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Farkas György

 Széljegyzetek egy kutatáshoz

Bevezetés
2019-ben, egy doktori kutatás keretében kezdtem intenzívebben foglalkozni 
Bódy Gáborral. Bár a kutatás fókusza már akkor is nyilvánvaló volt – elsősor-
ban az életmű és annak filmesztétikai, filmelméleti feldolgozása volt a cél – az 
is látható volt, hogy bizonyos irányokat, kutatási helyeket és témákat akkor 
sem lehet kikerülni, ha azok eredménye végül nem fog szerepet játszani a 
kutatásomban, vagy nem fog lényeges helyet betölteni a végeredményként 
készítendő írásban.
 Jelen írásomban ezekből a „mellékesen” született eredményekből sze-
retnék néhányat megosztani az olvasókkal, hiszen ezek is fontos és izgalmas 
eredmények, amelyeket talán egyszer egy másik nagyobb lélegzetű anyagban 
helyet találnak maguknak. 
 Több helyen is jelzem, hogy az adott információ mentén további kuta-
tásra van szükség. Ezek nem a kutatói lanyhaság, vagy érdektelenség miatt 
nem zárultak le, hanem a Covid-járvány és más külső körülmények jelentette 
akadályok miatt. Terveim szerint minden lehetséges utat megpróbálok bejár-
ni, ami adhat újabb érdekes részleteket Bódy Gábor alakjának és munkás-
ságának pontosabb megrajzolásához, de az eddig összegyűlt eredményeket 
is szerettem volna már megosztani, hátha további lehetőségeket, ötleteket 
gerjesztenek. Így buzdítom is olvasóimat, hogy bármilyen eddig nem ismert 
adattal, forrással rendelkeznek, bátran keressenek meg! 

Főiskolai évek
Bódy – bár többször is próbálkozott a főiskolai felvételivel – 1971-től volt 
hallgatója a Színház- és Filmművészeti Főiskola rendező szakának, miután 
az ELTE történelem-filozófia képzését befejezte. Ahogy sokszor idézett ön-
életrajzában írja „A Színház és Filmművészeti Főiskoláról, az ott töltött négy 
év alapján, rossz benyomásom alakult ki, úgy is, mint oktatási, úgy is mint 
ideológiai intézményről, s ez a benyomásom azóta se javult, inkább rom-
lott.”1 Ez a véleményalkotás már azért is érdekes, hiszen ezt tíz évvel ké-
sőbb 1981-ben írta, amikorra talán ezeket a negatív élményeket elhomá-
lyosíthatták volna a közben elért sikerek. De valamiért ez nem így történt.
Hogy minél inkább megismerjem Bódy főiskolai korszakát, megkerestem a 
Színház- és Filmművészeti Egyetemet, hogy megtudjam, milyen dokumentu-
mokat találhatok Bódyval kapcsolatban az akkori időkből. A ’70-es évekbeli 

1 Bódy Gábor 1946-1985 Életműbemutató, Műcsarnok, Bp. 1987, 13.
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viszonyok szerint minden a Főiskolára felvételt nyert hallgatóról dossziét ve-
zetett a Főiskola, amelyben elsősorban a tanulmánnyal kapcsolatos dokumen-
tumok kerültek (jelentkezési, felvételi iratok, tanulmányi kérelmek, stb.), illet-
ve minden évben az osztályfőnökök – esetleg más személyek – által készített 
jellemzések. 

Az SzFE-n jelenleg2 a következő iratok találhatók Bódy dossziéjában: 
• Jelentkezési lap;
• Bódy ELTE-s oklevele;
• Bódy ELTE-s leckekönyve;
• Hatósági erkölcsi bizonyítvány (1971.09.09.) – továbbtanuláshoz; 
• Önéletrajz Bódy aláírásával (1971.03.31.);
• MAFILM felvételi javaslat (Bódy főiskolai felvételét támogató javaslat, mivel 
Bódy ekkor a MAFILM szerződéses alkalmazottja) (1971.03.31.) /kétféle válto-
zatban: egy fejléces papíron, egy sima papíron, mindkettő Dr. Langer István 
stúdióvezető aláírásával/;
• ELTE hallgatói igazolás (miszerint Bódy az 1970/71-es tanév beiratkozott 
hallgatója) (1971.04.02.);
• Bódy levele a Rektori Hivatalnak, Bódy aláírásával (1974.10.01.);
• Dr. Molnár István Filmarchívum vezetőjének levele Várkonyi Zoltánhoz, Mol-
nár aláírásával (1974.10.15.);
• Várkonyi Zoltán válasza Bódy hozzá intézett kérelmére, Várkonyi aláírásával 
(1975.06.21.);
• Igazolás, hogy Bódy 1971-1975 között a Főiskola hallgatója volt és rende-
zői diplomát kapott, Tiszeker Lajos főtitkár nevével jelezve (aláírás nélkül) 
(1985.11.29.).

