tudós megfigyelô tevékenysége során kiala-
kult közelség. A terep, az indiánok távolsága, a kutató helyi 
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beágyazottságának, helyi kontextusban való jártásságának 
hiánya morális kérdéseket vet fel a politikai szerepvállalás 
kapcsán. Mint látjuk, az etikai probléma a „távolságból” 
fakad, a politika és az etika pedig e terep távoliságában 
nyer értelmet. Sôt, a terep távolisága a pesti kutató Boglár 
Lajost olyan probléma elé állítja, amelyben Pest és Pá-
rizs, az etnológia diskurzusának morális kérdésfelvetései 
nyomán egy színtéren foglalhat helyet. Annak a politiká-
nak, ami e városokat a kétpólusú világrend két ellenséges 
oldalára helyezi, ebben a diskurzusban nincs jelentôsé-
ge. Hogy Boglár Lajos honnan jött, nem érdekes, csak az, 
hogy messzirôl. 

A tudományos indiánozók mind messzirôl érkeztek te-
repük, és az antropológia közegébe. Mind Boglárnak, mind 
Borsányinak utaznia kell, és mikor elindulnak, a politika 
egy bizonyos jelentéstartományát maguk mögött hagyják, 
hogy belépjenek egy másikba. Mint látjuk, az etnológia dis-
kurzusa nem igazán kínál számukra összeegyeztetési lehe-
tôséget a politika „otthoni” problémái és az antropológiai 
tevékenység során felvetôdô politikai kérdések között.  

Boglár Lajos viszont – fôként kései mûveiben – újra és 
újra kísérletet tesz, ha nem is ezek összeegyeztetésére, de 
azoknak a speciális helyzeteknek a bemutatására, ame-
lyekben e szétváló színterek valahogyan mégis keresztezik 
egymást, netán fedésbe kerülnek:

„1974 szeptemberében a mexikóvárosi Nemzeti Antro-
pológiai Múzeum közel háromezer kutatót látott vendégül, 
az indián népek és kultúrák új- és óvilági szakembereit. 
(…) Aznap izgatottan vártuk Sardi paraguayi professzor 
beszámolóját. Sokan olvastunk/hallottunk az általa kezde-
ményezett Marandu-tervrôl: munkatársaival együtt egyes 
rendkívül nyomorúságos helyzetben lévô indiáncsoporto-
kon szeretett volna segíteni, elsôsorban a közösségi gazdál-
kodás megszervezésével. Meglátogatott indiánokat, meg-
hallgatta a véleményüket, és javaslataik alapján kidolgozta 
a kísérletnek szánt akciót. Ennek részleteit kívánta a szek-
cióban ismertetni, és azt ígérte, levetíti leleplezô dokumen-
tumfilmjét: maguk az indiánok számolnak be a »fehérek« 
brutalitásáról, az ôshonos lakosság kiszolgáltatottságáról.

A teremben már a vetítéshez készülôdtek, egy várat-
lan esemény azonban megbolygatta nem csak az aznapi 
programot, de az egész szakmai közösséget is. A terembe 
ugyanis belépett valaki, a szekcióvezetôhöz sietett, a fülébe 
súgott valamit, majd átadott neki egy levelet.

Néhány perces tanakodás után a szekció vezetôje a követ-
kezô bejelentést tette: Kedves Kollegák, most kaptam azt az 
értesítést, hogy a teremben olyan személyek is tartózkod-
nak, akik megbízóiktól azt a feladatot kapták: tudják meg, 
kik nyilatkoznak paraguayi kollegánk filmjében. A filme-
ket – az indiánok biztonsága érdekében – természetesen 
nem vetítjük le.

Felháborodás, morajlás, suttogás – az indiánok és a 
paraguayi kollegák kiszolgáltatottsága megdöbbentette a 
résztvevôket. Kik lehetnek azok a »személyek«? Egymást 

méregették indiánok, fehérek és félvérek. A termet senki 
sem merte elhagyni.

Az vetítés elmaradt, Sardi nem vállalta az elôadást, he-
lyette felolvasták egy névtelen levélíró sorait: részletes be-
számoló volt a guarani indiánok ellen elkövetett bûnökrôl.

A kongresszust követôen Sardi kollegáival együtt haza-
utazott, de – felforgató tevékenység vádjával – rövidesen 
letartóztatták ôt. Tudományos intézmények, indiánvédelmi 
szervezetek tucatjával küldték a tiltakozó leveleket, távira-
tokat. Sajtóhírekbôl értesültünk arról, hogy 1976 tavaszán 
Sardit a börtönben megkínozták, és valószínûleg megölték. 
A hír szerencsére nem bizonyult igaznak: Sardi pár hónap 
elteltével elhagyhatta a börtönt, majd Paraguayt is, de a Ma-
randu-tervnek befellegzett! Az antropológus példamutató 
módon szeretett volna segíteni indiánjai sorsán. Az ún. 
akcióantropológia híveként nem felforgatni akart, hanem 
katolikus egyetem tanáraként csak emberibb bánásmódért 
küzdött. Pontosan 484 esztendôvel az Újvilág felfedezése 
után…”5 

Jól látszik, miféle kockázatokkal jár, és milyen bonyodal-
makat okoz, ha bizonyos színterek, például a „terep” és az 
„otthon”, valamiképp fedésbe kerülnek. Az otthon politi-
kai tétjei behatolnak az antropológia nemzetközi, úgymond 
kontextussemleges közegébe. Egy államhatalom ügynökei 
szaglásznak ott, ahol a világ minden tájáról érkezett kuta-
tók éppen saját szakmájuk nemzetek felettiségét élik meg, 
ahol a „terep” kontextusának félelemmel átitatott problé-
máit a szakmaiság nyújtotta biztonságban lehetne megbe-
szélni. De az antropológia nem tud megvédeni a tereptôl, 
ha az az otthonod is egyben! Sôt, úgy tûnik, az antropológia 
1974 szeptemberében, azon a napon leginkább saját döb-
benetével volt elfoglalva, amit e sajátos eset okozott. Többé 
már nem érvényesek Boglár etikai dilemmái: lehet-e, sza-
bad-e a távolból segíteni. Hiszen nincs meg a távolság: igaz, 
csak egy rövid pillanat erejéig, de az otthon, a terep és az 
etnológia fedik egymást. Sardi nagy árat fizetett a színterek 
összekuszálásáért, el kellett hagynia Paraguayt, a rend ezzel 
helyreállt, a zavart keltô nincs többé otthon saját terepén.

Boglár története rámutat azokra a kényszerekre, ame-
lyek gondosan szétválasztják a különbözô színtereket, az 
„otthont” a „tereptôl”, illetve a tudomány nemzetközi nyil-
vánosságát attól a „helyi” kontextustól, ahonnan a kutató 
érkezik. Szinte látjuk az antropológusok döbbenetét, ami-
kor saját bôrükön érzik e kényszerek könyörtelen mûködé-
sét, hiába tiltakoznak, tudományos diskurzusuk felülkere-
kedik rajtuk, és tehetetlenek akár saját kollégájuk halálával 
szemben is. 

Talán ügynök és antropológus figuráit csak ezekben a 
nehezen összeegyeztethetô színterekben tudjuk értelmez-
ni. Ahol az otthon, a terep és a tudományos nyilvánosság 
politikai problémái különválnak. 

Az AAA etikai kódexe számol azzal, hogy az etnológusok 
különbözô típusú közösségekhez tartoznak, például a szak-
mai közösség mellett egy állam polgárai is, vagy bármely 61
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más jellegû közösség tagjai. Tehát különbözô színtereken, 
különbözô etikai elvárásoknak kell megfelelniük.

„Az antropológus kutatók, tanárok és az antropológiával 
foglalkozók számos egymástól eltérô közösséghez tartoz-
nak, amelyek mindegyike saját erkölcsi szabályrendszerrel 
vagy etikai kódexszel rendelkezik. (…) Az elkötelezettsé-
gek és kötelességek ennyire összetett területén elkerülhe-
tetlen, hogy félreértések, konfliktusok alakuljanak ki, és 
felmerüljön a nyilvánvalóan összeegyeztethetetlen értékek 
közötti választás szükségessége. Az antropológusok felelôs-
sége, hogy megbirkózzanak az ilyen jellegû nehézségekkel, 
és igyekezzenek azokat az itt kifejtett elvekkel összhangba 
hozva megoldani.”

Azonban az AAA nem számol azzal, hogy mi történik, ha 
az antropológia maga teszi lehetôvé, hogy bizonyos kötô-
dések etikai dimenzióit ne kelljen összeegyeztetni az ant-
ropológiai megfigyelés etikájával. Azaz például ne kelljen 
az antropológus megfigyelônek mint tudósnak reflektálnia 
ügynök megfigyelôi tevékenységére. Ahogy az AAA arra sem 
ad választ, hogy mi történik akkor, ha az antropológiai te-
vékenység inherensen magában hordozza az elnyomó po-
litikai tevékenységet, van valami a múltjában, amitôl nem 
tud szabadulni – ez a valami a gyarmatosítás.

Kik is azok a gyarmatosítók?

Ha valaki Magyarországon a hatvanas évek elején az állam-
biztonság kötelékébôl megkérdezi, valójában kik is azok az 
„indiánok”, akkor óhatatlanul arra is kíváncsi, hogy kik az 
ô elnyomóik, vagyis ki öltözik gyarmatosítónak, amikor va-
laki indiánt játszik. Ezek a kérdések, mint a Borvendég-
per tanúsítja, kihallgatásokhoz, politikai perekhez, majd e 
kérdést megfejtendô, beszervezésekhez és megfigyeléshez 
vezettek.

Az etnológia diskurzusában viszont nemcsak arra adható 
egyértelmû és megnyugtató válasz, hogy ki az „indián”, ha-
nem arra is, hogy ki a gyarmatosító. Legalábbis a „gyarma-
tosító” nem válik egy olyan metaforikus alakká, aki nyugta-
lanítóan sok jelentést hordozna, például a Magyarországon 
állomásozó szovjet csapatok. Az etnológiában a gyarmatosí-
tó egy többé-kevésbé rögzített szerep, a kérdés csak az, hogy 
mennyire tapadnak az ô bûnei az etnológus kezéhez. 

A hatvanas–hetvenes évektôl kezdve az etnológiában el-
uralkodik a gyarmatosításban vállalt szereppel való szem-
benézés. Kevés tudományban van ekkora hagyománya az 
önvádnak, amely már-már végzetes kérdéseket tesz fel az 
etnológia etikai vállalhatóságára vonatkozólag. Ahogy Peirano 
írja, a hetvenes évek konferenciái egy kollektív vezekléshez 
hasonlítottak. A bûnbánó tudósok nyilvánvalóan az etnológia 
gyarmatosítással való tisztázatlan kapcsolatáért kértek foly-
ton-folyvást elnézést kutatásuk tárgyaitól.6

Ez a kérdésfeltevés azonban, úgy tûnik, hidegen hagy-
ja az állambiztonságot, ez a fajta politika nem az ô asz-

tala, így a tudományos indiánozók mindenféle kockázat 
nélkül „politizálhatnak” az etnológia nyelvén.  Ahogyan a 
hazai antropológia diskurzusa, mint az indiánozás tudo-
mányos fajtája, megvéd a szocialista államvédelemtôl, úgy 
a szocialista hatalom többé-kevésbé megvéd az etnológia 
fenti politikai kérdésfeltevéseitôl, jobban mondva azoktól 
a nyomasztó terhektôl, amelyeket e tudomány rak a ku-
tatók vállára, mikor önmagát faggatja saját gyarmatosító 
pozíciójáról. Így a kutató az önreflexiót elkerülve beszélhet 
politikáról, bizonyos politikai bûnökrôl és az antropológia 
ezekben betöltött szerepérôl. Az etnológia a tudományos 
indiánozók számára, mint fentebb láttuk, bizonyos érte-
lemben „Nyugaton” van, és ha bûnei a „Nyugat” bûneivé 
válnak, akkor a tudományos megfigyeléssel kapcsolatos 
morális kérdések is átkerülnek egy olyan politikai színtér-
re, ahol a nem „nyugati” antropológus megfigyelôk inkább 
tanúk, mintsem cselekvôk (elkövetôk). 

Borsányi egy 1987-ben megjelent írásában valamiféle 
magyar „indiánkutatói” hagyományt igyekszik felépíteni, 
egy sajátos „magyar” nézôpontot, amely kevésbé van alá-
rendelve a nem indián hatalom politikai érdekeinek, hi-
szen messzirôl jött látogatóként többé-kevésbé független 
ezektôl az érdekektôl. A tanú pozíciója, amit az antropoló-
gia és a terep alapvetô távolléte teremt, felkínálja azt a lehe-
tôséget, hogy a megfigyelô ne mint cselekvô jelenjen meg. 
A tanút nem arról kérdezik, hogy mit tett, hanem hogy mit 
látott, ekképpen nem kerülhet cselekvôként „az antropo-
lógia bûneirôl” szóló kérdésfeltevések kereszttüzébe. Így 
az említett bûntudat-diskurzusban a már-már kötelezôvé 
váló saját politikai pozícióra történô önreflexió elkerülhetô 
lesz. A tanú perspektívája éppen a távolságokból fakadóan 
teremt arra lehetôséget, hogy a morális problémák teljes 
egészében átemelôdjenek egy másik színtérre, legyen az a 
„nyugat”, a „terep” vagy akár a gyarmatosító „múlt”. A lé-
nyeg, hogy máshol van, messze az „otthon” politikai kon-
textusától.

Ugyanakkor Boglárnak és Borsányinak mint indiánku-
tatóknak, belépve az etnológia diskurzusába (ami legfôbb 
vágyuk volt), kezdeniük kell valamit azokkal a morális 
problémákkal, amelyek tudományterületüket folyton-foly-
vást kompromittálják: 

„A gyarmati korszakban keletkezett etnológiai-antropo-
lógiai írások egy része – írja Boglár – talán akaratlanul is, 
de konzervatív tendenciájú volt. A szóban forgó népeket a 
„civilizáltaktól” eltérôen írták le – talán éppen akkor, ami-
kor Európának arra volt szüksége, hogy igazolja gyarmati 
terjeszkedését. (…) „Afrikai kollegánk, Magubane jelszó 
jellegû megfogalmazása a szociálantropológiáról 1971-
ben: »A gyarmatosítás és az imperializmus elrabolta az af-
rikaiaktól a függetlenségüket és a földjüket, a gyarmatosítás 
szociológiája pedig a kultúrájukat és identitásukat«.”7

Borsányi szintén nem megy el a probléma mellett. Sôt, 
munkássága bevallottan morális küldetés, amelyben az in-
diánokról való tudás – így az antropológiai is – a gyarmato-
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sítás átpolitizált „tudásait” kérdôjelezi meg. Ez a küldetés 
az antropológia kritikája is egyben, hiszen annak indiánké-
pe sokszor éppen a gyarmatosítás politikáját szolgálja: 

„A teljes képhez az is hozzátartozik, hogy mára az antro-
pológia, mint olyan, elfogadhatatlanná vált számos fejlôdô 
országban. Ugyanis az antropológia a gyarmatosításhoz kö-
tôdik: a tudomány lényegét jelentô terepmunkát a gyarma-
ti kormányzás idején teljesen, de azóta is javarészt állami 
és multinacionális támogatással végzik a kutatók, akik sok 
nép szemében a leereszkedô magatartást, a paternalizmust 
testesítik meg.”8

Az etnológus tehát, ahogy saját tudományát mûvelni kez-
di, beleszalad az elnyomás logikájába, a hatalom nyelvét 
beszéli, érkezzen bárhonnan az etnológia diskurzusába. 
A legpragmatikusabb válasz ezekre a problémákra az ún. 
akcióantropológia, amelynek Boglár élete végéig lelkes híve 
volt. Több írásában hangsúlyozza, hogy vannak helyzetek, 
mikor az antropológusnak ki kell lépnie kutatói pozíció-
jából, és „népe” megsegítéséért akcióba kell lendülnie. Az 
akcióantropológiában az aktivitással ki lehet lépni az alap-
vetôen passzív tudós pozícióból, e cselekvô nem-tudóst 
pedig kevésbé érintik a tudományával kapcsolatos etikai 
dilemmák. Ebbôl a szempontból mindegy, hogy az illetô 
kutató angol vagy éppen magyar, gyarmattartó országból 
jön-e vagy sem. Az akcióantropológiában a távolságok a 
passzívnak mondható kutató pozíciója és az aktív aktivistáé 
között vannak, nem pedig a kutatók társadalmi beágyazott-
ságainak különbségeiben. Ez utóbbi legfeljebb annyiban 
számít, amennyiben befolyásolja aktivitásuk mozgástereit, 
a segítségnyújtás lehetôségeit. Az akcióantropológiában a 
megfigyelés morális kikezdhetôsége a passzivitásban érhe-
tô tetten, jobban mondva abban a kérdésben, hogy lehet-e 
tétlenül csak nézni megfigyeltjeink szenvedéseit. Az akció-
antropológia tehát nem tesz fel kérdéseket a megfigyelôi 
pozíciók, és ezzel szoros összefüggésben az antropológia 
diskurzusában szétváló színterek összeegyeztethetôségére 
vonatkozóan. A moralitás csak a terep színterén, és a „ten-
ni vagy nem tenni?” kérdéseként jelenhet meg. 

Az antropológia mûvelése azonban, mint fentebb lát-
tuk, önmagában politikai tett. Akár mint a gyarmatosításra 
törekvô Európa politikai akaratának szolgálata, akár mint 
e törekvés bûneinek szorgos leleplezése. Ugyanakkor a 
moralitásnak ezek a hangjai nem sok lehetôséget adnak 
olyan etikai problémák megszólalásának, amelyek nem a 
terep vagy nem a gyarmatosítás, tehát nem az antropoló-
giai hagyomány e jól ismert színterein játszódnak. Hiszen, 
ha valakinek a pozíciója ebben a diskurzusban a távolléten 
keresztül jön létre, legyen az a „Kelet”, vagy a tudomány 
fôáramától messze esô bármely „periféria”, amit el kell 
hagyni, hogy a kutató eljusson a vágyott diskurzus földjére, 
akkor a morál, a politika és az antropológiai tevékenység 
összefüggéseinek fenti kérdései az otthontól távol esô prob-
lémákká válnak. Így az antropológiáért elhagyott otthon po-
litikumának etikai problémái irreleváns kérdéssé válnak.

A hiány otthona 

Az  etnológia tehát, ami oly „távol” van, ez a „nyugati” 
tudomány, felejteni enged. Borsányi „hazahozza” a meg-
figyelés tudományosan kidolgozott módszertanát az ant-
ropológia szülôföldjérôl, hiszen „itthon” az hiányzik, mint 
ahogy hiányoznak a legújabb szakirodalmakkal felszerelt 
könyvtárak, és maguk az indiánok is. Ez az „itthon” az et-
nológia perspektívájából több értelemben a hiány mentén 
jött létre. Boglárnak és Borsányinak is utaznia kellett, hogy 
beléphessen a tudomány legitim nyilvánosságába, miköz-
ben az utazással egymástól elváló színtereket hoztak létre. 
Mint láttuk, ezek a szétválasztások amúgy sem idegenek az 
antropológia diskurzusától, amelyet mélyen áthat az ott-
hon és a terep különbsége, és a „távolság” vagy valamifé-
le diszkontinuitás, mint a tudományos kutatás velejárója. 
Ebben az értelemben elmondhatjuk, hogy az antropológia 
különösen alkalmas arra, hogy a kutatói pozíció kialakítása 
különváló színtereket eredményezzen. 

E tanulmány azonban nem az antropológia politikumá-
val kapcsolatban kívánt állításokat megfogalmazni, hanem 
arról, hogy ez a politika, ami a „tudományos indiánozó” 
„Borsányit” foglalkoztatta, milyen viszonyban áll azzal a 
politikával, ami ügynök megfigyelôket hoz létre. És hogyan 
lehetséges az, hogy a politika e két kontextusa a számos 
áthallás és nyilvánvaló találkozási pont ellenére ebben az 
esetben mégsem ér össze egyetlenegy ponton sem. 

Láttuk, miként tûnik el az otthon a „távol lévô” antro-
pológia nézôpontjából. Ha az otthon a hiány földje, akkor 
hogyan is várhatnánk, hogy ez az ûr, azonkívül, hogy ki kell 
tölteni, bármilyen viszonyba keveredjen az antropológia 
diskurzusában felvonultatott morális és politikai kérdések 
apparátusával? Így eltûnik a megfigyelés „itthoni” tapaszta-
lata, a III/III-as ügynöki tevékenység abban a dinamikában, 
amelyben az antropológia a távolság, az otthon pedig a hi-
ány által jön létre. 

