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Beke László

 Bódy Gábor, networker1 

A „networker” ma olyan informatikust vagy alkotót jelent, aki az internettel 
kapcsolatban végzi a munkáját, de a terminus már az 1970-es években is 
jelen volt a művészetben, mint „aktivista”, valamilyen hálózat tagja, hálózato-
kon vagy hálózatokban, „mail-artist” csoportban dolgozó művész. Az 1968-as 
nemzedék különböző szubkultúráinak tagjai, az underground művészei egy-
aránt kapcsolatrendszereket hoztak létre, a konceptualista művészek levele-
zőlisták segítségével kommunikáltak, felhívásokat tettek közzé, sztárklubok és 
rajongócsapatok mintájára „fanzin”-eket adtak ki, postai úton tematikus gyűj-
teményeket alapítottak („mindenki küldje el a művét 100 példányban, A/4-es 
formátumban, így létrejön egy kiadvány – „assembling” – 100 példányban”). 
A mail-art egyik világelső, immár klasszikusá vált nemzetközi szervezete egy 
„NET” nevű címlista volt, melyet két lengyel művész (Jarosław Kozłowski, 
Andrzej Kostołowski) állított össze 1972-ben. A művészeti networkről kitűnő 
összefoglalás Perneczky Géza könyve, A háló.2

 Bódy Gábor, aki elsősorban filmkészítő, de bölcsész és gondolkodó is, 
szereti a teammunkát, remek szervező, társasági ember, érzi a társadalmi 
kontextust, melyben dolgozik, egész életművével reprezentálja, hogyan vál-
toznak az egyén – egy filmrendező – társadalmi szerepei az 1960-as évektől 
az 1980-as évek közepéig, a networkertől az ügynökig.3

 Keveset tudunk Bódy gimnáziumi aktivitásáról (1964–1971); de valószí-
nű, hogy már ott kiemelkedett szervező egyéniségével. Ekkoriban a Magyar 
Úttörőszövetség kezében volt a „felső tagozatos” általános iskolások ideológai
nevelése (a legkisebbek „kisdobosok” lehettek), a végzősők pedig be-
léphettek a Kommunista Ifjúsági Szövetségbe (KISZ). A KISZ termel-
te ki azokat a vezetőket, akik már részt vehettek a náluk néhány év-
vel fiatalabbak nevelésében, róluk szól Bódy Ifivezetők című filmje (1972). 
1 A tanulmány A képek állása c. kiállítás (2012-2013) katalógusában volt olvasható. Folyó-
iratban korábban még nem jelent meg.
2 Perneczky Géza, A háló: Alternatív művészeti áramlatok a folyóirat-kiadványaik tükrében, 
1968–1988, Budapest, Héttorony Könyvkiadó, 1991.
3 Ilyen értelemben Bódy életműve egy vagy két metafora megvalósítása. Amikor leírom a 
magyar „filmkészítő”-t, egyszerre gondolok még a magyar „filmrendező”-re, de az angol 
„filmmaker”-re és a német „Filmemacher”-re, míg maga a művész, aki egyre többet dolgozott 
német és angol nyelvterületen, igen nagy gonddal találta ki munkásságára a „kinematográ-
fus” elnevezést. Ezért próbálok már tanulmányom írásakor a nyelvi változatok fordítóinak 
nehéz feladatára gondolni. A „networker”-nek nincs magyar megfelelője, viszont a magyar 
„ügynök” ma elsősorban a „Hálózat”-nak, a Belügyminisztérium valamelyik állambiztonsági 
csoportfőnökségének a munkatársát jelenti. A hirhedt III/III-as csoportfőnökség foglal-
kozott a „kulturális elhárítás”-sal, a belső reakció és az ideológiai fellazítás elleni harccal.