 Átnézve a dosszié tartalmát, több érdekességet is találunk, illetve megle-
pő tényeket kell megállapítanunk. A jelentkezési lap, az erkölcsi bizonyítvány, 
a MAFILM ajánlás, az ELTE hallgatói igazolás természetes részei a hallgatói 
dossziénak, ezekben legfeljebb pontos adatokra bukkanhatunk. Az önéletrajz, 
amit a felvételihez nyújtott be Bódy leginkább azért izgalmas, hiszen a már 
idézett későbbi önéletrajzzal összehasonlítva érdekes megállapításokat tehe-
tünk – ezt külön fejezetben meg is teszem. 
 Egy másik egységet jelent az a három dokumentum, ami szoros kap-
csolatban van Bódy főiskolai tevékenységével (Bódy kérelme, A filmarchívum 
vezetőjének levele, Várkonyi válasza Bódy kérelmére /nem arra, ami itt sze-
repel!/). Ezeket szintén külön alfejezetben részletesen tárgyalom. 
 Az, hogy a dossziéban található Bódy ELTE-s oklevele és leckeköny-
ve, az ugyan furcsának tűnik – persze beiratkozáshoz szükséges lehetett, 
de miért maradt itt? – viszont további érdekes adatokat jelent a kutatónak. 
2 2019-ben volt alkalmam megtekinteni a dosszié tartalmát, így az akkori állapotra vonat-
kozik a beszámolóm.
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Az első kérdéses tétel a Tiszeker Lajos főtitkár nevével jelzett igazolás Bódy 
halála után egy hónappal. Ezt vajon milyen apropóból állították ki, kinek a 
kérésére, és miért található a dossziéban? De további kérdések is kerekednek 
pontosan azokkal a dokumentumokkal kapcsolatban, amelyek nincsenek itt. 
Hiszen nem található a dossziéban egyetlen olyan anyag sem, ami az akkori 
képzés bármelyik tanárától származna és Bódy személyére vagy tevékenysé-
gére vonatkozna. Márpedig elvileg minden évben mindenkiről születtek ilyen 
anyagok. 
 Hogy legalább valamilyen összehasonlítási alapom legyen erre vonatko-
zóan, kértem az SzFE ezzel foglalkozó kollégáját, hogy Bódy osztálytársainak 
dossziéjából keressen számomra ilyen anyagot, legalább tudjam, hogy mi volt 
egy ilyen véleménynek a formája, nagyjából milyen megjegyzéseket tartal-
mazott, de egyik akkori dossziéban sem talált ilyet. 
 Akár ez is felvetheti annak lehetőségét, hogy a dosszié tartalma hiá-
nyos, de az is, hogy például az a kérelem sincs benne, amire Várkonyi vála-
szol, vagy Várkonyi válasza a Filmarchívum felé, stb. Hogy ezek szándékos 
hiányok, értsd: valaki eltávolította ezeket az anyagokat szándékosan, vagy 
az elmúlt több évtized során nem feltétlenül kezelték ezeket a dossziékat a 
levéltári elvárásoknak megfelelően, az megfelelő információk hiányában nem 
eldönthető. 

Főiskola viszonyok – három levél
1. Bódy kérelme a Rektori hivatalnak
1974. október 1-jei dátummal egy két gépelt oldal terjedelmű kérelmet adott 
be a Főiskola Rektori hivatalának illetve Rektorának címezve. A felszólalás 
apropója, hogy Bódy korábban egy rendkívüli szociális segély iránti kérelmet 
adott be, amit 1974 szeptemberében remélt megkapni, de ezt Tiszeker Lajos 
elhárította azzal, hogy Bódy erre az évre csak ideiglenesen iratkozott be rek-
tori döntés alapján. Erről Bódy szóbeli úton szerzett tudomást, valaki mástól. 
Bódy nem tartja ezt korrektnek, hiszen eközben a rendszeres havi szociális 
segélyt pedig megkapja, ami nem logikus, inkább fordítva lenne az (rendkívü-
lit kapjon és rendszerest ne, ha nincs rendesen beiratkozva).
 A rektori döntés azért történt, mert Bódy a harmadéves vizsgafilmjét 
nem készítette el időben. Mi történt? Bódy 1974 júniusában az eredetileg 
tervezett vizsgafilm forgatását (főiskolán leadott forgatókönyv alapján) nem 
kezdi meg, itt a levélben anyagi és szervezési okokra hivatkozik. Mindezt 
támogatja a tanulmányi titkár, a fő-tanszakvezető és az osztályfőnöke is. 
Velük egyetértésben új forgatókönyvet dolgoz ki, és június helyett augusz-
tusban kezdi meg a forgatást. Az így késedelmesen elkészülő vizsgafilmet a 
többiekkel együtt be tudja mutatni szeptemberben, amiről másfél órán ke-
resztül vitázik a bizottság, majd formai javításokat kér, de elfogadja a filmet. 
Erről szól a rektori döntés és az ideiglenes beiratkozás. Az évszámból sejthető,  
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hogy ez a másodikként készített vizsgafilm éppen a Hogyan verekedett meg 
Jappe és do Escobar után a világ. A második forgatás okozza azt az anyagi 
nehézséget, ami miatt a rendkívüli segély iránt folyamodik a főiskolához.
 A tények és okok felsorolását követően Bódy a főiskola vele szembeni 
döntéseit a személyére vonatkoztatja, amit olyan mellőzésekkel támaszt alá, 
mint hogy nem kapott kollégiumi elhelyezést, bár tudvalevőleg voltak üresen 
álló helyek, a féléves anyagi jutalmazás bevezetését követően egyik félévben 
sem szerepelt a jutalmazottak között, valamint, hogy ő az egyetlen, aki sose 
szerepelt azok névsorában, akiket külföldi utazásra javasolt volna a főiskola. 
Végül így zárja levelét: 
„Most, főiskolai tanulmányaim végéhez közeledve, nem tehetek mást, mint 
mindezt szomorúan megállapítom. Egyúttal lemondok m i n d e n további 
rendes és rendkívüli segélyről és jutalmazásról, de tisztelettel magyarázatot 
kérek arra, miért tekintenek alsóbbrendű főiskolai hallgatónak és levegőből 
létezőnek.
Bódy Gábor – ideiglenes főiskolai hallgató.”