       

1  Szônyei Tamás: Nyilván tartottak. Titkos szolgák a magyar rock 
körül 1960–1990. Budapest, Tihany-Rév, 2005.

2  Lásd pl. http://antropologia.tatk.elte.hu/
3  David Price: Anthropologist as Spies. The Nation, 2000. nov. 20.
4  Boglár Lajos: Pau Brasil. Masszi Kiadó, Budapest, 2000, 35–37.
5  Boglár Lajos: Akcióantropológia. In: A kultúra arcai. Napvilág Ki-

adó, Budapest, 2001, 83–84.
6  Peirano, Mariza G. S.: When Anthropology is at Home: The Diffe-

rent Context of a Single Discipline. Annual Review Anthropology, 
1998/27, 105–28.

7  Boglár Lajos. Akcióantropológia. In: A kultúra arcai. Napvilág Ki-
adó, Budapest, 2001, 90–91.

8  Borsányi László: Mire jó az antropológia? Új Holnap, 1995. május, 
102–106.

A KÉM, A GYARMATOSÍTÓ ÉS AZ ÜGYNÖK

anBlokk_1.indd   63anBlokk_1.indd   63 2009.05.21.   12:08:322009.05.21.   12:08:32



64

Amikor elkészültek, a blokk tanulmányait elküldtük Borsányi Lászlónak. Abban 
reménykedtünk, hogy munkánk, amely szándéka szerint nem a személyével, hanem 
azoknak a színtereknek a mozgástereivel foglalkozik, amelyeknek szereplôje volt, 
megszólalásra készteti. Vagyis, abban bíztunk, hogy miután megfogalmaztuk saját 
értelmezéseinket arról, hogy miképp is alakulhatott ki ez a mai fejjel összeegyez-
tethetetlennek tûnô antropológus-ügynök viszony, sor kerül arra is, hogy egy egyes 
szám elsô személyû elbeszélési kísérletben is elrendezôdik valamilyen módon ez a 
kapcsolat. Borsányi László vállalta, hogy megírja a saját történetét, amely olvas-
ható az általunk feltett kérdésre adott válaszként is. A szöveget változtatás nélkül 
közöljük.

A szerk.

Borsányi László

Émikus* perspektívából 
Amikor a rendszerváltást követôen egyre hangosabban követelték – javarészt 
politikai karrierre törô csoportok és egyének – az „ügynökügyek” nyilvános-
sá, legalábbis hozzáférhetôvé tételét, magam is kérelemmel fordultam az 
engem érdeklô, személyemet érintô levéltári anyagokért. Annak reményé-
ben, hogy jó néhány, egykor különösnek, érthetetlennek tûnô eseményrôl 
vagy az életutamat keresztezô személyrôl legalább utólag fellibben a fátyol. 
Sajnos, csalódnom kellett. Mindeddig – különbözô feldolgozási nehézsé-
gekre hivatkozva – kevesebb rám vonatkozó dokumentumhoz jutottam, 
mint pletyka- és szenzációéhes illetéktelenek. Negyven–negyvenöt év távla-
tából mára már sok dolog összemosódott, elhalványult az emlékezetemben, 
de azok, amelyeket sehogy sem értettem, vagy azok, amelyeket döntônek 
tartottam, nagyon világosan élnek bennem.

Borvendég Deszkáss Sándorral kiskamasz koromtól közeli kapcsolatban 
álltam, az ô ügyében indított nyomozás során többször engem is kihallgat-
tak a Gyorskocsi utcában. Ezeken a kihallgatásokon – számomra meglepô 
módon – róla szinte alig kérdeztek tôlem, inkább a közvetlen baráti köröm-
rôl faggattak. És, miként utóbb kiderült, ebbôl a körbôl többeket meg fô-
ként rólam. Ezek után, amikor a kihallgatásokból álló „nyomozás” lezárása-
ként szóban és írásban közölték velem a határozatot, miszerint másodrendû 
vádlottként, államellenes összeesküvés alapos gyanújával állítanak a bíró-
ság elé, forogni kezdett velem a világ. Ugyanis, ha akkor Magyarországon a 
vádlottak közül valaki feltételezhette volna, hogy a mi „indiános játékunk” 
államellenes összeesküvés, az minden bizonnyal én lehettem volna, hiszen 
én nemcsak a fôvádlottakat ismertem jól (kivéve a kaposváriakat), hanem 
szinte minden közös összejövetelnek, megmozdulásnak az egyik szervezô-
je is voltam! Forgott velem a világ, mert tudtam, hogy az összes ellenem 
emelt vád szemenszedett hazugság. Ugyanakkor azt is tudtam – rá kellett 
döbbennem a kihallgatások során –, hogy egy ilyen kegyetlen és alattomos 
aknamunkára képesített intézménnyel szemben semmilyen általam ismert 
vagy elképzelhetô erô nem képes igazságot szolgáltatni. Magatehetetlenül 
és kiszolgáltatottan csak annyit tudtam megkérdezni, hogy milyen ítéletre 
számíthatok. A „megértô” kihallgatótisztek igyekeztek megnyugtatni, hogy 

* Antropológiai szakkifejezés: magából a vizsgált kultúrából fakadó, a kutatott kulturális közösség saját nézôpontját 
tükrözô. (A szerk.)
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szerintük háromtól öt évig terjedô börtönbüntetéssel biztosan „megúszha-
tom”, sôt, még arra is lehet esélyem, hogy csak három évet kelljen leülnöm. 
A kihallgatótisztektôl egy joviális „fôtiszthez” kerültem, aki közvetlen, „ba-
ráti hangon” közölte: ha hajlandó vagyok a további nyomozómunkájukat 
segíteni, szívesen elállnak az ellenem felhozott vádak bíróságra való felter-
jesztésétôl. Ezután magamra hagytak a sötétre festett falú, egy íróasztallal, 
két oldalán egy-egy székkel és egy papírkosárral berendezett nyomasztó ki-
hallgatószobában – gondolkodni.

Kaptam tehát idôt arra, hogy ott, egymagamban eldönthessem, mit is sze-
retnék: az életcélomat megvalósítva indiánkutatóként, vagy céltvesztetten, 
börtönviseltként, erkölcsi bizonyítvány nélkül leélni a hátralevô életemet. 
Tizenkilenc éves voltam, túl a sikeres egyetemi felvételi vizsgán, s bár az 
Országos Középiskolai Történelmi Tanulmányi versenyen két ízben az elsô 
három helyezett között szerepeltem, csak elôfelvételt nyertem, ezért segéd-
munkásként dolgoztam. S vártam azt a napot, amikor tényleges hallgató le-
hetek az Eötvös Loránd Tudományegyetem történelem-néprajz szakán.

És döntöttem, miként akkoriban sokan tették.
Így megismertem a kapcsolattartó tisztek elsô – nagyjából ötven és hat-

van év közötti – generációját. Teljesítményorientált, erôszakos emberek vol-
tak, akik ahhoz szoktak hozzá, hogy elôttük nincsen lehetetlen, az ô kezük 
mindenhova elér. Nem riadtak vissza a személyes találkozásoknál a katonai 
ügyészségrôl már ismerôs vallatási módszerek alkalmazásától és a burkolt 
fenyegetésektôl sem, amikor nem olyan jelentést kaptak, amilyet elvártak.

A történelem-orosz szakos, filozófiában jártas Pór Györggyel egyetemis-
taként, az egyik évfolyamtársunk révén kerültem közelebbi kapcsolatba egy 
krakkói kiránduláson. A BM – ahogy azt hamarosan megtudtam – akkor már 
fokozott erôvel nyomozott utána. Pór a beszélgetéseinkben rendszerint azt 
fejtegette kitartóan, hogy itt az ideje felkészülni a világforradalomra, aminek 
a legbiztosabb támasza Mao és a kínai kommunista párt. Valamint azt hir-
dette, hogy végre egy igazi kommunista kormánnyal kell felváltani Kádárt 
és a garnitúráját. Ebben a szellemben zajlottak az általa szervezett csoport 
ideológiai továbbképzései, amelyekre többször is meghívott. Az akkori kap-
csolattartó tiszt felvilágosított, hogy a Pór szervezte csoport ügye azért rend-
kívül kényes, mert a háttérben sok magas párt- és állami funkciót betöltô 
szülô, rokon, barát stb. is áll, ráadásul e mellett a csoport mellett több más 
maoista sejt is él és tevékenykedik nálunk. Nem volt kétséges számomra, 
hogy ezúttal egy igazi államellenes összeesküvés kellôs közepébe kerültem. 
Az összes maoista csoport felgöngyölítése után a rendôrségi kihallgatások 
elérték a céljukat: a sejtek elôször dezorganizálódtak, majd szétestek, s a 
résztvevôk, néhány kivétellel, visszatértek az egyetem padjaiba. Pór Györ-
gyöt elítélték, ám amikor véletlenül összefutottam vele az utcán, annyit 
mondott, hogy valahol a városban dolgozik. Rövidesen elterjedt róla a hír, 
hogy Franciaországban, Párizsban él. Akkoriban háromévente utazhattak az 
állampolgárok Nyugatra, és még Csehszlovákiába is csak a párttitkár, a KISZ-
titkár meg a szakszervezet ajánlásával lehetett kijutni! Szerencsére az egye-
temen más személyekkel kapcsolatban nem tartottak igényt „megbízóim” a 
munkámra.

Poór István mellé szabályszerûen „beépítettek”. Ez kemény megpróbál-
tatás volt számomra. Nemcsak azért, mert barátság szövôdött közöttünk, 
hanem azért is, mert sohasem tudhattam meg, hogy vele mi a baja a III/III-as 
ügyosztálynak. Sem az érdeklôdési, sem a tevékenységi köre nem volt „át-
politizált”, s bár nyitott volt az extremitásokra, az új divatáramlatokra, kriti-
kusan fogadta ôket. A haverjaival – az ún. asztaltársaságával – nem alakult ki 
közelebbi kapcsolatom; akkor már biztos voltam abban, hogy közülük egy 
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vagy több tag rólam is jelentget. A kapcsolattartó tiszt különféle összejöve-
telekre próbált elküldeni, de ezek alól mindenféle ürügyekkel igyekeztem 
kibújni. Neki azonban – az egyik legerôszakosabb tiszt azok közül, akikkel 
valaha is találkoztam – kellettek a jelentések. Nincs emlékem például arról, 
hogy valaha is részt vettem bármilyen happeningen. Az eseményeken jelen 
nem lévén, többnyire a Poórtól és haverjaitól hallott információkat továbbí-
tottam. A helyzet kockázatos volt, hiszen fogalmam sem lehetett arról, hogy 
melyik „haver” információja szolgálja a rólam való informálódást.

Ez idô tájt ismerkedtem meg Cseh Tamással is. Nem elhanyagolhatóan 
az indián népek iránti kölcsönös vonzalom, érdeklôdés jegyében elmélyül-
tebb kapcsolat bontakozott ki közöttünk. Személyisége, elôadói stílusa, 
és az a tény, hogy igazi médiasztár volt, aki a tehetségével kiemelkedett az 
amatôr elôadók közül, megbecsült helyet biztosított neki mind Poór István, 
mind az én barátaim körében. Igazán rosszul érintett, hogy azonnal „rá-
állítottak”, mégpedig az „indiános játék” miatt. Nyomasztó emlékek törtek 
fel bennem errôl az egész hazugsággépezetrôl, és minden, a mûködésébôl 
fakadó következményrôl. A kapcsolattartó tiszt empátiája azonban a negatív 
tartomány alján lapult, képtelenség volt megértetni vele, hogy az indiáno-
zás igazi, mindenféle politikától és ideológiától független játék. Neki tények 
és dokumentumok kellettek, és dokumentumként máris Tamás kéziratos 
könyvét nevezte meg. Mivel ismertem „a könyvet”, az volt a meggyôzôdé-
sem, hogy bármi más, de ez semmiképpen nem fordítható a szerzôje ellen. 
Sôt, inkább meggyôzô bizonyítéka lehet annak, hogy Cseh Tamás számára 
„az indián” igazi komoly játék. Hosszas vívódások árán végül elszántam ma-
gamat „a könyv” megszerzésére annak a reményében, hogy ha megismerik 
a „mû” tartalmát, Cseh Tamás elkerülheti a vizsgálati fogságot, és „az indiá-
nosdi” alapján nem süthetik rá az államellenes szervezkedés vádját.

Poór István egyetemi tanulmányait felfüggesztették, feltehetôen emiatt 
emigrált az Egyesült Államokba, ahol – álmai megvalósításaként – a Filmmû-
vészeti Akadémián rendezôi diplomát szerzett, mielôtt repatriált. Cseh Ta-
más viszont továbbra is hódolhatott és hódolhat az indiánjáték iránti szen-
vedélyének, és médiasztár mivolta sem szenvedett csorbát.

Engem viszont oly mértékben megviseltek ezek az esetek, hogy úgy érez-
tem, ha tovább kell folytatnom ezt a „munkát”, teljesen felôrlôdöm. Ak-
koriban arra jutottam, hogy túl nagy ár ez egy egyetemi diplomáért. Abba 
akartam hagyni a tanulmányaimat. A mai napig hálás vagyok annak a nép-
rajztanáromnak, aki lebeszélt errôl a tervemrôl.

„A cég” pedig nem akart elengedni. Ekkor ismertem meg a kapcsolattar-
tó tisztek második, harminc és negyven év közötti generációját. Humánus, 
a divatáramlatok iránt nem ellenségesen közelítô, lépten-nyomon gyanakvó 
emberek voltak. Nekik az volt a fontos, hogy az ellenôrzésük alatt álló terü-
leten ne történjenek botrányok. Ritkultak a találkozásaink, és ezeken a poli-
tika egyre kisebb súlyt kapott. A hetvenes évek közepe táján a kapcsolattartó 
tisztek harmadik, velem egykorú nemzedéke állt „csatasorba”. Ôk tanult, 
kulturált fiatalemberek voltak, már ez is utalt a megváltozott politikai és 
társadalmi környezetre, de az is, hogy gyakorlatilag nem voltak „feladatok”. 
Velük alig-alig találkoztam, nem volt miért, mégsem válhattam ki a szorító 
kötelékbôl.

A hetvenes évek végén elnyertem egy, a Kulturális Kapcsolatok Intézete 
által kezelt amerikai Fulbright-ITT ösztöndíjat, miáltal olyan szakterületen 
szerezhettem diplomát, amilyen a hazai felsôoktatásban akkor nem létezett: 
antropológia szakot pályáztam meg. Legnagyobb meglepetésemre nem gör-
dítettek elém akadályt, „megbízatást” sem kaptam, csupán egy útijentést 
vártak tôlem a végén.
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Az Új-mexikói Állami Egyetemen nemzetközileg elismerten magas szin-
tû antropológiaoktatás folyt, neves tudósoktól tanulhattam. Ott, 1980–82-
ben, a kétéves posztgraduális (MA) képzés keretében tettem a magamévá a 
modern társadalomtudományi kutatás alapelveit, amelyek között kiemelt 
szerepe van a kutatásmódszertannak, azon belül a különbözô kutatási tech-
nikáknak. Ezeknek a rendszerében az elsô helyen állnak a megfigyelési tech-
nikák, amelyeket a terepen végzett tudományos kutatás gyakorlata kénysze-
rített ki.

Lényegében a „megfigyelési technikák”-ban a hétköznapi, mindnyájunk 
által alkalmazott „tájékozódás” van rendszerbe foglalva, célirányosan „fel-
építve”. Nincs az az ember, aki egy ismeretlen társaságba, közösségbe ke-
rülvén – akár munkahelyen, értekezleten, idegen országban, konferencián 
– ne „mérné föl”, ki hogyan van felöltözve, hogyan beszél, mozog, kivel, kik-
kel társalog, mit hol lehet megtalálni, elintézni. S csak ezután kezdeményez 
beszélgetést, ismerkedést.

Komolytalan, tudománytalan és spekulatív ezt a megfigyelést bármilyen 
módon összekötni az ügynöki megfigyeléssel. Már csak azért is, mert míg a 
tudományos megfigyelés célja, terepe, tárgya rendszerint a kutató saját dön-
tése, választása, addig az ügynök csak azt tudja, hol és kit kell megfigyelnie, 
azt nem, hogy mit, miért.

Minden ifjú tudósjelöltnek, magát már kész kutatónak tartó fiatal diplo-
másnak azt kívánom, ne kelljen az ügynökéhez hasonló „kijelölt” megfigye-
lésekre vállalkoznia. A mai húsz-, harminc-, de még negyvenévesek is, akik 
kíváncsiak az „átkos” évtizedekre, elképzelni se tudják most, hogy a hatva-
nas, hetvenes, sôt a nyolcvanas évek közepén is, nemhogy egy egyetemi fel-
vételihez, de még egy telefonigényléshez kitöltendô ûrlapon is olyan kérdé-
sekre kellett válaszolnunk, hogy van-e, volt-e partizán a családban, vannak-e 
Nyugaton élô rokonaink. Akkoriban nem nyelvvizsgákért, hanem párttitkár 
ôsökért, partizán elôdökért, angyalföldi munkásszármazásért, KISZ-ben be-
töltött funkciókért jártak felvételt biztosító plusz pontok. Aki ilyen elônyök-
kel nem rendelkezett, vagy eleve lemondott az egyetemi tanulmányokról, 
vagy 4-szer, 5-ször próbálkozott, ám akinek volt karriervágya, egy pálya irán-
ti elkötelezettsége, valamilyen „zsarolásnak” engedett: a meggyôzôdése el-
lenére KISZ-tag lett, párttag lett, vagy ügynök lett. Vagy munka és család 
mellett, 40 éves korára szerzett diplomát – onnantól már nehéz volt akkor 
is karriert felépíteni.
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A hatalom, a tudásszerzés és a legitimáció (mint a hatalom és tudásszerzés jogos-
ságának vagy jogtalanságának közös tudása) nem feltétlenül az állami megfigyelés 
orwelli, panoptikonszerûen centralizált formájában találkoznak. S az sem szükség-
szerû, hogy hatalom, tudásszerzés és legitimáció úgy illeszkedjenek egymáshoz, hogy 
együttállásuk legalább valamilyen szempontból – pl. a hatalom tekintete, vagy az ál-
dozat morálisan értelmezhetô áldozat-volta felôl – maradéktalanul lefedhetô legyen 
valamilyen szimbolikus értelemadás logikájában. Más szóval a megfigyelés pozíciói, 
eszközei és technikái, illetve „hivatásos” mûvelôi elvesztették magától értetôdésüket. 
A megfigyelés lehetôségei technikailag megsokszorozódtak, társadalmilag pedig szét-
szóródtak, nem köthetôk például kizárólagosan az állami vagy éppen a tudományos 
apparátushoz, legitim eljáráshoz vagy megszokott hatalmi viszonyhoz.

A különbözô állami és magánberuházások eredményeképpen létrejött, óriási, de 
heterogén és inkoherens megfigyelési rendszer, amelyet az utóbbi évtizedek mediális 
és technikai fejlôdése tett lehetôvé, nem egyetlen jól értelmezhetô és azonosítható 
hatalmi szándék eszköze. Miközben kétségtelenül szolgál konkrét hatalomszerzés-
re és beavatkozásra, anélkül hogy ennek módja, megítélése vagy ellenôrzése vilá-
gos közös normákra támaszkodna, ez az új megfigyelési tér újabb értelemadások, 
normaszegések és valóság-projekciók tere is lesz, éppen a megfigyelés jelentésének 
rögzítetlensége miatt. Mihez kezdünk a Nagy Testvér tekintetével, ha akár mi is néz-
hetünk vele? 

A felügyeleti térrel foglalkozó írásunk arra keresi a választ, hogy milyen kényszerek-
kel és mozgásterekkel jár a megfigyelési és ellenôrzési technikák mindennapisága és 
tömeges elterjedése. A 24 címû sorozatról született cikk arról beszél, hogyan számolja 
fel a megfigyelésnek ez a technikai, forráshoz és célhoz rögzíthetetlen módja az erkölcs 
lehetôségét – s ezt nemcsak morális ítéletként, hanem a különbözô értelmezési logikák 
összeilleszthetetlenségének felismeréseként is kell értenünk. A morálhoz, a jó és a rossz 
különbségének igazságához közösen elfogadott szimbolikus koherenciára van szükség. 
A lap cikkei gyakorlatilag mind e koherencia megszületésének problémáival foglalkoznak. 

