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Hi va tá sos ti tok no kok
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A gye re kek val lo má sai után ér de mes talán a fel nőt te két is meg is mer ni. Ki vált képp azo két, 
akik bi zal mi hi va tá suk ré vén na pon ta szem be sül nek a ma gán- és köz ér de kű tit kok meg-
annyi szak mai, eti kai di lem májá  val. A kö vet ke ző ol da la kon csu pa ilyen „hi va tá sos ti tok nok” 
szó lal meg: orvos, pszi cho ló gus, lel kész, ta nár, ri por ter, do ku men tum fil mes, ügy véd, jogász 
és ügyészségi nyo mo zó – té mánk mai, ele ven tár sa dal mi össze füg gé se i nek ava tott is me rői.

Tő lük, egyebek közt, az alábbi kér dés ekre vár tunk vá laszt:

1. Van nak-e „örök” tit kok, avagy min den ti tok elé vül egy szer? Me lyek a sze mé lyes tit kok
fel fe dé sé nek írott és írat lan sza bá lyai? (meg vál to zott élet hely zet, az érin tet tek halála stb.)

2. Em lít sen né hány pél dát, hogy sa ját hi va tá sa kö ré ben mi szá mít „hét pe csé tes” ti tok-
nak, és mi az, ami nek „bi zal mas sá gi fo kát” eset ről eset re ma ga mér le gel he ti!?

3. Vál to zott-e az el múlt idők ben a ti tok tar tás sal kap cso la tos tár sa dal mi mo rál, s ha
igen, mi ként? (Pél dá ul: mi lyen új nor mák vagy nor ma sze gé sek ér zé kel he tők a nyil vá nos és 
ma gán szfé rá ban?)

4. Vál to zott-e az el múlt idők ben a ti tok tar tás sal kap cso la tos hi va tás ren di eti ka, és volt-e
pél da ar ra, hogy va la mely kol lé gá já nak ki rí vó in diszk ré ci ó ja (vissza élé se, zsa ro lá sa stb.) az 
egész szak ma el íté lé sét ki vál tot ta?

5. Ed di gi pá lyá ja so rán kö ve tett-e el – akarva-akaratlan – olyan in diszk ré ci ót, amit utó-
lag meg bánt? Volt-e a jó vá té tel re bár mi le he tő sé ge, és mi lett az eset kö vet kez mé nye?

6. Van nak-e „jó” és „rossz” tit kok – avagy mi lyen ér zés egy éle ten át má sok tit ka it hor-
doz ni-őriz ni?

7. Mi fé le ve szé lye ket rejt az őszin te ség, és mi in do kol hat ja a nyil vá nos ság ese ti kor lá to-
zá sát? 

7+1. Jó len ne, ha né hány ti tok kal (ti tok sze gés sel) kap cso la tos gyer mek- vagy if jú ko ri 
él mé nyé re is ki tér ne; fő ként ha úgy ér zi, az vala mi képp be fo lyá sol ta ké sőb bi pá lyá ját, hi va-
tás vá lasz tá sát.

„Or vos mivoltom a »tit kok edé nyé vé« ava tott…” 
Pallaghy Sán dor pszi chi á ter

Bár tu do má nyos fo lyó irat fel ké ré sé re írom e so ro kat, írásom ez egy szer a tu do má nyos
ság nak még a lát sza tát is igyek szik el ke rül ni. Sok kal in kább sze mé lyes be szá mo ló kí ván 
lenni azokról az érzésekről, gondolatokról és dilemmákról, melyek amindennapos 
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klinikai, szakrendelői gyakorlatban, vagy akár magánrendelésen az orvos-beteg
viszonytilletőenmegfogalmazódnak.

A ti tok mi ben lé te a gyógyítómunka ré sze, bár ko ránt sem or vo si je len ség csu pán; az 
általánosemberititoksajátosmegnyilvánulása,melytöbbnyireabűn,teher,szorongás
avagyaboldogság,kiválasztottság,örömkontextusábanértelmezhető.Magaafogalom
– „ti tok” – is egy szer re von zó és nyug ta la ní tó szá munk ra, azo nos a rej tet tel, az is me
ret len nel. Ko runk sok ti tok hoz nyúlt ava tat lan kéz zel, s a tit kos ság, a bi za lom alap ján 
működőorvoslástéppúgymegfosztottamisztériumától,mintazemberiéletmásintim
di men zi ó it. A val lá sos ság, a hit ma épp úgy a ta pin tat lan ra ci o na li tás ál do za ta, mi ként 
a szerelemés szexualitáskimondhatatlan,meghittörömei is.Mindenről lekívánták
rántanialeplet–ésúgytűnik,sikerült.A„nyers”valóságtitkaitólmegfosztvapedig
csekélyvonzástgyakorolazemberekre.Helyettetanúivagyunkkorunkúj,meglehető-
sen tal mi ti tok gyár tá sá nak és ok kult cso da vá rá sá nak. Az em be ri élet bi zal mas alap té
nye it ma ke ve sebb tisz te let öve zi, mint va la ha, s az in téz mé nyek, a tö meg tá jé koz ta tás 
alig mu tat res pek tust a ma gán élet iránt. Köz ügy és ma gán ügy egy re megy, a ti tok üz let 
for rá sa, szen zá ció té má ja, vagy az ot rom ba bü rok ra ti kus ügy ke ze lés ál do za ta.

Az em be ri tit kok dé del ge té se a ki vá lasz tott ság kel le mes, bor zon ga tó ér zé sé vel tölt 
el, ér té ket je lent szá munk ra – „le lep le zé sük”, nap fény re ke rü lé sük így ép pen e sa já tos 
értéktőlfoszthatmeg.Atitokértékkéemelhetbármit:egygyermekisismeriadolgok
titkolásánakízétvagysúlyát,éséppúgyszenvedhetannakerőszakosvagytapintatlan
meg fosz tá sá tól. A ti tok azon ban ne megy szer sú lyos élet te her is le het, va ló sá gos vagy 
vélt bűnök hordozásának kísérője. Sokak számára láthatómegkönnyebbülést jelent
másokeffajtatitkainakfeltörése.Atakargatottbűnöket,visszaéléseketrejtőhomályt
azélesrivaldafényhirtelenszertefoszlatja,saleleplezettottállelőttünkszánalmasan,
pőrénvacogva.Ésamígönfeledtenlekötbennünketelátvány,legalábbaddigsemkell
a ma gunk ha son ló nyo mo rú sá ga i val baj lód nunk…

Az or vo si hi va tás egyik meg ha tá ro zó mo men tu ma a pá ci ens ön fel tá rul ko zá sa. A 
titokrészesévéváltorvosnincskönnyűhelyzetben,kiváltképpmanapság.Atársadalmi
titkolózásáltaljelentősenmegnöveltsúlyúemberititkokközlésealapvetőközösséget
te remt a tit kok for rá sa és a be ava tott: a pá ci ens és az or vos kö zött. Ke ve set ír nak azon
ban ar ról, hogy a pá ci ens tit ka i nak bir tok lá sa mi lyen sú lyú ter het je lent az or vos szá
mára.Holottatesti-lelkititkokévekalattfelgyűlősokaságamélyenérinti,ésszükség-
képp mind egy re for mál ja ma gát a gyó gyí tó sze mélyt is. A gyo mor fe ké lyes or vos fe ké
lyes be te ge pa na sza it alig ha nem min den ki más nál na gyobb meg ér tés sel tud ja ke zel ni, 
hiszenvalamennyipanaszismerőskénthangzikszámára,sazérzelmiazonosuláseleve
mé lyebb meg ér té sét ga ran tál ja a konk rét fáj dal mak nak, élet vi tel nek és pa na szok nak.

Va ló já ban, így vagy úgy, min den or vos sé rült – hi szen ha nem így len ne, nyil ván más 
pá lyát vá lasz tott vol na ma gá nak. Aszklepiosz, a gö rög mi to ló gia gyó gyí tó is te ne is sán
ta volt, és bot ra tá masz kod va járt.

Ne gyed szá za dos or vo si pra xi som so rán ugya nazt ész lel het tem, mint kol lé gá im. Pusz
tán or vos mivoltom a tit kok edé nyé vé ava tott, a be teg bi zal má nak le té te mé nye se, tit ka i
nakkezelőjelettem.Apszichiátriaipályamégezenfelülistovábbipróbatételeketjelent
mindenpraktizálóorvos számára.A társadalmilagnegatívmegítélésűélettényekvagy
bűnnéminősítettbetegségek,devianciákrendreatitkokleplénekvédelmébekényszerül-
nek, vi se lé sük igen ne héz. Az el me be teg sé gek vagy sze xu á lis de vi an ci ák, az al ko ho liz mus 
vagyadrogfüggőség,aHIV-pozitivitástörvényiszankcionálásavagyszégyenáltalisúj-
tottságanemritkánerősenhátráltatjaebajokgyökereinekfeltárását.Személyesénünket
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amúgy is el hall ga tá sok, tit kok so ka sá gá val véd jük; amit ma gunk ról köz re a dunk, az 
jórészt nem egyéb,mint egy nem létező, ámmások által akceptálható avagy vágyott
önkép.Avalósdolgoktöbbnyirelatensekmaradnak,emberilényegünkönmagunkelől
isrejtett.Érthető,haezekkényszerűfeltárásaameztelenségkiszolgáltatottérzésétkelti,
meg ri aszt és fé le lem mel tölt el. A kö zös sé gi meg íté lés eny hébb vol ta ugya nak kor gyak
ran igen nagy se gít sé get nyújt hat. Nem rég az egyik volt ame ri kai el nök fe le sé ge a nyil vá
nosság előttmegvallotta, hogy alkoholista, ezáltal sokmillió honfitársának könnyítve
meg a probléma nyíltabb kezelését. A homoszexualitás vállalása aMeleg Büszkeség
Napját(TheDayofGayPrideParade)követőenúgyszinténérezhetőennyíltabblett.
Ideálisesetbenazorvosititoktartásfeltételnélkülikell,hogylegyen–kiváltképpa

már em lí tett, tár sa dal mi lag el ítélt be teg sé gek gyó gyí tói kö ré ben. Az or vos azon ban biz
to sí tó tár sa sá gok ál tal fi ze tett al kal ma zott, aki szi go rú tör vé nyes kor lá tok közt vég zi a 
dol gát, ha tó sá gi funk ci ók kal fel ru ház va és meg ter hel ve. Rá adá sul a be teg sé gek komp
lexgyógyításánálkollégák,nővérekésasszisztensekhadáratámaszkodik,napmintnap
velük is tudatva betegeinek legszemélyesebb adatait.A gyógyításra jelentkező beteg
márazelsőpillanattólfogvabizalmasadataikiszolgáltatásárakényszerül,ésbiztosított-
kéntaligvanmódanonimgyógyítására.Kórelőzményiadatait, „vallomását”–amely
nem egy szer tör vény ál tal szank ci o nált té nye ket is tar tal maz hat – rög vest „ak ták ban” 
rögzítik.Atitkokarchiválása,nyilvántartása,aszámítógépesrendszerbőlvalótetszőle-
geselőhívhatósága,bűnügyi,hatóságifelhasználhatóságaúgyszinténbizalmasközlései-
nekkorlátozásárakésztethetiabeteget.Adrogosbetegektöbbségejoggaltartettől,és
azellenkezőjérőlaliggyőzhetőmeg.Aszakrendelőigyakorlatbanszintemindennapos,
hogyarendőrség„alátókörébekerült”személyekrőlorvositájékoztatástkövetel,sma
márszámoscégteszimunkahelyialkalmazáselőfeltételévéanegatívpszichiátriaielő-
éle tet, ar ra kény sze rít ve a mun ka vál la lót, hogy a pszi chi át ri ai gon do zó tól iga zo lást kér
jen az ob li gát szö veg gel: „pszi chi át ri ai nyil ván tar tá sunk ban nem sze re pel”. A szom széd
ja ál tal a gyám ha tó ság nak be je len tett gya nút lan pol gár ügyé ben – or vo si kez de mé nye
zés nél kül! – nem egy gyám ha tó ság kí sé relt meg kri ti kát la nul el me kór ta ni vizs gá la tot 
kérni,megállapítandó,hogyazillető„nemszenved-ecselekvőképességetkizáróelme-
állapotban”.Ámazorvosititkotolykor–igencsakkéteseszközökkel–belülrőlisintéz-
mé nye sí te ni pró bál ják… A nyolc va nas évek ele jén az egyik ha zai, igaz ság ügyi pszi chi át
riaiintézetbőltávozvatitoktartásikötelezettségetírattakalávelem,amelynyilvánnem
a be te gek ér dek vé del mét kí ván ta fo koz ni – sok kal in kább az in téz mény sa nya rú 
belviszonyait ho mály ban tar ta ni. Egy köz kór há zi kol lé ga, mi u tán tu do má sá ra ju tott, 
hogyazáltalagyógykezeltbetegheroinista,errőlhaladéktalanuljelentésttettarendőr-
ségnek.Máskorafájdalmastitkok,abizalmaspanaszokirántiteljesérdektelenségdöb-
bent he ti meg a be te get… Egy bu da pes ti köz kór ház ban el me be teg ség gya nú ja mi att 
hívtakkonzíliumbaegylátszólagmindenoknélkülsíró,idősasszonyhoz.Kérdésemre:
miértsír,aztfelelte:otthonpárnapjameghaltaférje.Ésmiértnemmondtaeleztaz
orvosának?–kérdeztem.„Itterresenkisemkíváncsi”–hangzottaválasz…Sokeset-
ben a család, a hozzátartozók sem kíméletesebbek,magától értődőnek veszik, hogy
felnőtt rokonuk orvosra bízott titkait megtudhassák. A kórházi pszichiátriai kezelés
utánazosztályokhivatalbólértesítikapszichiátriaiszakrendelőt–anélkül,hogyerrea
betegelőzőlegfelhatalmazástadottvolna.Azintézményesítettegészségügyszámáraez
agyakorlatnyilvánvalóelőnyökkeljár–devajonkiképviseliapáciensérdekeit?
Márpedigannakszolgálataazideálisorvoslétvalódirendeltetésevolna…Elvégrea