2. Várkonyi válasza Bódy kérelmére
Ez az irat egy évvel későbbi esetről tanúskodik. 1975 júniusában Bódy kérel-
met írt Várkonyinak, mivel nem tudta időben leadni a vizsgafilmjének forga-
tókönyvét. Tekintettel arra, hogy ez Bódy utolsó éve, itt a záróvizsga filmről, 
vagy diplomafilmről van szó, ami tudjuk, hogy végül az Amerikai anzix lett. 
Várkonyi elfogadja Bódy magyarázatát, hogy miért nem adta le időre a forga-
tókönyvet, azonban arra is figyelmezteti Bódyt, hogy a késedelem miatt a Fő-
iskola nem tudja legyártani a tervezett filmet. Hogy ennek ellenére mégis te-
hessen diplomavizsgát a többi évfolyamtársával együtt 1975 szeptemberében 
Várkonyi azt javasolja a Film és televízió főtanszaknak, hogy Bódyra nézve, 
személyre szólóan oldja fel azt az általános szabályt, hogy csak a Főiskolán 
készült film fogadható el vizsgafilmnek. Ez ad végül is lehetőséget Bódynak 
arra, hogy a BBS-ben készített Amerikai anzix vizsgafilmként is elfogadásra 
kerüljön.

3. A Filmarchívum levele Várkonyinak
A három dokumentum közül bizonyos értelemben ez a legizgalmasabb. 1974 
október 15-ei dátummal Dr. Molnár István a Magyar Filmtudományi Intézet és 
Filmarchívum vezetője egy példátlan eset miatt fordul Várkonyi Zoltán rektor-
hoz. 
 A levélből kiderül, hogy a Filmarchívum rendszeresen kölcsönzött film-
kópiákat a hallgatók és oktatók számára a képzést támogatva ezzel. Többször 
is előfordult, hogy ezeket a kópiákat a hallgatók vágóasztalon nézték meg, 
ami jóval nagyobb igénybevételt jelent ez mint egy hagyományos vetítés. 
Erről korábban többször is értesítette a tanulmányi osztályt az Archívum,  
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hogy különösen figyeljenek oda arra, hogy ilyen ne történjen. 
 A bevezetőt követően tér rá Molnár arra a példátlan esetre, aminek elkö-
vetője Bódy volt. A Filmraktár Bódy részére – Vadász elvtárs írásbeli kérése 
alapján – díjmentesen bocsájtott rendelkezésre kópiákat készülő vizsgafilm-
jéhez (szintén a Hogyan verekedett-ről lehet szó). Azonban a visszaszállítás 
után a szokásos ellenőrzés során durva csonkítást találtak több kópiánál is. 
Fordítva beragasztott jeleneteket, nem kockára vágott ún. ugró-ragasztást, 
illetve képminőség eltérést a beragasztott részleteknél, amiből feltételezték, 
hogy olyan részletek kerültek a kópiába, ami korábban nem volt annak része. 
A példátlan eset miatt Molnár jelzi, hogy Bódy számára a továbbiakban sem 
kölcsönözni nem kívánnak semmit, de helyben való megtekintést sem enge-
délyezik a számára ezután. 
 Hogy mit válaszolt Várkonyi erre, vagy milyen következménye volt en-
nek a Főiskolán Bódy felé, arról nincsenek információink egyelőre. A Főiskolai 
Bódy dossziéban nem szerepel más olyan anyag, ami erre az ügyre vonatkoz-
na. Az, hogy a ’70-es évekbeli levelezésből megvan-e bármi is az Archívum 
gyűjteményében, az egyelőre nem tisztázott. 2019 végén először a Filmarchí-
vum épületében kezdődött épület felújítás, majd a járvány miatti bezárások 
akadályozták ennek kiderítését, így ez a feladat még előttem áll.
 Az mindenesetre nagyon izgalmas, hogy egyfelől mintha betekinthet-
nénk a kulisszák mögé a levél által, hiszen meglátjuk, hogy Bódy hogyan kí-
sérletezik a film alapvető sajátosságaival, igaz, nem éppen a legmegfelelőbb 
formában. Nem tudjuk, hogy a szóban forgó kópiákon milyen filmanyagok 
szerepeltek – talán ez is kiderül majd egyszer az archívum állományából – 
de tekintve, hogy a Hogyan verekedett-re készült ekkor Bódy, talán feltéte-
lezhető, hogy híradó felvételek, esetleg ismeretterjesztő vagy propaganda 
filmek lehettek azok, amiket ekkor kölcsönzött az Archívumtól. A fordított 
beragasztás, az ugró-ragasztás, vagy a különféle felvételek keverése mint 
eszköz többször is megjelenik Bódynál, elég csak a hulladék anyagból készült 
Vadászat kisrókákra c. szemléltető anyagára gondolni. 
 Az esetből mindazonáltal jól kiolvasható két alapvető vonása akár a sze-
replőknek, akár a korszaknak. Egyfelől Bódy hozzáállásáról gondolhatjuk, 
hogy valamiféle nagyképűség jellemzi, hiszen ő még ezt is megteheti, azon-
ban én inkább azt látom ebben – feltételezve, hogy nem mozifilmekről, hanem 
a korábban említett típusú filmes anyagokról lehetett szó – hogy ezeknek az 
anyagoknak, amiket felhasznált, amikkel kísérletezett nem volt eszmei érté-
ke, illetve ezek a számára alapanyagként jelentek meg, amik egy alkotásnak 
részesei lehetnek. A viselkedésében természetesen ott van a határsértés, ami 
viszont jól mutatja, hogy egyáltalán nem az akkori keretek között gondolko-
dott. A másik fontos vonás, amit látnunk kell ebben a történetben, az az Archí-
vum vezetőjének kijelentéséből olvasható ki. Amellett, hogy persze az ő első-
rendű feladata a filmes állomány védelme, esélyét sem találjuk benne annak,  