Megfigyelônek és megfigyeltnek a tudományban oly világos elválasztását kérdôje-
lezi meg az az antropológiai terepmunkából lapunknak elküldött beszámoló, amely 
a megfigyelônek a tudományos megfigyelés és a szexuális bevonódás érzékeny ha-
tárterületén történô kényszerû egyensúlyozásáról tudósít. Utolsó példánk a National 
Geographic magazinban 1988-ban megjelent, a „tipikus magyar családról” szóló kép-
riport története. A keleti és nyugati minôségek hatalmi viszonya itt olyan mindennapi 
helyzetekben figyelhetô meg, mint az amerikai sztárfotós és magyar asszisztense, vagy 
a megfigyelt család megszokott mindennapi élete és a fotózások révén produkált kép 
különbségei közötti kapcsolatok. A szóban forgó család „leképezésének” megismétlé-
se, amely során az egykori asszisztens immár elismert fotográfusként kérésünkre is-
mét a helyszínre utazik, lehetôséget teremt arra, hogy ne csak „nyugati szempontból” 
lássunk, de arra is, hogy a képeken szerepeltetett család magáévá tehesse „világhírû” 
történetét.

A következô szövegblokkban a teljesség igénye nélkül a megfigyelés mindennapjain-
kat átszövô és hatalmat, vágyakat, fantáziákat mozgató gyakorlataira hívjuk fel olva-
sóink figyelmét.

A MEGFIGYELÉS ÜGYEI 
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Felügyelet: képiség, képesség, képtelenség
Gondolatok John E. McGrath: Loving Big Brother, Performance, 

privacy and surveillance space* címû könyve kapcsán

Kamerák figyelnek minket. Utcákon, utakon, pályaudvarokon, repülôtereken,
a metróban, benzinkutaknál, parkolóházakban, üzletekben, bevásárlóközpontokban 
és számos közintézményben, a pénzkiadó automatáknál, vagy éppen a mûholdakról. 

Valahol valakik figyelik, feldolgozzák a rólunk készített felvételeket, tudtunk, 
beleegyezésünk és hozzáférésünk nélkül. Mindezen ugyanakkor csöppet sem lepôdünk 

meg. Úgy tûnik, a Nagy Testvér csak akkor ellenség, ha egy diktatúra hívja életre, 
egyébként akár jó barát is lehet. De vajon mi az alapja ennek a barátságnak?

Deme János 

A bekamerázottság világcsúcstartójaként számon tartott 
Egyesült Királyságban egy városi lakos naponta átlagosan 
300-szor kerül a több mint 3 millió térfigyelô, illetve bol-
ti kamera valamelyikének látóterébe. Adatgyûjtési szem-
pontból pedig nemrég az Egyesült Államok okozott nagy 
megdöbbenést, miután a 2001-es terrortámadás okán a 
Bush-adminisztráció az amerikai állampolgárok korábban 
elképzelhetetlennek tartott mértékû megfigyelését tette le-
hetôvé.

Nem is olyan rég még kedvelt rögeszménkként mûköd-
tettük Orwell utópiáját, a szocialista államvédelem megfi-
gyelési apparátusának rémképeit, avagy Foucault panopti-
konját, majd mintha éberségünk alábbhagyott volna. Az a 
folyamat ugyanis, amely az elmúlt két évtizedben új megfi-
gyelési eljárások terepévé tette az immár minket is magába 
foglaló szabad nyugatot, alig tudatosult bennünk. Pedig a 
szocialista diktatúrában még negatív utópiának is erôs lett 
volna egy olyan elképzelés, hogy egy napon majd mindany-
nyian (és nem csak a kiszemeltek) láthatóvá és elemezhe-
tôvé válunk. Minderre persze, abban a rendszerben, talán 
már nagy szükség nem is lett volna a jól bevált láthatatlan 
módszerek mellett. Lehet az is, hogy akkoriban éppen a 
megfigyelés láthatatlanságára kellett a legjobban ügyelni, 
és például a nyíltan felvállalt kamerázás kevésbé lett volna 
reális lehetôség, mint manapság. A kérdés mindenesetre 
ma már leginkább az, hogy a vasfüggöny leomlása, a hideg-
háború megszûnte után miként vált ennyire „szükségessé” 
és hogyan épülhetett ki ilyen észrevétlenül egy nyíltan és 
felvállaltan mûködtetett felügyeleti rendszer, éppen a de-
mokratikus berendezkedésû államokban? Manapság miért 
hagyja magát jobban megfigyelni a régi és új demokráciák 
polgára? 

A kultúratudományi értelmezés az „idegen” megváltozott 
jelentéseire helyezi a hangsúlyt: a globális áramlások vilá-
gában a „másik” már nem az, aki valahol „máshol”, („tô-
lünk” elszigetelve) található, hanem olyasvalaki, aki éppen 
itt, „közöttünk” keresendô, kiléte és mibenléte viszont egy-
re kevésbé beazonosítható. A jóléti államok szociális védô-
hálójának szétfoszlásával pedig a gyanakvás a globalizáció 
idesodorta külföldijei mellett célba veszi a már régóta itt 
élô, de egykor „máshonnan” ide vándorolt, esetleg „más” 
vallású vagy „más” etnikai csoportokhoz sorolható, de leg-
alábbis „más” életmódot folytató földijeinket is.  

Így nézve önmagunk megfigyeltetése úgy nyer értelmet, 
mint amely tulajdonképpen a „köztünk” élô „másikat” 
tartja ellenôrzés alatt, ezáltal pedig „minket” véd („tôlük”). 
Ebben a felfogásban erôsödik meg a felügyeleti technológi-
ák telepítését legitimáló ideológia (mely jellemzôen a bûn-
megelôzésre és a magántulajdon védelmére hivatkozik), 
visszhangját pedig azok tiltakozása adja, akik e technológi-
ák által fenyegetve érzik magukat. 

Idáig könnyedén eljuthat gondolatmenetünk, ha követ-
jük a felügyeletrôl folytatott kritikai diskurzus fôáramát. 
Ezen a ponton viszont könnyen beleléphetünk abba a csap-
dába, amely a „mi”-„ôk” oppozíció megfordításával áll elô: 
amikor ugyanis „mi”, mint a felügyelet – öntudatra ébredt 
– áldozatai szembe fordulunk az azt mûködtetô „ôk”-kel, 
akkor az orwelli Nagy Testvérrel való példálózáshoz térünk 
vissza, miközben a Nagy Testvér most nem hozható össze-
függésbe semmilyen önkénnyel vagy diktatúrával.  

Az ellenszegülés vonzó opcióját félretéve, helyette in-
kább John E. McGrath Loving Big Brother, Performance, 
privacy and surveillance space címû könyvének gondo-
latmenetét követve, itt most arra vállalkozunk, hogy re-

* John E. McGrath: Loving Big Brother, Performance, privacy and surveillance space. London and New York, Routledge, 2004.
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konstruáljuk: milyen kulturális folyamatokon keresztül 
képes meghonosodni, majd pedig meghonosodva, milyen 
kulturális folyamatokat generál a mai modern társadal-
makban a vizuális felügyelet gyakorlata? E folyamatoknak 
ugyanis akkor is részesei vagyunk, amikor úgy gondoljuk, 
hogy „külsô” fogást találhatunk a felügyeleten – szembe-
szállunk vele, vagy ellenállunk. Mivel mi „belülrôl” keres-
sük a magunk fogódzóját, olyan pozícióhoz biztosan nem 
fogjuk tudni hozzásegíteni az olvasót, amely képes lenne 
biztosítani kívülállását. Annyit ígérhetünk, hogy talán ott-
honosabban érzi majd magát a felügyelet terében – akkor 
is, amikor ellene küzd.

 

A nemzet tekintete a futballhuligánokon

Hogy jobban megértsük, miként vált a vizuális megfigyelés 
életünk megszokott részévé, érdemes nagy vonalakban át-
tekintenünk kialakulásának és elterjedésének történetét. A 
bekamerázásban úttörô szerepet játszó Egyesült Királyság 
példáját véve alapul, 1985-ig kell visszatérnünk az idôben, 
amikor is a Theatcher-kormányzat engedélyezte a kame-
rás felügyeleti rendszer telepítését a brit stadionokban, 
terápiaként arra a megrendülésre, amelyet az UEFA-kupa 
brüsszeli fináléjában (Juventus–Liverpool) bekövetkezett 
stadionkatasztrófa képsorai váltottak ki a britekben. (A nyil-
vános értelmezések a Liverpool „ultráit” tették felelôssé a 
39 halálos áldozatot követelô katasztrófa bekövetkeztéért, a 
brit csapatokat és szurkolóikat pedig az események után 5 
évre kitiltották az európai kupaküzdelmekbôl.) 

A stadionok kezdeti bekamerázása ártatlan esemény-
nek tûnik, ugyanakkor már ez a pillanat magában rejti a 
vizuális felügyelet számos olyan jellegzetességét, melyek 
majd csak jóval késôbb válnak felismerhetôvé. Ártatlan-
nak tûnik, hiszen a futballceremóniák közvetítéséhez már 
régóta hozzátartozott a kamerák jelenléte – amelyek im-
már már nemcsak a pályán, de a lelátókon történteket is a 
nyilvánosság részévé tették. De ártatlannak tûnik az is, ahogy 
kezdetben a „másik” (a futballhuligán) elkülönítôdik (ô is 
„közülünk” való, „velünk” szurkol, csak nincs megfelelô ön-
kontrollja, amivel „ránk” is szégyent hoz) a futballnemzet 
normális tagjaitól, akik nem „velük”, hanem valahol máshol 
(a tévéképernyôk elôtt) szurkolnak, és láthatatlanok marad-
nak. Továbbá ártatlannak tûnik az is, ahogy a kormányzat 
mintegy a futballban egybekovácsolt nemzet traumájának 
orvoslására írja fel a felügyeleti gyógyszert – amelynek mel-
lékhatásait immár nemcsak a „futballhuligánok”, de bárki 
megtapasztalhatja, aki a stadionokban szurkol.

Az ártatlanság eme látszata kötelezô eleme a vizuális fel-
ügyelet otthonossá tételének, magától értetôdôségét azon-
ban késôbb megrendülések sorozata ingatja meg. Négy 
évvel késôbb újabb stadionkatasztrófa történt, immár brit 
földön (Liverpool–Nottingham Forest), amelyben újra a 
Liverpool szurkolói lettek a fôszereplôk (közülük 96-an 

meghaltak). A katasztrófa okát itt kevésbé lehetett a „fut-
ballhuligánok” viselkedésével összefüggésbe hozni, annál 
inkább lehetett viszont a kordában tartásukra bevetett fel-
ügyeleti apparátus mûködésével. A katasztrófát egyrészt 
az elfoglalható tereket szabályozó beléptetôrendszer nem 
megfelelô mûködtetése idézte elô: túl sok szurkolót irá-
nyítottak az egyik szektorba, amelyet ezt követôen lezárva 
tartottak, ez pedig pánikreakciót váltott ki a bennrekedtek 
között, minek következtében a szurkolók – kiutat keresve 
– egymást taposták el. Másrészt, a tömegkatasztrófa látvá-
nya a rendfenntartókban nem a rendszer mûködtetésének 
hibáját, hanem annak feltételezett gyengeségét tudatosítot-
ta, ezért a kapuk megnyitása helyett a kordonok fenntartá-
sára, mintegy a szurkolók „megfékezésére” törekedtek. Az, 
hogy a rendfenntartók képtelenek voltak megfékezhetetlen 
„futballhuligánok” helyett menekülô áldozatokként be-
azonosítani a szurkolókat, akkor vált nyilvánvalóvá, amikor 
utólag a megfigyelô kamerák felvételeinek értelmezésérôl 
nyilvános vita kezdôdött a médiában. 

Rekonstruált történetünk vezérfonala ezen a ponton 
kettéválik. Mi most elhanyagoljuk azt a szálat, amely azt 
mutatja meg, hogy a kamerák telepítése hogyan követte a 
„futballhuligánokat” a stadionokból a citybe, menet köz-
ben újabb gyanús elemeket azonosítva be. Ehelyett azt az 
utat járjuk be, amelynek során a megfigyelô kamerák felvé-
telei médiatörténetek képeivé válnak. 

Látszani bûn

Talán nem meglepô, hogy a megfigyelô kamerák képeit 
alapanyagként felhasználó elsô jelentôs tévémûsor bûnügyi 
tematikával jelentkezett. A brit Crimewatch azáltal nyeri el 
a maga szerepét történetünkben, hogy megjelenítette a tele-
vízió képernyôjén a „másik” mint bûnelkövetô képét (me-
lyet a megfigyelô kamerák rögzítettek), és felébresztette a 
mûsor nézôiben a bûnüldözô állampolgárt (Ha felismeri a 
felvételen látható személyt, ne habozzon kapcsolatba lép-
ni velünk, a hatóságok munkájának segítése érdekében!). 
A „bûnüldözô mûsorok” gyakorlata látható módon jelení-
tette meg a „bûnelkövetôt”, annak jellegzetes külsô jegyei 
alapján (jellemzôen fiatal, fekete férfiként), miközben a 
hatóságokkal együttmûködô szolgálatkész „bûnüldözô” ál-
lampolgárt láthatatlanná tette. Ezzel egyúttal felismerhetet-
lenné téve a vizuális felügyelet ideológiai legitimációjában 
játszott saját szerepét. 

A nézô bûnüldözôként való bevonásának fontos eleme 
lehetett az a drámai élmény, hogy a nézô a televízió kép-
ernyôjén szembesülhetett a „bûnelkövetôvel”, abban a 
kitüntetett pillanatban, amikor az, a semmibôl elôtûnve, 
elköveti a „bûncselekményt”, majd eltûnik a nézô szeme 
elôl. E drámai élmény alapja, hogy a bemutatott felvételek 
más felvételekhez képest sokkal valósághûbbnek hatottak: 
a „bûnelkövetés” ténye, illetve a „bûnelkövetô” személye a 
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helyszínen lévô kamera felvételein keresztül tárul fel, illetve 
leplezôdik le, azaz a felvétel garantáltan mentesnek tûnhe-
tett a rendôrség vagy a mûsor bármilyen ármánykodásától. 
A nézô drámai élményéhez szükséges valóság-tapasztalatot 
(miszerint az, amit látok, éppen az, ami történt) tehát a 
megfigyelô kamerák képi megjelenítési módjának azon jel-
legzetességei hordozzák, amelyek egyértelmûen elkülönítik 
e felvételeket a televíziós mûsorok jellegzetes képi világától: 
a hangok hiánya, a rögzített kameraállás, az olcsó video-
technika rossz felbontású, szemcsézett, fekete-fehér képi 
megjelenítése. E képi jegyek viszont idôvel oly egyértelmû 
kulturális kódokká váltak, melyek önmagukban képesek 
szavatolni a bemutatott (bûn)cselekmény valódiságát, biz-
tosítva a nézô valóság-élményét. 

A képek valósága – a valóság képtelensége

Amint az említett képi jegyek a megtörtént események do-
kumentálásának védjegyévé válnak, tudatos és rafinált alkal-
mazásukkal szinte bármilyen, kamerák által rögzített felvé-
telt olyan dokumentumként lehet feltüntetni, amely alapján 
rekonstruálható az, ami történt. E képi jegyek tudatos, inst-
rumentális alkalmazási technikái mára a legtöbb népszerû 
televíziós, filmes vagy internetes mûfaj részévé, rutingyakor-
latává váltak, sôt egyes „docu”, illetve „reality” elnevezésekkel 
illetett mûfajok éppen e képi jegyek alkalmazásain keresztül 
különböztetik meg magukat más mûfajoktól. 

Az ilyen képek tehát – más képekkel szemben – napja-
inkra szert tettek arra a sajátos kulturális státuszra, amely 
evidenciaként biztosítja számukra a referenciális olvasatot: 
dokumentumként, a valóság képi hordozójaként, látható 
bizonyítékként kezeljük ôket. Ez az evidencia persze sé-
rülékeny. Egyrészt azért, mert a képek mindig magukban 
hordozzák saját korlátaikat, másrészt, mert mindig ki van-
nak téve olyan körülményeknek, amelyek közepette e kor-
látokba ütközünk. Hogy ezt világosabbá tegyük, segítségül 
hívjuk McGrath elemzését a megfigyelô kamerák látóköré-
be kerülô halálesetek képeirôl, ezek hatásáról, kulturális 
következményeirôl. 

McGrath szerint a halál látványa képes leginkább kétség-
be vonni a vizuális felügyelet árta(lma)tlanságát, morális 
válságot idézve elô a megfigyeléssel meghitt viszonyban 
élô társadalmakban. Ilyen válságot okozott a szurkolók ér-
telmetlen halálának és a beavatkozás hiányának együttes 
látványa a stadionkatasztrófát rögzítô megfigyelô kamerák 
felvételein. Hasonló krízist kellett átélniük a Crimewatch 
nézôinek, amikor a mûsort vezetô Jill Dando brutális meg-
gyilkolásáról értesültek. A mûsor egy olyan felvétellel igye-
kezet pótolni a mûsorvezetô elvesztésével keletkezett ûrt, 
amelyet egy bolti kamera készített Jill Dandóról röviddel 
meggyilkolása elôtt egy áruházban. Egy ilyen felvétel nem 
segíthetett kézre keríteni az ismeretlen elkövetôt, viszont 
kényszeres ismételgetése a nézôbôl a tehetetlenség érzé-
sét váltotta ki. Egyrészt azért, mert nyilvánvalóvá tette az 
átjárhatóság lehetetlenségét Jill Dando vizuális jelenléte és 
materiális hiánya között, másrészt mert megmutatkozott, 
hogy a kamerák hiába látnak, nem képesek cselekedni. 
Ugyancsak krízist idézett elô az Egyesült Királyságban, ami-
kor egy kétéves kisfiút, aki egy áruház forgatagában tûnt el, 
néhány nap elmúltával holtan találtak a vasúti sínek mel-
lett. Mielôtt holttestét megtalálták volna, nyilvánossá váltak 
az áruházi kamerák felvételei, amelyeken az a megnyugtató 
esemény volt látható, hogy a kisfiút két nagyobb fiúcska ké-
zen fogva kíséri az áruházban. Mint utóbb kiderült, ez az 
idilli pillanat egy felfoghatatlan gyilkosság része volt, amit 
azonban nemcsak a nézô nem vehetett észre, de a kamera 
sem ismerhetett fel. Márpedig ha kiderül, hogy a kamera 
hiába lát, ha érteni és értelmezni nem képes, akkor felsej-
lik az a lehetôség is, hogy nem állunk biztos talajon, ami-
kor a kamera képeinek valósághûségére hagyatkozunk.

A halál mindig tehetetlenné tesz, mert egyszerre nyilván-
való és felfoghatatlan, ahogy Derrida fogalmaz: a lehetetlen-
ség lehetôsége. A megfigyelô kamerák felvételein jelen lévô 
(vagy éppen jelen nem lévô) halál láttán (vagy éppen nem 
láttán) érzett kétségbeejtô tehetetlenségünk, úgy tûnik, rö-
vid úton elvezet oda, hogy a lehetetlenség lehetôségeként 
éljük meg a felügyelettel kapcsolatos magától értetôdéseink 
megingását. Ha kiderül, hogy a „valóság” a felvételeken 
nem „látható”, akkor felsejlik az is, hogy vakságban élünk, 

Nagy Testvér kistestvére 

Sajátos közelítésmódját a felügyelet teréhez John E. McGrath saját színházi élményvilágából eredezteti. Könyvében 
beszámol róla, hogy alternatív színdarabok rendezôjeként elviselhetetlennek érezte azt a pozíciót, melyet a modern 
színház a rendezô számára kijelöl, hogy tudniillik a darab minden egyes mozzanatát összefogó, központi tekintetként 
kell mûködnie. Ennek megváltoztatására megfigyelô kamerákat kezdett alkalmazni az általa rendezett darabokban, 
kialakítva a színház terében egy felügyeleti teret, amely egyrészt ôt magát felmentette a Big Brother szerep kényszerei 
alól, másrészt – legnagyobb meglepetésére – felpezsdítette a színészek és a közönség játékát, interakcióját. McGrath 
szerint e két, egymástól eltérô módokon szervezôdô és mûködô tér feszültsége olyan illeszkedési hézagokat ered-
ményezett, amelyet a színpadi játék felfedezhetett, belakhatott, és birtokba vehetett. Könyvében a szerzô a színházi 
világon kívül keresi azokat az illeszkedésmentes hézagokat, amelyek tágításával lazíthatóvá, felfüggeszthetôvé válik a 
felügyelet terének normatív ereje. 