bizalomkeltőhozzáértéssagyógyítóetikusmagatartása–melynekelvbenfeltételnél-
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kü li nek kel le ne len nie! – az alap ja az egész or vosbe teg kap cso lat nak. A bi za lom mal 
feltártbetegségtörténetetsahozzákötődőélettényeketfeltétlenültitokbankelltarta-
ni, kizárólag a beteg személyes javát szem előtt tartva s amegelőlegezett bizalmat
gon do san ápol va – hisz e nél kül az or vo si hi va tás hu mán ol da la csak még to váb bi vesz
teségeket szenvedhet. Az íratlan szerződést pedig, amely éppen e bizalom alapján
or vos és be teg közt egy szer lét re jött, utó lag nem le het föl mon da ni…

„A bűn tu dat tit kot ter mel…”
Kö vér Ani kó pszi cho ló gus

Régótapszichoterápiát„művelő”pszichológuskéntjólteszem,hanéhaarraisgondo-
lok, hogy már tor zít a szem üve gem, ame lyen ke resz tül az em be rek vi lá gát szem lé lem. 
Ez óha tat la nul így van, hi szen na pi sok órá ban „prob lé más” sze mé lyi sé gek kel fog lal
ko zom.

Szá mom ra a vi lág leg ter mé sze te sebb dol ga, hogy az em be rek fél nek, szo ron ga nak, 
bűntudatuk van, kisebbségi érzésekkel küzdenek, gyűlölnek, szeretnek,megcsalnak,
el árul nak, gyá szol nak, ön gyil kos ság ra, ne tán per verz dol gok ra gon dol nak… Vagy 
éppenfrigidek,impotensek,gátlásosak,„nemelégjónők”,„nemelégjóférfiak”…És
per sze tit ko kat hor doz nak, mert hisz’ mind annyi an úgy vé lik: „má sok”, a „nor má lis” 
em be rek nem küz de nek ha son ló prob lé mák kal – vagy ha még is, úgy könnye dén meg
bir kóz nak ve lük, és bol do gan él nek to vább, amíg meg nem hal nak.

Né mi töp ren gés után az em be ri tit ko kat há rom cso port ba ren dez tem – ki zá ró lag 
alkalmihasználatra,a„tárgyalhatóságérdekében”.(Ismétcsak„torzítószemüvegem”
ha tá sá nak tud ha tó be, ha nem egy for ma rész le tes ség gel írok ró luk, bár mind há rom 
„tí pust” egya ránt fon tos nak te kin tem.) Ezek az ál ta lam – kis sé ön ké nye sen – al ko tott 
csoportokakövetkezők:1.„in ti mi tás tit kok”, 2. „bűn tu dat tit kok” és 3. „fog lal ko zás tit kok”.

Az in ti mi tástit kok a legkedveltebbek, mivel azokat két (vagy tetszőleges számú)
be ava tott anél kül bir to kol hat ja, hogy má sok nak ár ta na ve lük. Az ef fé le tit kok nem 
okoznakrosszérzéstsenkinek,viszontjólesőenerősítikkét(vagytöbb)emberössze-
tar to zásél mé nyét.
Ilyen a karácsonyi ajándékozás körüli, némely családbanmár-már követhetetlen

tit ko ló zás döm ping…
Vagy ami kor büsz kén be zse bel jük a nagyi di csé re tét ott ho nunk „cso dás” rendjéért, 

s csak mi tud juk, hogy ha egy szek rényt ki nyit na, ko szos ru hák zú dul ná nak a nya ká ba 
ton na szám…

Vagy ami kor a nász utunk ról ké szült fény ké pe ket – vi de ó kat – meg mu tat juk, és 
eszünk ágá ban sincs ar ról me sél ni, mit is csi nál tunk ab ban a ki lá tó to rony ban, csu pán a 
tájszépségeirőllelkendezünk…
Nemsorolomtovább,mivelalegtöbbünknekremélhetőlegtucatszámvannak–sőt

kell is, hogy legyenek – ef fé le „tit kai”. Aki nek pe dig nincs, az szin te biz to san haj la mos 
a fent em lí tett má so dik tí pus: a bűn tu dat ti tok hor do zá sá ra. Hi szen az in ti mi tástit kok 
hiá nya azt jel zi, hogy nin cse nek, és nem is igen vol tak biz ton sá gos, el fo ga dást, me leg
ségetnyújtókapcsolataia„titokhordozónak”, csupánkötődései,melyeknemvoltak
mél tó ak iga zi bi za lom ra.

A bűn tu dat tit kok ér zé kel te té sé re – me lyek kel vi szont már jócs kán akad dol ga egy 
pszi cho ló gus nak! – leg jobb ta lán, ha köl csön ve szek egy idé ze tet John Steinbeck Éden-
től ke let re c.regényéből.
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(Lee, a bölcs kí nai mond ja:)

A leg na gyobb ré mü let, ami egy gyer mek szí vét mar can gol hat ja, hogy: nem sze re tik! A 
po kol tól sem fél annyi ra, mint at tól, hogy vissza lö kik, el uta sít ják. Azt hi szem, nincs em ber 
a vi lá gon, aki ki sebbna gyobb mér ték ben ne érez te vol na a vissza uta sí tás gyöt rel mét. A 
mellőzésharagotszül,aharagvalamibűntamellőzésmegbosszulására,abűnpedigbűn-
tudattaljár–íme,azemberiségtörténete!Azthiszem,haavisszautasítást,amellőzéstki
le het ne kü szö böl ni, az em ber ter mé sze te is meg vál toz nék. Bi zo nyá ra ke ve sebb bo lond 
szaladgálnaköztünk.Ésszívemmélyénabbanisbiztosvagyok,hogynemlenneszükség
annyibörtönre.Ígyhátmindenittvanakezdet,azindulásunkkörül.Egygyermektőlmeg-
ta gad ják a sze re te tet, amely után só vá rog; er re meg rúg ja a macs kát, s ez zel má ris tit kos 
bűntrejteget.Egymásikgyermekpénztlop,hogymegtudjavásárolniaszeretetet,ahar-
madikmeghódítjaavilágot,ésmegintcsakbűnésbosszúésújabbbűn.Azemberazegyet-
lenbűntudatosállat.

Márpedigabűntudattitkottermel.
A sze ren csé sek tit ka ik jó ré szét „ki nö vik”; azok évek múl tán elé vül nek vagy el fe lej

tődnek.Hamégsem,akkorkésőbb„kisszínesként”mesélnekrólukszüleiknek,bará-
ta ik nak, sze rel mük nek, mun ka tár sa ik nak – bi zal mas vagy ke vés bé bi zal mas – be szél ge
té sek, em lék idé zé sek so rán. Hi szen mi re fel nö vünk (van, aki nek ez so sem si ke rül…), 
annyimindenrőlkiderül,hogymásokiséppenígyvoltak,ígyvannakezzel!
A kevésbé szerencsések, akik a kamaszkor után is hordozzák „szörnyű” titkaikat,

meg pró bál nak bul vár la pok, fil mek, köny vek, szak köny vek, internet stb. se gít sé gé vel 
tá jé ko zód ni: hogy mi ként is van nak mind ez zel má sok. Ez azon ban alig ha se gít het, 
hiszenazalaphelyzet,hogytitkátilletőensenkibensembízhat,ettőlmégszomorútény
ma rad.

Né há nyan kö zü lük el jut nak egy pszi cho ló gus hoz…
Azthiszem,meglepőenkevésazolyantitok,amiténylegtitoktudmaradni!Vala-

hogy úgy va gyunk ez zel, mint ami kor egy ké nyes hely zet ben ha zug ság ra kény sze rü
lünk…Magáraahelyzetreévek,sőtévtizedekmúltánistisztánemlékszünk,dearra
márnem,hogyabennünkfelmerülőhazugságokközülvégül ismelyiket„alkalmaz-
tuk”. Csak az ma rad meg ben nünk – de az kris tály tisz tán! –, hogy ha zug sá gun kat 
minek a leplezésére szántuk. Titkaink folytonos őrzése temérdek energiát követel
tőlünk,amielőbb-utóbblebukáshozvezet,mertbelefáradunkabba,hogynemmibir-
to kol juk a tit kot – ha nem az min ket.
Ilyen,egészcsaládokatmegterhelő„titok”,haagyerekelőlsokévenátelhallgatják,

hogy va ló já ban örök be fo ga dott.
Vagyhamindenkiúgytesz,minthaaszeretettcsaládtagnemisarákvégsőstádiu-

má ban len ne.
Vagy mint ha nem sej te né sen ki, hogy a csa lád va la mely tag ja ho mo sze xu á lis.
Vagy ha a gye rek úgy tud ja: meg halt az ap ja, mi köz ben egy má sik vá ros ban, föld ré

szen éli vi lá gát.
Vagy ha az anya nem haj lan dó tu do má sul ven ni, hogy új fér je bi zony mo lesz tál ja 

előzőházasságábólvaló,serdülőlányát.
Apéldákathosszanlehetnesorolni(ahánycsalád,annyiféletitok),detalánennyiből

isérzékelhető,miregondolok.
Ezekrőla„nagy”titkokróllegtöbbszörkiderül,hogymárrégótaközösek,csaképpen

mindenkiazthisziamásikrólvagymagáról,hogynembírnáelviselninyíltlelepleződé-
sü ket. A min den ko ri gye re kek pe dig, akik per sze szin tén ko ro sod nak – a ka masz ko ri 
he ves, lá za dó kor sza kot ki vé ve –, ma guk is haj la mo sak be tar ta ni e hall ga tó la gos 



40 replika40 replika

já ték sza bá lyo kat. An nál in kább, mi vel egy csa lád ban igen ne héz meg teremte ni az új, 
im már ti tok nél kü li egyen súlyt.
Deanemcsaládhozkötődőtitkoksemkevésbémegterhelők.
Máig emlékszem annak a fiatalembernek a kálváriájára, aki amunkahelyén sok

éven át el tit kol ta zsi dó szár ma zá sát. Le he tet len hely ze tek so rát kel lett át él nie. Kol lé
gáigyanútlanul„zsidóztak”jelenlétében,őmegilyenkorcsakbambánvigyorgott,hol-
ott leg szí ve seb ben be hú zott vol na ne kik egyet – és per sze ren de sen utál ta ma gát a 
gyávaságáért…Családjaelőttmegazttitkolta,hogy„remek”munkahelyénmiértnem
érzijólmagát,mélyenszégyellveelőttük,hogynemmerivállalnizsidóságát.Talánsze-
ren csém volt, hogy mun kám so rán ed dig nem ta lál koz tam olyan ti tok kal, ami tény leg 
„fel ad ja a lec két”. Olyas mi re gon do lok, hogy egy kli ens ne tán gyil kos sá got kö ve tett el, 
de en nek tit kát egye dül ve lem, a te ra pe u tá val haj lan dó meg osz ta ni… Így hát még 
mind ig hi he tem, hogy egy em ber éle té ben a bűn tu dat-tit kok tar tós (!) vi se lé se egyál ta
lánnemszükségszerű,ésmeglétükcsupánarravall,hogyatitokhordozórosszulsáfár-
kodikazemberikapcsolatokbanrejlőfantasztikuslehetőségekkel–persze,többnyire
ön hi bá ján kí vül…