43  



 Farkas György: Széljegyzetek egy kutatáshoz

hogy az a fajta kísérleti megközelítés, amit Bódy képviselt, egy esetle-
ges határsértés, szabályszegés nélkül is megértésre talált volna nála. 

Önéletrajzok
Napjainkban, ha szóba kerül az önéletrajz, mint szöveg típus, kevésbé érthető 
ennek jelentősége, mint évtizedekkel ezelőtt. Manapság egy álláspályázatnál 
szinte kizárólag az ún. amerikai típusú CV formátummal találkozunk, amely-
ben a könnyen összehasonlítható adattartalom kerül előtérbe és szinte tel-
jesen elvész az önéletrajz tulajdonosának személyisége, egyedisége. Ehhez 
képest a sokáig egyeduralkodó önéletrajz forma, amely folyószövegbe fogal-
mazta ezeket az adatokat teret engedett a nyelvi kifejezés sokszínű lehetősé-
geinek, illetve olyan információk átadására is, amelyeket tény adatként nem 
lehetett volna kategóriákba sorolni.
 Bódy sokat idézett 1981-ben, egy DAAD ösztöndíjhoz írt önéletrajza kü-
lönösképpen tükrözi ezeket a lehetőségeket. Szinte azt is mondhatjuk, novel-
lai megoldásokkal tárja elénk addigi életét a szerző. Ezekből az eszközökből 
az is feltételezhető, hogy akár ebből a 10 év távlatból3 is működhetett az a 
metódus, hogy a korábbi eseményeket az idő eltelte, vagy éppen az elmesélt-
ség foka már eltávolította a száraz tényektől. Természetesen a két önéletrajz 
olyan értelemben nem hasonlítható össze, hogy más környezetben, más céllal 
és más országban került benyújtásra, mégis érdekes részletek rajzolódnak ki.
A főiskolára benyújtott önéletrajz egy gépelt oldalnyi szöveg, három bekez-
désben. Három sor alatt el is jut az egyetemig. „Húsz éves koromig tehát 
megszakítatlanul az átlagos diákéletet éltem.” A következő pár sorban pe-
dig arra ad magyarázatot, hogy miért halasztott egy évet az ELTE-n. „… egy 
raktárban munkát vállaltam, majd vidékre utaztam. Az ország több területén 
megfordultam és megismerkedtem a különböző életmódokkal, munkaformák-
kal.”
 Ha ezt az időszakot az 1981-es önéletrajzban vizsgáljuk, akkor sokkal ka-
landosabb részleteket, illetve fontos, személyiségformáló történésekre is talá-
lunk. Bódy részletesen ír családja történetéről, majd szülei válásáról, az NDK 
úttörőtáborban töltött három hónapról, a gimnázium alatti hiányzásairól, ami 
miatt majdnem kicsapták, KISZ-es Ifivezetői időszakáról, majd az Ilka utcai 
galeriről, a szerelmi csalódásokról, vagy Jánossy Ferenccel töltött elmegyógy-
intézeti időszakáról. Nem mondhatjuk, hogy mindezen információk negatívan 
hatottak volna egy főiskolai felvételinél. Találunk ilyet is, olyat is. Azonban ebből 
a főiskolai önéletrajzból mindezeket kihagyja Bódy, nem beszél egyáltalán erről 
az időszakról, csupán azokat a tényeket, amelyeket muszáj, mert más forrásból 
amúgy is előkerülne. Hogy hova járt középiskolába azt megemlíti, bár az ELTE-s 
leckekönyvből ez úgyis látható. Magyarázatot ad az egy év halasztásra, hiszen 
ez ismét olyan adat, amit láthatnak enélkül is, és talán magyarázatot igényel.  

