
KIRÁLY V. ISTVÁN 

Titok — leplezés — zárolt valóság 

Mi a titok? Mi leplezés és mi a zárolás? Ehhez legelőször azt kell tisztáz-
nunk, mit tar tsunk leplezett valóságnak. Kiindulásként jelöl jünk e fogalommal 
minden olyan tendenciát, dokumentumot, folyamatot, eszmét, ismeretet stb., 
amelynek nyilvános körforgása akadályokba ütközik, pontosabban: amelyet a 
nyilvánosság elől szándékosan és bebiztosított módon rej tenek el. A leplezett 
valóság tehát zárolt. Nem nevezhetjük leplezett valóságnak például az emberiség 
állandósult kérdéseit, sem pedig azokat a sejtelmes és titokzatos problémákat, 
amelyek megoldásával mindeddig hiába próbálkoztunk, itt ugyanis — kicsit egy-
szerűsítve — maga a tárgy tanúsít ellenállást a kérdezésnek, a kutatásnak azzal 
a módjával szemben, amellyel hozzá közeledtünk. Ezt a két különböző kérdés-
kört azonban a köznapi gondolkodás nem választja külön egymástól. Többek 
közt ez az egyik oka annak, hogy a titok jelenségét célszerűbbnek ta r t juk nem 
csupán információs „blokád"-ként, hanem valóságoldaláról is megragadni. Ha a 
valóságoldalt elhanyagolnánk, ezzel többféle lehetőségtől fosztanánk meg ma-
gunkat. Először is képtelenek volnánk megragadni a jelenségnek a leplezés kö-
vetkeztében kialakuló ú j tárgyiasságát. Ez két vonatkozásban is igen félrevezető 
lenne. Nemcsak arról kapnánk torzított képet, ahogyan a leplezett valóság a nyil-
vános valóságot befolyásolja, hanem érzéketlenek maradnánk a zárolás követ-
keztében a nyilvános valóság szerkezetében végbemenő változásokra is. 

Mindezek fényében a címben szereplő valóságfogalom látszólagos probléma-
mentessége szimptomatikus. A leplezés ugyanis mint szándékos elrejtés és ennek 
tudatos bebiztosítása egy ellentétre épül. Célja éppen az, hogy az ellentéten belül, 
annak csupán az egyik oldalán felhalmozott tudással és birtoklással ura l ja a vi-
szonylatok másik pólusát. A leplezés ál tal tudatosított ellentét (bármilyen kiter-
jedt legyen is az) mindig konkrét (mindig valamit, valamiért lepleznek). A lepel 
maga azonban általánosító forma, amelyben az ellentét konkrétuma megszűnik, 
vagyis a lepel bármilyen más „valóságot" saját ellentéteként reagál le, azonosít. 

Emiatt a leplezett valóság is megváltozik, helyesebben a leplezés és a zá-
rolás körülményeiben az azok tárgyaira, ter jedelmére vonatkozó valóságfogalom 
és kifejezése is más, sajátos lesz. Mert, ha (ritka esetekben) meg is határozhatom, 
helyesebben, rámutathatok a leplezés hozzávetőleges terjedelmére, akkor is azon-
nal hozzá kell tennem, hogy az zárolt. Nem mondhatok tehát semmit a tárgy 
konkrétumáról, csak arra a körülményre hivatkozhatom, amely megtorpanásun-
kat okozza, igazolja. A leplezett valóság kifejezést tehát ez a rendkívüli belső 
feszültség teszi elvonttá, hiszen benne a „valóság" fogalma tulajdonképpen olyan 
bármivel helyettesíthető (diplomáciai, gazdasági, tudományos, technikai stb.) vál-
tozóvá torzul, amelynek értékváltása a kifejezés függvényének értékét nem konk-
retizálja, nem módosítja. Ebben az állandó értékű függvényben fejeződik ki a 
leplezés, a zárolás általánosító, elvonatkoztató gépezete, amelynek működése ré-
vén a leplezés „konkrét" tárgyának „el lenpárjává" az egész nyilvánosságot teszi. 
A leplezett valóság mechanizmusának ez az — önmaga által kialakított — tény-
szerűen elvonatkoztatott eredménye ugyanakkor azt az illúziót táplálja, hogy, időbe 
helyezve, a leplezés ténye tulajdonképpen nyomtalanul vonul végig bizonyos je-
lenségeken, és ezután azok, mintegy eredeti formájukban, nyíltan megvizsgálhatóvá 
válnak. Tehát „a társadalom történelmi fejlődését sok szempontból az jellemzi, 
hogy a korábban kinyilvánított ta r ta lmakat a titok veszi védelmébe, és megfor-
dítva: ami korábban titok volt, az később már nélkülözheti e védelmet, és nyíltan 
léphet elő". (Georg Simmel: Válogatott társadalomelméleti tanulmányok. Bp., 1973. 
336.) Ezt kell a továbbiakban tüzetesebben megvizsgálni. 