Fog lal ko zás tit kok alatt olyan tit ko kat ér tek, me lyek kel mun ká ja so rán min den ki nek 
meg kell ta nul nia bán ni ah hoz, hogy a dol gát jól vé gez hes se. A fog lal ko zás tit kok bir
to ko sa le het kém – ve lük sze ren csé re még csak re gé nyek ben, fil mek ben ta lál koz tam –, 
po li ti kus, lel kész, üz let em ber, or vos, ügy véd, vagy ép pen pszi cho ló gus…
Nekünk, ez utóbbiaknak, az a legtisztább helyzet, ha egy független rendelőben

végezzükmunkánkatabennünketönkéntválasztóklienssel.Ilyenkortitoktartásiköte-
le zett sé günk nyil ván va ló, s azt nem is oly ne héz meg tar ta ni, hi szen ügy vé di szó hasz ná
lat tal él ve: „a kli ens ér de ke a leg fon to sabb”. Ha azu tán el visszük egy kol lé gánk hoz 
szupervízióraazesetet,mindkettőnkszámáraevidens,hogyapáciensneveéskonkrét
ada tai em lí té se nél kül dol go zunk. Ar ról nem szól va, hogy az így be ava tott kol lé gá ra is 
épp úgy ér vé nyes a ti tok tar tá si kö te le zett ség.
Valahánykliensünkélete,problémáiagyunkbanegy„csőben”vannakelraktározva,

amely be csak olyan kor né zünk be le, ami kor ve le dol go zunk. Ez arány lag ha mar meg
ta nul ha tó. Jó val ké nye sebb a hely zet, ha olyan szer ve zet ben vég zünk ta nács adást és – 
rit káb ban – pszi cho te rá pi át, ahol az al kal ma zó azért fi zet ben nün ket, hogy a szer ve zet 
néhány,vagyakárösszestagjánaknyújtsunkrendszeresszolgáltatást.Ilyenkor,sajnos,
márkevésbéegyértelmű,hogya„kliensérdekealegfontosabb”,satitoktartásisszá-
mos ne héz ség be üt köz het. Gyer mek ott ho ni pszi cho ló gus ként pél dá ul rend sze re sen 
fog lal koz tam azok kal a gye re kek kel, ka ma szok kal és nagy ko rú ak kal, akik ér de mes nek 
tartottakbizalmukra.Megkellmondanom:meglepőenkevesenvoltak–smégazokis
jópárszorkipróbáltak,mielőttelhitték,hogyténylegképesvagyoktartaniaszámat…
Nemegyszer előfordult például, hogy egy-egy konfliktus több résztvevője is igénybe
vette„szolgáltatásaimat”. Ilyenkorember legyena talpán,akiaklasszikus,„csöves”
mód szert ma ra dék ta la nul ér vé nye sí te ni tud ja. Az az mind un ta lan ke ve red het, hogy 
mikormelyik„csőbe”iskellbelenézni.

Nem rit kák az olyan hely ze tek sem, ami kor ko moly üt kö zés tá mad egyegy „kli en
sem”ésazintézményérdekeiközött.Igencsakmegizzadtampéldául,amikoregyutó-
gon do zott, gyer mek ott ho ni kli en sem – he te kig tar tó tu sa ko dás után – egy ki rí vó an 
sú lyos lo pás eset tit kát osz tot ta meg ve lem. Sze ren csém re már vi szony lag érett, nagy ko rú 
embervolt,akittestvére–magaazelkövető–avatottbeevalóbannehezenemészthető
ti tok ba, fel ol do zást, meg könnyeb bü lést re mél ve. Ezt azon ban kli en sem nem volt ké  
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pes meg ad ni ne ki, vi szont el árul ni sem akar ta, hi szen a test vé re sor sá ról volt szó. Köz
ben a meg ká ro sí tott mind na gyobb baj ba ke rült, mert ne ki kel lett bi zony gat nia ár tat lan
ságátazeltűntpénzzelkapcsolatban–ésperszenemhittnekisenki…Márkilátásba
helyeztékazesetbűnügyinyomozását,sazintézetzengettatalálgatásoktól…Amegol-
dás vé gül a leg ke vés bé raj tam, in kább érett kli en sem ta pin ta tán és ta lá lé kony sá gán 
mú lott.

Be val lom: ke vés dol got utá lok annyi ra, mint pszi cho ló gi ai „szak vé le mé nye ket” ír ni! 
Ez zel a ki je len tés sel, per sze, nem sa ját ér zel mi éle tem mel aka rom trak tál ni az ol va sót, 
csu pán a fog lal ko zás tit kok egyújabbkétesalfajajutottazeszembe.Muszájszenvednem
ve lük, ami ó ta csak a szak má ban va gyok. Dol goz tam pszi chi át ri ai osz tá lyon, ne ve lé si 
ta nács adók ban, kriminálpszichológusként, gyer mek ott hon ok ban, és min de nütt fej tö
réstokozott,hogymegbízóim,eszakvéleményekmegrendelőivajonmiféleemberek
lehetnek,shogyanolvassákmajd,amitapáciensrőlírok…Ígyszületteksorraacsak
„maszkoló”,a lényegrőlmitsem,avagycsakérintőlegesenszóló„pszichológiaivéle-
mények”,csupahangzatoséssemmitmondószakkifejezésselteletűzdelve…Ezekkel,
ha sok ra nem is men tek, leg alább nem tud tak vissza él ni a gyám hi va ta lok, bí ró sá gok, 
iskolákésleszázalékolóbizottságokdöntnökeisazilyen-olyanmunkahelyivezetők–
hatörténetesen„kockafejűek”voltak…(Elnézéstanemkockafejűektől!)
Jóvalaszemélyiségijogokvédelméneküdvözlendőmegjelenéseelőtt–vagyismég

az „át kos ban” – sa ját gya kor la tom ban be ve zet tem azt a mód szert, hogy a kli ens sel (vagy 
gondviselőjével)előbbelolvastatomazáltalamírtvéleményt,hogymegbeszélhessüka
kritikus részeket, amelyek netalán rosszuleshetnek neki. Ilyenkor, persze, lehetőleg
megisindoklomálláspontomat,shameggyőznekjogosságáról,úgyesetikorrekciókra
is kész va gyok.

Nem hi szem, hogy él a Föl dön em ber, aki ne szen ved te vol na már el tit ká nak el árul
tatását!Valamilyenkínostitokbotránybaígyvagyúgy,előbb-utóbbmindannyianbele-
keveredünk.Legtöbbszörméggyerekként,hisz’afelnőtteknekmindig is„magasabb
szempontjaik”vannak,és„rettentő”felelősségnekérzikagyereknevelést–agyermek-
ko ri in ti mi tás- és bűn tu dat tit kok pe dig jó val tö ré ke nyeb bek és ke ve seb bet nyom nak a 
latban,mintafelnőttvilágekényszerítő„magasabbszempontjai”.(Példáulafelnőttek
általolykevésségyakorolt,ámagyerektőlannálkíméletlenebbülszámonkért,feltét-
lenigazmondásikényszer.)Jóesetbengyermekkoriélményeinkbőlmegértjük,hogya
tit kok fon tos for má lói le het nek kap cso la ta ink nak, s így in kább aján dék nak te kint jük 
azo kat, me lye ket foly vást adunk és ka punk, és leg jobb szán dé kunk sze rint igyek szünk 
ismegőrizni,ameddigcsakszükséges.
Fentitöprengéseimtalánnemmindenkiszámárameggyőzőek.Könnyenlehet,hogy

kol lé gá im egész más ként cso por to sí ta nák a tit ko kat, vagy ép pen eszük ágá ban se len ne 
ilyesmit tenni –mertminek is?Remélem, azért sikerült legalább gondolatébresztő
so ro kat ír nom. Hisz’ vé gül is ez volt mind a dol gom, mind a szán dé kom.

„Nincs igaz mon dá si kö te le zett sé ge a ter helt nek…” 
TuriAndrás,aFővárosiÜgyészségiNyomozóhivatalosztályvezetője

Ti kos nyo mo zá sok, tit kos esz kö zök, tit kos szol gák… Az ál lam, a szol gá la ti, az üz le ti és 
amagántitok…Atitoktartalomésannakmegszűnése–megannyilétezőésértelmez-
hetőfogalomabüntetőeljárásban.Ezekafogalmakdefiniáltak,adefinícióknyilváno-
sak.Mégis,sokanmárazelsősorbanírtfogalmakolvastánismegborzonganak.Szá-
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mukraatitokamisztikum,azártság,illetveabezártságszinonimájánaktűnik,azadat
meg is me ré sé nek ti lal ma pe dig a sza bad ság va la mi fé le kor lá to zá sá val azo nos.

A ti tok a nyo mo zás ban óha tat la nul össze függ az ál lan dó bi zal mat lan ság gal: a nyo
mo zó nem re mél he ti a nyo mo zás kez de tén, hogy a va lós té nye ket tud ja meg, hi szen a 
civilizáltvilágbannincsigazmondásikötelezettségeaterheltnek;ésmertabűncselek-
mény nem az ál ta lá no san el fo ga dott em be ri ma ga tar tás for mák kö ré be tar to zik, szin te 
mindeneljárásiszereplőnekvalamilyenérdekefűződhetavalóstényekelhallgatásá-
hoz. Így a nyo mo zó ar ra tö rek szik, hogy fer dí té sek nél kü li ada tok hoz jus son: te le font 
hall gat has son le, le vél tit kot is mer jen meg stb. Ez a vá gya tör vé nyes, ha azon ban ezek 
al kal ma zá sa nyil vá nos sá got kap, a meg tu dott adat használhatósága is megint csak kér
déses lesz. Az így szerzett adatok rendszerint későbbmegismerhetőkké válnak, s a
bi zo nyí tás fon tos mér föld kö vei le het nek.
Anyomozó,azügyész,abíró,degyakranavédőisfolyamatosankezelbüntetőeljá-

rási titkokat.E titkokmegtartása tanulható, a titoktartás ellenőrizhető.Ügyészként
ki vá ló an együtt élünk olyan na pi tit kok kal, mint a fe dett nyo mo zó al kal ma zá sa egy 
konk rét ügy ben, vagy a bí rói en ge dély hez kö tött, kü lön le ges esz kö zök igénybevétele. 
Nem be szé lünk ar ról, hogy me lyik ügy ben él tünk is ve lük, ám egy más közt na pon ta 
meg vi tat juk, hogy bi zo nyos tí pu sú ügyek ben ér de mese al kal maz ni azo kat. Fe le sé günk 
nem tud hat ja meg, hogy az nap vég zett mun kánk nak vane ti tok tar tal ma – azt a leg kí
ván csibb asszony nak sem en ged jük (re mé lem) ki für kész ni –, s a „ti tok hor do zót” sem 
visszükhaza.Atitokbirtoklásanyűg–ígyazajó,haminélkevesebbentudjákpoten-
ci á lis ti tok bir to kos sá gun kat.
Alegnagyobb„nyűg”azonban,amikorolyanemberitragédiáktörténnekelőttünk,

ame lyek nyo mo zá sa köz ben a leg sze mé lye sebb, leg in ti mebb ada to kat kell fel tár nunk 
másokelőttazért,hogyújabb,azeljárástelőrébbvivőadatokhozjussunk.Haegyfér-
fitismeretlenhomoszexuálispartneremegölt,nemtudjuk,hogyaszülőtudott-emeg-
gyilkoltgyermekevonzalmárólazazonosneműek iránt.Aszülőtakkor ismegkell
kér dez nünk, hogy is mer tee gyer me ke part ne re it, ha a gyász e kér dés fel te vé sé ben 
általábangátolna.Legfeljebbakérdésfeltevésmódjátésidőpontjátigyekszünktapin-
tatosanmegválasztani,deezazelviselhetőségetcsakbizonyosmértékigképesjavíta-
ni.Savérfertőzőszülőházastársánakkikérdezésesemegyszerűfeladat–hogymilyen
mély sé gig is mer het jük meg az in ti mi tá so kat… Ál ta lá nos re cep tet, azt hi szem, egyi
künk sem is mer.