3 A két önéletrajz írása között eltelt 10 évre gondolok itt, ami az egyes említett események 
esetében akár ennél több is.
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 Az önéletrajz második bekezdésében ismerteti, hogy 1965/66-tól már 
részt vesz forgatókönyvírásban – ekkor a korábbi irodalmi érdeklődése át-
csap a film iránti vonzalomba. Illetve megemlít egy olyan tényt, amit ugyan 
több helyről is hallhattunk korábban, de írásos nyoma eddig nem került elő, 
mégpedig, hogy már 1968-ban felvételizett a Főiskolára, de akkor a második 
rostán nem engedték tovább azzal az indokkal, hogy előbb végezze el az EL-
TE-n folyamatban lévő tanulmányait. Érdekes, hogy erről az első kísérletről az 
1981-es írásban nem tesz említést, pedig ott kifejezetten kapcsolódhatna ez 
az elutasítás ahhoz, ahogyan aztán véleményt alkot a Főiskolai hangulatról. 
A következő pár mondat az 1969-es forgatókönyvpályázatról (Agitátorok – 
a film címe nem jelenik meg, köszönhetően annak, hogy ekkorra már rég 
betiltották a filmet) és ennek kapcsán az ELTE-s tanulmányokban bekövet-
kezett változásról (levelező tagozat) szól. Ezek az 1981-es anyagban is épp-
ilyen röviden, talán szárazan kerülnek bemutatásra, bár ott Bódy említést 
tesz arról, hogy forgatókönyvében az 1968-as ideológiai hullámzásnak is kife-
jezésére törekedett, amelynek résztvevője nem, csak szemlélője volt. Majd a 
második bekezdés második fele már a nyelvfilozófiai, szemiotikai érdeklődést 
és tanulmányokat írja le, és ebből kibontakozva így ír tovább: „Az európai 
filmszemiotikai irodalom ismeretében kidolgoztam egy önálló film-leíró, sze-
miotikai rendszert, ez szakdolgozatom tárgya is.” 
 Végül a harmadik bekezdésben a „szociológiai filmcsoportot” program ki-
dolgozásáról és a BBS-től kapott lehetőségről szól, amellyel egy kisfilm meg-
rendezéséhez juthatott. Így a remélt szeptemberi főiskolai kezdésig az ELTE-s 
tanulmányok valamint a kisfilm befejezése vár rá. Így zárja önéletrajzát: „Ez a 
kettősség távlati céljaimmal is egybevág. Számomra az „elmélet” és a „film”, 
mint két komplementer nyelvezet, a gondolkodás és a kifejezés maradéktalan 
megvalósulását ígéri.”

Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára 
Bódy állambiztonsági szerepéről először a 2011-ben megjelent Fedőneve: 
„szocializmus”4 c. könyvben olvashattunk. Gervai András ebben a kötetben 
elsősorban a művészeti élet és a titkosszolgálat Kádár-kori összefüggéseit 
mutatta be konkrét esetek alapján. A könyv 10. fejezetében, a Tüzes an-
gyalban írja le Bódy történetét. Bár a kötet egészéből – illetve további írá-
saiból – látható, hogy Gervai igyekezett a minél körültekintőbben eljárni az 
egyes ügyekkel kapcsolatban, és minél pontosabban utánajárni minden le-
hetséges információnak, mégis akadtak olyan pontok, ahol más eredményre 
jutottam. Éppen ezért tartom érdemesnek megírni ezt a fejezetet, amelyben 
próbálom azokat a pontokat tisztázni, ahol esetleg más szempontok figye-
lembe vételét ajánlom a rendelkezésre álló információk értelmezésében. Az 
itt következő adatokat az ÁBTL-ben található anyagok alapján adom közre. 

4 Gervai András, Fedőneve „szocializmus”, Jelenkor, Pécs, 2011.
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Gervai nem ír az említett könyvben arról, hogy milyen módon sikerült az 
ÁBTL-ben található anyagokból Bódy nevét dekódolni. A dossziéban Pesti fe-
dőnéven szereplő tmb. – azaz titkos megbízott – személyének kilétére vélhe-
tően az adott megoldást, hogy a dosszié első anyaga a Holt színház címmel 
korábban, 1996-ban megjelent Bódy írás. Bár az első megjelenés helyén5  
nincs arra vonatkozó jegyzet, hogy honnan vette a kötet szerkesztője ezt az 
anyagot, feltételezhető, hogy az OSZK-ban letétbe helyezett Bódy hagyaték-
ból származik.6  
 A Pesti fedőnéven található dosszié anyaga meglehetősen rövid. Konkré-
tan 20 tétel található benne, amiből az első Bódy tanulmánya, a további anya-
gok pedig Kazai Zoltán (rendőr hadnagy, később főhadnagy) és Hanusz Gyula 
(rendőr alezredes) által írt jelentések. A dosszié fedelén található dátumok 
szerint 1973. november 26-án nyitották meg, és 1981 április 9-én zárják le. 
 A 19 jelentés dátumait nézve nem érezzük azt, hogy minden egészen 
egzakt lenne a kronológiában. Minden jelentésnél találunk egy dátumot, a 
jelentés elkészítésének dátumát, illetve egy másik dátumot, hogy mikori ta-
lálkozóról szól a jelentés. Esetekben még egy dátum megjelenik, a tervezett 
következő találkozóé. 
 