Deme János
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amióta a valóság rekonstrukciójában a szemünkre hagyat-
kozunk. Láttuk az ikertornyokba csapódó repülôgépeket, 
az önmagukat a mélybe vetô menekülôket, majd láttuk a 
megfigyelô kamera felvételén, amint a „halál pilótája” át-
sétál a reptéri ellenôrzésen, és nem hittünk a szemünknek. 
Ha az a „valóság”, amit látunk, akkor mi az, amiben élünk? 
Hamarosan megszületett a válasz: terrorveszélyben. Ezután 
pedig megkezdôdött a felügyelet megerôsítése, hogy soha 
többé ne kelljen hasonlót végignéznünk. Továbbá szárnyra 
kapott számos összeesküvés-elmélet, melyek immár „lát-
hatatlan” dimenziókban folytatták az „igaz” valóság felde-
rítését.

A nyilvános kivégzések megszüntetésével a halál meg-
szûnt látványosság lenni, sôt mi több, láthatóvá tétele erôs 
tiltások alá került. McGrath szerint manapság a halál újra 
láthatóvá válik, repedéseket okozva a felvilágosodás épít-
ményén. A megfigyelô kamerák által véletlenül rögzített ha-
lálesetek képei megfékezhetetlenül képernyôre kerülnek, 
és folyamatosan cirkulálnak a média nem hivatalos csator-
náin. Ez a kulturális gátszakadás egyáltalán nem vezethetô 
le a felügyelet ideológiájából vagy stratégiájából, hanem az-
zal függ össze, ahogyan a halál a megfigyelô kamerák látó-
körébe esik. A halál ugyanis ezeken a képeken egyszerûen, 
de megkérdôjelezhetetlenül megtörténik, anélkül hogy 
bármilyen emberi cselekvés felfedezhetô lenne elôidézésé-
vel, rögzítésével, közvetítésével vagy értelmezésével kapcso-
latban. Nincsenek felelôsök, így a saját felelôsségünk sem 
okoz gátlásokat, amikor nézzük vagy továbbküldjük e kép-
sorokat. 

Nem kell különösebben bizonygatni, hogy e képsorok 
rendkívüli felkavaró élményt váltanak ki belôlünk, ilyenkor 
ugyanis úgy kerülünk szembe a halállal, hogy megszokott 
kulturális kapaszkodóinkra nem hagyatkozhatunk. E képe-
ken a halált a maga – nemritkán szörnyûséges – puszta 
fizikai megvalósulásában látjuk. Így a halál csak a fatális 
véletlennek való kiszolgáltatottságként tud értelmet nyerni. 
Hiányzik minden olyan cselekvôi ágens, és minden olyan 
narratíva, amely segíthetne helyére tenni a látottaknak, két-
ségbeesettségünkben hiába nézzük végig újra és újra a kép-
sorokat. Felkavarodottságunk tehát nem a halál jelenvalóvá 
válásának az eredménye, hanem éppen a hiányé. Mind-
annak hiányáé, ami kultúránkban értelmet ad a halálnak, 
amin keresztül felfoghatóvá válik, amibe a halállal szembe-
sülve belekapaszkodunk – amit e képsorok nélkülöznek. 

Kép, hiány, képzelet

Tehát nem is a halál, hanem a hiány a kulcsszó, a hiány, 
amelyre leginkább a halál képsorai ébresztenek rá. A meg-
figyelô kamerák képei tehát miközben referenciálisként 
(valósághûként) tüntetik fel magukat, egyben mindig el is 
tüntetnek (hiányzóvá tesznek) olyan kulturális referenciá-
kat, melyek megszokott valóságélményünk alapvetô alko-

tóelemei. E hiány esélyt teremt arra, hogy meginogjon és 
kétségbe vonhatóvá váljon a képek referencialitásának, 
ezen keresztül pedig a felügyelet ideológiájának magától 
értetôdôsége. E hiány számtalan módon beazonosítha-
tó, de akárhogy is azonosítsuk be, mindig összefüggésbe 
hozható marad a kamerák mediatizációs képességével és 
annak korlátaival: elszigetelik a képet a hangoktól; a lát-
ványt egyetlen perspektívából rögzítik; az eseményt kira-
gadják annak térbeli és idôbeli kontextusából; nélkülözik 
a narrációt, a szerzôt (a szerzôi intenciót, gyakorlatot és 
felelôsséget), a mintaolvasót (akihez a képek szólnak) stb. 
Tehát mindezek következtében válhatnak elérhetetlenné, 
hiányzóvá alapvetô kulturális referenciáink. A fellépô hiány 
egy részét „kipótolja” a képeket bemutató mûsor a maga 
interpretációs gyakorlataival. De amennyiben a hiány rész-
ben mégis fennmarad, kikényszeríti a nézô kulturális kép-
zeletének munkáját, amelyen keresztül a hiány tere belak-
hatóvá válik. Nagyon fontos észrevennünk, hogy mindig az 
lesz kipótolandó, ami hiányzik, vagyis a nézô képzeletének 
mûködését a kamerák mediatizációs képességével össze-
függésben érdemes vizsgálnunk.  

Elfogadva azt, hogy saját halálunkkal mint a lehetetlen-
ség lehetôségével alapvetôen a „másik” halálán keresztül 
találkozunk, az ismeretlen „másik” halálának említett kép-
sorai, a kulturális fogódzóink említett hiányát idézve elô, 
olyan egzisztenciális és morális krízist okoznak, amelynek 
feldolgozása nemcsak a saját létezésünkhöz, de a „má-
sikhoz” való viszonyulásainkat sem hagyja érintetlenül. 
Ezen keresztül kapnak értelmet azok a fentebb ismertetett 
„nemzeti” krízisek, amelyeket a megfigyelô kamerák képei 
váltottak ki, bemutatva a stadionkatasztrófa vagy az ikertor-
nyok áldozatai halálának képét. Fontos megjegyezni, hogy e 
krízisek olyan következmények, melyek nem vezethetôek le 
sem a halál (vagy a halált okozó tragédia) megtörténtébôl, 
sem a kamerákat mûködtetô gépezet ideológiájából, sem 
pedig a média igyekezetébôl. A vizuális felügyelet mediati-
zációs sajátosságán keresztül érthetô meg a képek spontán 
cirkulációja, amelynek következtében a halál kimozdul a 
kulturális összefüggések megszokott rendjébôl, elbizonyta-
lanítva minket, halandókat, és megingatva az említett kul-
turális összefüggések magától értetôdését. 

A képsorokba kódolt hiány McGrath szerint olyan teret 
nyithat meg az értelmezés és a cselekvés számára, amely 
nem azonos sem a felügyeleti térrel, sem a képen látható 
esemény terével, sem pedig a képi reprezentáció terével. 
Éppen ezek megszokott egymásra épülését, egymással il-
leszkedését bontja meg, teszi hézagossá. Az így képlékeny-
nyé váló térelrendezôdés pedig olyan gyakorlatok terepé-
vé válhat, melyek nem visszaalakítani, hanem átformálni 
igyekeznek azt, ami megbomlott. Csakhogy ezen gyakorla-
tok mindig szembe találják magukat azokkal a gyakorla-
tokkal, amelyek a felügyelet terének, az esemény terének 
és a képi reprezentáció terének a rendjét igyekeznek hely-
reállítani. (Ezt a dinamikát Az ellenállás kényszerzubbo-
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MEGFIGYELÉSI ÜGYEK

nya címû keretes anyagunk egy konkrét példán keresztül 
szemlélteti.)

A halál nem a felügyelet terében tett szert a maga újszerû 
jelentôségére (mint a lehetetlenség lehetôséggé válásának 
látványossága). A vizuális felügyelet terében a halálnak ele-
ve nincs is helye. A felvilágosodás nyugati hagyományának 
kultúrájában a halál magánügy, nyilvánosan „láthatóvá” 
pedig csak közüggyé válásán, és az annak megfelelô el-
beszélésmódokon (gyászjelentés, nekrológ stb.) keresztül 
válhat. Az említett köz-magán felosztás ugyanakkor alap-
vetôen strukturálja a vizuális felügyelet terét (és az abban 
elfoglalható helyünket) is: a kamerák mûködtetését hitele-
sítô ideológia arra hivatkozva nyilvánítja „közérdekûnek” 
mindannyiunk megfigyelését, hogy az mindannyiunk „ma-
gánérdeke”. A halál láthatóságával kapcsolatos konvenció 
ezért ellentmondásba kerül a felügyelet ideológiájával (de 

lényegében a köz-magán felosztás rendje kerül ellentmon-
dásba önmagával), amint a megfigyelô kamerák által rögzí-
tett halálesetek képei láthatóvá válnak. Ezen ellentmondás 
miatt nyílik illeszkedési hézag az említett kulturális rend-
szerek térképzésében, ami mûködésbe hoz egy olyan kép-
zeletet, amely egyre kevésbé tekinti magától értetôdônek a 
köz-magán felosztás kulturális imperatívuszait. 

A halál látványossággá vált, ezáltal pedig jelenvalóvá lett 
– idôvel sem múlik el, és térben sem helyezôdik máshová. 
Felbukkanva újra, és folyamatosan cirkulálva jelenvalóvá 
teszi számunkra életünk egy olyan dimenzióját (terét) 
amelyben kulturális magától értetôdéseink nem nyújta-
nak menedéket, ezért kénytelenek vagyunk újra és újra 
átélni egzisztenciális (a lehetetlenség lehetôsége), illetve 
morális (a „másikhoz” való viszonyulással kapcsolatos) 
krízisünket.

Az ellenállás kényszerzubbonya

Az 1992-es Los Angelesi-zavargások elemzésén keresztül McGrath szemléletesen rávilágít arra, hogy a vizuális fel-
ügyelettel való szembeszegülés legnagyobb kockázata, hogy az végül éppen annak a csapdájába esik, annak válik 
az áldozatává, amivel szembeszállt. Ez a kockázat mindig elkerülhetetlen, amikor a felügyeleti tér átformálásának 
kísérlete olyan gyakorlatokon keresztül történik, amelyeket a felügyelet terében hajtanak végre. Ilyenkor ugyanis a 
szembeszegülésnek igazodnia kell a felügyelet teréhez, amelyen belül fellép.

A televíziók képernyôjére került egy szemtanú amatôr felvétele (a televíziók által megvágott formában), amelyen 
egy fekete férfit szakadatlanul ütlegelnek a rendôrök egy Los Angeles-i utcán. Az idôközben elôkerült eredeti képso-
ron látottak azonban a bírósági tárgyalás interpretációs küzdôterében úgy nyertek értelmet, hogy végül a rendôröket 
felmentették. Los Angeles feketék lakta körzeteiben ezután kitörtek az emlékezetes utcai zavargások, melyek képei 
(amelyeken a feketék és a kirendelt rendôrök „ütlegelik” egymást) felkerültek a televíziók képernyôire. A televíziós 
mûsorokban megkezdôdött a látottak interpretációja, majd a képek megismétlôdtek a képernyôkön, alattuk immár 
újabb amerikai városok neveivel, amelyek utcáin hasonló zavargások voltak „láthatók”, de ezeken immár a feketék 
ütlegelték az autóikból kirángatott fehéreket, kihasználva a rendôrség tehetetlenségét. 

Az ilyen láncreakciók megértésének legfontosabb láncszemei – saját szempontunkból – azok a helyek, amelyek 
megfelelô rögzítésében és megfelelô jelentésekkel való felruházásában a szemben álló felek egyaránt érdekeltek. 
E helyek kiemelése ugyanakkor önmagában még nem teszi nyilvánvalóvá ezek összefüggéseit a konkrét gyakorlatok-
kal. Nézzük meg ezért elôször azt, hogy miféle rés nyílt meg, és milyen hiány lépett fel a vizuális felügyelet önigazoló 
mûködésében? 

Mint láthattuk, a vizuális felügyelet felvételeinek referenciális olvasata szerint e felvételeken tetten ért bûncselek-
mények láthatók a maguk valódiságában, úgy, ahogy megtörténtek. Mint ahogy arról szó esett, a vizuális felügyelet 
mûködésének egyik kulturális hozadéka, hogy a bûnelkövetô referenciájává bôrszíne vált. Nem meglepô, hogy mind-
azok, akiket e megjelölés bôrszínük alapján potenciálisan bûnelkövetéssel gyanúsít, kialakítják a maguk megfelelô 
ellenolvasatát, amelyben a velük szembeni fellépés referenciája a rendôri egyenruha. Az ominózus felvétel képeibôl 
azt lehetett kivenni, hogy a brutális erôszak elkövetôi rendôrök, míg az áldozat egy „fekete”. A felvételt a megszokott 
referenciakódok szerint nem lehetett olvasni: azon Rodney King semmit nem követ el, a rendôrök viszont szûnni nem 
akaró intenzitással ütlegelik. Ugyanakkor, azok referenciakódjai szerint olvasva, akik bôrszínük miatt váltak érintetté a 
látottakban, a felvétel magáért beszélô, referenciális igazolása a rendôrök (finoman szólva) igazságtalan fellépésének 
velük szemben.  

A bíróság döntése értelmében a képek referenciálisan mintegy annak bizonyítékaivá váltak, hogy a rendôrök nem 
bûnelkövetôk, miáltal pedig Rodney King sem áldozat. Tévénézôk tömegei viszont a bíróság döntését éppoly igazságta-
lannak ítélték, mint a rendôrök bánásmódját Rodney Kinggel szemben. A bíróság döntésével ugyanakkor a rendôrök 
igazságtalansága mintegy törvényesítve lett. Mindez azonban csak a Los Angeles-i feketéket késztette arra, hogy tilta-
kozásuknak tettekkel szerezzenek érvényt.

McGrath gondolatmenete szerint a felügyelet terében fellépô hiány itt nem más, mint a törvényesség hiánya a feke-
tékkel szemben. E hiány miatt felfüggeszthetôvé váltak a felügyelet terének tipikus határmegvonásai, melyek kijelölik 
bûnelkövetô-bûnüldözô, fekete-fehér, megfigyelt-megfigyelô egymáshoz képesti helyét. Új határmegvonások és hely-
kijelölések jöhetnek létre a teret birtokba venni igyekvô gyakorlatok által. E gyakorlatok tétje az, hogy képesek-e két-
ségbe vonni, felülírni a felügyelet terének rendjét, illetve megakadályozni azon (hatósági) gyakorlatok sikerét, amelyek 
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a felügyelet terének rendjét helyreállítani igyekeznek. Tehát az egymás sikerét lehetetlenné tenni igyekvô gyakorlatok 
tulajdonképpen egymáson keresnek fogást, egymáshoz igazodnak, mondhatni egymásból táplálkoznak. 

A Los Angeles-i „utca” nemcsak fizikai, de szimbolikus értelemben is a térfoglalás küzdôterévé válik, olyan térré, 
amelyben a megvalósított gyakorlatok tétje nem más, mint e tér szimbolikus meghatározása – más meghatározások-
kal szemben. A „térfoglalók” fellépése e teret szimbolikusan kivonja a törvényesség és a felügyelet hatálya alól azáltal, 
hogy valami ilyesmit jelenít meg: ha a rendôri erôszak a feketékkel szemben törvényes, akkor bármit is tegyenek a 
feketék az utcán, az törvénybe fog ütközni, amiért ütlegelés jár; ha viszont nem törvényes a feketékkel szembeni rend-
ôri erôszak, akkor a rendôrök újra magukat fogják lejáratni, amikor a tévékamerák elôtt erôszakosan rendet tesznek a 
feketék által birtokba vett utcákon.  Amikor a „törvényes rendfenntartók” besétálnak e térbe, a nekik állított csapdába 
sétálnak bele. E csapda azt hivatott megakadályozni, hogy az utcán helyreállítható legyen a felügyeleti tér. Ezt azáltal 
képes megakadályozni, hogy „újrajátssza” az ominózus felvételt: Gyertek, üssétek minket újra! Így a felügyeleti tér 
helyreállításának érdekében az utcára vezényelt rendôrök kénytelenek közremûködni abban, hogy a részvételükkel 
szimbolikusan reprodukálhatóvá váljon a törvényesség hiánya.  

A zavargásokról készített felvételek azonban a képernyôre kerülve mégsem a Rodney King-video hatását ismételték 
meg. Ezek ugyanis nem elcsípett felvételek, nem is talált dokumentumok, hanem üzemszerûen termelt képi alap-
anyagai a televíziók interpretációs gépezetének. A televíziók interpretációjában pedig egy olyan értelmezés született 
meg, amely szerint a zavargások képernyôre került képein az látható, hogy az utcán elszabadultak az indulatok, a 
rendfenntartó erôk pedig igyekeznek helyreállítani a törvényes rendet. A képeken látható gyakorlatok és „elkövetôik” 
tehát visszahelyezôdnek a felügyelet terébe – a televíziós stábok kamerával felszerelt helikopterei felülrôl mintegy rá-
vetítették a felügyelet terét az eseményekre. A szimbolikus térfoglalók valószínûleg látták a tudósításokat, érzékelték 
azok negatív következményeit a maguk akciójának sikerére nézve, de képtelenek voltak hozzáférni a helikopterek 
kameráihoz, illetve a stúdiók interpretációs gyakorlataihoz. 

A Rodney Kinget brutálisan ütlegelô rendôrök közül kettôt késôbb mégis elítéltek – védôjük hiába hangsúlyozta, 
hogy szerinte a képi bizonyítékok értelmezése nem a bírósági tárgyaláson, hanem az utca színterén nyert megerôsí-
tést. A mi szempontunkból az ítélet visszaadta a vizuális felügyelet képeinek referencialitását (a felvételen a valódi lát-
ható), megerôsítette a sértettek referenciakódjait (a rendôrök törvénytelenül jártak el egy feketével szemben), és két-
ségbe vonta a vizuális felügyelet kulturális hozadékaként megszilárdult elkövetô=fekete referenciakódot. Csakhogy, 
mire ez az ítélet kimondatott, a médiatudósítások interpretált képei revideálták ez utóbbi referenciakódot, bemutatva, 
hogy mit „mûveltek” a „feketék” a zavargások alatt. A „feketék” visszanyerték korábbi státuszukat a felügyelet terében 
(mint a kamerák és a járôrök tekintetének objektumai), a szimbolikus birtokbavétel gyakorlatai pedig – elveszítve az 
utcát és a képernyôt – reartikulálódtak a populáris, illetve az underground kultúra fikciós (lásd Dr. Dre, az Aerosmith 
vagy a HétköznaPI CSAlódások szerzeményeit), valamint a magánszféra láthatatlan tereiben. 

Deme János
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24… és fél, avagy Hollywood és a kínzás dicsérete1

A 24-ben bárki ellenség lehet, nemcsak a terrorista és tettestársai, hanem a terroristák 
akaratlan segítôje, vagy akár a terrorelhárító egység munkatársa is. Mindenki gyanús és 

gyanakvó, ezért különleges módszerekhez kell folyamodni… El tudjuk-e képzelni magunkat 
egy olyan helyzetben, amikor kénytelenek vagyunk a kínzás eszközét felhasználni, hogy 

megmentsük magunkat vagy másokat a közvetlen, a kimondhatatlan és fenyegetô 
életveszélytôl? S ha ezt meg is tudjuk tenni, általános szabállyá tehetjük-e a kivételes 

pillanatban legitimnek tûnô cselekvést? A 24 mintha ezt az álláspontot képviselné.

Erôs Ferenc 

A magyar televíziós csatornákon és DVD-n is nagy sikert 
arat a 24 címû amerikai „real time” akciósorozat. Egy-egy 
epizód egy-egy óra eseményeit mutatja be úgy, hogy min-
den egyes adásperc egy-egy percnek felel meg a szereplôk 
életébôl. 24 óra alkot egy „szezont”, amely egy teljes nap 
történetét mutatja be. Eddig hét szezont mutattak be, a leg-
elsôt 2001 novemberében, a legutóbbit 2009 januárjában. 
A Joel Surnow és Robert Cochran által jegyzett, a Fox tévé-
társaság által gyártott és forgalmazott sorozat fôszereplôje 
Jack Bauer szupertitkos szövetségi ügynök (Kiefer Suther-
land alakításában) egy képzeletbeli terrorelhárító szervezet, 
a Los Angelesben székelô CTU (Counter Terrorism Unit) 
tagja. Bauer fô feladata az Egyesült Államokat fenyegetô 
terrorveszély elhárítása, a terroristák, a terroristagyanús 
személyek és segítôik leleplezése és semlegesítése. Bauer a 
Dennis Haysbert által alakított fekete bôrû amerikai elnök, 
David Palmer legfôbb támasza és bizalmasa. (A nemrég 
bemutatott hetedik szezonban egy Allison Taylor nevû nôt 
választanak amerikai elnökké). 

