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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 
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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:
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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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MEGFIGYELÉSI ÜGYEK

„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 

A BORSÁNYI NÉV. A POLITIKAI ÉS A TUDOMÁNYOS MEGFIGYELÉS HATÁRAI
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MEGFIGYELÉSI ÜGYEK

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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