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Nem szabad alábecsülnünk azokat a lehetőségeket, melyeket a KISZ a krea-
tív fiatalok számára nyújtott. Struktúraként átvették a két világháború közti 
Cserkészmozgalmat és a ráépülő paramilitáris leventemozgalmat (az előbbi-
ből rengeteg kreatív modellt mentett át az avantgárdba Erdély Miklós (1928–
1986), Bódy idősebb riválisa), és a KISZ eszmei irányítása alá vonták az egyes 
művészeti ágak ifjúsági szekcióit, így 1958-tól a filmeseket is, a híressé vált 
Balázs Béla Stúdióban.
 Nem választhatók szét Bódy egyetemi éveinek aktivitásai – leginkább 
egy gráffal vagy diagrammal lehetne ábrázolni őket: Bölcsészkari tanulmá-
nyai (1964–1971) (történelem, filozófia, lingvisztika), Színház- és Filmművé-
szeti Főiskola (1971–1975), BBS (1971-től). Történészként vonzották a magyar 
nemzet önállóságára törekvő hazafiak, gondolkodók és katonák – nem ke-
vésbé az összeesküvések, titkos társaságok – a felvilágosodás és a magyar 
reformkor, majd a munkásmozgalmak és a forradalom „mint olyan”. Nyelvfilo-
zófiai tanulmányait egy különös és nagyhatású professzornál, Zsilka Jánosnál 
(1930–1999) folytatta, kinek előadásait a magyar neoavantgárd kemény mag-
ja (Dobai Péter, Erdély Miklós, Szentjóby Tamás, Jovánovics György és mások) 
is látogatta. Zsilka általános nyelvészeti kurzusai elvezették a strukturaliz-
mushoz és a szemiotikához, bölcsészeti szakdolgozatát a filmbéli jelentéstu-
lajdonításról írja, s elemzést publikál Huszárik Zoltán Elégia című filmjének 
montázsszerkezetétéről.4 Ilyen elméleti felkészültséggel kezdi tanulmányait a 
Színház- és Filmművészeti Főiskolán és a Balázs Béla Stúdió alkotójaként. Er-
dély Miklós már az 1960-as évek közepétől kezdve foglalkozik montázselmé-
lettel, szemantikával és szintaxissal, valamint experimentális filmeket készít, 
Bódy pedig ugyancsak a 60-as évektől igyekszik részt venni mások filmjeiben. 
1969-ben Dobai Péterrel, Ajtony Árpáddal és másokkal közösen manifesztu-
mot publikál Szociológiai filmcsoportot! címmel.
 Az 1969-ben befejezett Agitátorokban, Magyar Dezső filmjében (Balázs
Béla Stúdió), Bódy forgatókönyvíró. Sinkó Ervin Optimisták című regénye 
nyomán a forradalom, az 1919-es magyar Tanácsköztársaság anatómiáját 
vizsgálja egy sejtszerű értelmiségi csoport szemszögéből. Bódy maga is ját-
szik a filmben, más barátokkal és avantgárdistákkal együtt (Keserü Katalin, 
Szentjóby Tamás), mint ahogy a kor művészetszociológiai szerkezetéből adó-
dik: Jancsó Miklós viszi tökélyre azt a taktikát, hogy minden játékfilmjében 
statisztaszerepet ad radikális avantgárdistáknak. Bódy szinte minden későbbi 
filmje tele van ilyen személyes kapcsolatokkal. Ebben az avantgárdista vál-
lalásban az is benne rejlik, hogy egy avantgárdista mint színész interpretálja 
újra a történelmet.
 Az 1971-ben készült A harmadik Bódy első önálló filmje a BBS-ben. „Ex-
perimentális dokumentumfilm”, minimális forgatási költségekkel. Szüzséje egy 
egyetemi színjátszócsoport készülődése a Faust előadására. „A film a feltétlen 
megnyilvánulás eszméjéből indult” – nyilatkozott Bódy.
4 Egy film jelentés-struktúrájának vizsgálata. A filmi jelentés attribúciója (1971).

 Beke László: Bódy Gábor, networker



 
15  

 2017/3 - ŐSZ

Csoportdinamikai konfliktusok éppúgy kibontakoztak benne, mint politikai 
metaforák.