1. A zárolás a valóságot nyilvánosra és leplezettre bontja . Körülményeiben 
így teljes-egységes kép nem alakítható ki róla. A leplezetté válás ugyanis ten-
denciája szerint totális: központi magva csupán akkor zárolható, ha egyúttal a vele 
közvetlen vagy közvetett kapcsolatban álló valóságterületek is zárolódnak; a leple-
zés annál sikeresebb, minél inkább átfogja a legközvetítettebb vonatkozásokat is. 
A leplezett valóság tehát több szinten szerveződik, és elemei más és más viszony-
ban ál lanak annak központi magvával. 

2. A leplezés, a zárolás fenntartása a s t ruktúra minden eleme és viszonyla-
taik feletti azonosan éber őrködést jelent. Ezért a leplezett valóság különböző 



elemeinek magához a zároláshoz való viszonya egynemű, tehát számára a deri-
váció minden eleme és szintje azonos fontosságú. Ez az egyneműség a zárolás 
fenntar tása szempontjából kétszeresen is fontos: egyrészt közvetlenül azonos mó-
don zár el a leplezetthez vezető és a zárolás által belátott minden utat; másrészt 
ezáltal atomizálja is a leplezett valóságot, így a titok esetleges elárulása vagy 
más módon történő felfedése esetén az érintett, a felfedett elemet önmagában, 
viszonylatrendszerei nélkül képes bemutatni . 

3. Ez nem csupán a leplezett valóság bebiztosításának esetleges technikája, 
hanem a titok kategoriális szerkezetének a sajátossága, amely (mint mondtuk), 
abból ered, hogy a leplezési folyamat — tendenciáiban — szükségképpen totális. 
A leplezett valóság ezért az őt zárlatolóknak feltétlenül hamis „vég"-képet mutat. 

4. Vagyis: azok az indokok, amelyek megkövetelik, hogy a valóság egyes 
vonatkozásai ellepleződjenek, egy olyan folyamatot hoznak létre, amely lehe-
tővé teszi, hogy e vonatkozásokat minőségi összefüggéseiben, sőt szándék szerint, 
viszonylatainak összességében kövessük nyomon. A tulajdonképpeni eredmény, a 
már leplezett valóság számunkra (és mindenki más számára is) „dedialektizálódik", eldologiasodik. Ez a folyamat pedig mindannyiszor „megismétlődik", vala-
hányszor a zárolás a nyilvános valóság tovább mozgásának követésére össz-
pontosít. 

5. A továbbkövetés alapmotívuma maga a már leplezett valóság. A zárlatolót 
elsősorban az érdekli, hogy a követést az ú j tendenciák mennyire veszélyeztetik, 
és milyen lehetséges kapcsolatok léteznek a leplezett által képviselt erővonalak, 
valamint a nyilvános valóság mozgása között. Ebben a viszonylatrendszerben a 
zárolás szerkezete kategoriális lényegét viszonylagos módon reprodukál ja: a záro-
lás a nyilvános valóságot csak azon a módon követi (követheti), ahogyan számára 
a nyilvános valóság a leplezett révén megmutatkozik. (Egyébként a továbbkövetés 
a leplezést magát veszélyeztetné.) 

6. A zárolás tehát, bár látszólag az egyetlen olyan léthelyzet, amelyből a 
valóság „teljes-egységes" képe elképzelhető (kiindulópontján ugyanis mind a 
leplezett, mind a nyilvános valóságot birtokolja), mégis, mivel mindent a leple-
zett valóság kialakította léthelyzetből, vagyis az arról leképezett homogén-atomi-
zált szerkezetból kénytelen tekinteni, a nyilvános valóság hű képét sem szer-
kesztheti meg. 