A ti tok, a tit ko ló zás sem mi képp nem örök, in kább, úgy hi szem, örök ké vál to zó, és 
mind ig va la mi hez ké pest vizs gál ha tó fo ga lom. Csak vé ges ide ig meg tar tan dó – bár 
lehet, hogy egy-két emberöltőn át sem ismerheti meg senki. Ilyennek tekintem –
vágyom–abüntetőeljárásban létezőtitkokat is.Abesúgószemélye, információinak
lényege,aszülőtitkagyermekebűnéről,agyerektitkaszüleibűnérőladdignekerüljön
nyil vá nos ság ra, amíg az érin tet tek és köz vet len le szár ma zó ik él nek. Az iga zi ti tok nem 
attólváliknemnyilvánossá,hogyazzáminősítik.Aminősítetttitoklehetazelőbbmeg-
je lölt faj ta, de le het az ál lam vagy a kö zös ség vé del mé ben al ko tott kor lá to zás is. Az 
utóbbiakérvényességiidejenyilvánrövidebbkelllegyen,mintazelőbbieké.

De med dig ta gad juk, hogy az or szág vé del me ér de ké ben tör vé nyi fel ha tal ma zás nél kül 
tör vény te len esz kö zö ket is al kal maz nak? Az ala ku ló hor vát ál lam had se reg ének fegy vert 
szállítottMagyarország.Eztitok?Azthiszem,aszállításkorfeltétlenazvolt.Nyilvános-
ság ra ho za ta la az or szág biz ton sá gá ra ki ha tó kér dés sé vált. Zaj lott a dél szláv há bo rú, 
mely ben a szál lí tás nyil vá nos ság ra ke rü lé se a fegy vert nem ka pott, há bo rús fél számára 
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egy sze ri ben nyil ván va ló vá tet te azt, hogy me lyik fe let tá mo gat juk. Ezt a ma ga tar tást, a 
fegyverszállítástakkorérdemestitkolni,haatitkotmegtudjuktartani.Éshanem?
Abüntetőeljárásbansemmásahelyzet:azatény,hogykikitárultel,kiazatanú,

akiperdöntőbizonyítékottudszolgáltatni,adottesetbenolyantitoklehet,aminyilvá-
nos ság ra hoz ha tat lan, mert a ti tok tar tás meg sze gé se éle tet ve szé lyez tet het. Ám e ti tok
tartásikötelezettségsemörök.Hosszabb-rövidebbidőutánezekatitkokistörténelmi
ada tok ká vál nak, és ku tat ha tó vá kell ten ni a té nye ket. Ott azon ban, ahol a vér bosszú 
ha gyo má nya él, a ti tok tar tam nak is hosszabb nak kell len nie.

A rend szer vál tás kez de tén te mér dek olyan tit kot tud tunk meg, ame lyek nek ko ráb
bannemhogytartalmáról,demégalétezésérőlsemtudtunk.Ígynemtudtuk,hogya
szomszédunk:amérnök,akönyvelő,atanártisztespolgáriállásacsupánálca,shogy
őkvalójábanazállambiztonságiszervezettitkosállományútisztjei.Váratlanulszembe-
sül tünk az zal is, hogy egyik nap ról a má sik ra ál lás ta lan ná vál tak. – E tö me ges de kons
pi ráció po li ti kai meg íté lé se nem az én fel ada tom. Az vi szont tény, hogy mind ez sa ját, 
szűkebbterületemenabűnüldözéstöbbéveslemaradásáteredményezte,hisznemcsak
azállambiztonságitevékenység,deabűnüldözéstitkossegítőiisabbahagytákamun-
kát.Úgyérezték(seztgyakranavelükdolgozórendőrtisztekiséreztették),hogytevé-
keny sé gük tit kos sá gát töb bé sen ki és sem mi sem ké pes ga ran tál ni. Hi szem, hogy a 
bűnüldözés jövőjenagyban függattól,hogya titkossegítőkszemélyazonosságaakár
többemberöltőnkeresztülsederüljönki.
Azelmúltévekúj titkokat szültek, selőtérbekerültamagántitokésa személyes

adatokmegőrzésénekfontossága.Ajogalkotóújtörvényitényállássalvédiazutóbbia-
kat (jo go su lat lan adat ke ze lés vét sé ge stb.), és hoz zá kel lett szok nunk ah hoz is, hogy 
érettségi találkozót sem rendezhetünk a régimódon.A rendőr barátotmegkeresve
nem kér het jük osz tály tár sa ink lak cím vál to zá sát, mert az adat ke ze lés cél hoz kö tött, és 
arendőrnemarrakapottfelhatalmazást,hogyrendezvényszervezésttámogassonanyil-
ván tar tá si ada tok meg szer zé se út ján.
Abűnüldözőkszemélyititkaiisfelértékelődtek:abűnözésnövekedéseésbrutáli-

sabbáválása láttánmindkevesebbetbeszélünkanyilvánosságelőtt lakhelyünkrőlés
szeretteinkről,ezeketmindinkábbtitkokká„alakítottuk”.Ezértisviseljükolynehezen
akollégákárulását,ésviselikmégnehezebbenazokarendőrök,akiknapmintnapa
bűnözők támadásának vannak kitéve. Ha az árulások száma nő, biztonságérzetünk
annyiramegrendülhet,hogyapályátiselkellhagynunk.Ezértishiszem,hogyabűn-
üldözőtőláltalábannemszabadszámonkérnianyilvánosságkerülésétéshivatásbeli
titkaifokozottőrzését.
Munkámgyakorlása közben, persze, vannak személyes élményeim, indulataim is.

Néhányévvelezelőttmeghaltegyfiatalrendőr,holttestétaDunábólfogtákki.Máraz
elsődlegesszemlénösszevesztekaszakemberekahalálokán.Rengetegmunkátöltünk
a fel de rí tés be, de má ig sem si ke rült tet test fog nunk. A si ker te len sé get ma gam is sze
mélyeskudarckéntéltemmeg.Későbbegykereskedelmitelevíziórákérdezettazügy-
re,énpedig–ahogyanéreztem–őszinténelmondtam,hogykudarcotvallottunk.Ezt
amondatomatazelkövetkezőnapokban–kiragadvaazeredetiszövegkörnyezetből–
többszörisbejátszották.Hátígylegyünkőszinték?!Mennyivelegyszerűbblettvolnaa
ku darc té nyé nek el tus so lá sa?!
Mindeztcsakazért írtamle,hogy jelezzem,milyennehézolykoratitkolózásésa

tel jes nyílt ság kö zött az op ti má lis köz lés mó dot meg ta lál ni. Az in diszk ré ci ót, a ti tok tar
tá si kö te le zett ség meg sze gé sét ed dig, úgy vé lem, si ke rült el ke rül nöm. Bár ez nem 
ér dem, csu pán tör vé nyes kö te les sé gem.
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„A rend szer vál tás át me net a tit ko ló zó tár sa da lom ból a ti tok jo gú ba…” 
JózsaMártatelevíziósújságíró

A ti tok hoz va ló vi szo nyun kat jól pél dáz za, hogy a köz nyelv ben az is pe jo ra tív, ha va la
kirőlaztállítjuk:titkolózó–ésazis,haaztmondjuk:áruló.Havalakititkolózik,barátai,
kortársaikörébenóhatatlanulgyanússáválik,megfagyköröttealevegő.Kiélezetthely-
zetben–hamondjuképpmegpróbáljákbelőlekiverni,amittitokbanakartartani–a
titokelevestigmatizáljaőrizőjét.Haazokraafelejtésreítéltidőkregondolok,amikor
min den na pos ven dé ge vol tam a ro mán Securitaténak – is mer tebb ne vén a Sze ku nak –, 
nem csak az jut eszem be, hogy mi lyen ne vet sé ge sen bu ta kihallgatófiúk pró bál tak meg 
átlátszó,mégis ijesztően hatékony eszközökkel szóra bírni; s nem is csak az, hogy a
ma ga fé lel me tes sé gé ben is volt va la mi szó ra koz ta tó ab ban a macs kaegér já ték ban, ami
koregyebetsemkívántaktőlem,minthogysegítsekbörtönbejuttatnilegjobbbarátai-
mat… Több nyi re in kább az a ri deg hall ga tás jut eszem be, ami vel a ka pun ki jö vet, a 
min den nap ok vi lá gá ban ta lál koz tam… Gya kor la ti lag min den ki tud ta, hogy on nan 
jövök,ahonnansokannemtérnekvissza,sígymintatitkokvélelmezettismerője,eleve
kerülendővoltam:csaknehogyegymorzsányitisrábízzaketitkokból,hisz’akkorőis
ugya núgy jár hat, mint én… Kö zel húsz év múl tán is lá tom né ha ré gi ba rá ta im sze mé ben 
eztalelkiismeret-furdalássalvegyescsodálatot–leginkábbőrültekreszokásígynézni.

Az sem vé let len, hogy a 80as évek ele jén meg je lent egyet len ro má ni ai szamiz dat
nak, az El len pont ok nak gya kor la ti lag má ig sincs ke rek, egész, fel dol go zott iro dal ma. 
Ahajdan oly létfontosságú, későbbmegrögzült titoktartási ösztön, úgy tűnik,ma is
továbbélbennünk,shamindenkiőszinténfeltárná,hogyegy kor mit gon dolt, mit és 
miértcselekedett, félő,mindenkommunikációmegszűnneazérintettekközött.Úgy
lát szik, va ló ban van nak tit kok, me lyek, míg élünk, azok ma rad nak.
Miközben a „világfalu” szívesen hirdetimagát „nyílt társadalomnak”, naponként

találkozunkújabbmegújabbtitkokkal,titkosításokkal…Atitokvélhetőenazemberi
természetbőlfakad,scsakazzalnyerértelmet,haakadvalaki,akivalóbankíváncsirá;
teháthaszívesenfeltörnémindazonajtót,amitatitkokőrei–lettlégyenszóahatalmi,
üzletivagymagánszféráról–előleelzárnak.Atitoktehátegyfajtarituálistársasjáték:
va la ki ki ta lál ja a rejt je le zett bank kár tyát vagy a tit kos kód dal irá nyít ha tó atom bom bát, 
va la ki más pe dig min den áron hoz zá akar jut ni ezek kul csá hoz. Ha úgy tet szik, a ti tok 
ál lan dó ver seny fu tás azok közt, akik má so kat ki re kesz te ni igye kez nek a kom mu ni ká ci
ós lánc ból, és azok közt, akik ab ban ér de kel tek, hogy ez ne si ke red jék. Az a ti tok, amit 
senkisemvágyikmegtudni,előbb-utóbbnyomtalanulelfelejtődik.
A titokhoz – akárcsak egy sor egyéb társadalomszervező tényezőhöz – más-más

viszonyfűzianyugatiésakeleti,posztkommunistatársadalmakat.Akülönbségnekter-
mé sze te sen tör té nel mi, kul tu rá lis gyö ke rei van nak. Van azon ban még egy fon tos té nye
ző:jelesülaz,hogyaposztkommunistaországokbanatitkosságotérintőjátékszabályok
– egyik pil la nat ról a má sik ra – drá mai mó don meg vál toz tak. Az át me net iro dal ma má ig 
is gyak ran elem zi azt az él ményt, amit a ke leteu ró pai tár sa dal mak oly rég óta vár tak, s 
amitkezdetbeneufóriával,majdnövekvőcsalódássaléltekmeg:hogyvégrebepillant-
hatnak a diktatúrákmindaddig féltve őrzött titokvilágába, sorra felnyitva mindazon
lakatot,amijelképesenvagynagyoniskonkrétvalóságkéntelzártaőketarólukgyűjtött
információktól,magánéletükéselemijogaikszabadgyakorlásától.Innennézvearend-
szer vál tás va ló já ban át me net a tit ko ló zó tár sa da lom ból a ti tok jo gú ba… S ez ne héz, 
el lent mon dá sos fo lya mat, mely má ig is tart, nem rit kán okoz va kog ni tív konf lik tu so kat 
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azoknak,akikarendszerváltáselőttiidőkrefőkéntazállamtitkokkalszembenielszánt
küz de lem ként em lé kez nek. Bár a dosszi ék hellyelköz zel meg nyíl tak, s eztazt ma már 
meglehettudnibelőlük,azirattárakúgyazérintettek,mintakutatókszámáralegalább
olyaninformációsőskáoszkénthatnak,mintamikormégcsakaszájhagyománybóllehe-
tett ta lál gat ni: mit is csi nál hat nak „azok” oda benn a zárt aj tók mö gött?