 A Négy bagatell (1972–1975) rendkívül komplex műfajú experimentális
film. Keretét a technikai avantgárd adja (hajszálkereszt és más formai jel-
rendszerek, szociológiai „mélyinterjú” egy részeg emberrel, archaikus folk-
lórfelvétel, avantgárd tánc, jelentéstulajdonítási gyakorlat stb.). A hajszálke-
reszt lehet célkereszt is, metaforikus értelemben egy négyzetháló része, mely 
szimbolikus szerepet kap az Amerikai Anzixban. A mai retrospektív politikai 
zsargonban kifejezve mi, az „utókor” már „célszemélyekre” asszociálunk, aki-
ket a Hálózat megfigyel.
 A Négy Bagatell része a Filmnyelvi sorozatnak (1973-tól), melynek egyes 
darabjait Bódy, a kiváló szervező és (mai szóval) PR-menedzser a magyar 
avantgárd elitjével, képzőművészekkel, írókkal, zeneszerzőkkel, akcionistákkal,
experimentális filmesekkel csináltatja meg a BBS keretein belül. A BBS maga 
is egy (az egyik legkiemelkedőbb) az avantgárd és az underground, a szub-
kultúra számtalan alternatív helyszíne, találkozóhelye, kocsmája, illegális 
szamizdat-kiadója stb. közül, amilyenek még a Bercsényi Kollégium, a Fiatal 
Művészek Klubja vagy a Balatonboglári Kápolnaműterem mint a legreprezen-
tatívabb központok. Bódy otthon van ebben a közegben, ő az egyik központi 
alakja. Ideális „célszemély” – újabb kutatások szerint 1973. november 19-én 
szervezik be „titkos megbízott”-nak az állambiztonsági szervek. Van olyan 
vélemény is, mely szerint ez lehetett főiskolai felvételének az ára.5 A felté-
telezés több szempontból is valószerűtlen, mert felcserélni látszik az okot az 
okozattal, másrészt egyszerűen mert nem adta magát ilyen olcsón, nem va-
lószínű, hogy okot adott volna bármilyen zsarolásra. A reálisabb okokra még 
visszatérek.
 Az Amerikai anzix (BBS, 1975) főiskolai diplomamunkája, egyben első 
játékfilmje, magyar történelmi önvallomás, nemzeti és internacionális üt-
köztetése (emigráns katonatisztek Amerikában az elbukott 1848–49-es sza-
badságharc után), romantikus katona és hadmérnök ellentéte (utóbbi mint 
műszaki-tudományos szakember már a jövő embere), az experimentális film 
átjátszása játékfilmbe („kísérleti játékfilm”; a hajszálkereszt a mérnök teodo-
litjában válik eszközzé-szimbólummá), egyszersmind a filmnyelv megújítása. 
Bódy ki akar találni egy nemlétező, anakronisztikus és archaikus stílust, és fel-
találja a „fényvágást”. A film produkciós munkája sem érdektelen: a „casting” 
ismét képzőművész főszereplőt eredményez, Csutoros Sándor személyében. 
Filmnyelvi kutatásaival nem hagy fel egész élete során, televíziós Filmisko-
lát szervez (1974–1976)6, videó-ABC-t tervez, tudományosan rendszerez, 

5 Gervai András, Fedőneve: „szocializmus”. Művészek, ügynökök, titkosszolgák, Pécs, Je-
lenkor Kiadó, 2011, 131. old. (2. jav. kiad.) – Gervai mindenekelőtt III/III-as dokumentu-
mokra hivatkozik, melyeket az ÁBTL (Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára) őriz.
6 Lásd Bódy Gábor, Filmiskola, Összeáll., bevez. Peternák Miklós, Budapest, Intermedia, 
Palatinus, 1998.
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mindent szisztematizál, listáz, új terminusokat talál ki: ez a raszter; ismét 
más háló(zat), mert rendszerelméleti megalapozottságú, következésképp 
rendszerelmélettel lehet megközelíteni.