A sorozatban szereplô Palmer elnök fiktív alakjának állí-
tólag jelentôs szerepe volt abban, hogy 2008-ban egy valódi 
afro-amerikai származású politikust, Barack Obamát vá-
lasztották az Egyesült Államok elnökévé. Palmert határozott 
és alapjában véve becsületes, jó szándékú, lelkiismeretes 
politikusként ábrázolják, akit ellenségei mindenféle ravasz 
manôverekkel és intrikákkal próbálnak lehetetlenné tenni. 
Azonban ô maga sem riad vissza attól, hogy fontos infor-
mációk megszerzése céljából kínzáshoz folyamodjék, vagy 
hogy ellenfeleit akár illegális eszközökkel távolítsa el az út-
jából. Ennek érdekében még volt feleségének, a különféle 
gonosz összeesküvéseket szövögetô Sherrynek a segítségét 
is igénybe veszi. Késôbb maga is összeesküvés áldozata 
lesz; lemondásra kényszerítik, végül meggyilkolják. 

A sorozat igen professzionális módon vegyíti a klasszikus 
hollywoodi szappanopera, a kémfilmek, az akciófilmek, és 
az erôszakos thrillerek elemeit. Jack  Bauer alakjában felis-
merhetjük régi kedvencünket, James Bondot, a 007 számú 
ügynököt; sôt,  A tavasz 17 pillanata címû, annak idején 
roppant népszerû szovjet sorozat fôszereplôjét, a rettent-

hetetlen Stirlitz hadnagyot is távoli rokonának vélhetjük, 
aki beépül a német vezérkarba, és igazán kalandos módon 
szállítja a legtitkosabb információkat a szovjet hadvezetés-
nek. Bauer azonban – jeles elôdeivel ellentétben – nem a 
megtestesült férfiideál, nem gáláns lovag, hanem inkább 
egy megfáradt, sorsüldözött, de kötelességét mindenkor 
hûen teljesítô hivatalnok, örök vesztes, akinek vakmerô 
cselekedeteit, kitartását és hûségét csaknem mindig bün-
tetéssel „jutalmazzák”. Például, miután leleplez egy drog-
maffiát, amelybe csak úgy tudott beépülni, hogy maga is 
drogozni kezdett, kábítószer-fogyasztóként indítanak elle-
ne vizsgálatot. Amikor pedig egy terrorista elfogása céljá-
ból hajt végre egy akciót a Los Angeles-i kínai konzulátus 
ellen, felettesei kiadják ôt a kínaiaknak, akik több évre 
börtönbe zárják.

A 24 a szeptember 11. utáni amerikai társadalom valós 
tapasztalataira, félelmeire és fantáziáira épít, dramatizálva 
a megoldhatatlannak látszó morális és politikai dilemmá-
kat, amelyek az Egyesült Államok válaszlépéseit kísérték és 
kísérik a „terror elleni háború” jegyében. A sorozat mintegy 
válasz a Bush-adminisztrációt sorozatban érô, s elsôsorban 
a közvéleményben megfogalmazódó kritikákra: a terroriz-
mus elleni fellépés túlságosan lassú, bürokratikus, centra-
lizált és többnyire céltévesztô; a hatóságok a közvéleményt 
nem tájékoztatják megfelelôen, meghamisítják, eltitkolják 
az információkat, nem készítik fel az embereket a várható 
következményekre, a hivatalos vezetôk nem vállalják, má-
sokra hárítják a felelôsséget. A felelôs tisztségviselôk pedig 
az ominózus „Groupthink”, az eltérô véleményeket sem-
legesítô vagy bagatellizáló „csoportgondolkodás” áldozatai, 
olyan, egyébként külön-külön igen éles eszû emberek, akik 
hosszas viták után többnyire a legkevésbé hatékony és cél-
ravezetô döntéseket hozzák. 

A 24 ezekre a vádakra felelve olyan képet fest, amelybôl 
kitûnik, hogy a terrorizmus ellen harcoló különféle ameri-
kai kormányszervek és hatóságok képesek villámgyorsan, 
rendkívül hatékonyan, bürokráciamentesen és áldozat-
készen mûködni. A filmbeli CTU persze csupán fikció; a 
kívánatost, az „ideálist”, nem pedig a valóságost mutatja 
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be. A Los Angeles-i terrorelhárító egység a cselekvést bé-
nító „csoportgondolkodással” szemben az individuális 
felelôsség elvére épül. Felépítése nem hierarchikus, ha-
nem sejtszerû és rugalmas; az egyes funkciók bármikor 
átszervezhetôk, betöltôik helyettesíthetôk. A tagok (spanyol 
ajkú, afro-amerikai, zsidó, arab származású amerikaiak) 
képesek a legteljesebb multikulturális és multietnikus egy-
ségben együttmûködni, gyakran szembeszegülve a felettes 
hatóságok felesleges, értelmetlen, bürokratikus, a mun-
kájukat megnehezítô vagy lehetetlenné tévô utasításaival. 
A CTU olyan, mint egy nagy család, amely – a bevetések és 
akciók szüneteiben, sôt olykor még akció közben is  – a 
maga ödipális szappanoperáját éli, a szülô-gyermek viszony 
megannyi drámájával, incesztuózus csábításokkal, félté-
kenységgel, titkos vágyakkal, kielégülésekkel és csalódá-
sokkal.

Ebben a „családban” a hálózat fenntartói a nôk, akik iga-
zi profik a kódfejtésben, a titkos kódok feltörésében, a szá-
mítógépek, mûholdak és más távközlési eszközök kezelésé-
ben. Általában ôk az információ (és a dezinformáció) urai. 
Míg a férfiak életüket kockáztatva a terepen botladoznak, 
addig ôk számítógépeik monitorjai elôtt ülve szinte mági-
kus módon irányítják az eseményeket.  De ha szükséges, 
felállnak a komputerasztaltól, és maguk is kiruccannak az 
akció sûrûjébe. Sôt, az igazi vezetô egyéniségek és az igazi 
hôsiességre, önfeláldozásra képes CTU-ügynökök többsége 
is a nôk közül kerül ki. Itt azonban többrôl van szó, mint 
politikai korrektségrôl. Mint Christopher Hight írja Iner-
cia és interioritás címû tanulmányában:2„Az emberek és 
életterük […] mágikus-technológiai átformálását abban a 
nagyobb keretben kell megértenünk, amely a stabil model-
lekkel szemben a szimulakrumot helyezi elôtérbe.” Hight 
Donna Harawayre hivatkozva azt fejtegeti, hogy „a nôi test 
és az információs technikák összekapcsolása a kiborg alak-
jában a tér, a nukleáris család és a nôiesség uralkodó rend-
szereinek szétzúzásával kecsegtet”.

De akárkik legyenek is, a CTU ügynökei mindannyian 
tisztában vannak azzal, hogy – Bush elnök szavaival – egy 
„másfajta háború” élharcosai ôk.  „Amerikában – mondta 
Bush – a vihar kapujában élünk. Körülöttünk mindenütt 
veszélyes szelek fújnak. Ezek a szelek bármelyik pillanat-
ban elérhetik partjainkat.”  Ebben „a másfajta háborúban” 
nem lehet pontosan tudni, ki barát és ki ellenség, mikor 
válik a barát ellenséggé, és az ellenség baráttá. A terrorcsa-
pás és -fenyegetés, amely Amerikát éri, éppúgy lehet külsô 
hatalmak és szervezetek mûve, mint belsô erôk, katonai, 
titkosszolgálati vagy üzleti körök összeesküvése, melyek 
– saját érdekekik elômozdítása érdekében – célul tûzhetik 
ki az elnök vagy más fontos személyek lejáratását, megbuk-
tatását, vagy a közvélemény befolyásolását. A 24-ben poten-
ciálisan bárki ellenség lehet, terrorista vagy a terroristák 
tudatos vagy akaratlan segítôje akár „párton belül”, akár 
„párton kívül” van pillanatnyilag. A sorozat tökéletesen 
megfelel, ahogyan Slavoj Žižek fejtegeti, az összeesküvés-

elméletek paranoid narratívumának, annak a hitnek, hogy 
a látható, nyilvános Erô mögött mindig létezik a „Másik Má-
sikja”, egy titkos, láthatatlan, mindenható erô, amely való-
jában a szálakat mozgatja. A „nagy Másik” azonban nem 
létezik. E fikció kudarca Žižek szerint „arra sarkallja az 
egyént, hogy egyre jobban ragaszkodjon az imaginárius szi-
mulakrumhoz, árnyképhez, azokhoz az érzékeinkre ható 
színjátékokhoz, amelyek manapság minden oldalról ostro-
molnak bennünket; másfelôl magán a testen való erôszak-
tevést hívja elô a Valós régiójában”.3

A 24 tehát nemcsak az aktuális politikai tartalom, hanem 
a benne megmutatkozó fantáziastruktúra szempontjából is 
figyelemre méltó. Itt csupán két szempontot szeretnék ki-
emelni. Az egyik az imaginárius szimulakrummal, a tech-
nika szerepével, a másik pedig az erôszak és a kínzás ábrá-
zolásával, illetve annak etikai dimenzójával kapcsolatos.

A 24-ben az információs eszközök, a számítógépek, a 
mobiltelefonok, a mûholdak, a különféle elektronikus 
megfigyelési, nyomkövetô és nyomelemzô eljárások töltik 
be azt a szerepet, amit a népszerû magazinokban egykor 
az asztrológia és az okkultizmus. A technika pszeudora-
cionalitása, csakúgy, mint az okkultizmusé, a mágikus 
gondolkodáson alapul, amely magát mindenhatónak véli. 
A számítógépes program segítéségével egy olyan, sok mil-
liós városban, mint Los Angeles, néhány perc alatt meg 
lehet találni a gyanús személyeket, sôt a föld legtávolabbi 
sarkában történô eseményeket is megfigyelhetjük, lefény-
képezhetjük vagy lehallgathatjuk; a kulcsszavakon alapuló 
tartalomelemzéssel pedig minden gyanús elem kiszûrhe-
tô, vagy akár más emberek viselkedése és gondolkodása 
is befolyásolhatóvá válik. Csakhogy, mivel a valódi vagy a 
potenciális ellenfél is hasonló eszközökkel rendelkezhet, a 
mindenható technika ugyancsak mindenható ellenpárjába 
ütközhet. 

Christopher Hight idézett cikkében rámutat, hogy a 24 
új városképet, az elôvárosi metropolisz városképét alkotja 
meg. „A sorozat epizódjaiban – írja – az oikosz már nem 
organikus formai egységként ölt alakot; az egy családhoz 
tartozó háztartás világa különbözô tagjainak kapcsolódá-
sai mentén minduntalan kis téregységekre oszlik.  Noha 
e terek mindegyike az otthon körébe tartozik, a szereplôk 
a klausztrofób távolságtartás spiráljában keringenek egy-
más körül. A szereplôk egyetlen epizódon belül tucatnyi 
társadalmi hálózatban tûnnek fel, minduntalan átfedé-
seket teremtenek közöttük, és új kapcsolatokat hoznak 
létre. […] Az elkülönült belsô tereket egy sor vektor te-
szi bonyolult hálózattá, sztrádákon száguldó autók, olyan 
hordozható telekommunikációs eszközök, mint a mobil 
vagy a mûholdas telefonok, PDA-k és más kütyük. Min-
den helyszín tele van ilyen interface-ekkel, amelyek meg-
sokszorozzák a tévéképernyôt. A szöveg mintegy harmada 
telefonbeszélgetésben hangzik el. Csaknem mindegyik fôbb 
történéselemben szerepet játszik információk közvetítése 
vagy dekódolása.”
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A 24 eme hálózati topológiája, amely Los Angeles elôvá-
rosait a világûrrel köti össze, bármennyire izgalmas kérdé-
seket vet is fel, nem feledtetheti a sorozat igazi nagy témáját, 
amely nem más, mint a kínzás legitimációjának problé-
mája. Mint Slavoj Žižek írja: „Mindannyian el tudjuk kép-
zelni magunkat egy olyan helyzetben, amikor kénytelenek 
vagyunk a kínzás eszközét felhasználni, hogy megmentsük 
egy hozzátartozónkat valamilyen közvetlen, kimondhatatlan 
fenyegetéstôl. Én legalábbis meg tudnám tenni. Ebben az 
esetben azonban lényeges, hogy ezt s kétségbeesett döntést 
ne emeljem univerzális elvvé. A pillanat elkerülhetetlen bru-
tális sürgetésében egyszerûen meg kell tennem. De ez nem 
válhat elfogadható normává; meg kell élnem a rettenetnek 
azt az érzését, hogy mit is tettem. Ha viszont a kínzás csak az 
egyik lesz a terrorelhárítás eszközeinek listáján, akkor éppen 
a rettenet érzése vész el. […] Azok, akik a nyilvánosság elôtt 
elutasítják a kínzást, de elfogadják, hogy legitim vita tárgyává 
váljon, veszélyesebbek, mint azok, akik nyíltan támogatják. 
Az erkölcs nem csupán az egyéni lelkiismeret kérdése. Csak 
akkor tud mûködni, ha az tartja fenn, amit Hegel »objektív 
szellemnek« nevez, vagyis azon íratlan szabályok készlete, 
amelyek minden egyén tevékenységének hátterét képezik, 
és amelyek megmondják számunkra, mi az, ami elfogad-
ható, és mi az, ami nem.” 4 

A CTU ügynökei többnyire a törvényen kívül mûköd-
nek, megtéve azt, amit egyszerûen meg kell tenniük azért, 
hogy megóvják a társadalmat a terrorveszélytôl. Ez azzal 
jár, hogy nemcsak az elfogott terroristákat vagy terrorista-
gyanús személyeket kell megkínozniuk, hanem akár saját 
CTU-beli kollégáikat vagy családtagjaikat is, ha felmerül a 
gyanú, hogy valamilyen kapcsolatuk van a terroristákkal. 
A negyedik „szezonban” például megkínozzák az amerikai 
hadügyminiszter vejét és fiát – a miniszter teljes egyetérté-
sével. Egy másik epizódban a CTU egyik nôi munkatársát 
tévesen azzal gyanúsítják, hogy kapcsolata van terroristák-
kal, ezért megkínozzák; amikor azonban kiderül ártatlan-
sága, elnézést kérnek tôle, ô pedig visszaül számítógépéhez, 
és folytatja a munkáját, mintha mi sem történt volna. Jack 
Bauer a legtisztább formában testesíti meg ezt az attitûdöt. 
Különösebb aggályok nélkül kínoz vagy öl meg másokat, 
eközben a saját életét sem kíméli: túlélése mindig a vélet-
lenen múlik. Mint ügynök, a törvény nevében lép fel, de 
tetteiért nem védi már a törvény. 

Žižek szerint éppen itt érhetô tetten a sorozat alapvetô 
ideológiai hazugsága. A CTU-ügynökök ugyanis, annak elle-
nére, hogy könyörtelenül instrumentalizálják önmagukat, 
továbbra is úgy tesznek, mintha érzô emberi lények ma-
radnának, és ugyanolyan érzelmi dilemmák elé kerülné-
nek, mint a „normális” emberek. Szeretik házastársukat és 
gyerekeiket, féltékenység ébredhet bennük, de ha a helyzet 
úgy alakul, szeretteiket gondolkodás nélkül feláldozzák a 
küldetés sikerének érdekében. Žižek szerint olyanok, mint 
a koffeinmentes kávé pszichológiai ekvivalensei: elkövetik 
mindazokat a szörnyûséges dolgokat, amelyeket a helyzet 
megkövetel, de anélkül, hogy megfizetnék ennek szubjektív 
árát. A 24-et tehát nem lehet egyszerûen a terror elleni há-
borúban használt módszerek igazolásaként felfogni. Az eti-
kai probléma sokkal súlyosabb: hogyan lehet rávenni em-
bereket arra, hogy elvégezzék a „piszkos munkát”, anélkül 
hogy ôk maguk is szörnyeteggé válnának? 

Az alapvetô hazugság abban az állításban rejlik, hogy 
akkor is megôrizhetjük emberi méltóságunkat, amikor el-
követünk egy szörnyûséges cselekedetet, mi több, ha egy 
becsületes ember cselekszik így, akkor ezt nehéz köteles-
ségbôl teszi, s pontosan ez kölcsönöz neki tragikus erkölcsi 
nagyságot. De mi van akkor, ha mégis vannak olyan embe-
rek, akik, miközben kötelességteljesítésük során szörnyû 
dolgokat követnek el, magánéletükben továbbra is szeretô 
férjek, gyengéd szülôk, megértô barátok maradnak (mint 
a CTU-ügynökök)? Ez persze Žižek szerint sem adhat fel-
mentést számukra. Éppen ellenkezôleg, az a puszta tény, 
hogy fenn tudják tartani a normalitást, miközben ilyen cse-
lekedeteket hajtanak végre, erkölcsi összeomlásuk végsô 
bizonyítékát jelenti.5

       

1  E szöveg korábbi változata elôadásként hangzott el a Pécsett 2008. 
november 20–22. között megrendezett II. Magyar Pszichoanalitikus 
Filmkonferencián.

2  Christopher Hight: Inercia és interioritás. A 24 mint a televizuális 
metropolisz esettanulmánya. Metropolis, 2008/4, 98–107.

3  Slavoj Žižek: „A nagy Másik nem létezik”. Thalassa, 1998/2, 34–
50.

4  Slavoj Žižek: Between Two Deaths: The Culture of Torture.
 http://www.16beavergroup.org/mtarchive/archives/001084.php

5  Slavoj Žižek: The depraved heroes of 24 are the Himmlers of Holly-
wood. 
http://www.guardian.co.uk/media/2006/jan/10/usnews.comment 
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Militarizált férfiasság-játék –
 Itaewon szórakozónegyed, Dél-Korea

Itaewon korábban kizárólag a közeli Yongsan katonai bázis legénységének játszóteréül 
szolgált, újabban azonban koreai férfiak amerikai katonákkal és más idegenekkel 

vegyesen isznak, táncolnak, és versenyeznek itt potenciális szexpartnerekért. Ha az 
embert az érdekli, hogy milyen hatással van a katonaság intézménye a mindennapi 

életre, ezen a terepen szükségszerûen speciális korlátokat, illetve elônyöket jelent, ha 
fiatal nôként próbál betekintést nyerni a szex körül folyó játékokba.

Elisabeth Schober 

„Isten hozott Itaewonban, Ázsia paradicsomában”, szól 
hozzám angolul egy öreg koreai férfi, aki festményeket árul 
az út szélén, és közben sunyin mosolyog. „Isten hozott a 
játszóteremen” – lép közelebb hozzám Joo-Hwang, az a ko-
reai fiú, akivel találkoznom kellett. Miközben elindulunk 
a klub felé, átnyomakodva a szórakozónegyed idegenekbôl 
és helyiekbôl összeálló tömegén, a picit már spicces Joo-
Hwang a karját mutatja. „Jó sok tetkóm van már, mi?” 
Ránézek a különbözô klubok pecsétjeire a bôrén. Egy arra 
járó amerikai katona elkapja az utolsó mondatot, elneveti 
magát, és rám kacsint: „Én is mutathatnék pár tetkót. Iga-
ziakat, bébi. Akarod látni?

Bár a Koreai Köztársaság az 1990-es évek kezdetétôl di-
namikusan fejlôdik egy liberális demokrácia irányába, 
a katonaság befolyása az országra és lakóira még mindig 
óriási. A szunnyadó észak-koreai konfliktus, a hideghábo-
rú egyik utolsó, de máig ható maradványa, nemcsak olyan 
erôs intézményekben legitimálja az állampolgárok napjai-
nak militarizálását, mint az általános kötelezô katonai szol-
gálat (a felnôtt koreai férfiaknak két évet kell szolgálniuk 
a hadseregben), de ez szolgál az amerikai csapatok koreai 
jelenlétének igazolására is. A találkozások az amerikai ka-
tonák – általában húszas éveik elején járó egyedülálló fér-
fiak, akik nem rendelkeznek elôzetes ismeretekkel a koreai 
nyelvrôl és kultúráról – és a koreaiak között –  akik közül 
soknak elege van már az amerikaiakból – gyakran bizal-
matlansággal és félelemmel terheltek, ugyanakkor a kíván-
csiságról és kölcsönös vonzódásról is szólnak.