Az El len pont ok Magyarországonelőkerült„Rendkívülieseményekdossziéja”felira-
tú irat cso mag já ból meg tud ni pél dá ul, hogy a ma gyar ál lam biz ton sá gi ha tó ság a „re zi
dens elv társ be vo ná sá val” már ti zen egy hó nap pal ko ráb ban el ren del te az er dé lyi 
magyarszerzőkmegfigyelését,mintahogyotthonlebuktak–ámamegfigyeléstartal-
mátérintő,érdemijelentésekmáigsemkerültekelőajogutódtitokgazda:aTörténeti
Hivatal pincéjéből. Hasonlóan rejtélyes módon egész levéltárnyi iratkötegek váltak
köd défüst té szer te Kö zépKe letEu róp ában; és mi leg fel jebb Bulgakov böl cses sé gé
benbízhatunk,akiszerint:„Apapírnemégel–egyszermindenelőkerül…”
Atitokazautoritertársadalmakrendszerszervezőelemekéntkétfélekihívástjelen-

tettazegyén–arendszerlogikájaszerint:amegfigyelendőalattvaló–számára.Egy-
résztazt,hogymikéntteremthetiésőrizhetimegautonómgondolkodásaésmagán-
szfé rá ja ki sebbna gyobb da rab ká ját a min dent tud ni aka ró, ki ter jedt tit kos szol gá la ti 
apparátusra támaszkodóhatalomellenében.Másrésztaztavakmerőkalandot,haa
min den na pos lel ki és fizi kai ter ror el le né re oly kor akár ma gá nyo san is meg pró bált 
áttörni a titkok hivatásos őreinek bevehetetlennek tűnő, bürokratikus hadállásain.
Ebbenarégióbannemzedékeknőttekfelúgy,hogymárkisgyermekkoruktóltudták:
sokmindenvan,amittitokbankelltartaniakülvilágelől–hogyszüleikotthonmiről
be szél nek, mit ol vas nak, mi lyen rá diót hall gat nak, jár nake temp lom ba és így 
tovább.Akettősnevelésalapélményevoltazolyancsaládokbanfelnövőgyerekeknek,
aholaszülőkmertékésakartákmegosztaniutódaikkal,hogykétvalóságvan:azott-
ho ni, tit kos és pri vát, s a másik, az ez zel job bá ra el len sé ges kül vi lág, amely nek nem az 
igazság,hanemazéletbenmaradásokánkellmegfelelni.Magampéldáulegykorbor-
za dás sal ve gyes tisz te le tet érez tem anyám iránt, ki nek egyegy el ej tett mon da tá ból 
kiderült: átélt néhány házkutatást és rendőri felügyeletet, s csak hajszál híján nem
ke rült – ba rá ta i hoz ha son ló an – ma ga is bör tön be.

A ha ta lom mal va ló konf lik tus ka masz ko ri él mény… Ott, ahol a ha tal mat ta pint ha
tó an a tit kos szol gá lat ok sze mé lye sí tik meg, a ti né dzser ko ri lá za dás gyak ran ve zet az 
ezekkel valóösszeütközéshez.A legitimációjukértküzdő,önkorlátozástnem ismerő
tit kos szol gá lat ok a ke leteu ró pai rend szer vál to zás(ok)ban sok szor aka rat la nul ma guk 
iskatalizátorkéntműködtek,mivelegy-egyelejtettmegjegyzés,zsarolásvagymegfé-
lemlítőcélzattalkonstruáltvádutánjórésztakorábbaninfantilizált,apolitikuséscivil
élet re vá gyó em ber szá má ra se ma radt egyéb vá lasz tás, mint vagy tit kon be szer ve zett 
rabszolgává,vagynyíltellenséggéválni.Ekényszerűdilemmáhozismétcsaknemzedé-
kek so ra szo ci a li zá ló dott. Gyak ran meg esett pél dá ul, hogy va la ki nek egész ba rá ti kö ré
rerászállt(például)aromántitkosszolgálat,éső,akitkifelejtettek,kétségbeesve–s
egybenmagátakaratlanulisfeljelentve–rohangáltfűhöz-fához,nemértve,hogymiért
éppenőtnemzaklatják:azért-e,mertőmárnemisszámít,vagymertvalamiértráosz-
tot ták ki a be sú gó sze re pét…

E vé lel me zett sze rep osz tás nyo ma it – már mint, hogy az elit a min den ko ri ti tok bir to
kos, a nem elit pe dig azt a sze re pet játssza, amit má sok ki osz ta nak ne ki – a köz be széd 
máig is őrzi. Nemcsak írásban esik sokaknak nehezükre, hogy felhagyjanak a képes
beszéddel, a mindennapi szóhasználatból sem tűnt el a virágnyelv. Ha egy harma- 



46 replika46 replika

dik nyelv re le for dí ta nánk nap ja ink né hány, po li ti kai cse te pa té ról ké szült ri port ját, a 
kontextusismeretenélkülisnyombankitűnne:melyikkészültnyugaton,ésmelyikvala-
melyposztkommunistaországban.Nemmindegyugyanis,hogyvalakiabbannőttfel:
„be szél ned kell, kü lön ben azt hi szik, tit kolsz va la mit”, vagy ab ban: „hall gass, ne hogy 
ki add ma gad!” – va gyis azt, ami be ava tot tá, ki vá lasz tot tá tesz.
Arendszerváltóidőkváratlannyitásátmindenüttgyorsbezárkózáskövette;amai

po li ti kai, gaz da sá gi elit nyílt szó ra, spon tán pár be széd re alig kap ha tó – leg fel jebb ügy
védje, sajtószóvivőjeútján„nyilatkozik”.Érezhetőenmásahelyzet,hakissé távolo-
dunk e belterjes körtől; hiszen azok, akiket a „rendszerváltás veszteseinek” szokás
ne vez ni, ma is bát ran, vi lá go san és szí ve sen be szél nek – bár ezt több nyi re tény leg a 
vesztesek kesernyés öntudatával teszik.Ámmég az ő esetükben is igaz, hogybár a
ko ráb bi nál jó val ke vés bé tar ta nak a re tor zi ók tól, to vább ra is úgy vé lik: a tár sa da lom a 
titkokőrzőibőléskifürkészőiből,besúgóibóláll.Slátva,hogyazelitmaújratitkokkal
bástyázzakörülmagát,mindgyanakvóbbáleszamagátkiszolgáltatottnakérzőember
is.Romákköztinterjúzvapéldáulgyakran–mondhatnám:ijesztőengyakran–hallom
ekezdőmondatot:„Miértnemondanámel,úgyistudjákmáraháromperhármasok…”
A titkosszolgálati panelok: a beszervezésmikéntje, a szülőkkel, szeretőkkel való

zsa ro lás – az, ami kor va la kit csu pán azért visz nek be a ko mor le gen dák övez te tit kos 
helyiségbe,hogyfelmondjákneki:előzőestemifélecsacskaságokatsugdosottaszere-
tőjefülébe–,mindezmára„nyílttitok”,rendszerezhető,megismerhető,leírható,sőt
akár ta nít ha tó is… A je lek sze rint vi szont em lék nyo mai túl mé lyen be ivód tak a zsi ge
re ink be, s egy ha mar alig ha tá vo lít ha tók el on nan.

A to ta li tá ri us re zsi mek egy ko ri, job bá ra ma is be ce ne vü kön em le ge tett tit kos szol gá
latai–az„ávéhák”,„gépéuk”,„szekuk”és„stázik”–immáronegyévtizedeeltűnteka
régióból. Mégis, az átmenet országaiban rendre felbukkannak a hatalomgyakorlás
vagy ha ta lom szer zés re mélt esz kö ze i ként a kü lön fé le meg fi gye lé si, ügy nök és be sú gó
botrányok…Minthavalamimakacskollektívemlékezetáhítoznamaisamavilágosés
egyszerű,egykorijátékszabályra,melyszerintelégcsakegypapírtaláírni,settőlbárki
beavatottnak–vagynemaláírni,ésettőlmentenhősnekérezhetimagát…

„A kor rekt ség min den képp cél ra ve ze tő…” 
B.RévészLászlófilmrendező

Atitokrólírnikönnyűnektűnik,devalójábancseppetsemaz.Arrajutottam,hogyfilo-
zofálgatáshelyettlegjobb,haösszegyűjtökegycsokrotkülönféleáltalammegéltvagy
tapasztalt titkokból.Melleslegmagam ismeghökkentem,mikor példáimon gondol-
kodnikezdtem,hogyévtizedekmúltánismilyensokvédendő,titkolnivalóakad.
Egy kora gyermekkori emlék… Bekötőút nélküli, baranyai falucskában éltünk a

negyvenesévekvégén,azötvenesévekelején.Mintkésőbbkitudódott,B.-néhez,ajó
karbanlévő,ámezthosszú,feketeszoknyákkalleplezőözvegyasszonyhozrendszeresen
el járt tit kos légy ott ra S. bá csi, egy ek kor már tény le ges nagy apa. (Öt ven fö löt ti fér fi 
ak kor – plá ne, ha uno ká ja volt – öreg em ber nek szá mí tott.) E rend sze res ség „ered mé
nye”utóbbháromcsecsemőlett.Mindhárman–alegnagyobbtitokban–atrágyadomb
mélyénvégezték…Csakhogyaharmadikalkalommalakutyákelőkapartákakistete-
met. A nyo mo zás so rán pe dig az is ki de rült, hogy a sze ret ke zé sek köz ben B.né más 
tit ko kat is fel fe dett S. bá csi nak, aki „to vábbval lot ta” azo kat a nyo mo zók nak. Az öz vegy 
fér je ugya nis ma ga sem ter mé sze tes ha lál lal vé gez te, ha nem B.né egy éj sza ka, meg elé
gel vén, hogy fér je is mét holt ré szeg re it ta ma gát, 15 cen tis vas szö get vert az al  
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vóférfi fejébe.Másnapazegész falubanelhíresztelte,hogy„Bandinemébredt fel”,
hogy„agyvérzés,szélhűdésérte”–amiB.italozóéletmódjátismerveigencsakhihető
volt, így ripszropsz el te met ték. S. bá csi val lo má sa nyo mán azon ban ki han tol ták, s íme: 
ameglékeltkoponyábanottrozsdálltmégabűnjel.B.-nét,tekintettelkétkiskorú(alig-
hanem meggyilkolt férjétől származó) gyermekére, szörnyű tetteiért életfogytiglani
bör tön re ítél ték. Hogy éle még, s hogy az óta mi lett ve le, nem tu dom, mert a ti tok 
ki pat ta ná sa után egy év vel el köl töz tünk. A fa lu be li ek, per sze, sok min dent sej tet tek, 
ámevalódirémhistória„nyílttitokká”csakarendőrivizsgálatutánlett.
MégottlétünkkoregyszerúgyfelvitteazIstenadolgunkat,hogyegykisdisznóthiz-

laltunk.Amikorlevágtuk,énvoltamafigyelő,akiahívatlanvendégeketazelsőszobá-
ba ve zet te, amíg a töb bi ek a nyá ri kony há ban a nyo mo kat el tün tet ték. Nagy volt a 
szo li da ri tás, így „fe ke te vá gá sért” hál’ is ten nek sen kit sem je len tet tek fel a fa lu ban. 
Em lék szem: ek kor tájt le he tett 50 fo rin tért for gó kon den zá tort sze rel ni a nép rá dió ba, 
amititkonaPetőfihullámsávjánaSzabadEurópátfogta.
1956őszén,elsősgimnazistakéntmársokmindentmegéltünkésmegértettünk.Az

orosz meg szál lás el le ni til ta ko zá sul, utó lag meg gon dol va gye re kes, bár csep pet sem 
veszélytelencsínyteszeltünkki.AMecsekbenmárelültekaharcok,ésmiateljeshír-
zárlatellenéreistudtuk:azutolsófelkelőcsoportokiselmenekültekJugoszláviafelé.A
szov jet vá ros pa rancs nok, mu tat ni akar ván a gyors kon szo li dá ci ót, új ra in dí tot ta a 
me cse ki busz já ra tot a Dömörkapuhoz, de a biz ton ság ked vé ért egy orosz dzsip ha ladt 
abuszelőtt,nyolcgéppisztolyossal.Minagybátranegykonzervdobozbagumicsövet
applikáltunk – amimessziről egészen úgy hatott,mint egy kézigránát –, s az egyik
kanyarbankitettükazútközepére.Fedezékbevonultunk,vártunk…Jöttabusz,előtte
adzsippel…Akanyarbanbefékeztek,kétkatonaugrottle,hogyközelebbrőlmegvizs-
gál ja az „ak nát”, majd ék te len ká rom ko dás sal le rug dos ták az út ról. Ki biz to sí tott fegy
ver rel a vál lu kon még jól kö rül néz tek, de sze ren csénk re nem vet tek ész re. A bu szon 
– ha jól em lék szem – sen ki sem uta zott…
„Hőstettünkről”sokáig,talánegészenaszovjetcsapatokkivonulásáighallgattunk.