 Mindeközben lankadatlanul szervez: a Balázs Béla Stúdión belül a Film-
nyelvi sorozat után létrehozza a K/3 szekciót (Közművelődési Komplex Kuta-
tások), majd immár a MAFILM alkalmazottjaként (1980-tól), megkísérli revízió 
alá venni a magyar állami filmgyártást (K* kísérleti szekció), kezdve annak 
infrastrukturális iparágaival: művészettörténeti megalapozottságú gyűjte-
ménykelléktár terve és „Haj- és sminkfesztivál” (1981), amelyből nagyszabású 
összművészeti akció jön létre, természetesen képzőművészek, new wave- és 
punkegyüttesek, fotósok bevonásával. Az utolsó „K”-rendezvény már halála 
évében történik, a videó jegyében. Nyolc európai város (Amszterdam, Lon-
don, Brüsszel, Barcelona, Berlin, Róma, Lyon, Budapest) egyidejűleg mutatja 
be egymás videóantológiáit. A magyar K–Video csoport antológiáját Bódy ál-
lítja össze, a városhálózatot ő koncipiálja European Media Art Network néven 
(1985). Ez már csakugyan egy valódi „hálózat.”
 Az életmű szerveződésében megfigyelhető egyfajta szabályszerűség. 
Tudományos kísérletek és technikai kutatások mint műfaji/mediális újítások 
előznek meg vagy kísérnek nagylélegzetű opusokat. A Pszichokozmoszok (BBS 
1976) az egyik első magyar kompjúterfilm (jobb híján 35 mm-es fekete-fehér 
filmként bemutatva), mely kvantummechanikai mozgásformákat is modellez-
hetne, de J. A. Conway stochasztikus „élet-játék”-a szabályainak is engedel-
meskednek. Néhány évvel később még mindig analóg film készül organikus 
(emberi) mozgásokról egy hatalmas négyzetháló előtt (Mozgástanulmányok, 
1980), mely nem más, mint Eadweard Muybridge fázisfotóinak animálása, s 
megkapja a maga dramaturgiai funkcióját a nagy szintézisben, a Nárcisz és 
Psychében is (1980). Ez utóbbi „mozijátékfilm” (egyszersmind a posztmodern 
új narrativitás filmje), de Bódy ugyanúgy készít reklámfilmet, mint oktató-
filmet (a Filmiskola) vagy „dokumentumanalízist” (Privát történelem, 1978, 
megrázó erejű „remake” a holokausztról), beszél Expanded Cinemáról és To-
tal Expanded Cinemáról. Az 1977-ben befejezetlenül maradt kísérleti film, a 
Kozmikus szem műfaji jellemzése: „science-fiction, non-fiction, fiction”. A már 
említett Mozgástanulmányok műfaja „kísérleti filmtanulmány”. Utolsó forgató-
könyvét, a Psychotechnikumot „filmregény”-nek nevezi; alcíme: Gulliver min-
denekelőtti utazása Digitáliába.
 Az analóg és a digitális mozgókép találkozik az új elektronikus technikák-
ban, a tévében és a videóban. Bódy írt tévéfilmet és tévédrámát, videódrámát, 
kiadott videóújságot, videó–könyv-kombinációt, videóantológiát, az akkor di-
vatba jövő zenei klipek mintájára „lyric clip”-et (Novalis: Walzer), „philoclip”-
et (De occulta philosophia) és „mytho-clip”-et. A klipek trilógiát alkotnak, kö-
zülük az utolsó, az Eurynomé tánca című mitológiai klip egyik bemutatóját 
Bódy elképzeli egy nagyszabású videóinstallációban is, mely a „végtelen kép 
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és tükröződés” című tervhez kapcsolódik. A klip műfajából kiindulva Bódyt 
egyre ambiciózusabb témák foglalkoztatják: klip szubkulturális zenész-cso-
portokról (pl. Embersport), „építészeti klip” Makovecz Imréről és az organikus 
építészetről. Végül tanulmányt ír Új videóműfajok címmel7, felsorolva a „nagy-
városi folklór”-ban, az „Anyagi és szellemi kultúra az építészetben” témájában, 
a „Pszichodrámá”-ban (ezen ő a „dokumentumjátékfilm” és a „performance” 
összevonását érti) vagy a „Szöveg–kép–zené”-ben rejlő lehetőségeket. Bódy 
beszél még a kábeltelevízióról, és megjósolja a fejlődés két útját Magyaror-
szágon – egyfelől a művészeti videofesztiválok, avantgárd mozgalmak, más-
felől a közösségi televíziózás, a videótékák és a társadalmi expanzió más 
műfajai felé –, egy olyan időszakban, amikor külföldön a médiateoretikusok 
a „mikro-, makro-, mezo”-televízió (René Berger) hármasának bűvöletében 
élnek. Zártláncú tévéket, ipari kamerákat viszont már az 1970-es években 
számos helyen alkalmaznak Magyarországon műszaki célokra.