Az elmúlt két évtized során a Koreai Köztársaság többször 
nyilvánosan is elítélte mind az amerikai katonák viselke-
dését, mind pedig az Itaewonhoz hasonló szórakozónegye-
dekben folytatott szabadidôs tevékenységeiket. Az amerikai 
katonák és koreai nôk között létesülô szexuális kapcsolatok 
központi témáját jelentik a Dél-Koreában állomásozó ame-
rikai katonákról szóló vitáknak. Egyes szenzációhajhász 
ábrázolásokban, mint például a YTN állami tévé 2007-es 

tudósításában az amerikai katonák „szégyenteljes” viselke-
désérôl a Hongdae szórakozónegyedben, az amerikai kato-
nák kegyetlen szexuális ragadozókként tûnnek fel, akik a 
koreai férfiakkal versenyeznek a koreai nôk megszerzésé-
ért. „Megszoktuk, hogy mindenütt részeg idegenekkel ta-
lálkozunk. Olyan is van, aki tüzet rak az utcán és ott iszik. 
Részegen képesek a járdára vizelni, mások akár ott is sze-
retkeznek. Az ilyen szégyenteljes megnyilvánulások akár 
hajnalig is eltartanak” – így a riport.1

Érdekes módon, az ilyen és hasonló híradásokat mind 
a baloldali, mind a jobboldali helyi civil szervezetek arra 
használták fel, hogy kezdeményezzék az USA és Korea kö-
zötti megállapodás újratárgyalását, ezáltal táplálva a vita na-
cionalista hangütését. 

Mindezt szem elôtt tartva, antropológusként kívánom 
megközelíteni az Itaewonban végbemenô zavaros, ideig-
lenes, s gyakran stratégikus találkozásokat – legyenek bár 
szexuálisak vagy más jellegûek. Szeretnék rámutatni né-
hány kedvezô és néhány hátramozdító tényezôre is, ame-
lyek segíthetik vagy akadályozhatják a nôi kutató munkáját, 
ha a szöuli éjszaka szexuális játékait kívánja tanulmányoz-
ni, amikor is szokatlan és gyakran veszélyes kutatói stra-
tégiát követve kíván hozzájárulni a katonaság mindennapi 
életre tett hatásáról szóló antropológiai irodalomhoz.2

Joo-Hwanggal megmásszuk a „Csajozódomb” nevû itae-
woni utcát, elhagyva a kiskorúak belépését tiltó koreaiul 
írt táblákat s a rosszul megvilágított szobák elôtt álldo-
gáló hiányos öltözetû nôket. Itt inkább filippínó és koreai 
nôk vannak; lentebb orosz nôk dugják ki néha a fejüket 
a klubok ajtaján. A Friendsszel, az általunk megcélzott 
amerikai katonáknak szóló klubbal szemben egy ôszülô 
fehér fickó épp belép egy szobába, mancsa egy fele annyi 
idôs ázsiai nôn. A vendéglátóm megáll egy pillanatra, 
majd megrántja a vállát, és továbbmegyünk. A Friends 
ma viszonylag üres; a közönség 20 és 40 közti férfiakból 
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MEGFIGYELÉSI ÜGYEK

és egy maroknyi miniszoknyás lányból áll; mindenki túl-
ságosan is unottnak tûnik, ahhoz képest, hogy szombat 
este van. Csatlakozunk egy asztalhoz; az itt ülô amerikai 
katonák az egyetlenek a klubban, akik bulinak tekintik 
az estét. Egyikük óvatosan egyenget egy felespoharat a 
vele ülô szôke nô mellei közé, majd hozzádörzsöli az ar-
cát, fogával megemeli a poharat, s társai üdvrivalgása 
közepette lenyeli a tequilát.

Szöul Vegasa

Dél-Korea fôvárosának Itaewon nevû negyedét elôször az 
1945-ös felszabadítási háború és az azt követô koreai há-
ború amerikai katonái vették igénybe. A Yongsan bázis egy-
más után több generációnak adott otthont, s „Itaewon kis 
üzletekkel és szalonokkal teli katonai tábor lett, az ameri-
kaiak kényelmét szolgálva”, írja Kim Eun-Shil antropoló-
gus.3 „Itaewont »Szöul Vegasának« nevezték, ami azt jelen-
ti, hogy az amerikai katonák pihenô- és szórakozóhelyévé 
vált.” De a mai Itaewon már nem pusztán egy városka a ka-
tonai tábor mellett, vagy vöröslámpás negyed, bár valóban 
otthont ad a szexiparnak; az utóbbi évtizedek során olyan 
szórakozónegyeddé vált, amely a tiltott, idegen hedonizmus 
és a rasszok közti erotika hírével vonz magához tömege-
ket. Itaewon egy „deterritorializált, idegen tér, amelyet a 
hidegháború hozott létre Koreában”4, s amelyet ma idegen 
katonák és civilek mellett koreai férfiak és nôk is látogat-
nak. Itaewon a múló hetero- és homoszexuális kapcsolatok 
tere a szexhez meglehetôsen mereven viszonyuló Koreá-
ban, ahol a házasság elôtti szex, valamint a promiszkui-
tás és a házasságtörés súlyos bûnnek számítanak. Itaewon 
látogatóinak álmai, látomásai és vágyai olyan változatosak, 
mint az éjszakai tömegben feltûnô arcok: az orosz szex-
munkástól az angol nyelvtudását csiszolni kívánó koreai 
egyetemistán át a nigériai kisvállalkozóig, aki egyéjszakás 
kalandra vágyik, vagy a koreai meleg férfiig, aki szerint a 
fehér férfiak szebbek és stílusosabbak, mint a koreaiak. 
Mindezeket az embereket a gyors kielégülés ígérete vonzza 
ide. „Nincs szükségem barátnôre, itt van nekem Itaewon”, 
magyarázta nekem egy amerikai egyetemista, arra utalva, 
hogy Itaewonban pénz nélkül is mindig lehet szexuális 
partnert találni.

Most átvonulunk a U. N. klubba, Itaewon egyik tipikus 
klubjára, ahol filippínó és orosz nôk várják, hogy klien-
seik drága italokat rendeljenek a társaságukért cserébe, 
vagy akár kisebb szolgáltatásokat nyújtsanak, ha meg-
fizetik. Két katonai rendôrt figyelek, akik a felfegyverzett 
biztonsági ôrrel váltanak néhány szót. A koreai rendôr-
ség a koreai vagy civil rendbontókért felel, az amerikai 
katonai rendôrség az amerikai katonákért. Ezenfelül a 
legtöbb klubnak saját ôrsége is van, ugyanolyan jól fegy-
verzett, mint a koreai vagy az amerikai rendôrség. Az 

egyenruhák és lôfegyverek megszokott látvány Itaewon-
ban, fontos mozzanatai a hely atmoszférájának. Mivel 
az ilyen klubokban sokkal kevesebb nô van, mint férfi, 
hiszen a nôket nem a jelenlétükért fizetik, s mivel az est 
elôrehaladtával a közönség egyre mámorosabb állapot-
ba kerül, a verekedések igen gyakoriak. Ilyenkor az ôrök, 
de a többi bulizó is gyorsan és erôszakosan közbeavat-
kozik, kirángatják a rendbontót, kicsit megrugdossák az 
utcán, majd szélnek eresztik.

Jason, egy 21 éves angol fiú, meghív minket egy italra 
– ô semmi mást nem csinál Koreában, mint hogy Itae-
wonban bulizik. Kérdésem elôl, hogy mi hozta ide, és ho-
gyan keres  pénzt, következetesen kitér: „Azért vagyok itt, 
hogy jól érezzem magam, édesem” – mondja. „És te?” 
Ma Jason már több mint száz dollárt játszott el egy köze-
li kaszinóban, ami azt jelenti, hogy kicsit többet kell ma 
italra költenie – ezen együtt nevetünk. Joo-Hwang, egy 
23 éves koreai diák nyomorultul néz, mikor Jason azt 
ecseteli, milyen jól telt neki a kaszinóban: a koreaiakat 
törvény tiltja a szerencsejátéktól. Joo-Hwang pár nappal 
korábban megpróbált beosonni a közeli Yongsan katonai 
bázis kaszinójába, de elkérték a személyi igazolványát, 
így nem jutott be. Bár a bázis Korea fôvárosának a köz-
pontjában van, koreai állampolgárokat nem engednek 
be, így egy amerikai barátjának a meghívójával jutott 
be végül. Joo-Hwang sok kapcsolattal rendelkezik oda-
bent, mivel saját szolgálati idejét is a Yongsanban töl-
tötte. „Szerencsém volt”, mondja az amerikai szolgálatot 
emlegetve, hiszen esélye nyílt csiszolni az angoltudását, 
ami a koreai munkaerôpiacon ma megfizethetetlen 
elôny. Ezenkívül használhatta a Yongsan tisztjei számá-
ra fenntartott szórakozási lehetôségeket, és élvezhette 
Itaewon közelségét, ahol amerikai barátaival együtt az 
idegenek és helyiek tömegében elkeveredve tölthette sza-
badidejét. Sok fehér asszonnyal volt már, mondja nekem 
büszkén, ráadásul idegen barátnôi mellett még jobban 
megtanult angolul.

Szex a terepen

Bár az antropológiai terepmunkának mindig fontos része a 
testi tevékenység is (bármennyire kevés szó is esik róla), a 
test különösen elôtérbe kerül, amikor az ember mámoros 
és többnyire férfiakból álló bulizó tömegben próbál terep-
munkát végezni. Az, hogy fiatal nô vagyok, a munkámban 
nagy elônyt, egyszersmind igen nagy hátrányt jelent. Gya-
korlatilag lehetetlen nyíltan interjúznom vagy felfednem 
kutató mivoltomat, ezért itaewoni estéim sikere azon mú-
lik, hogy mennyire sikerül megfelelôen lavíroznom a kü-
lönbözô röpke, s a legtöbb esetben erôsen szexuális töltetû 
találkozások között. Mint ahogy azt Kulick–Willson5 vagy 
Markowitz–Ashenazi6 hangsúlyozzák, a szex a terepen 
– azaz a mód, ahogyan a kutató a saját szexuális szubjek-
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tivitásához viszonyul a kutatás területén – az antropológia 
egyik legnagyobb tabutémája. Szexuális játékokat vizsgálva 
egy erôsen militarizált és férfiközpontú szórakozónegyed-
ben ez a kérdés szükségszerûen elôtérbe kerül, mi több, 
a helyzetbôl való kilépés technikáit is ki kell dolgozni az 
olyan esetekre, amelyek a saját egészségemet vagy integri-
tásomat veszélyeztetnék.

Itaewon katonai és melegbárjaiban a jelenlétem kulcs-
fontosságú eleme, hogy az alkoholfogyasztás, a tánc és a 
kihívó öltözet révén belesimulok a tömegbe. De míg a me-
legbárokban a férfiak csak igen rövid párbeszédekbe bo-
csátkoznak velem, mivel nem vagyok a szexpartner-keresô 
játék része, addig a katonai klubokban csak ezért állnak ve-
lem szóba. Minden este fennáll a veszélye, hogy elvesztem 
információvadász státusomat, rövid vécészünetekben jegy-
zetelgetve a hallottakat, és az egyre több alkohol hatására 
magam is a szexuális játékok áldozatává válok. Egyik stra-
tégiám ennek kivédésére, hogy egy-két közeli barátomat is 
magammal viszem, akik tudnak róla, hogy miért vagyok 
ott, és gondoskodnak arról, hogy taxiba üljek és hazamen-
jek, ahelyett hogy valamelyik meggyôzô idegen karjaiban 
kötnék ki.

A „csajozódombbal” párhuzamos utca a „melegek domb-
ja”. Közelségük ellenére a két utcát elfoglaló tömeg nem 
is különbözhetne jobban egymástól. A körülbelül tucat-
nyi bárnak és klubnak helyet adó utca szombat este tele 
van nevetgélô és cseverészô idegen és koreai férfiakkal, 
akik inni, táncolni és szeretkezni jöttek. Transzvesztiták 
pózolnak az út szélén, folyékonyan csevegnek angolul, 
és fényképezkednek az arra járókkal. Itt a dollár a má-
sodik hivatalos pénznem, s a helyiek szabadon kevered-
nek az idegenekkel. Kevés nô jut be ezekbe a klubokba, 
de aki bejutott, azt szívesen fogadják mindaddig, amíg 
azt teszi, amit a többiek: táncol, bulizik, szívesen kerül 
testi érintkezésbe a környezetével, és  vidáman teszi köz-
szemlére a testét és a lelkét.

Míg az itaewoni klubokban az amerikai rendôrség 
általában teljes fegyverzetben és egyenruhában köröz, 
rendbontó katonákra vadászva, akikre nem terjed ki a 
koreai rendôrség hatóköre, a negyednek ezt a részét bé-
kén hagyják. Az amerikai hadsereg a „ha nem tudom, 
nem fáj” politikáját alkalmazza a katonák közti homo-
szexualitás kérdésében, így azt a katonát, aki a meleg-
dombra keveredik, nem fenyegeti a lebukás veszélye. 
Láthatólag a melegdombon szórakozó férfiak örülnek 
a rendôrség távolmaradásának – „képzeld el, ahogy 
egyenruhában bemasíroznak ide” – mondja Bong-hee, 
egy 25 éves koreai diák nevetve – »ja, már látom is, fel 
a kezekkel, fiúk«. Egyetemi évei elején, meséli, aktívan 
politizált: akkoriban az amerikai katonai jelenlét elle-
ni harc a diákcsoportok egyik fô célja volt. Ô maga  az 
amerikai bázist kiszolgáló vöröslámpás negyed közelé-
ben nôtt fel, s a részeg amerikai katonák mindennapos 

látványa nem növelte irántuk rokonszenvét. Kár, mond-
ja, hogy most kénytelen megosztani kedvenc helyét, Itae-
wont, azokkal, akiket ki szeretett volna seperni az or-
szágból.

A kis terület fölötti napi alkudozások, a terekért és testekért 
folyó verseny, a helyiek és idegenek, civilek és katonák köz-
ti konfliktusos viszony alakítják Itaewont különleges térré. 
S míg az éjszakai Itaewon elsô pillantásra a fogyasztásról, 
az alkoholról és a testekrôl szól, e fogyasztás közepette 
az itaewoni találkozások újra meg újra visszautalnak az 
USA koreai katonai jelenlétének fontosabb kérdésére.

fordította: Gagyi Ágnes
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A „világ legjobb magazinfotósa” 
az „átlag magyar családnál”

„A földrajzi tudás bôvítése és terjesztése érdekében”
A National Geographic Society jelmondata 1890 óta

„Az antropológusok, úgy mondják, hagyományosan »lefelé« tanulmányozzák a kulturális jelen-
ségeket, olyan embercsoportokkal foglalkoznak, melyek hozzájuk képest kevésbé tehetôsek vagy 
hatalmasok. Igaz, akad példa arra is, hogy »felfelé« kutatnak: a gazdagok és hatalmasok gyak-
ran zárt világát tanulmányozzák. A globális világfaluban azonban az antropológusoknak érde-
mes lehet »oldalirányba« is kutatniuk, vagyis kíváncsiságukat a hozzájuk hasonló »mások« felé 
irányítaniuk, akiknek szakmája annyiban hasonlít az antropológusokéhoz, hogy ôk is jelentések 
gyártásával, illetve térbeli és kulturális távolságokat átszelô terjesztésével foglalkoznak.”

Ulf Hannerz

A fenti kép Budaiék fotóalbumának egy jeles darabja. A családot ábrázolja saját otthonukban. A felvételen csak a nagyfiú nem látszik, 
ô készítette a képet, amely egy búcsúzást örökít meg. A bajuszos férfi ugyanis hamarosan hazautazik Washingtonba. Kijutni hozzá 
1988-ban Magyarországról nem lenne egyszerû dolog. Az sem valószínû, hogy a vendégnek egyhamar újra errefelé akad majd dolga. 
Pedig nem sokat idôzhet otthon, hamarosan Ázsiába küldik majd. De hát ilyen a fotóriporterek élete, márpedig Steve McCurry nem 
akármilyen fotóriporter: évekkel korábban elnyerte Amerikában az Év Magazinfotósa címet, az „afgán lány” címen híressé vált felvé-
tele pedig bejárta a világsajtót. De most itt ül Budaiék kanapéján, ahol egy két hónapos munka zárul le. Ezalatt – szinte már együtt 
élve velük – több ezer fényképet készített róluk. Ezek közül hat megjelenik a National Geographic hasábjain, bemutatva a világnak, 
hogyan él egy átlagos magyar család. A lap, benne a képekkel, eljut Magyarországra is, Budaiék pedig egyszer csak azt veszik észre, 
hogy a rádióban „cikizik” az ôket ábrázoló képriportot. De beköszöntött 1989, a rendszerváltás éve, és Magyarország többé már nem 
az az ország, amelyet Steve McCurry bemutatott a National Geographic olvasóinak. Évekkel késôbb egy magyar riporter, Frei Tamás 
televíziós mûsort készít Ázsiában Steve McCurryvel, amelyben a fotós csak utal rá, hogy járt már Magyarországon. De Budaiék ennyibôl 
is magukra ismernek a tévé elôtt. Nézik a mûsort, nézik mi történt egykori vendégükkel az elmúlt húsz évben. És talán szeretnék, hogy 
ô is lássa, ami velük történt. Cikkünk képei 2008-ban készültek a Budai házaspárról. A felvételeket Lugosi Lugo László készítette, aki 
a család 20 évvel korábbi fotózásakor Steve McCurry asszisztense volt.  

anBlokk_1.indd   84anBlokk_1.indd   84 2009.05.21.   12:08:342009.05.21.   12:08:34



85

Az „átlag magyar család” lefényképezése

Beszélgetés Lugosi Lugo Lászlóval

anBlokk: Sok évvel ezelôtt egy fotós iskolában hallottam tôled egy történetet arról, hogy valamikor a nyolcvanas 
években egy neves fotóriportert küldött a National Geographic Magyarországra, hogy itt valamilyen célból csalá-
dokat fényképezzen, és ebben a munkában te lettél az ô asszisztense. A történetben engem nagyon megragadott, 
ahogy az amerikai profi fotós a szocialista Magyarország terepén dolgozik.

Lugosi Lugo László: Az a cikk nemcsak Magyarországról, hanem hat országról szólt. A téma az volt, hogy a 
demográfiai problémák milyenek a világban. A kiválasztott országokban egy-egy családot kellett a fotósoknak le-
fényképezniük, bemutatniuk. Én úgy kerültem az egészbe, hogy egy filmrendezô barátom éppen New Yorkban 
volt ösztöndíjjal, és egyszer csak csörgött a telefon, és ô volt a túloldalon. Elmondta, hogy jön majd egy fotós, aki 
keres valakit, aki tudna neki segíteni, és majd engem meg fog keresni. És valóban, arra már nem emlékszem, 
hogyan, de valahogy utolért a fotós, aki Steve McCurry volt. Úgyhogy így lettem az asszisztense. De nem voltam 
ott minden fotózáson, csak amikor nagyon sok cuccot kellett vinni, és cipelni kellett a ládákat. Mert nagyon sok 
felszereléssel jött. Valami tíz ládával.

anBlokk: Mindez 1988-ban történt. Ki volt Lugosi Lugo László akkoriban, amikor a National Geographic fotósa 
egyszer csak megkereste? Beszélj egy kicsit az akkori önmagadról!

L. L. L.: Angol és magyar szakon diplomáztam, és elôször angolt kezdtem tanítani, angoltanár voltam, és 
könyveket is fordítottam mûfordítóként. Aztán disszidáltam Amerikába a nyolcvanas évek elején, de visszajöt-
tem, és összevissza csináltam egy csomó különféle dolgot. Ilyen Fiatal Mûvészek Klubja hangulat uralkodott, 
engem is megfogott az újhullámos idôszak, mindenki zenélt, még én is zenéltem, pedig egyáltalán nem tudok 
zenélni. Sokáig nem tudtam, hogy mit akarok csinálni. Aztán 1985-ben elkezdtem megtanulni fényképezni, 
vagyis megtanulni a fényképezés szakmai részét, mert addig azt gondoltam, hogy a fényképezéshez elég, ha az 
ember mûvésznek képzeli magát, és majd jön az ihlet. Szóval már régóta fényképeztem elôtte is, voltak már 
kiállításaim is, csak szakmai ismereteim nem voltak. Igyekeztem felnôni akkori mûvésztársaimhoz, mert min-
dig azt éreztem, hogy hát ôk sokkal többet tudnak nálam, de most hallom, hogy akkoriban mindenki ugyanezt 
gondolta a másikról. Mindannyian azt gondoltuk, hogy nagy mûvészek vagyunk, és tudjuk, hogy mit akarunk. 
Miközben mindenki tanuló volt. Ez volt a nyolcvanas évek elején. Jól beszéltem viszont angolul, és sokat jártam 
külföldön, már fiatal koromban is, családi okokból, aztán pedig késôbb az ELTE filmklubjának a vezetôjeként 
is sok helyre kiküldtek, meg ahogy mondtam, lehúztam egy idôszakot Amerikában is.

anBlokk: Viszont feltételezem, hogy Steve McCurry, a National Geographic kiküldött fotósa, aki nem sokkal ko-
rábban elnyerte Amerikában az Év Magazinfotósa címet, akkor járhatott elôször Magyarországon, 1988-ban.