(HogyaztánelőlünkmimindenttitkoltelaKádár-rezsimszületésénekvéres-szennyes
titkaiból–azmárcsak1988–89-ben,vagymégkésőbbderültki.)Ugyanígymáigiscsu-
pánnéhányunktitkaegymásik,nemtúlnagyhorderejű,bármégiscsakhatásostiltako-
zó ak ció, amit 1959ben szer vez tünk Pé csett. Hí re ment, hogy va la mi rej té lyes ok ból a 
jo gi kart meg akar ják szün tet ni. Több osz tály tár sunk is jo gász sze re tett vol na len ni, így 
megszerveztük, hogy egy este, rendes konspiratív körülmények között (figyelők, az
ak ció esz kö ze i nek meg sem mi sí té se stb.) két köz épü let fa lá ra föl fes tet tük a fel ira tot: 
„ELAKEZEKKELAJOGIKARTÓL!”Másnapdobogószívvelláttuk,hogytiltako-
zá sunk nyo mát gon dos ke zek mind két he lyen el tün tet ték. Biz to san nyo moz tak utá
nunk,ilyesmirőlakkorsemmihírnemjelentmeg,mindenesetresenkisembukottle
– s ha ta lán nem is csak ak ci ónk ered mé nye ként, de a pé csi jo gi kar má ig áll…
Munkahelyem harmincöt éve aMagyar (újabban gúnyból „királyinak” nevezett)

Te le ví zió. Bár mun ka te rü le tem köz vet le nül so sem érint ke zett a na pi po li ti ká val, azért 
van né hány sze mé lyes él mé nyem a ha ta lom és tá jé koz ta tás sa já tos vi szo nyá ról. 1974
ben,századikszületésnapjáradokumentumfilmetforgattunkazelsőmagyarköztársa-
ságielnökrőlHit, il lú zi ók nél kül – Kor tár sak Kár olyi Mi hály ról cím mel. Ez ok ból fel ke
res tük ba la ton al má di nya ra ló já ban Vas Zol tánt is. Hogy, hogy nem, a „Fe hér Ház ból” 
már más nap k ér ték az in ter jú gé pelt szö ve gét… Így tud tuk meg – utó lag –, hogy Vas 
Zol tán is persona non gratánakszámít.Bára„nemképernyőképes”személyeklistája
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mindvégigtitkosvolt,alistakezelőjeérdeklődésünkrerendszerinthajlandóvoltakér-
désesszemélyrőligentvagynemetmondani–anélkül,hogyalajstrombabetekintést
engedettvolna.Miviszontmélyentitkoltukebizalmifunkcionáriusésfőnökeinkelől,
hogymégiscsakvannémisejtésünkanévsorról,minthogyfejlett„kettőstudatú”értel-
mi sé gi ként rend sze re sen for gat tuk a ha zai szamizdatirodalmat is (így a Da rab bért, 
majd a Be szé lőt és az AB ki ad vá nya it).
Apéldákathosszansorolhatnám,detalánazeddigiekbőliskitűnik:mennyirekorhoz

kötöttésszemélyes,hogymikormitminősítenektitoknakazok,akiknekhatalmukban
áll. Ez zel pár hu za mo san vál to zott az is, hogy dokumentarista te rep mun kánk so rán épp 
mely téma számított tabunak, szőnyeg alá söprendőnek. Ilyen volt a hetvenes évek
végénfeltűnődrogprobléma,vagyaperifériáraszorultfiatalokkörébenlázadódacból
felélesztett szélsőjobbos, neonáci ideológiák.Ha készült is dokumentumfilm ezekről
(így töb bek közt 1979ben az én „csövesfilmem”, Az őszin te szó ke vés…), az több nyi re 
„dobozlétre” kényszerült, avagy csak ún. „szűkített társadalmi forgalmazásban” volt
látható–példáulaLegfőbbÜgyészségen,pártoktatáskeretében.Aztána„glasznoszty”
ha tá sá ra – év ti ze des ké sés sel – vé gül ez a film is meg ér te a tel jes nyil vá nos sá got…

A Gor ba csov el len ter ve zett me rény let tíz évig volt ti tok, a Putyin el le ni egy hé tig sem. 
Saj nos, vál to zat lan vi szont a mód szer: tit ko ló zás Cser no bil – és tit ko ló zás a Kurszk 
tengeralattjárótragédiájakörül.Ésperszeeközbenéppúgyelmaszatolódnaka„mikis
titkaink”is:azolajügyektőlamegfigyelésibotrányig…Manapságáltalánosafrusztrá-
ció: nincs elég be le lá tá sunk, hogy eze ket az ügye ket meg ítél jük. Azt min den eset re 
napontatapasztalni,hogyatitkolózásrohamosankikezdiaközszereplőktekintélyét.
Mielőtt szakmánk etikai dilemmáiról és belsőműhelytitkairól szólnék, álljon itt

mégkét„titoktörténeti”adalék…Mamártalánnemkellanevételhallgatniannaka
voltpolitikaibizottságitagnak,akiakameraelőttvallottameg,korábbanmagasem
tudta,milyentömegesmegtorlásáránmentvégbeakádárikonszolidáció.SzabóIst-
vánnak hívják, az ország egykori legnagyobb termelőszövetkezetének, a nádudvari
VörösCsillagnakvoltazelnöke,akiarezsimutolsóéveibenkerültalegfelsővezetés-
be.Őmár csak a konszolidáció jeleit érzékelhette sokmillió honfitársával együtt,
ellentétbenmás,máig köztünk élő közszereplővel – történetesen Biszku Béla volt
belügyminiszterrel,akikezdettőltevékenyrésztvettamegtorlásban.Arendszernév-
adójaéselsőembere:Kádárvégülvalódishakespeare-itragikusvégetért,alighanem
azért,mertösszeroppantazáltalaismertszörnyűtitkoksúlyaalatt.(Nemcsakaz1956
utáni hatalomátvétel véres kulisszatitkai nyomaszthatták, vagy saját bűnrészessége
NagyImreéstársainakkivégzésében,denyilvánazis,hogyFarkasMihállyalegykor
ővette ráRajkLászlót:a szenteszmeérdekébenvállaljamagáraazárulásÁVH-s
ha zug sá gok ból konst ru ált vád ját.)
Apropó,ötvenesévek…MikorazMTV-hezkerültem,KoósBélaszemélyébenegy

igenjókollégátismertemmeg.(Másokkalegyüttközösentaláltukkiakétévtizedenát
si ke res Jo gi ese tek címűműsort.)Csakjóvalkésőbb–ésnemtőle–tudtammeg,hogy
1950-bennéhányhónapigazÁVHpárttitkáravolt, feleségepedigBM-tisztkéntsaját
szolgálati fegyverévelvetettvégetéletének.Béla tehátvalóbanszörnyű titkok tudója
lehetett…Mintaffélemegrögzöttdokumentátor,megpróbáltamrávenni,mondjafilm-
szalagraemlékeit, szigorúanahalálautánihozzáférhetőséggel.Merevenelzárkózott,
mitöbb,mégkoraitévésemlékeitsemvolthajlandókameraelőttelmondani–talán,
mertattól tartott,mégiscsak felteszünkpárkérdéstnekiazelőéletéről.Sajnos, titkai
örökre titkokmaradnak – hamvait idén tavasszal szórták szét az óbudai temetőben. 
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Ígymársosemfogommegtudni:netáncsakattólfélt,hogyemlékeiidézésévelmásélő
kor tár sak fáj dal mas avagy komp ro mit tá ló tit ka it is fel fe di?

Vé gül né hány szót a szak mai di lem mák ról…
Bártitkainktöbbnyireelőbb-utóbbkitudódnak,azértmindannyiunknakmegvana

ma ga sze mé lyes, kis „ti tok tá ra”. Ne künk, fil me sek nek s a tö meg kom mu ni ká ció na pi 
mun ká sa i nak épp az a dol gunk, hogy mi nél mé lyeb ben be le lás sunk eb be, hi szen ez 
adjaazáltalunkkészítendő„anyag”hitelét, izgalmát.Akonfliktus tehátállandó,és
úgy szól ván el ke rül he tet len az ér de kes ség re, szen zá ci ó ra va ló tö rek vés és a sze ren csét
len„áldozat”érdekeiköztiellentét.Ennekszélsőségesendurvaeseteiközismerteka
paparazzik gát lás ta lan esz köz tá rá ból (Di a na Spencer ha lá la stb.), ám ri asz tó pél dák 
akadnakitthonisbőven:ígyadávodikislányterhességénekésabortuszánaknyilvános
pert rak tá lá sa, vagy a lottószázmilliókat nyert há zas pár éle té nek ké ret len ki tá la lá sa. 
Hiába születnek etikai kódexek, amagántitkokat védő személyiségi jogokat lépten-
nyo mon dur ván meg sér tik nem csak a kom mersz skalp va dá szok, de oly kor a köz szol gá
latihírműsorokis.Számomratalánalegriasztóbbpéldaazariporter,akianőibörtön-
ben a több szö rös gyil kos asszony ta ka ró ja alá is ké pes volt be dug ni a mik ro font, hogy 
to vább fag gas sa a sze ren csét lent, aki szé gye né ben már nem tu dott más ho vá búj ni.
Amagamgyakorlatábóltudom:általánosérvényűszabálynincs,mindenesetegyedi

mérlegeléstéstapintatotkíván.Elsődlegesperszeabizalomfelépítése,bárnéhaezt
semszabaderőltetni.Példáuléppharmincévejárunkegybaranyaifaluba,filmszociog-
rá fi ánk kal kö vet ni pró bál ván a he lyi tár sa da lom vál to zá sa it. A tszel nök mind ad dig 
nem en ged te vi rág zó ház tá ji gaz da sá gát le fil mez ni, amíg nyug díj ba nem ment – ta lán 
at tól tar tott, hogy az fö lös le ge sen ir ri tál na má so kat. Ki vár tuk hát sok éven át az „igaz
ság – e csön des – pil la na tát”… Per sze nem le het min dent ki vár ni; ilyen kor ad dig 
megyünkel,ameddigariportalanyengedi.Van,akizárkózott,személyiségevédőbur-
kát még a pán cél nál is ne he zebb fel tör ni, má sok akár ké ret le nül is nyom ban pu cér ra 
vetkőznek. A szenzációhajhászásnak egyedül az alkotói felelősség képes megálljt
parancsolni,hiszenakameraelőttszükségképpkiszolgáltatottleszmindenki,sahely-
szí nen vagy a vá gó szo bá ban oly kor ne künk kell ügyel nünk – he lyet te is! – az in ti mi tás 
ha tá rai nak sér tet len sé gé re.
Tapasztalataimszerintakorrektségmindenképpcélravezető.Mégazokkalszemben

is,akiketnetán„leleplezni”akarunk,avagya„nyilvánosságítélőszéke”eléállítani.Egy
példaanyolcvanasévekmásodikfeléből:BudapestenaXI.kerületitanácsegypiacot
akart épít tet ni a Fe hér vá ri úton. A ter ve ket a szo ká sos hi va ta li tit ko ló zás övez te, így a 
környékbeliekmárcsakafelvonulómunkagépekbőlvettékészre,hogymiistörténik.
Spon tán til ta ko zó ak ció in dult, er re a ta nács ész be ka pott, és ha mar já ban két „la kos
ságifórumot”isszervezettazindulatokpacifikálására.Mi,filmesekvégigkövettükaz
ügy for du la ta it, s utóbb egy olyan össze ál lí tást ké szí tet tünk, amit ma ga a ta nács el nök 
iselfogadott,azzal,hogylegalábbláthatjamindenki,mikéntisálltaőa„lakosságössz-
tüzét”…Ademokráciaegyiklegfőbbvívmányaanyilvánosság,saköztisztviselők(akik
egyéb ként is nyi lat ko zat té tel re kö te le zet tek) ha mar be lát ják: jobb, ha ki áll nak és 
el mond ják ér ve i ket, mint ha azt köz lik ró luk, hogy el zár kóz tak a nyi lat ko zat tól.
Néhányszakmaiműhelytitkunk,persze,nekünkisvan,amirőlnemszívesenbeszé-

lünk – bár ezek in kább csak ár tat lan trük kök, me lyek az in ter jú ala nyok be cser ké szé sét, 
szórabírásátsegítik.Akameraelőttmárnincshelyeazalakoskodásnak.Sajnosnem
min den ki gon dol ja így, s en gem „ré gi mo to ros ként” igen csak ir ri tál, ha va la ki gát lás ta
lan ma ni pu lá ci ók kal já rat ja le a szak mát.