 A videó mint médium metaforikusan és ténylegesen egyaránt igazi tere-
pe egy networker működésének. Bódy Magyarországon elsőként figyel fel a
videó olyan mediális alapsajátosságaira, mint a closed circuit, a „videótükör” 
vagy a „videóalagút”, tehát a kamera visszacsatolása a monitorra, és alkal-
mazza is a Négy bagatellben (1972–1975) tévékamerák és monitorok lánco-
lataként, elméleti konzekvenciáit pedig megírja Végtelen kép és tükröződés 
című tanulmányában (1978).8 (Összehasonlításul: Gene Youngblood Expanded 
Cinema című könyve, melyben a végtelen videótükörképről olvasni lehet, 
1977-ben jelenik meg Londonban, míg Magyarországon legkorábban 1977-
től lehet videózásról, videóművészetről beszélni.) A végtelen videótükör nem 
más, mint a „total expanded cinema”, de még nem tökéletes hálózat, csupán 
lineáris láncolat. Így „csupán” az Internet előérzete…
 A zártláncú televízió és az ipari kamera fejlettebb változata a térfigyelő
kamera, és még később a webkamera. A Der Riese című német film (Michael
Klier, 1983) kizárólag olyan felvételekből áll, melyek bizonyítják, hogy még 
egy nagyvárosban is állandóan egy megfigyelőrendszer tekintete előtt va-
gyunk. Az orwelli vízió, a mindent látó Big Brotherről az 1949-ben írott 1984 
folytatódik a mai Reality Show-kban.
 A különös nevű, és különös asszociációkat keltő nevű Infermental9 nem-
zetközi videómagazin (1982-től) egyszerre többféle láncolatot és hálózatot 
teremt. Összesen tíz kiadása alatt mintegy 1000 alkotót hozott egymással 
szorosabb-tágabb kapcsolatba földrajzi értelemben az egész világról (egy-egy 
kiadás átlag 6 órás, kb. 100 alkotással).
7 Dramaturgiai Füzetek 11., Budapest, Társulás Filmstúdió, 1984. Újraközölve: Bódy Gábor 
1946–1985. Életbemutató, szerk., Beke László, Peternák Miklós, Budapest, Műcsarnok, 
Művelődési Minisztérium Filmfőigazgatóság, 1987, 237–238.
8 Filmvilág, 1978/22, 26–27.
9 Bódy magyarázata szerint egyszerre játszik bele a jelentésbe a ’fermentálás’ (megtermé-
kenyítés) és a ’mentális’ fogalma, de az ’inter- (nacionális)’-t is belehalljuk. Az Infermental 
egyik logóját maga Bódy rajzolta meg lézersugárral.