L. L. L.: Hát ezt biztosan nem tudnám kijelenteni, de szerintem is akkor járhatott itt elôször. Kimentem érte a re-
pülôtérre, ahol bérelt egy nagy Volvót, beültünk, és úgy betalált a városba, mintha ki tudja hányadszorra jött volna. 
Ez egyébként fantasztikusan imponált nekem, hogy mennyit utazhat, és hogy a frissen bérelt kocsival egybôl be-
talál az Inter-Continentalba, ahol lakott. Sok különféle ládával érkezett. És mindjárt másnap kérdezôsködött, hogy 
hol van olyan bolt, ahol villanydrótot lehet venni. Elmentünk, vettünk konkrétan kábelt és foglalatot, amelyek arra 
kellettek neki, hogy mindenféle zugokba villanykörtéket helyezhessen, például a szekrény alá, hogy mindenhol 
legyen egy kis derítôfény a képen. Ezt egyébként én is eltanultam tôle, és késôbb alkalmaztam is.

anBlokk: Mit mondott arról, hogy mi lesz a munka, amiben segédkezned kell?

L. L. L.: Úgy érkezett meg, hogy volt egy tanulmánya a demográfiáról, és volt egy magnókazettája, amit állan-
dóan hallgatott az autóban. Egy elôadás hanganyaga volt, amivel felkészítették a munkára. És volt egy kétoldalas 
listája, ami arról szólt, hogy milyen családot lehet lefényképezni. Amikor elindultunk a Volvóval a repülôtérrôl a 
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városba, persze berakta a kazettát, és elmondta, hogy ezen az van, amit neki csinálnia kell majd. És azt mond-
ta, kell legyen egy ideális magyar család. Aztán el kellett menni a külföldieket megfigyelô hivatalba – ennek már 
nem emlékszem a hivatalos nevére –, és adtak mellé egy tolmácsot, aki nyilván egyben egy megfigyelô is volt. 
Egy nô, akivel szerintem össze is jött a munka közben, ami azért érdekes, mert annak ellenére, hogy kiváló 
fotós, emberileg elég goromba természetû volt.

anBlokk: Ha jól értem, meg volt adva elôre, hogy milyen legyen az ideális magyar család. Vagyis, hogy milyen 
magyar család lesz ideális a cikk és a munka szempontjából.

L. L. L.: A munkánk elsô része a család megkeresése volt. A család nem volt meg konkrétan, csak a szem-
pontok, de azok pontosan le voltak írva a kétoldalas gépelt szövegben. Olyanok voltak felsorolva például, hogy 
legyen minimum két gyerek, legyen televízió, jól nézzen ki az otthonuk, de átlagos magyar család legyen. Egy 
hónapon keresztül kereste a családot úgy, hogy fizetett érte. Egy információ az 10 dollár, ahová elmegyünk az 
20 dollár, ami meg jó, az 30 dollár, amit pedig megcsinálunk, az 100 dollár. Pontosan nem emlékszem a nagy-
ságrendekre, de valahogy így volt. Több ember is kereste pénzért a családot. Én is, a nô is, és mások is. Több 
család is szóba került, végül a kiválasztott családot nem én találtam, de a fotózásukra rendszeresen magával 
vitt. Ez a család egy Pest megyei városban lakott, egy fantasztikus hegyoldalban, a férfi nevére még emlékszem 
is. És volt nekik két gyerekük. Tehát ôk voltak az ideális magyar család, amelyet kiválasztott, és egy hónapon 
át fotózott, de a végén, attól tartva, hogy esetleg mégsem fog tetszeni a fônökének az eredmény, megcsinált egy 
másik családot is. De abban én már nem vettem részt.

anBlokk: Mielôtt találkoztál volna Steve McCurryvel, tudtál róla valamit? Tudtad, hogy ki ez a fotós, miket csinált 
korábban, kicsoda a szakmában?

L. L. L.: Amikor már tudtam, hogy jönni fog, elmentem antikváriumokba, hogy felkutassam a képeit a régeb-
bi National Geographic számokban. Különösen élénken él az emlékezetemben egy fotó, amelyen azt látjuk, 
hogy a monszunesôben, valahol talán Indiában, egy ember egy esernyô alatt parazsat visz a kezében. Az esôtôl 
kék volt a levegô színe, és ebben fantasztikusan világított és élt a tûz vöröse. Egyébként Steve McCurry képeinek 
nagyon jelentôs része Ázsiában készült, ô mondhatni Ázsia-specialista.

anBlokk: Magát a National Geographicot ismerted már korábban is? Mint fotós, érdekelt a lap képi világa?

L. L. L.: Persze, ismertem, és érdekelt is. A National Geographic egy szakmai etalon volt fotós körökben. 
Egyrészt nagyon jó képek vannak benne, mindig, most is. Másrészt akkoriban volt egy olyan mítosza a lapnak, 
hogy oda csak Kodachrome filmre lehetett fényképezni. Ez egy nagyon kis érzékenységû diafilm, ami azt jelenti, 
hogy rengeteget kellett hozzá világítani, viszont ez volt a legfinomabb szemcsézetû anyag. Ráadásul egy nagyon 
különleges elôhívási technológiát igényelt, mert ennél a diánál a színeket rétegenként, tehát külön elôhívási 
folyamatokban kellett kinyerni. Szóval az a technikai mítosz övezte a National Geographicot, hogy oda csak 
és kizárólag Kodachrome-ra lehet fényképezni. Ennek a mítosznak a jelentôsége talán jobban megérthetô, ha 
belegondolunk abba, hogy akkoriban Magyarországon nemhogy Kodachrome-ot, de jó minôségû színes filmet 
sem lehetett kapni. A Magyar Fotómûvész Szövetség tagjai évente egyszer csoportosan vehettek meghatározott 
mennyiségû jó minôségû külföldi filmet, amit valahonnan behoztak, majd szétosztottak egymás között. Aki 
akkoriban magának jó minôségû filmet akart, annak Bécsbôl kellett beszereznie. És tényleg óriási különb-
ségek voltak a filmek között. Mikor én elkezdtem megtanulni a fényképezés technikai részét Haris Lászlótól, 
megnézte a képeimet, és azt mondta, hogy nem rossz képek, csak technikailag nincsenek rendben. Ekkor én 
megkérdeztem tôle, hogy mit tegyek, hogy technikailag is rendben legyenek. A válasz nagyon egyszerû volt: 
használj Kodak filmet – az akkor itt kapható ORWO meg Forte helyett!

anBlokk: Ezek után muszáj megkérdeznem: kértél vagy kaptál Steve McCurrytôl Kodachrome filmet?

L. L. L.: Nem, filmet nem kértem, de egyszer azt mondtam neki, hogy ne fizessen nekem pénzt az asszisztá-
lásért, hanem adja nekem az egyik fénymérôjét. Két pontosan egyforma Minolta fénymérôje volt, olyan, amit 
akkoriban itt ugyancsak nem lehetett kapni. Azt felelte, hogy nem adja, mert mi lesz, ha az egyik elromlik. 
Ô ugyanis csak ebben a fénymérôben bízik meg.
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anBlokk: Milyen volt a viszony köztetek?

L. L. L.: Alapvetôen munkaviszony volt, és nem sok mindent tudtam meg róla. Nem nagyon lehetett hozzáférni. 
Azzal volt elfoglalva, amit éppen csináltunk, én pedig mindig akkor voltam vele, amikor dolgozott. Hogy egyébként 
mit csinált a szabadidejében, azt nem tudom, sôt azt sem, hogy volt-e egyáltalán szabadideje. Amúgy laza volt a 
viszonyunk, sokszor ugrattuk egymást. Egyszer például gyalog mentünk a Hôsök terére, amikor is a cipômnek 
egyszerûen levált a talpa, és tôle kértem ragasztószalagot, hogy megcsináljam. Na ezen röhögött egy jót, erre em-
lékszem. Meg arra is, hogy amikor megmutattam neki az egyik neon-képemet, ami éppen akkor jelent meg a Fotó 
címû újság címoldalán, arra cinikusan azt mondta: hát igen, Magyarország mindig a fényképezés melegágya volt.

anBlokk: Hogyan dolgozott? Hogyan szervezte meg a munkát, hogyan kommunikált a családdal, amelyet fényképezett? 

L. L. L.: Nagyon céltudatosan dolgozott. Az anyag drága, az idô pedig még drágább. Elôre megvoltak a fejében, 
hogy milyen képeket készítünk, és mentünk megcsinálni ôket. Tehát nem arról volt szó, hogy odamegyünk, és 
lefényképezzük, amit találunk. Határozottan, elôre kész képeket csináltunk meg. Erre a legjobb példa az, ami-
kor azt mondta: elmegyünk a gyerek iskolájába. Bementünk az iskolába, és hát milyen órát fényképeztünk le? 
National Geographic! Természetesen földrajzórát. Ez a következôképpen zajlott: bementünk a földrajzterem-
be, ahol térképek lógtak körben a falakon. Az összes térképet leszedtük, és átraktuk arra a falra, amely majd 
látszani fog a fényképen. A terem közepére meg odaraktunk egy földgömböt. Ezzel elment egy óra. A gyerekek 
közben a folyosón ültek, és várták, hogy mikor jöhetnek végre be. Már mindenki tiszta idegbeteg volt, hogy mit 
csinálunk mi ott bent. Mi pedig közben kiszedtük a vakukat a ládákból, és bevilágítottuk a termet. Felcsíptettük 
a vakukat a falra, a plafonra, hogy mindenhol jó legyen a fény. Ezek után megmérte a fényt, és egy polaroid hát-
lappal próbafelvételeket készített. Mikor már eltelt másfél-két óra, akkor mondta, hogy na most már behívha-
tom ôket. A gyerekek bejöttek a tanárnôvel, és akkor azt mondta, hogy mindenki mosolyogjon, most mindenki 
nézzen a gépbe, a tanárnô mutasson rá a glóbuszon Magyarországra, a gyerekek meg mutassanak a Ráktérítôre 
és a Baktérítôre. Én folyamatosan tolmácsoltam. A képen az látszott volna, ha bekerült volna a magazinba, hogy 
középen a földgömb, háttérben a térképek, 16 gyerek mosolyog. Erre a jelenetre ráfényképeztünk fél óra alatt 
tíz tekercs filmet, ami összesen 360 kép.

anBlokk: Te hogy nézted végig ezt a munkafolyamatot? Gondolom soha életedben elôtte nem fotóztál így.

L. L. L.: Nem. De nagyon tetszett. Nagyon jó volt. És nagyon sokat tanultam belôle.

anBlokk: Te magad meg tudtad volna csinálni ugyanezt, ha megvan hozzá a többládányi felszerelésed?

L. L. L.: Én már csak azért sem tudtam volna megcsinálni ugyanezt, mert eszembe sem jutott volna. Éppen 
az volt a legfantasztikusabb tanulsága az egésznek, hogy a dolgokat meg kell konstruálni, meg kell teremteni 
ahhoz, hogy le lehessen fényképezni. Nekem az volt a legelképesztôbb az egészben, és ezt nagyon pozitívan 
gondolom – miközben a dolognak van egy csomó negatív jelentése is –, hogy az egész egy mesterségesen meg-
teremtett világ volt. Attól kezdve, hogy az ötméteres lámpadrótot beraktuk a sarokba, addig, hogy a felesleges 
tárgyakat el kellett rakni a képbôl, egy megkonstruált valóságon dolgoztunk. Mindent fel lehet tételezni az így 
készült képekrôl. És ezt lehet aljasságnak értelmezni, hogy meghamisítottuk a valóságot, és hazudtunk, de le-
het úgy is, hogy azt hoztuk létre nagyon koncentráltan, amit el akartunk mondani, meg akartunk mutatni. És 
ez a szemléletbeli különbség nekem mint fotósnak nagyon fontos tanulság volt.

anBlokk: Értem. Ebben az esetben viszont bennem az a kérdés merül fel, hogy mit akart nagyon koncentrál-
tan megmutatni, megkonstruálni Steve McCurry a te, illetve a magyar család közremûködésével. Nekem mint 
társadalomtudósnak ugyanis úgy tûnik, hogy egy olyan család képét konstruálta meg, amely egyrészt jól felis-
merhetôen magán viseli a nyugati vagy modern világ alapvetô ismertetôjegyeit (család, kocsi, munka, szabadidô, 
bevásárlás), tehát a nyugati ember perspektívájából nézve kellôképpen otthonos és átlátható terep. Másrészt 
viszont, amennyire lehet, egzotikus, távoli és más is, mint a Nyugat (Rudas fürdô, furcsa ruhák és tárgyak). Ép-
pen ezért minden bizonnyal kellôképpen izgalmas is a javarészt nyugati National Geographic-olvasók tekintete 
számára. És kellett egy család, amelyen be lehetett mutatni az életet ebben a közegben – ahogy azt a messzirôl 
jött fotós elképzeli, és nagyon következetesen meg is csinálja.

AZ „ÁTLAG MAGYAR CSALÁD” LEFÉNYKÉPEZÉSE
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MEGFIGYELÉSI ÜGYEK

L. L. L.: Abszolút igazad van. Elég ehhez azt a példát említeni, hogy a család feje, életében elôször járt velünk a 
Rudas fürdôben, miközben mind a képen, mind a szövegben arra történik utalás, hogy ô itt piheni ki a munka 
fáradalmait.

anBlokk: Hogyan foglalnád össze mindazt, amit Steve McCurrytôl szakmailag tanultál ez alatt az idô alatt?

L. L. L.: Én ezt a fajta fényképezést a mai fejemmel illusztrációs fényképezésnek nevezem. Abban az idôben, 
Magyarországon a fotósok rendkívül hittek a fényképezés igazságában, tehát abban, hogy az igazságot le kell és 
lehet fényképezni, dokumentálni. Az illusztrációs fényképezés, amelynek szerintem több köze van a reklám-
fotózáshoz, ugyanúgy az igazságot akarja megmutatni, de nem dokumentálva, hanem létrehozva, megkonst-
ruálva. Azáltal hívja fel a figyelmet a maga igazságára, hogy a saját képi világát kiemeli a több millió többi kép 
közül – e konstruáláson keresztül. És természetesen ehhez a fényképezéshez más technikai háttér, másfajta 
világítás, másfajta munkamódszer, másfajta szemléletmód szükséges. Számomra a legfontosabb ez a szemlé-
letbeli váltás volt. Hogy a fejemben legyen már elôzetesen, mit és hogyan akarok, felkészülök elôre, és már úgy 
megyek fényképezni, hogy tudom, mit fogok csinálni.

anBlokk: Mint kiderült, számos alkalommal részt vettél a család fotózásán. Az elkészült képeket csak utólag lát-
tad, amikor már megjelentek a lapban?

L. L. L.: Igen, évekkel késôbb a lapban láttam a hat képet, amelyek közül négy készítésénél voltam jelen. Azt, 
hogy a többi kép milyen lett, nem tudom, de persze nagyon érdekelt volna.

anBlokk: Soha többet nem találkoztál Steve McCurryvel?

L. L. L.: Nem, soha. Ráadásul a munka végén eltûnt, anélkül hogy kifizetett volna. Tartozott 450 dollárral. Csak 
hónapokkal késôbb jött meg a pénz Amerikából, miután írtam egy levelet a titkárnôjének. A családra egyébként 
többet költött. Például a bevásárlásról úgy készült a kép a közértben, hogy azt mondta nekik: amit a fotózás 
alatt beraknak a bevásárlókocsiba, azt ô a végén kifizeti. Ki is fizette, de a végén a pénztár mellôl összegyûjtötte 
a többi ott heverô blokkot is, hogy költségként elszámolja azokat is.

anBlokk: Azóta eltelt 20 év, a National Geographicnak ma már magyar kiadása is van. Dolgoznál nekik, ha fel-
kérnének? 

L. L. L.: Én nagyon szeretem ezt az újságot. Nagyon szeretnék dolgozni a National Geographicnak, de én nem 
tudok olyan jó képeket csinálni, mint amilyenek a lapban vannak. Van egy ötletem, amit szeretnék megcsinálni 
nekik, ez pedig Selmecbánya. Egyébként a National Geographicba mindig embereket kell fényképezni. Alapve-
tôen arról szól az egész, hogyan élnek az emberek, mit csinálnak. Ezt kell megmutatni a képen.

anBlokk: A magyar kiadásban egyre több olyan riport található, amelyekhez magyar fotósok készítették a képeket 
a világ távoli tájairól. Ezek szerint ma már hazai fotósoknak is van lehetôségük ilyen munkák készítésére.

L. L. L.: Részben igen. Én már többször próbálkoztam a National Geographicnál, próbáltam ötleteket elsütni, 
ami nem sikerült. Én ezt a dolgot úgy képzeltem el, hogy csinálunk egy jó anyagot, például Selmecbányáról, és 
a National Geographic majd lehozza azt a különbözô országokban megjelenô kiadásaiban. Hamar kiderült, 
hogy ez nincs így. Hanem, a National Geographic nemzeti kiadásaiba – tehát idefelé – minden jön Washing-
tonból, de sehonnan semmi nem megy Washingtonba a nemzeti kiadásokból. Volt az a nagyon híres riport a 
tiszavirágzásról, amit egy magyar fotós készített, és ezt a magyar kiadás is a címlapon hozta le. Ha jól tudom, 
ez úgy jelent meg itt, hogy a fotós Washingtonban adta le az anyagot, ami aztán onnan került vissza az itteni 
kiadásba. Azt, hogy hazai fotósok hogyan kerültek például Arizonába, és az ott készült képeik hogyan kerültek a 
magyar kiadásba, nem tudom. De ez itt, ahol éppen kinyílt ez a példány, hogy csizmák és papucsok Szegeden, 
a Dugonics téren, ez tipikus. Ez itt készült, és csak a magyar számban jelenik meg. Illetve az lehetséges, hogy 
esetleg megjelenik a cseh vagy más környékbeli mutációkban.

Az interjút Deme János készítette 
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Lugosi Lugó László 1953-ban született Budapesten, dip-
lomáit az ELTE-n szerezte a magyar és az angol szakon, 
emellett filmesztétikai tanulmányokat is folytatott. 1985-ig 
angoltanárként és mûfordítóként dolgozott, majd pályafu-
tását hivatásos fényképészként folytatta.

Mûvei leginkább a városkép, az építészeti fénykép, a 
portré és az útikép mûfaji kategóriáiba sorolhatók. Régóta 
foglalkoztatja a 19. századi fényképezés, „amikor a dolgo-
kat, tárgyakat és embereket elég volt még egyszerûen csak 
megmutatni, és nem kellett értelmezni ôket, amikor még 
nem volt ennyi egymással versengô fénykép”. Rendszere-
sen publikál cikkeket, fôképpen a fényképezés tárgyköré-
ben, és több mozgófilmnek is rendezôje. Számos könyv és 
fotóalbum szerzôje Magyarországon, Görögországban és 
Ausztriában.

Legfontosabb fotós munkái:
Eltûnô Budapest (1994),
Fényképmûvészet (1994)
Budapest 1900–2000 (2001)
Klösz György élete és munkássága (2002)
Athens Then and Now (2003)
A Dunánál (2005)
Átmenetiemlékkönyv (2006)

Steve McCurry 1950-ben született Philadelphiában, a 
Pennsylvania State Universityn tanult filmezést, majd két 
évig egy lapnál fotósként dolgozott. Ezt követôen szabad-
úszóként Indiába utazott. Miután még az orosz beavatkozás 
elôtt sikerült bejutnia Afganisztánba, majd pedig késôbb si-
került az ott készült fotóit kimenekítenie, ô volt az, aki a 
világnak elôször mutatta meg a térségben kialakult konflik-
tus képeit. Az „afgán lány” címmel a National Geographic 
címlapján megjelent fotója bejárta az egész világot, és máig 
a lap ikonjaként tartják számon.