50 replika50 replika

„Gén kész le tünk kel ma gunk is fon tos ti tok hor do zók ká vál tunk…” 
Sán dor Ju dit jo gász, Kö zépeu ró pai Egye tem

A titkok őrzése századokon át viszonylag egyszerű óvintézkedéseket kívánt. Csupán
vastagfalatkellettépíteni,anőilakosztálytúgykialakítani,hogyazutcárólnelássák,a
le ve let pe csét tel le zár ni, az ira tot pán cél szek rény be he lyez ni, az ab la kot a kí ván csis ko
dókelőlbezárni,azüzenetetrejtjeleznivagygalacsinnágyúrvamegenni,álnevethasz-
nálni,parókátvagyálszakálltragasztani…Manapságazonbanatitokvédelemehagyo-
má nyos esz kö zei vaj mi ke ve set ér nek, hisz olyan vi lág ban élünk, ahol bank kár tyá ja 
révénbárki„nyomonkövethető”.Tudható,kimerrejárt,mitvásárolt,magányosanvagy
társsalétkezett.Speciáliskamerákkalnagytávolságból is felvételkészíthetőrólunk,s
megszoktuk,hogyegyrepülőutazásalkalmávaltáskánktartalmáttöbbszörisátröntge-
nezik.Akarva,akaratlanmindenüttárulkodónyomothagyunkhátramagánéletünkről.
Egyegyszerűvérvételnyománegészségügyiadatokszázaikeletkeztethetők,méghozzá
nemcsakavizsgáltszemélyről,hanemközvetveacsaládjáról is.Akáregyhajszál,egy
ciga ret tacsikk is al kal mas le het az azo no sí tás ra. Ge ne ti kai és di gi tá lis ujj le nyo ma to kat 
hagyunk mindenütt, sőt az elektronikus adatkezelés révén teljességgel új, kapcsolt
információkisnyerhetőekrólunk.Egytitokannálbecsesebb,minélinkábbcsalhatat-
lannaktűnő,bizalmasinformációthordoz.Ilyenekatöbbnyiremégcsak„kódolt”for-
mábanhozzáférhetőgenetikaiinformációk,amelyeknekolyanmegbízhatóságotelőle-
geztünkmeg,hogymárisúgytűnik:felülírnaksokmásbizonyítékot,szempontot.
Agenetikaiazonosság,mintfontos,eldöntendőkérdés,mindennapjainkbaisbevo-

nul.Ekkénthiábafogadtavolnarokonánaksokmagyarcsaládanemréghazatért,idős
hadifoglyot,valószínűlegcsakaDNS-vizsgálatdöntimajdel,hogyTamásAndráskiis
volt va ló já ban. Szár ma zá sa csu pán vér min tá ját össze vet ve fel té te le zett sulyánbokori 
fél test vé re i é vel bi zo nyo sod hat be – s ve le ta lán az is, hogy va ló já ban in kább Toma And
rás nak hív ták…

Az ér zel mi és vér sé gi kap cso la tok konf lik tu sá ról eszem be jut egy ko ráb bi él mé nyem. 
Zöldfülű,talán24évesjogászlehettem,amikorazéletdolgaibannálambizonyárajóval
tapasztaltabbnőkértjogitanácsottőlemegy–valójábanszerelmi–ügyben.Akisgyer-
me kes anya azt sze ret te vol na, ha a bí ró ság fér je he lyett tit kos sze rel me apa sá gát ál la
pítjameg.Ajogitanácsadáshamarzátonyrafutottegyártatlannaktűnőkérdésen:„És
valóbannemaférjeagyermekapja?”Meglepetésemreazasszonyönérzetesenrávágta:
„De hogy nem, ki más is vol na?”… „Ak kor én, saj nos, nem se gít he tek.” – fe lel tem. Az 
asszony fáj lal ta, hogy a jog leg szebb ál ma it nem ké pes pe res úton ér vé nye sí te ni, de 
mi kor el mond tam, hogy az el já rás ban majd or vo si bi zo nyí tás ra is sor ke rül het, s a gyer
mektőlésafeltételezettapáktólvértvesznek,végüliselálltszándékától.

Az ügy mo rá lis ta nul sá ga in túl szá mom ra az is el gon dol kod ta tó volt, hogy a ro kon
ság ról al ko tott köz vé le ke dés nem csak a vér sé gi kap cso la ton, ha nem az ér zel mi és csa
lá di kö te lé kek bo nyo lult szö ve vé nyén is ala pul hat. Ak kor per sze még nem sej tet tem, 
hogy né hány év múl va a „ge ne ti kai ujj le nyo mat ok” és származásmegállapítás még 
in kább ki éle zi a vér sé gi ere det és az ér zel mi kö te lé kek konf lik tu sát. A prob lé ma va ló já
ban az örök be fo ga dá si és „mes ter sé ges” rep ro duk ci ós be avat ko zá sok so rán (lombik bé
biprogramok)váltmindinkábbneuralgikussá.Úgytűnik,aszkeptikusmondás:„pater 
semper incertus est” má ra ér vé nyét vesz tet te, s ez nem csak a ge ne ti kai azo no sí tá si vizs
gálatokelterjedésének,deannakisköszönhető,hogymagaazanyaszemélyeisjogviták
tár gyá vá lett. Az ame ri kai Johnson kontra Calvertper ben mind két anya „vér sze rin ti” 
ro kon ság ra ala poz ta egy új szü lött gyer mek kel va ló kap cso la tát: An na John son, mint 
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szülőanya,ésCrispinaCalvert,mintgenetikaianya(tőleszármazottapetesejt)egya-
ránt anya ként va ló el is me ré sü ket k ér ték. Az ügy ér de kes sé ge más ha son ló ese tek kel 
szem ben az, hogy mind két anya or vo si szak vé le ménnyel vél te bi zo nyí ta ni ki zá ró la gos 
anya sá gát. Az An na Johnsont iga zo ló szak vé le mény az zal ér velt, hogy a vér sze rin ti szü
lőségetmegalapozzaaterhességalattitestiösszekapcsolódás,améhenbelülinöveke-
dés és ma ga a szü lés. Crispian Calvert ese té ben a ge ne ti kai azo no sít ha tó ság je len tet te 
a szak vé le ke dés ge rin cét.

A ge ne ti kai származásmegállapítás olyannyi ra el len áll ha tat lan ala nyi jog igény lett, 
hogyolykormégakegyeletijogokkalszembeniselőnytélvez.Ekkéntgenetikaiazono-
sításraazapaságmegállapításánakcéljából,esetenkéntjóvalahalálbeállta,sőtateme-
tésutánissorkerülhet.MégYvesMontandsempihenhetteörökálmát,merttemetése
után post mortem ge ne ti kai vizs gá la tot ren delt el a bí ró ság egy származás meg ál la pí tá si 
keresetnyomán.Azeljárást1989-benAnneFleurangeszínésznőkezdeményezte,azt
állítva,hogyleánya,AuroreDrossartYvesMontandgyermeke.Anevesénekescsalád-
jánakhevestiltakozásaellenére,sőtannakdacára,hogyazélőcsaládtagokvérmintái-
nakösszevetésesemigazoltaaszínésznőállításait,aPárizsiFellebbviteliBíróságvégül
elrendelteaholttestexhumálását.ADNS-vizsgálatokegyértelműenbizonyították,hogy
AuroreDrossartapjanemYvesMontandvolt.

A csa lád ba tar to zás nak, az iden ti tás nak ha gyo má nyo san mind ig is fon tos ele me volt 
aszemélynekszólószeretet,gondoskodás,elfogadás,apaielismerőnyilatkozat,örökbe-
fo ga dás. Ez zel szem ben a bi o ló gi ai bi zo nyí tás avagy el len bi zo nyí tás csak ki vé te les nek 
szá mí tott. Né hány éve azon ban a bi o ló gi ai ro kon ság vi lág szer te is mét olyannyi ra fon tos
sá vált, hogy ma már örök be fo ga dott gyer me kek kö zül is so kan akar ják tud ni „va lós” 
szár ma zá su kat. Há la az ENSZ gyer me kek jo ga i ról szó ló egyez mé nyé nek, vi rá goz nak a 
gyer me kek iden ti tá si jo gai. A DNSazonosítás azon ban olyan rend kí vü li bi zo nyos sá got 
ad,hogynagyakísértésacsaládititkokkíméletlenfelfedésére.Hovatovábbúgytűnik,
min den más meg kö ze lí tés sel szem ben ural ko dó vá lett ez a mód szer. Nin cse nek töb bé 
„titkok és hazugságok”…Persze, az is sokáig hétpecsétes titok, sőtmeglepetés volt,
hogykisfiúvagyleányszületik,shogymegfelelőlesz-eazegészségiállapota.Mamár
önál ló or vo si disz cip lí na fog lal ko zik prenatális di ag nosz ti kai vizs gá la tok ré vén e tit kok 
mód sze res fel fe dé sé vel s az így nyert in for má ci ók ál lan dó tö ké le te sí té sé vel. E ti tok fel
fedéséreaterhesség16.hetébenazanyahasfalánáthosszútűsegítségévelmintátvesz-
nekamagzatvízből,deugyanígymintavételülszolgálhatamagzatburokvagyaköldök-
zsinóris.A„jövődiagnosztika”aszülészetiklinikákonúgyszólvánkötelezőlett.
Mígkorábbanintimkapcsolatainkat,testünkrejtetthibáitésavárandósságotpara-

ván vagy zárt aj tók mö gé rejt het tük, a ge ne ti kai „em ber tér ké pe zés” ko rá ban a tes ti 
sze mér mes ség mit sem ér. Ge ne ti kai és elekt ro ni ku san rög zí tett, to váb bí tott tit ka ink 
vé del me bi zony ko moly fel ké szült sé get kö ve tel, hisz ma már ko ránt sem a kan di szom
széd a legveszélyesebb kíváncsiskodó. Rögzített titkaink felkutatása jelentős anyagi
előnnyel kecsegtet, s az élet legkülönfélébb területein létrehozta az elüzletiesedett
ti tok für ké szést. Egész sé günk, vá sár lói szo ká sa ink, élet mó dunk, az interneten fel ke re
sett ol da lak, új szü löt tünk ne me, egész sé gi ál la po ta, csa lá di be teg sé ge ink mindmind 
ér té kes in for má ci ó kat je len te nek a mar ke ting cé gek, biz to sí tók, gyógy szer ku ta tó cé gek 
szá má ra. 

Né mely tit kunk fel adá sá ért újabb, de már csak a vir tu á lis szfé rá ban el játsz ha tó tit
kolózásilehetőségekkelkárpótolhatjukmagunkat.Avirtuálisszféravilágábanugyanis
álruhanélküliskölcsönözhetőfantomszemélyiség.Így,haazinternetenkétvagytöbb
ismeretlenválteszmét,akommunikálókbőrszíne,neme,koraéstestifogyatékossága
egyáltalánnemszámít.Mindezsokbanvalóbanújlehetőségeketnyitmeg–hiszengon-
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doljunkcsakbele:életébenelőszörakáregyfiatal,csinosnőiskomolyanvehetővala-
melypolitikaivitábanis!Éspróbaképpazisizgalmaslehet,hogyempátiásgyakorlatok
részeseilehetünkavilághálónazáltal,hogyegyidőreamásiknemszerepétjátsszuk…
Megannyikínálkozójátékatitkosításra.
A„valós”világbanviszont–főkéntagenetikaiembertérképezésfolytán–„átlátha-

tóságunk”egyrenő.Génkészletünkkelmagunkisfontostitokhordozókkáváltunk.Mi
több, ti tok hor do zók ma ra dunk ha lá lunk után is, hi szen bár tes tünk el pusz tul, gén ál lo
má nyunk utó da ink ban to vább él. Az em be ri gén kész let tit ka i nak tel jes fel de rí té se még 
hosszúfolyamatlesz,deúgytűnik,a21.századbiológiailagjóvalpontosabbemberkép-
pelajándékozmegbennünket.Mégnemdőltel,hogyazismertörökletestulajdonsá-
gokugrásszerűmegnövekedésemennyibenváltoztatjamegegyadottközösségkiala-
kultemberképét,vagyisazeugenikaútvesztőjébekerül-eatársadalom,vagyéppenség-
geltöbblehetőségetadatudományosismeretekbővülésévelazegyénnek,hogykörül-
tekintőbbendönthessensajátélete,életmódja,családtervezéseterén.