7. A leplezés, a zárolás új tárgyiasságot kölcsönöz a valóságnak: mintegy 
„második világot" szül, amelynek saját — önműködőnek látszó — törvényei van-
nak. Ezek a törvények a valóság tényleges birtokbavételét — fokozatosan kiter-
jedve — akadályozzák. A leplezett valóság tehát nem megdermedt, mozdulatlan, 
amelynek léthelyzetét csupán a tőle elkülönített nyilvános valóság mozgása, vál-
tozása befolyásolhatná, hanem olyan képződmény, amely állandóan terjeszkedik, 
és a lehető legmesszebbmenően kihat a nyilvános valóságra. Ebben a folyamatban 
pedig tulajdonképpen a valóság ellenőrizhetősége vész el. 

8. A titok terjeszkedésével, újratermelődésével együtt különülnek el a vele 
kapcsolatos szimbólumok és intézményes formák is. Ha a zárolás kezdetben egy 
egész közösségnek (törzsnek) a világgal kapcsolatos alapvető (mitikus-metafizikai) 
intuícióinak az értékvédelme, amely ugyanakkor az egyéni t i tkokat t i l t ja (lásd: 
Mircea Eliade: Les secrets... In: Mircea Eliade: L'Herne. Paris, 1978. 61.), akkor 
az később az egyéni intuíciókra és a velük kapcsolatos szimbólumokra is átter-
jed (pl. sámánizmus). Ezért a leplezett valóság és a vele kapcsolatos zárolás köz-
vetlenül úgy jelentkezik, mint a kapcsolatoknak csupán az egyik oldalán felhal-
mozott tudás (lásd Georg Simmel: I. m.), valamint az ehhez kötődő előnyök, ame-
lyek maguk is fontos szerepet játszanak a differenciálódási folyamatokban. Az-
után intézményesen is megoszlanak a leplezés folyamatát kiváltó, tárgyát, célját 
első megközelítésben leszögező, valamint az azt megvalósító folyamatok. Jellemző 
példa erre az agentes in rebus (publicis) intézményének a fejlődése a késő antik 
római birodalomban: kezdetben (Hadrianus korában) a császári követek a leg-
megbízhatóbb, legelkötelezettebb emberek voltak, akik bármilyen szakosodás nél-
kül mindenféle feladatot kaphattak, és ha j landók is voltak végrehajtani . Diocle-
t ianus ezeket valóságos hadtestté a lakí t ja át. Feladataik még most is szerteága-
zóak, de őket már egy sajátos felkészítő testületben, a Schola agentum in rebus-
ban, képezik ki, amelynek a vezetője (a Princeps scholae) ugyanakkor egysége-
síti is a megszerzett információkat, és azokat egyenesen a császárhoz továbbítja. 
II. Constantinustól kezdve az ő feladatukká válik az állami posta, valamint a 
birodalom magas rangú tisztviselőinek azonos módon való ellenőrzése is. Fejlődési 
iránya szempontjából tehát a folyamat a következő tendenciára utal: a többé-
kevésbé meghatározatlan hatáskörű, főként a birodalom népeinek az ellenőrzésére, 
a rendfenntartásra, valamint a császári utasítások módosulatlan továbbítására hasz-



nált alkalmi megbízottakból katonai, kimondottan az e f fa j ta tevékenység céljá-
ból kiképzett osztag lesz, amelynek feladata a tárgyilag célszerűen követett valóságterületről leplezett úton nyert információk alapján alkotott egységes kép ki-
alakítása és a hatalom tájékoztatása; a terjeszkedés azután a posta, a hírközlés 
irányában történik, és idővel az egész államgépezetet átfogja. (Lásd Wilhelm 
Blum; Curiosi und Regendarii. Untersuchungen zur Geheimen Staatpolizei der 
Spätantike. München, 1968.) 

9. A leplezés a hatalom út ja és az uralom eszköze. A leplezés a valóság 
nyilvános képét a (bármilyen) hatalom saját értékelésével kapcsolatos elgondo-
lásai a lapján módosítja. A leplezett valóság kategoriális szerkezetének mozgása 
azonban azt sugallja, hogy a zárolás a leplezettről csupán felaprózott és egynemű 
képet tud alkotni, és hogy a nyilvános valóságot is csak egy hasonló feldolgozás 
eredményeként tudja felmutatni . Ez a kép csupán atomizáltan lehet helyes, és 
csak ennyiben válhat a hatalom szempontjából célszerű döntések alapjává. A 
leplezett valóság és zárolása, ezeknek a kiterjedése egyszersmind állandóan szé-
lesíti és elmélyíti azt a valóságszférát, amelyről csak atomizált fogalmat alkothat-
nak. A zárolás szolgáltatta ismeret atomisztikus helyessége, valamint a r á juk 
alapozott döntések atomisztikus célszerűsége nem vezethet félre a folyamat lénye-
gét, vagyis kategoriális szerkezetét illetően. 

