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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 

A KÉM, A GYARMATOSÍTÓ ÉS AZ ÜGYNÖK
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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.
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