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Viszont hólabda-elv („avalanche”) érvényesül az egyes kiadások megterve-
zésében (legalábbis Bódy így nevezi elképzelését), amennyiben az előző szá-
mok szerkesztői „szupervizorok” lesznek a következő számban. Így marad is, 
változik is folyamatosan az eszme. Hasonló rendszert többet is ismerünk az 
1970-es évekből vagy még régebbről, melyeket a művészet és a szamizdat 
egyaránt átvett. Ilyen a Szent Antal-lánc (a kapott levelet 5 vagy 10 címre 
tovább kellett küldeni, s ha megtetted, X napon belül valaminő szerencse ért, 
ha nem küldted tovább, nagy szerencsétlenség), másik változata a képes-
lapküldés megadott listára, a lista aljára a saját nevedet írva (X napon belül 
kapsz több ezer képeslapot), egy harmadik pénzküldésre és -nyerésre épült 
(Piramis-játéknak hívják ma is). Egy konceptuális művészeti, mail-art válto-
zatban kaptam a Fluxus-művész Ben Vautier-től a következő „választ”: „I am 
a chain-braker!”. Az Inconnu elnevezésű művészcsoport onnan nyerte nevét, 
hogy a levélcenzúrát kijátszandó, fiktív címet írt a levélborítékra, így a posta 
a levelet „Inconnu” jelzéssel küldte „vissza” a feladónak – valójában az „igazi” 
címzettnek.
 Az egyik legszellemesebb szamizdat terjesztési láncot a magyar 
Szétfolyóirat dolgozta ki: a hozzád jutott szám felét át kellett venni a követ-
kező számba és új anyaggal feltöltve továbbküldeni, így megállapíthatatlanná 
vált, hogy ki hozta létre az első számot. Erdély Miklós pedig 1972-ben a var-
sói Galeria Foksalban mutatta be a Szolidaritási akció / Morálalgebrát, talán 
a legkomplexebbet és legfilozofikusabbat minden ilyen rendszer között. Abból 
indult ki, hogy ha egy eszkalálódó háborúban mindenki megöl két másikat, 
32 lépésben kipusztul az emberiség, de ha ezt az elvet megfordítjuk, egy, az 
egész világot érintő pozitív információt lehet ilyen hatékonysággal elterjesz-
teni. (Feltétel, hogy mindenki csak egyszer kaphatja meg ugyanazt az üzene-
tet.) Magától értetődik, hogy a történeti rekonstrukció során ismét az internet 
előjátékához érkeztünk el, mert a Facebook típusú közösségi oldalak naponta 
sok száz hasonló elven működő, „add tovább!” típusú információt közvetíte-
nek, és már évtizedekkel ezelőtt megszületett a matematikai/fizikai/kommu-
nikációelméleti „hálózattudomány”.10 Az Infermentalt pedig természetszerű-
leg váltotta fel a sokezerszeresen hatékonyabb Youtube.
 Végül meg kell említenünk Bódy másik networker tevékenységét, mely
nem betetőzte életművét, hanem tragikus módon átszőtte. Mint már volt róla
szó, Bódyt 1973-ban beszervezte a Hálózat, a III/III-as belügyminisztériumi
csoportfőnökség, és ennek a felismerésnek a híre – jóval a rendszerváltás 
és Bódy halála után (1999) sokkolta a barátok és harcostársak, „szakmabe-
liek” egy részét. Egy filmkritikus megtalált egy jelentést egy beszélgetésről,
10 Többek között lásd Dick Baecker, László Beke, Eva Meyer, Annetta Pedretti, Mario 
Perniola, Franz Pichler, Pool Processing: Im Netz der Systeme, hrsg. ARS ELECTRONICA 
(Linz), Merve Verlag Berlin, 1990, valamint Albert-László Barabási, Linked: How Everything 
Is Connected to Everything Else, Perseus Publishing, 2002. A könyv magyar címe „Behá-
lózva”, amely egyértelműen negatív konnotációkat hordoz, míg a megfelelő német szó, a 
„vernetzt” (Vernetzung) talán kevésbé.

 Beke László: Bódy Gábor, networker



 
19  

melyen csak ő, egy nemzetközi hírű, immár külföldön élő magyar filmesztéta 
és Bódy Gábor volt jelen – így derült fény a „Pesti” fedőnevű ügynök kilétére. 