10. A leplezett valóság tehát a nyilvánostól elkülönülő, a r ra ráépülő második 
világot hoz létre, amely nem csupán egyes területek célzatos rejtegetéséhez, szán-
dékos álcázásához vezet, hanem megteremti és kiterjeszti a zárolás intézményes 
és leplezett formáit is. Természeténél fogva ez a folyamat szélesedő, és a nyil-
vános valóság egyre több oldalát vonja hatáskörébe, egyre több tevékenységfor-
mára nyomja rá bélyegét. A szolgálati vagy munkahelyi titok formájában egyre 
több emberi tevékenység mindennapjai t szervezi át a leplezett valóság katego-
riális szerkezetének elvei alapján, és ter jed ki a nyilvános munkamegosztásban 
való egyénileg és személyesen lehetséges részvételre is. Az az előny, amelyet 
bizonyos tények kizárólagos tudása, birtoklása biztosít, azonnal kihat a velük 
kapcsolatos tevékenység minden formájára . Wolfgang Mende, aki a hivatali titkot 
kizárólag a jogász szemszögéből vizsgálja, e titok megtartásának feltételeit a 
következőkben lát ja : róla kisszámú személy tudjon, akiket adminisztratív sza-
bályok t a r tanak kényszerhelyzetben; munkájuk , beosztásuk olyan legyen, hogy 
lehetőleg kiküszöbölje a titkolt jelenség egész egyéni belátásának lehetőségeit. A 
beavatot taknak ennek ellenére zárt csoportot kell alkotniuk, de ez nyilván a 
titok általános kérdéseire, kizárólagosságának általános célszerűségére vonatkozik, 
hiszen a belső kommunikáció nem nyú j tha t j a a jelenség egészének minden egyén 
számára adott áttekinthetőségét. (Lásd Wolfgang Mende: Die Weitergabe von 
Privatgeheimnissen durch die Polizei. Mainz, 1979. 9—10.) It t szándékosan össz-
pontosítottunk az alkalmazottaknak a leplezett valóság szempontjai által kialakí-
tott eldologiasodására, és tekintünk el más meghatározottságoktól, mer t a leple-
zett valóság és a zárolás sajátos szerepét akar juk kihangsúlyozni, de emellett azt 
is, hogy ez a valóság és manipulálása a zárolás körülményeiben atomizálódik, 
annak egészéről és főként a kihatásainak egészéről alkotható kép elvész. 

11. Érdekes feladat lenne megvizsgálni azt, hogy milyen szerepe van az 
emberiség mai, globális kérdéseinek a kialakulásában annak, hogy a jelenkor a 
titok eddig sohasem tapasztalt szerteágazását is képviseli, hogy az emberiség 
leglényegesebb aktusait ma már kivétel nélkül a leplezés övezi. A lényeges tudo-
mányos, műszaki megvalósítások, a legátfogóbb politikai döntések titkos körül-
mények között születnek. Ez azt is jelenti, hogy nem lehetséges azok kihatásainak, 
időbeli következményeinek egészét megvitatni, átlátni, így a részletkérdések lát-
szólag önmaguktól növekednek átfogó jellegűvé anélkül, hogy időközben az em-
beriségnek lehetősége volna „megtanulni" a globális kérdések megoldását, sőt ké-
pességei egyre távolodnak a problémák méreteitől. (Lásd J. W. Botkin—M. Elmandjra—M. Maliţa: Orizontul fără limite al învăţării. Buc., 1981.) 

A leplezés tehát nem egyszerű „védőburok", amely a valóságot módosulatlanul tartósítja, nem is egy bizonyos lényeg háborítat lan kifejlődésének eszményi 
körülménye. A zárolt valóság történelmi képe eltorzul. Ha fény derül is valaha 
az egykor titokban tartott jelenségekre, akkor sem feledkezhetünk meg arról, 
hogy annak titokban kifejlesztett vonatkozásai atomizáltak, szilárdak, és még ez-
után is hatnak. A felfedés, a nyilvánosság tehát nem automatikus megoldása is 
egyben a titoknak, mint amilyen önműködően egykor annak valóságos ellen-
tétévé lett. (Lásd Jürgen Habermas: A társadalmi nyilvánosság szerkezetváltozása. 
Bp., 1971.) A leplezés azonban csak a kérdések elmélyítését, a történelmi világ 
feldarabolását, a valóság feletti ellenőrzés „elvesztését" hozhatja. 