5 Végtelen kép, szerk. Peternák Miklós, Pesti Szalon, Bp, 1996.
6 A hagyaték nem került katalogizálásra, azonban tudható, hogy a ’90-es évek végén 
Peternák Miklós, majd a Bódy Gábor összegyűjtött filmművészeti írásai c. sorozat első kö-
tetéhez Zalán Vincze is átnézte a hagyaték anyagát. 
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A táblázatból látható, hogy a legtöbb esetben akár hónapok is elteltek a ta-
lálkozó és az arról szóló jelentés elkészülte között. Az első jelentések között 
még találunk olyan leírást, ahol Kazai arról próbálja meggyőzni Bódyt, hogy 
mondja magnóra a beszámolóját, mert nem biztos, hogy az elmondás és a 
rendőr jegyzetelése alapján minden információt tudnak rögzíteni. Tehát ez a 
fajta bizonytalanság már a jelentéseket készítőket is zavarta. Az ellentmon-
dásos részletekre csak egy példa: az 1974. március 19-ei jelentésben Kazai a 
február 15-ei rendkívüli találkozóról számol be. Bódy azért találkozik Kazaival, 
mert úgy gondolja, lelepleződhetett ismerősei előtt. A találkozón megállapod-
nak arról, hogy február 25-én találkoznak <a Bőrös fn. „T” lakáson>. Ehhez 
képest a sorban következő jelentés, ami azzal a szöveggel kezdődik, hogy <a 
Bőrös fn. „T” lakáson történt találkozón…> egészen más dátumokat találunk, 
olyanokat, amik nem illeszkednek a képbe. A jelentés szerint ez a találkozó 
február 11-én történt, vagyis a rendkívüli találkozó előtt 4 nappal. A jelentést 
pedig február 20-án írta Kazai, vagyis a rendkívüli találkozó után öt nappal, 
amiről viszont a jelentést csak több mint egy hónappal később írta meg. Illet-
ve, hogy még fokozzuk a káoszt, az ezt követő jelentés, amit március 26-án 
írt meg Kazai (a rendkívüli találkozóról készített jelentés után egy héttel) egy 
február 4-ei szintén rendkívüli találkozót mutat be, ahol a balatonboglári ese-
ményekről kérdezi Bódyt. A találkozó rendkívüli jellege miatt nem ad Bódynak 
feladatot. Ha csak ezeket az időpont anomáliákat nézzük is, jól érezhető, hogy 
mennyire zavaros a rendelkezésre álló anyag, főleg, ha még azt a lehetőséget 
is hozzávesszük, hogy ez nem az eredetileg keletkezett teljes iratmennyiség, 
hanem annak valamilyen formában megcsonkított, kiválogatott maradéka.7 
 Ehhez elegendő csak azt megnézni, hogy az egyes évekből hány je-
lentést találunk a dossziéban. Míg a beszervezést (1973 vége) követő évből 
(1974) 9 jelentést találunk, addig 1975-ből csak kettőt, majd miután ebben 
azt jegyzi meg Kazai, hogy sűrűbben kell találkozniuk, 1976-ból csak egyet(!), 
majd 1977-ből 6 jelentést, és ezzel vége. Annak ellenére, hogy a dossziét 
csak 1981-ben zárják le. Persze, elképzelhető, hogy 1978-tól egyáltalán nem 
sikerül Bódyval találkozni, mindenféle kifogásokat talál, nem ér rá, forgat, 
utazik, stb. de ettől még Kazaiéknak meg volt a lehetősége, hogy kényszerít-
sék Bódyt az együttműködésre, ha szükséges, hiszen éppen a külföldi utak 
(fesztiválok, filmbemutatók) megakadályozásával akár befolyásolhatták volna 
Bódyt abba az irányba, amely nekik szükséges. 
 Fontos részlet, hogy ezekből a jelentésekből még csak találgatni sem 
lehet azt, hogy milyen előnyöket szerzett Bódy az együttműködésből, ha vol-
tak ilyenek. Több ezzel kapcsolatos cikkben is megjelent – ahogy Gervai is 
találgat efelől – hogy talán a főiskolai felvétel volt az ára az együttműködés-
nek. Ez teljesen téves elképzelés, hiszen cikkem első felében már láthattuk, 