„Pesti” „célszemélye” voltaképpen a filmesztéta ugyancsak nemzetközi rangú 
író és politikus barátja volt. Magyarországon mindenkinek megvan a maga 
verziója a beszervezés motivációit és Bódy ügynöki tevékenységének megíté-
lését illetően, e sorok írójáé – akiről szintén „jelentett” – a következő: Bódy 
vállalásának két oka lehetett: valószínűleg azt remélte, hogy támogatást kap 
a filmkészítéshez (ez a számítása a jelek szerint bevált), a másik, hogy nagy-
vonalúan arra számított, hogy manipulálni tudja az egész Hálózatot (bizo-
nyos fokig ez is sikerült neki). E sorok írója számára döntő jelentőségű, hogy 
Bódy hatalmas formátumú alkotó volt; könnyen túlteszem magam azon, amit 
rólam jelentett (például a híres 1977-es Velencei ún. „disszidens” Biennále 
magyar részvételének szervezkedéséről), hiszen a jelentés nekem túl sokat 
már nem árthatott, másrészt akkoriban már többé-kevésbé mindenki tudta, 
hogy megfigyelik, minden megnyilvánulása egyfajta nyilvánosság előtt zajlik. 
Természetesen afelől sincsenek illúzióim, hogy mások nem így látják, és hogy 
sokakat a Hálózat eleve embertelen életkörülményekre kényszerített pusztán 
a megfigyelés tényével. Mégis Menyhárt Jenővel, az egykori Európa Kiadó new 
wave együttes frontemberével értek egyet, aki egy 2011. augusztusi rádióin-
terjúban azt nyilatkozta, hogy Bódy túl nagy ellenfelet választott, és belerop-
pant a küzdelembe. Halálát is – nem meggyilkolását, hanem öngyilkosságát 
– elsősorban azzal lehet magyarázni, hogy szeretett volna „kiszállni”, de a 
Hálózat nem engedte.
 Ahogy az lenni szokott, Bódy titkos „második élete” sok mindent meg-
magyaráz, ami egyébként érthetetlen volt. Egyik főművében, a Nárcisz és 
Psychében az egymásra vetülő szerepek önéletrajzi funkcióját, vagy az oszt-
rák kamarilla ügynökének epizódját. Másik főművében, a Kutya éji dalában 
saját szerepét, az önmaga játszotta álpapot. (Minden pap „emberhalász”, 
hát még egy álpap…) Mindkét film tárháza volt a mediális referenciáknak és 
special effecteknek (a Kutya hivalkodó S8-as és videó-betétjeire is gondolok), 
és mindkettőben árulkodó volt a casting szerepe: az amatőr szereplők kaval-
kádja, akik részben barátok, az underground képviselői, részben a legjelen-
tősebb avantgárdisták voltak (Erdély Miklós, Hajas Tibor, Bachman Gábor, aki 
Bódy filmjében a radikális stage designt, az építészetet és a képzőművészetet 
képviselte.) Különös ízléssel válogatta meg munkatársait és szereplőit: hol 
unalmasan konvencionálisakat, hol „vérprofikat”, hol furcsa freakeket foglal-
koztatott. A megszokottól eltérő kapcsolatokról és kapcsolatrendszerekről volt 
itt szó, és utólag magam is csodálkozom, miért adtam Bódy Gábor kapcsolatai 
(’connections’) címet a Psyché bemutatójára írt prospektusszövegemnek. Pedig 
csak a film intermediális és személyi kapcsolataira figyeltem fel, nem többre.
