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

A szerk.

Borsányi László

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Minden ifjú tudósjelöltnek, magát már kész kutatónak tartó fiatal diplo-
másnak azt kívánom, ne kelljen az ügynökéhez hasonló „kijelölt” megfigye-
lésekre vállalkoznia. A mai húsz-, harminc-, de még negyvenévesek is, akik 
kíváncsiak az „átkos” évtizedekre, elképzelni se tudják most, hogy a hatva-
nas, hetvenes, sôt a nyolcvanas évek közepén is, nemhogy egy egyetemi fel-
vételihez, de még egy telefonigényléshez kitöltendô ûrlapon is olyan kérdé-
sekre kellett válaszolnunk, hogy van-e, volt-e partizán a családban, vannak-e 
Nyugaton élô rokonaink. Akkoriban nem nyelvvizsgákért, hanem párttitkár 
ôsökért, partizán elôdökért, angyalföldi munkásszármazásért, KISZ-ben be-
töltött funkciókért jártak felvételt biztosító plusz pontok. Aki ilyen elônyök-
kel nem rendelkezett, vagy eleve lemondott az egyetemi tanulmányokról, 
vagy 4-szer, 5-ször próbálkozott, ám akinek volt karriervágya, egy pálya irán-
ti elkötelezettsége, valamilyen „zsarolásnak” engedett: a meggyôzôdése el-
lenére KISZ-tag lett, párttag lett, vagy ügynök lett. Vagy munka és család 
mellett, 40 éves korára szerzett diplomát – onnantól már nehéz volt akkor 
is karriert felépíteni.
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