7 A titkosszolgálati iratokról és azok állapotáról ajánlom olvasásra ehhez: Ungváry Kriszti-
án, A szembenézés hiánya, Bp, 2017.
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hogy a főiskolai felvételre 1971-ben került sor, vagyis több évvel a beszervező 
beszélgetést megelőzően. Egy másik találgatás szerint az együttműködésért 
kapott támogatást a filmjeihez Bódy. Ennek az iratokban nincs nyoma, se 
Bódy felől ilyen kérés, se Kazaiék részéről ilyen megállapítás. Ha Bódy filmo-
gráfiáját illetve a történeti kronológiát nézzük, akkor pont az ellenkezője raj-
zolódik ki a dátumokból. Bódy 1975-ben készíti el az Amerikai anzix-ot mint 
diplomafilmjét, a BBS támogatásával. 1975-ben nincs ideje találkozni Kazaival 
(2 jelentés készül egész évben – ekkor írja Kazai, hogy sűríteni kell a talál-
kozókat). 1976-ban a Filmiskolát készíti el az Iskolatelevízió számára. 1977-
ben egy tv-filmet, illetve a Kozmikus szemet kezdi forgatni, ami félbemarad: 
itt pont jól jött volna a támogatás, de több helyen is szervezeti bürokratikus 
akadályok miatt nem jut előre a forgatás. 1978-ban ismét egy tv-film, vala-
mint a Privát történelem, azonban ebből az évből már nincsenek jelentések. 
Az Amerikai anzix-szal és a Privát történelemmel is több külföldi fesztiválon 
megfordul, ez jelenthet akadályt abban, hogy találkozzon Kazaiékkal. Majd 
1979-től a Psyché-t kezdi forgatni.
 Hogy az együttműködésért cserébe Bódy esetleg szabadon utazhatott 
volna, ez akár lehetne egy reális magyarázat, bár ezek az utazások minden 
esetben a filmekkel kapcsolatosak (fesztiválok, bemutatók) amelyek a vas-
függöny mögötti országnak kifejezetten pozitív reklámnak minősülnek, hiszen 
pont az alkotás és az alkotó szabadságát tükrözi. Úgy hogy ezzel mindkét ol-
dal egyformán nyert. 
 Azzal kapcsolatban is csak találgatásokra tudunk „támaszkodni”, hogy 
egyáltalán hogyan sikerült Bódyt beszervezni, mi volt, ami erre motiválta. 
Sok olyan történettel találkozhattunk, ahol a beszervezendő alanyt zsarolás-
sal vagy valami tényleges előny ígéretével sikerült rábírni arra, hogy informá-
ciókat szolgáltasson. Sok esetben pedig csak annyi szerepel a beszervezési 
anyagokon, hogy a beszervezés alapja: hazafias. Miközben erről a korszakról 
alapvetően a pártállamisággal és a rendőrállammal szemben álló ellenzéki-
ek és értelmiségiek koordinátarendszerében gondolkozunk, érdemes kicsit a 
korszakot is polarizáltabban nézni. Az 1968-as prágai események illetve az új 
gazdasági mechanizmus visszafordítását követően a ’70-es évek elejétől egy 
elég fagyos korszak kezdődik Magyarországon, amiben legkevésbé az az el-
képzelés az általános, hogy a Kádár-rendszernek hamarosan, vagy egyáltalán 
bármikor is vége lehet. Ebben a közegben, amit egy masszív államgépezet és a 
társadalmi rendszer kiforrott struktúrája jelent, az állami hatalmat végrehajtó 
szervezetek (mint például a rendőrség) nem feltétlenül csak mint ellenség jele-
nik meg, hanem egy olyan államhatalom képviselője, amelynek tetteivel adott 
esetben nem értek egyet, de ettől még azt az államot képviseli, amelynek 
állampolgára vagyok. Ha ehhez még hozzá vesszük azt a sajátos tényt, hogy 
pont a ’60-as évek végén elsősorban olyan politikai szervezkedések kerül-
nek a titkosszolgálat fókuszába is, amelyek inkább nevezhetők szélsőbaloldali 
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eszmék által vezérelt törekvéseknek, akkor teljesen elfogadható, hogy ebben 
a helyzetben valaki ténylegesen azzal a motivációval igyekszik együttműködni 
a hatalommal, mert attól valami pozitív eredményt vár. Ha Bódy motivációi 
között szerepelt is ilyen, nem lehetett hosszú ideig befolyásoló tényező. 
 Másfelől elképzelhető, hogy Bódy úgy vélte, ezt az egész folyamatot és 
azt a két személyt, akikkel kapcsolatban volt, ő irányítja, minden a kezében 
van, ez nem kerekedhet föléje. Ragaszkodása Kazaihoz és Hanuszhoz a jelen-
tésekben is megtalálható. Már a kezdet kezdetén kijelenti, hogy a személyük 
miatt egyezett bele az együttműködésbe, és ha ez változna, akkor arról előre 
szeretne tudni. 
 Egy másik lényeges része a jelentések értékelésének, hogy milyen in-
formációkkal szolgált Bódy, illetve ezek milyen kihatással voltak bárkire is. 
Gervai András könyvéből azt olvashatjuk ki, hogy a legtöbb esetben azokról, 
akikről Kazaiék kérdezik, negatívan, lekicsinylően nyilatkozik. Ha figyelmesen 
olvassuk a jelentéseket, akkor főleg a számára fő feladatként kijelölt megfi-
gyelt személlyel kapcsolatban (Bíró Yvette) ezek a negatív kijelentések egy 
más értelmezési szempontot nyitnak meg. A megfigyelés, információgyűjtés 
és Bíróval való megismerkedési feladata még akkor indul, amikor Bíró Yvette 
a Filmkultúra vezetője. Éppen csak megkapja Bódy ezt a feladatot, amikor 
már leváltják. Eleve Bódy nem érti, hogy ha Bíróról bármi terhelő informá-
ció van a szolgálat birtokában, akkor hogy tölthet be ilyen funkciót. Viszont 
a negatív kijelentések mindegyike olyan irányú, amivel inkább a megfigyelt 
személy fontosságát próbálja csökkenteni ezek kijelentője. Akár, amikor arról 
beszél, hogy egy rendezvényen Bíró fontoskodott, mindenkivel beszélni akart, 
színlelt jókedvvel, vagy amikor Párizsból azt jelenti, hogy egyáltalán nem úgy 
fogadták Bírót, ahogy az elképzelte, kint nem számít olyan tekintélynek, mint 
várta, stb. Ezek inkább azt sugallják, hogy talán el kellene gondolkodni azon, 
hogy nem is a megfelelő embert figyelik, hiszen ez az ember csak fontosnak 
tűnik, de valójában csak a saját fontosságát próbálja erősíteni mások szemé-
ben. 