 Bódy kapcsolatai rendkívül szerteágazók voltak. Mint alkotó művész, 
része volt az avantgárdnak, a média-avantgárdnak, az undergroundnak, az
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alternatív szcénának, a Mozgalomnak (Movement). Érdekelte a happening és 
a Fluxus. A Bauhausról filmet akart készíteni és úgy érdeklődött iránta, mint 
egy korai kommunáról. Magánemberként rendkívül elragadó, az ember nehe-
zen vonta ki magát a hatása alól. Én személy szerint megpróbáltam szuverén 
maradni, de szinte mindent megtettem, amit kért tőlem. Nem lehetett vissza-
utasítani. Vezéregyéniségnek született, hódolói voltak, igyekezett udvartartást 
kialakítani maga körül. Rengeteget segített mindenkinek, nagyon sok külföl-
di utazásomat, megbízásomat, előadásomat közvetve vagy közvetlenül neki 
köszönhetem. Filmes munkatársai mondják, hogy mindenkinek meghallgatta 
az ötleteit, és a legmerészebbeket kész volt egy-egy nagyfilm forgatása köz-
ben azonnal megvalósítani. (Szívesen átvett más filmekből, más kollégáktól is 
ötleteket…) Zseniális rendező és szervező volt, rendszerekben gondolkozott, 
kapcsolatokat és kapcsolatrendszereket épített. (A Rendszer Magyarországon 
a társadalmi rendszert, az államberendezést, a hatalmat, az Establishmentet 
is jelentette.) A magyar titkosrendőrség zsargonjában a „társadalmi kapcso-
lat” az a vezető állású személy volt, akinek „munkaköri kötelessége” volt a 
titkosszolgálati „kapcsolatának” munkatársairól beszámolni.
 Németországban – elsősorban Nyugat-Berlinben, de Düsseldorfban, 
Kölnben vagy Hamburgban is – rendkívül komoly és szerteágazó kapcsolato-
kat épített ki, magyar származású filmesek közül elismertségben talán csak 
Moholy-Nagy László volt hozzá hasonlítható. Tanított a berlini Hochschule für 
Fernsehen und Film-en, kapcsolatban állt rendezőkkel (Fassbinder), filmsztá-
rokkal (Udo Kier), producerekkel, alternatív mozikkal, Kulturdezernentekkel, 
punk-rock-new wave bandákkal, festőművészekkel. Ügynöki tevékenységét 
eddig lehet követni, míg egy-egy külföldön élő magyar érdekelte a magyar 
„szerveket”, de németországi fellépésétől kezdve (DAAD-ösztöndíj, 1981) nem 
tudni, milyen megbízók milyen célszemélyekre állították rá őt. Az is lehet, 
hogy immár senki – senkire. Őt viszont esetleg (továbbra is) megfigyelték…
 Akár azt is mondhatnánk, hogy a rendkívül jelentős életmű viszonylagos
ismeretében már nem is lenne érdemes Bódy Gábor ügynök-múltjával fog-
lalkozni. Van azonban néhány motívum, melyet mégis figyelembe kell ven-
ni. Eörsi István, aki legalább olyan otthonos Nyugat-Berlinben, mint Bódy, 
A besúgójelentés mint kultúrtörténeti forrásmunka című cikkében11 idéz egy 
jelentést, mely részletesen leírja Bódy egyik korai előadását. Tehát a megfi-
gyelő és a megfigyelt váltakozó viszonya továbbra is megoldandó marad. A 
másik motívum, hogy Bódy rendkívül jól ír, jelentései irodalmi színvonalúak, 
és állítólag az is megtörtént, hogy valamelyik jelentését később kritikaként 
publikálta. (Utána kell nézni!)
 Amikor Eörsi a cikkét megírta (2002), talán még nem is tudta, – és talán 
úgy is halt meg 2005-ben – hogy nem is tudott az ügynök Bódyról. Mindezt azért 
kell mégis feltárni, mert a mai történész- és kurátor-generációknak minimális

11 Élet és Irodalom, 2002./46 (47), 8.
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információik vannak a korról, és úgy fognak a múlt átinterpretáláshoz.12 
 Információelméleti és kortárs művészeti szempontból lehet nekik iga-
zuk, de történeti szempontból nem biztos.

12 Jellemző példa az aktuális átértelmezésre a dunaújvárosi ICA (Institute of Contemporary 
Art), majd a dortmundi Hartware MedienKunstVerein Agents and Provocateurs című kiállí-
tása 2010-ben.
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