Azóta is elsôsorban Ázsiában dolgozik, képei pedig to-
vábbra is fôleg a polgárháborúknak és a nemzetközi konf-
liktusoknak kitett civilek életét mutatják be. Több mint két 
évtizeden át dolgozott a National Geographicnak, de fotói 
sorra jelentek meg a világ számos más vezetô lapjában is. 
2002-ben, az immár az amerikai offenzíva alatt álló Afga-
nisztánban felkutatta és újra lefényképezte Sharbat Gulát, 
„az afgán lányt”.

Legfontosabb díjai:
– Robert Capa Gold Medal Award: for Best Photographic 

Reporting from Abroad (1980)
– National Press Photographers Assosiation: Magazine 

Photographer of the Year (1984)
– A Magnum Photos tagja (1985)
– Photographer of the Year: PMDA Professional Photog-

rapher Award (2002)
Legismertebb könyvei:
The Imperial Way (1985), Monsoon (1988), South Sout-

heast (2000), The Path to Buddha: a Tibetian Pilgrimage 
(2003), In the Shadow of Mountains (2007)

AZ „ÁTLAG MAGYAR CSALÁD” LEFÉNYKÉPEZÉSE
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A „világ legjobb magazinfotósának” vendégül látása

Beszélgetés a Budai házaspárral

anBlokk: Hogyan találta meg Önöket Steve McCurry 1988 tavaszán?

Budai úr: Azt mi nem tudjuk. Egyszer csak jött valaki, aki itt az utcában keresgélt, és járt egy családnál, de az 
a család nem vállalta a fotózást. Viszont mondták ennek a személynek, hogy nálunk is két gyerek van – mert 
kétgyerekes családot keresett –, ezért hozzánk is becsöngetett. Mi meg nem zárkóztunk el. Aztán kijött Steve 
is egy tolmácsnôvel, körülnézett, majd elment. Pár nap múlva jött vissza, és mondta, hogy minket választott.

anBlokk: Mit mondott arról, hogy mit szeretne Önöktôl?

Budai úr: Mindent elmondott elôre arról, hogy mirôl fog szólni a riport. Volt nála egy kazetta is arról, hogy 
mi a feladat, a kocsijában mindig azt hallgatta. Egy bérelt Volvóval járkált. Végül azt a kazettát itt is hagyta, de 
fogalmam sincs, hogy most hol lehet.

anBlokk: A National Geographicban megjelent képekbôl az derül ki, hogy különféle helyeken jártak együtt, ahol 
Steve McCurry Önöket fotózta.

Budainé: Egy hónapig volt itt. Tulajdonképpen együtt éltünk. Jött reggel kilencre reggelizni, és éjfélkor ment 
vissza a hotelbe. Jönni akart velünk mindenhová, ahová csak mentünk, a végén már alig tudtuk lerázni.
Budai úr: Volt nekem akkor egy problémám, volt a hátamon egy zsírmirigy. Eljött velem az SZTK-ba, alig bír-
ták kiküldeni a rendelôbôl, mert hogy ott aztán nem fotózhat, meg nem csinálhat semmit. Aztán volt Debrecen-
ben egy munkám, oda is mindenáron jönni akart velem. De én ellógtam elôle, hamarabb elindultam, hogy ne 
tudjon velem jönni. Mindenhová jönni akart. Ment a nejemmel vásárolni, együtt mentek le a közértbe.
Budainé: El akart jönni velem a fodrászhoz, de én mondtam neki, hogy arról szó sem lehet.
Budai úr: Mikor sikerült eltûnnünk elôle, akkor meg gondolom a másik családhoz ment. Budaörsön volt a 
másik család, akiket fotózott. Ôk egy lakótelepen laktak. De enni mindig visszajött hozzánk. Iszonyúan szeretett 
enni. Úgy meghízott nálunk, hogy alig ment rá a nadrág.
Budainé: Emlékszem, a tejszínes kakaót nagyon szerette. A csésze kakaójához megitta az egész félliteres fla-
kon tejszínt.
Budai úr: De enni is nagyon szeretett. Mondjuk, mindig be is vásárolt, hozott mindenfélét. Olyanokat, amiket 
mi akkoriban nem engedhettünk volna meg magunknak. Konzervlibamájat, például.
Budainé: Meg Mozart-desszertet, amit akkoriban nem is lehetett kapni a kereskedelemben. Gondolom, a 
szállodából hozta ezeket.

anBlokk: Szóval mindenhová ment volna Önöket fényképezni.

Budai úr: Igen. Ahová engedtük. Például jött velem munkamegbeszélésre, volt a gyerekek iskolájában, a ne-
jemmel a piacon, de még misére is le kellett menni vele. Azt nem tudtuk kivédeni. Végül a nejemet levitte a 
templomba.
Budainé: Az volt a vicc, hogy éppen görög katolikus mise volt. De jó volt az is neki.
Budai úr: Késôbb meg is kérdezte a pap, hogy mit keresett a nejem a templomban, mert elôtte sosem látta 
ott. Mondtam neki, hogy atyám, mikor érünk mi rá? Ne vicceljen! De május 1-re is ki akart vinni minket. Én 
viszont megmondtam neki, hogy ne haragudjon, de én soha életemben nem voltam felvonulni, és nem is aka-
rok, még a kedvéért sem. De menjünk, de menjünk! Végül a gyerekeket vitte el a felvonulásra.
Budainé: Úgy volt itt nálunk, mint egy családtag. És ezt ô szerette is. Hálás volt érte.
Budai úr: Késôbb mesélte, hogy ôt úgy engedték el, hogy csak palackozott vizet igyon, semmit ne fogyasszon, 
csak a szállodában, és WC-re is csak ott menjen. Na, ezeket nálunk felfüggesztette. Csapvizet tényleg nem ivott, 
hozta mindig az üdítôket, de enni azért evett rendesen. És nagyon ízlett neki minden. Evés után pedig mindig 
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elpilledt egy kicsit. Nagyon jól érezte magát nálunk. De hát elôre nem tudta, hogy hova jön. El volt arra készül-
ve, hogy mi itt barakkokban meg sátorban lakunk.

anBlokk: Hogyan dolgozott itt Önöknél?

Budai úr: Mindenre nagyon odafigyelt. Még azt is megnézte, hogy mit eszik a kutya. Elmagyaráztuk neki, hogy 
a kutyának külön fôzünk csirkefarhátat. Gondolom ez hozzátartozott ahhoz, hogy valami képe alakuljon ki ró-
lunk. De még azt is kipróbálta, hogy milyen cigit szívok. Pedig ô nem dohányzott. Szerintem mindent tudott ró-
lunk. Egyedül egy dolog nem került soha szóba. Az, hogy mi mennyi pénzbôl élünk, hogy mennyit keresünk.

anBlokk: Milyen embernek ismerték meg?

Budai úr: Kicsit visszahúzódó volt. Biztos azért is, mert paralízises volt. A jobb keze nem mûködött rendesen. 
Fényképezni tudott vele, autót is vezetett, de bal kézzel fogott kezet. Az volt a rossz, hogy nem tudtunk csak úgy 
egymással beszélgetni, mindig csak a tolmácson keresztül, aki mindig vele volt. A végén már az is itt mosoga-
tott a konyhában.

anBlokk: Arról nem beszélt, hogy ô miként él Amerikában?

Budainé: Csak annyit tudtunk meg tôle, hogy Washingtonban lakik, és nem nôs. Erre én megkérdeztem tôle: 
barátnôd van? Az van, mindenhol, ahová megyek – ezt mondta.

anBlokk: Vicces stílusa volt?

Budainé: Nem annyira. Inkább azt lehetett látni mindig rajta, hogy a feladat foglalkoztatja.
Budai úr: Nagyon odafigyelt, hogy mit fényképez. Ha már láttam, hogy a fél szemét becsukja, akkor az azt 
jelentette, hogy kinézte magának, mit akar látni, és abból másfél óra beállítás lett. De lehetett vele viccelôdni, 
nem sértôdött meg semmin. Mikor kérdezgette a gyerekeket, hogy tanulnak-e az iskolában Amerikáról, hát 
mondom, biztos többet tanulnak rólatok, mint ti rólunk.
Budainé: Én meg azt vetettem a szemére, hogy mennyi képet lô el, hogy az amerikaiak mennyire paza-
rolnak.
Budai úr: Hát igen. Ott már a hatvanas években a gyerekek 6 literes autókkal jártak iskolába. Mondtam is neki, 
hogy miért nem busszal? Erre ô mondta, hogy van busz is. Egyszer aztán nagyon megvicceltük. Volt nekem egy 
1932-es Kodak fényképezôgépem, amihez már a negyvenes években sem lehetett filmet kapni. Ezért a gyere-
kek rajzoltak bele képeket. Egyszer csak elôvettem a gépet, hogy na most én foglak fotózni téged, te meg leszel 
az „áldozat”. Majd meghalt a röhögéstôl, annyira tetszett neki. Mondtam neki, na látod, nem a te Nikonod, 
hanem ez a jó gép! Mikor megnézte, egybôl mondta, hogy cseréljünk. Annyira akart velem cserélni, hogy már 
csak azért sem mentem bele. De ô egyre csak mondogatta, hogy cseréljünk. Amikor a végén elbúcsúzott, úgy 
este nyolc körül ment el tôlünk, hogy indult a gépe, aztán éjfélkor egyszer csak csengetnek. Hát nem visszajött 
a Nikonnal, hogy cseréljük el? Na, akkor elcseréltem vele. Itt hagyta emlékbe a Nikont. Sokáig a gyerek fényké-
pezett vele, de most már ô is digitális gépet használ.

anBlokk: Mit gondoltak Önök a munkájáról, arról, ahogy fényképezi Önöket?

Budainé: Hát nekünk ez azért furcsa volt. Bekerült a hat kép az újságba, de itt volt egy hónapig, csinálta a ren-
geteg felvételt. És mindenrôl, minden beállításról egy csomó képet. Hú, mennyit!
Budai úr: Sokat mérgelôdtem, hogy csak töltöm vele az idômet. Nekem közben dolgoznom kellett, nem 
mondhattam a megrendelôknek, hogy ne haragudjatok, de most két héttel késôbb fogok szállítani, mert itt van 
nálam Steve. Azt meg már az elején kifejtette, hogy ez nem térítéses riport, nem fizetnek érte semmit.

anBlokk: De a bevásárlásokat azért fizette?

Budai úr: Azt fizette, de hát azt bôven le is ette nálunk.
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MEGFIGYELÉSI ÜGYEK

anBlokk: A rengeteg képbôl, amit itt készített, nem küldött késôbb Önöknek?

Budai úr: Nem. Azt itt hagyta, amit a Polaroiddal készített. Mert a próbaképeket mindig polaroidra fotózta. Nekem 
elôtte soha nem volt profi fotóssal dolgom, de hát annyi képet ellôtt, és hát így nem véletlen, hogy olyanok lettek a 
felvételek, amilyenek. Szerintem, ha én fotózok ennyit, abból is lehetett volna hatot kiválogatni, ami jó.

anBlokk: Spontán módon nem is fotózott, mindig beállította, bevilágította a képeket?

Budai úr: De azért úgy is, fôleg itt a házon belül. De ha megfogta valami, akkor arra nagyon rákészült. Ez 
a kép itt, a ház elôtt, spontán készült, természetes fényben. Éppen ment el, kikísértük, és megtetszett neki a 
fény, és akkor csinálta a felvételt. Látszik is, hogy csak beálltam munkásruhában. Baromira tetszett neki itt 
a naplemente. Egyszer hoztam haza egy egész libát, 220 forintért vettem, le volt értékelve. Át is számolta gyor-
san, hogy az csak 2–3 dollár, és hogy milyen jó nekünk, hogy ilyen olcsóság van. A nejem megsütötte a libát, 
megterítettük kint az asztalt, már ettünk volna, de ô még mindig csak azt nézte, hogyan alakul a naplemente 
meg a fények.

anBlokk: Ha jól értem, volt olyan, amikor ô akart Önökkel odamenni, ahová amúgy is mentek volna, illetve volt 
olyan is, amikor ô találta ki, hogy valahová menjenek el vele, kifejezetten fotózás céljából.

Budai úr: Igen. És azoknak, amiket ô talált ki, a 90 százaléka itt van az újságban. A Rudas fürdô, a Váci utca, 
a piknik, a közért. A mûhelyrôl készült fotó mondjuk nem ilyen volt, az itthon készült, de azon is nagyon sokat 
dolgozott.
Budainé: A mûhelyben engem beállított ahhoz a géphez, mert én azt, ami a képen látható, egyébként soha 
nem csináltam.
Budai úr: A mûhelyben leragasztotta az összes ablakomat úgy, hogy oda természetes fény semmi nem jött 
be. Mindent ô világított meg. A világítás az külön munka volt. Rengeteg lámpája volt, szinkronvakuk, minden. 
Egyszer el is romlott a berendezése, de én megjavítottam neki. Hát attól nagyon boldog volt. A mûhely fotózá-
sakor megkérdezte, hogy szokott-e nekem segíteni a nejem. Hát szokott segíteni persze, de ô valójában azért 
állította be a képbe, mert nagyon tetszett neki az a kis gép, amelyik mellett a nejem ül. Azt a gépet egyébként 
én készítettem, még ma is megvan. De hát a hálószobában, amikor az ágyba befeküdtünk, még azt is fotózta. 
Rengeteget fotózott. A végén megmaradt neki néhány tekercs filmje, azokat itt hagyta, én fényképeztem rá, de 
itt ma sem tudja senki elôhívni az ilyen filmet.

anBlokk: Hogyan készült a kép a Rudas fürdôben?

Budai úr: Oda úgy kerültünk, hogy a szállodája ablakából meglátta az épületet, bement, és annyira megtetszett 
neki, hogy eldöntötte, hogy ô ott fotózni akar. Mikor megjelent a cikk, akkor meg azt olvasom benne, hogy azért 
vagyok a Rudas fürdôben lefényképezve, mert én ott pihenem ki magam. Na persze! Úgy volt, hogy elmentünk 
a fürdôbe, és én mindjárt mondtam a tolmácsfiúnak (aki valójában McCurry asszisztense, Lugosi Lugo László 
volt – DJ), hogy még nem megyek be, mert tudom, hogy mire összekészül, az órákig eltart. Addig nekem mo-
hás lesz a hátam. Mondtam neki, hogy menjen be vele ô, és szóljanak, ha már be van állítva minden, majd ak-
kor bemegyek én is. Különben sem szeretem az ilyen közös fürdôket. Végül a fürdômestert meg a tolmácsfiút 
ültette be a vízbe, aztán amikor bementem, akkor én ültem a fürdômester mellé, a tolmácsfiú helyére. Szóval 
ez van a képen. Az ott a fürdômester mellettem. Azóta sem jártam a Rudasban. Egy kicsit púder ez az egész, 
szóval nem volt igaz, de a többi azért nagyjából az volt.

anBlokk: A Váci utcás kép is?

Budai úr: Jó, mondjuk a Váci utcában már elôtte is elôfordultunk, de nem vásárlás céljából. Az ember azért 
ott szeretett sétálgatni.
Budainé: Mondjuk az üzletekbe vele sem mentünk be, csak a kirakat elôtt fotózott. Ott lazán sétálgattunk 
a lányommal, ô meg egyszer csak megállított minket egy kirakat elôtt, és mondta, hogy mit csináljunk, hogy 
álljunk, hogy nézzünk, forduljunk. Ahogy azt ô elgondolta. Meg aztán odajött, és igazgatott minket. A piacon is 
ugyanezt csinálta, de az nem került be az újságba. Annyi ember megállt, csak bámultak, hogy mi történik.
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anBlokk: Hogyan készült a piknikes kép?

Budai úr: Kérdezte, hogy szoktunk-e menni valahová. Hát mondom, hogy én horgászni járok Velencére, és 
ha jön a család, akkor ôk fürdenek. De ez nem volt jó, ô ilyen pikniket gondolt, hogy menjünk piknikelni! De 
mi piknikezni itt szoktunk a kertben. Az viszont nem volt jó neki. Menjünk inkább valahová! Kimentünk ide a 
közelbe egy dombra. Ott csinálta a felvételt. Szóval ez éppen csak a fotózásért volt.
Budainé: Hát igen, nagyrészt ô találta ki, hogy mi legyen. De elôtte mindig megkérdezte, hogy mit szoktunk 
csinálni, és az alapján találta ki.

anBlokk: Feltételezem, hogy azóta nem találkoztak vele.

Budai úr: Nem, azóta sem. Utána még egyszer írt néhány sort, amikor elküldték jóváhagyni, hogy mi kerül 
majd a cikkbe. De azóta semmi. Mondjuk mi sokáig számítottunk rá, hogy egyszer majd beállít, de erre nem 
került sor. Viszont láttuk a Frei-dossziéban, ott említette is, hogy járt Magyarországon, de csak ennyit. Gondol-
tam is akkor arra, kellene írni neki, meg kellene hívni, hogy lássa, hogy azóta már a házat is befejeztük. Aztán 
meg, amikor a fiam New Yorkban járt, látta, hogy éppen hirdetik a kiállítását, de nem ment el megnézni.

anBlokk: Milyen érzés volt viszontlátni saját magukat a National Geographic hasábjain?

Budai úr: Mondjuk én addig magát az újságot sem ismertem, úgyhogy nekem nem volt olyan nagy szám. 
Nekem a mûhelybe soha nem hoztak ilyen újságot, hogy nézzem már meg, vagy csináljak belôle valamit. Én 
éjjel-nappal dolgoztam, nem volt semmi ilyesmire idôm. Három napig tartott a csoda.

anBlokk: Másoknak elújságolták, hogy egy amerikai lapban szerepelnek?

Budai úr: Megtudták sokan maguktól. A körzeti orvos meg régi kollégák is kérdezték: mi az, hát ti ebben ben-
ne vagytok? Hát hogyhogy?

anBlokk: Ôk honnan értesülhettek errôl?

Budai úr: Sokaknak Nyugaton voltak a rokonaik, onnan küldhették nekik. Mi elég késôn kaptuk meg a példá-
nyunkat Washingtonból. Már rég tudtam, hogy megjelent, de itthon nem tudtam megszerezni. Egy ismerôsünk 
szerzett egy példányt, azt hozta el végül megmutatni, akkor láttuk elôször. Egyébként késôbb hallottunk róla, 
hogy a Népszavában és a rádióban is foglalkoztak velünk. Cikizték, hogy miért ilyen családot kellett lefény-
képezni. Hogy nem ilyen az átlag magyar család! De minket nem kerestek meg, csak hallottuk ezt az egészet. 
Szerencsére a sajtóügynökség nem adta ki a címünket.

anBlokk: Tudják, hogy Steve McCurry bejárta az egész világot, a világ minden táján készített fotóriportokat, hábo-
rús övezetekbôl tudósított, és a képei alapján sokan a világ egyik legjobb ma élô fotóriporterének tartják?

Budai úr: Ezeket tudjuk, mert láttuk a tévében, a Frei-dossziéban.
Budainé: De azért azt gondolom, hogy nem mindenhol hízott öt kilót, ahol járt, mint nálunk.

Budaiék (e néven szerepeltek a National Geographic képriportjában, ennél többet pedig most sem kívántak közölni ki-
létükrôl) 1974-ben költöztek Budapestrôl egy Pest megyei városba, ahol egy családi házat építettek fel. A házaspár mai is 
itt él, gyerekeik idôközben családot alapítottak, és elköltöztek otthonról. Lányuk közgazdásznak, fiuk villamosmérnöknek 
tanult. Budai úr végzettsége szerint esztergályos, de idôvel más szakmákat is kitanult. Kezdetben egy állami vállalatnál volt 
alkalmazott, de a hetvenes évektôl bedolgozóként otthoni mûhelyében kezdett különféle mûszaki alkatrészeket készíteni 
állami vállalatok megrendelésére. Egy saját maga készítette géppel cipôfûzôk gyártásába kezdett, és a hazai cipôgyárak be-
szállítója lett. Ekkor már felesége és édesanyja is a családi vállalkozásban dolgozott. Amikor a rendszerváltással, az állami 
vállalatok megszûnésével elfogytak a megrendelések, saját tervezésû és kivitelezésû használati tárgyak gyártásába kezdett. 
Jelenleg leginkább nyomdaipari cégek számára készít alkatrészeket. Otthon dolgozik fiával, aki egy multinacionális vállalat 
alkalmazásából lépett ki, hogy apjával közösen üzemeltesse a családi céget.

Az interjút Deme János készítette

A „VILÁG LEGJOBB MAGAZINFOTÓSÁNAK” VENDÉGÜL LÁTÁSA
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