Színház a föld alatt
Ahogy említettem a Bódy dosszié első eleme az a szöveg, amely a Végtelen 
kép c. kötetben jelent meg először nyomtatásban. Itt Peternák Miklós mint 
a kötet szerkesztője azt a megjegyzést fűzi a szöveghez, hogy annak cím-
lapja hiányzik, ezért az első fejezetcímet használja (Holt színház). Az ÁBTL-
ben található dossziéban a Holt színház – Kulturális vákum fejezetcím felett 
szerepel a teljes anyag címe is: Színház a föld alatt. De mi is ez az anyag? 
Az 1974. január 3-ai első Kazai jelentés szerint ezt Bódy adta, mint a Halász-
színházról szóló „jelentés”. Olvasva az anyagot érezhető, hogy mennyire nem 
jelentés, és persze, hogy Kazaiék ezzel mennyire nem is tudtak mit kezdeni.8 

8 „A Halászékról írt jelentésével kapcsolatban elmondtuk neki, hogy jónak találjuk, azzal a 
megjegyzéssel, hogy a jövőben több konkrétumot írjon.”
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Elsősorban persze azért, mert ezt szinte biztosan nem jelentésként írta Bódy. 
A 15 A4-es gépelt oldalnyi anyag egyfelől nem Halász Péter egy vagy több 
előadásáról számol be, hanem egy elméleti rendszerbe helyezi el a színhá-
zi törekvéseket a ’70-es évek elejei Magyarországon. Ehhez színháztudo-
mányi elméletekre hivatkozik, többféle színházi törekvést mutat be, amik 
közül persze Halászék tevékenységét részletezi a leginkább, de ennek is 
megvan a logikus oka, az értelmiségi körben, ahová Bódy is tartozik, ép-
pen ez a „legdivatosabb” leginkább központi szerepet betöltő megmozdulás. 
 Bódy pont úgy foglalkozik ezzel a kérdéssel, mint később számos filmel-
méleti vagy filmes gyakorlati kérdéssel. Körül járja, rendszerbe próbálja fog-
lalni, elemzi, értelmezi, és legfőképp felvet megoldási javaslatokat, útkeresési 
lehetőségeket. Véleményem szerint ez az írás nem arra született válaszként, 
hogy Kazai kiadta utasításba, Halászékról szerezzen infókat. Ennek a témá-
nak a megírását vélhetően Bódy már korábban fontolgatta, akár részben már 
készen is lehetett, de az sem lehetetlen, hogy a teljes anyagot korábban meg-
írta, csak nem tudta megjelentetni. Ugyan a dossziéban szereplő szövegben 
még találunk módosításokat, javításokat, de ezek inkább csak egy-egy kifeje-
zés finomítása, vagyis utolsó simítások lehettek. Elképzelhető egy olyan for-
gatókönyv is, miszerint ez a színházi anyag már készen volt Bódynál, közben 
Kazai rávette Bódyt az együttműködésre és Halászról kért tőle anyagot, mire 
Bódy ezt adta. Na, ezzel kezdjetek valamit! Ami egyfelől mutatja, hogy talán 
volt benne egy olyan gondolat, megmutatja, hogy kivel állnak szemben – már 
intellektuálisan, illetve egyfajta cinikus humor is. Nem valószínű, hogy ezt a 
15 oldalnyi anyagot novemberben írta volna meg a beszervezés és a követke-
ző találkozó között. Inkább érezhető, hogy odadobta mintegy koncként, hogy 
addig is hagyják békén. 

(Bódy kutatásomat továbbra is folytatom, ha ehhez bármilyen eddig nem is-
mert információval, adalékkal rendelkezik, kérem, keressen meg a következő 
email címen: gy02gy.farkas@gmail.com)

 
50  



 2021/2 - NYÁR

 
51  