A ge ne ti kai adat ha tás sal le het az egyén élet mód já ra, élet ve ze té sé re, pár vá lasz tá sá
ra,gyermekvállalására,pályaválasztására, sőt tanulásiambícióira is.Havalakikellő-
képpkíváncsi,ésfelkészültagenetikaijellemzőivelvalószembesülésre,elvilegszaba-
dondönthetagenetikaivizsgálatelvégzéséről.Erkölcsilegésjogiszempontbólinkább
azakérdés,hogymikéntőrizhetőmegezenértékesadatokfelettirendelkezésmások
jo ga i nak és tör vé nyes ér de ke i nek sé rel me nél kül. 

A ge ne ti kai in for má ció fon tos le het a tár sa da lom szá má ra is, hi szen szá mos be teg ség 
kialakulásánakjobbmegértésétéshatékonyabbkezelésétsegíthetielő.Ezeketazinfor-
má ci ó kat nem csak az orvosbiológiai ku ta tók hasz no sí ta nák szí ve sen, de a tár sa da lom tu
do mány ok is, hi szen a ge ne ti kai ku ta tá sok, pél dá ul a né pes ség tör té net, az ant ro po ló gia 
szá má ra is hasz nos ada lé kok kal szol gál hat nak. Per sze, nyo mós gaz da sá gi ér de kek is 
meghúzódhatnaka genetikai kíváncsiskodásmögött.Munkáltatókat, biztosítókat egy-
aránt ko mo lyan ér de kel het nek mun ka vál la ló ik, pá lyá zó ik, ügy fe le ik ge ne ti kai ada tai koc
kázatcsökkentés,vagyéppenazoptimálismunkerő-kihasználásérdekében.Szerencsére
ezidőtájtamagyarmunkajogszerintamunkavállalótólcsakolyannyilatkozatmegtéte-
levagyadatlapkitöltésekérhető,illetveveleszembencsakolyanalkalmasságivizsgálat
al kal maz ha tó, amely sze mé lyi sé gi jo ga it nem sér ti, és a mun ka vi szony lé te sí té se szem
pontjábólelengedhetetlenülszükséges.Az1997-benelfogadottátfogójellegűegészség-
ügyi törvény épp keretjellegéből adódóanmég nem foglalkozott a genetikai teszt- és
szűrővizsgálatok szabályaival.Mamárnemcsakazeurópainormatív törekvések,dea
ha zai ta pasz ta la tok is in do kol ják, hogy e kér dés ben is tör vé nyi sza bá lyo zás szü les sen.
Genetikaiemberismeretünkkétségkívülszámoselőnnyeljármajd,dehaegyénisé-

günket megfosztjuk minden genetikán kívüli tulajdonságától, csacska érzelmeitől,
em be ri kap cso la ta i tól, ak kor leg szen tebb tit ka in kat ve szít het jük el, és „nem bi o ló gi ai” 
sze mé lyi sé günk meg mu ta tá sá ra, meg le het, már csak a ki ber ne ti kai pót cse lek vés 
ma rad… S ami a leg rosszabb, még tit ko lóz ni sem tu dunk majd iga zán ked vünk re.

„A ne ve lés be ava tás…”
HornGyörgy,azAlternatívKözgazdaságiGimnáziumpedagógiaivezetője

Atitokkedvesszó…Csicsergőcsitrik,izzadókiskamaszokel-ésösszebújása,sugdolózá-
sa, em lék köny vek be haj tott sar ka, a szü le tés nap ok és ka rá cso nyok meg le pe té sei… 
Későbbazelsőszerelmek,alógások,csavargásoksora–megannyiaprótitokélmény,ami
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kö zös sé get for mál, s amit min den újabb ge ne rá ció a sa ját ja ként él meg. A gyer me ki vi lág 
talánlegfontosabbjellemzőjeéppenatitkokfeltárásáravalóhajlamunk.Amegismerés,
azalkotásizgalmamögöttszüntelenottlappangazújésfolytonújjászületőtitok:erőfe-
szítésazismeretlenmeghódítására,önmagunkésegymásmegtalálására.Afelnőtt,intéz-
mé nye sült vi lág tit kai már ko ránt sem ilyen ked ve sek. Hi szen több nyi re a ha ta lom, a 
ma ni pu lá ció, a meg al ku vás tit kai ezek, s az a hely, az a szer ve zet, ame lyik a gye re kek 
nevelésére,felnőttéválásukigazéletükkitöltésérehivatott:azISKOLAmagaisafel-
nőtt,ahivatalos,azintézményesültvilágszolgálatáraszerveződött.
Amaitömegoktatásbanazegyénlényegtelenszereplő,függetlenülattól,hogyszü-

lőről, tanárrólvagydiákrólvan-eszó.Aközépiskola leginkább tantárgyakról,osztá-
lyokról,tanításról,számonkérésről,jogi-gazdaságikérdésekről,megszerezhetővizsga-
papírokról,államielőírásokrólszól.Aziskolaállamifeladatokatlátel,sebbennincs
érdemihelyeazönmagátkereső,bizonytalan,határokat,szabályokatátlépőtizenéves
fiatalnak.Őcsupánamunkatárgya,egyénkéntnemlehetfontos,nincsráidő,nincsrá
pénz, nem fér be le a mun ka fo lya mat ba. Több sé günk nek mind ezek el le né re szép em lé
kei vannakalmamaterünkről – érthetően,hisz aközépiskola életünk legszebbkor-
szakára„tenyerelrá”,éscsakritkántudolyanszörnyűségeslenni,hogyvégképptönk-
re te gye mind azt, ami a ti zen éves kor ral jár. Kel le mes em lé ke ink azon ban csak el vét ve 
kötődnekmagáhozaziskolához.Legtöbbszöréppaziskolától,aziskolaellenérekicsi-
kart – tit kos vagy lo pott – örö me ink vál nak ma ra dan dó él ménnyé. A bu lik, ló gá sok, 
csa var gá sok, ta nár át ve ré sek, sze rel mek, ivá sza tok stb., me lyek sok év múl tán is az 
osz tály ta lál ko zók nosz tal gi kus be széd té mái lesz nek. Eb ben a kö zép is ko lá nak ne ve zett 
embergyárbanatanárkonkrét,technológiailagzártfeladatotelvégzőhivatalnok.Fel-
ada tai kö zött nem sze re pel, mun ka ide jé be nem fér be le az egyes ta nu ló val va ló sze mé
lyes kap cso lat te rem tés, az egyé ni fog lal ko zás. Kü lönkü lön alig van esé lye bi zal mas 
kö zel ség be ke rül ni ta nít vá nya i val, s ha ne tán még is si ke rül ne, úgy má ris jo gi, lel ki is me
re ti és szak mai di lem mák özö né vel ta lál ja szem ben ma gát. A ta nít vá nyá val bi zal mas 
kapcsolatbakerülőtanárkönnyengyanúbakeveredik:vajonnemárulja-eelanevelő-
tes tü let in tim tit ka it, meg vé die konf lik tus ese tén kol lé gá it. Nem rit ka eset, hogy a 
ta nít vá nya i val szo ro sabb kap cso la tot ki ala kí tó ta nárt ma ga az is ko la igaz ga tó ja szó lít ja 
fel,hogyszámoljafela„bratyizást”.Aközépiskoláktiltjákategeződésttanárésdiák-
jaközött,satipikusbeszédmódígymáigisa„csendőrpertu”…Haegytanártekintet-
tel van az egyes gye rek adott sá ga i ra, kö rül mé nye i re, könnyen meg kap ja kol lé gá i tól, 
tanítványaitólapejoratívkivételezővagypikkelőcímkét.Hamindezekellenére,jelen-
tőstöbbletmunkával,vállalvaakárakiközösítéstis,egytanármégistúllépmerev,hiva-
talnoki státusán, még mindig ott tornyosul előtte a legfontosabb szakmai, emberi
dilemma:mikéntésmilyenmértékbenvállalhatfelelősségetegymásikemberért?Mit
kezdjen az elhivatott pedagógus egy-egy őszinte beszélgetés során rábízott kényes
információval?Mimódonkezeljeacsaládbelsőproblémáitfeltárókamasz–nemrit-
kánsegélykérő–vallomását,halátvánlátja,milyenszörnyűterheketróagyerekreaz
ott ho ni ve sze ke dés, ha ér zi: a gye rek leg sú lyo sabb gond ja it ott hon ról hoz za. 
Könnyűdolgavanagyóntatópapnak,apszichológusnak,azorvosnak,ügyvédnek;

ne kik meg ada tott, hogy in téz mé nyes mó don, a tör vény vé del mé vel ke rül het nek az 
in tim szfé ra mö gé, anél kül, hogy a ha tal mat, az in téz ményt kel le ne szol gál ni uk. De mit 
tegyen a pe da gó gus: me ne kül jön, vagy váll al ja hi va tá sa egyet len ér tel mét: a rá bí zott 
gyer mek szol gá la tát? A jog, a szer ve ze ti hi e rar chia, a ta ní tás kö tött tech no ló gi á ja a 
diá kok és a tan árok kö zött fa la kat épí tett, s aki le akar ja bon ta ni eze ket, az csak ha mar 
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egyedültaláljamagátaviharos,szabadégalatt.Atanártanítésszámonkér,stőlefügg
adiákelőmenetele–hogyan leheteztazaszimmetrikusviszonyt felbontani, s főleg
ho gyan jut ha tunk el a tan tár gya kon ke resz tül a lé nyeg hez, a ti zen éve sek tit ka i hoz, 
hogyansegíthetjükátőketanővé,férfiváválás,azöntudatraébredésnehézségein?A
pedagógianormákat,értékeketközvetít,nemegyszerűszemélyeskapcsolat,barátság,
meghallgatás.Atanítványairafigyelő,értéketközvetítőtanárnakezernyiérzelmiszál-
lalkellenekötődniemindentanítványához,snemcsakszigorúanaziskolafalaiközött.

Csak hogy a jog – elv ben na gyon is he lye sen – me gálljt pa ran csol szá munk ra az in tim 
szférahatárainál.Mamárnincsmódarra,hogyaziskola,vagyakáregypedagógusmeg-
szab ja az is ko lán kí vü li cse le ke de tek eti kai nor má it, ma ga tar tás rend jét, a ta nár nak 
nincs és nem is le het kom pe ten ci á ja a hét vé gi bu lik ra, az ut cai vi sel ke dés re, nem avat
koz hat be az igaz ság szol gál ta tás ügye i be, mert mind ez az in tim szfé ra jog ál tal vé dett 
rétege,sacsaládkompetenciája.Abulikonfüvező,vadonatújjogosítványávalgyorshaj-
tási rekordokatdöntögető fiatalemberre legfeljebbszemélyeseszközökkel–meggyő-
zés sel, te kin téllyel, ér zel mi rá ha tás sal – hat hat a pe da gó gus, ezek nek azon ban mind in
kább hí ján van. A ne ve lés: be ava tás – ám er re csak érett és hi te les pe da gó gus ké pes, s 
őiscsaklegjobbpillanataiban.Amagáraébredő,önmagátkeresőfiatalnakpedigrend-
szerintéppenaziskolaalegfőbbellensége.Tőlevédiacsalád,miattahazudikanyjaés
apja,hakell,hetentegyártvaazalibiigazolásokat.Mitöbb,magaaziskolais,ráébred-
vesajátnegatívhatásaira,iskolapszichológustalkalmaz,hogyővédjemegagyereket–
akárapedagógusellenébenis…Márasokiskolábanaziskolapszichológuslettatitkok
legfőbbtudója,akilegtöbbszörnemigenveszrésztanevelőtestületéletében,márcsak
azért sem, hogy sze mé lyes kap cso la tok ne ter hel jék „szak mai füg get len sé gét”. A túl ter
helt – fi zi kát, tör té nel met stb. – ta ní tó ta nár pe dig job bá ra hoz zá kül di a „ke zel he tet len” 
gyereket.Hozzá,akitlegalábbvédatörvény,akinemkötelestájékoztatniaszülőtvagy
épparendőröket.Ma,haegytizenévesgyerekkábítószerezésmiattbíróságelékerül,
közvetlenkörnyezetébőlsenkisemkötelesellenevallani–kivéveapedagógust…Sem
aszülei,semagyóntatója,semazügyvédje,semapszichológusanemkényszeríthető
erre,dehaakadegytanára,akivelproblémáitelőzőlegmegosztotta,őcsakkétrossz,
kényszerű lehetőségközülválaszthat:vagy„hivatalból”feljelenti,vagyhazugságárán
men te ni pró bál ja. Nem könnyebb a hely ze te ak kor sem, ha meg nyer ve di ák jai bi zal mát, 
minduntalanolyantitokbaavatjákbe,amimesszetúlmutategyénifelelősségén.Ilyen-
korváltigugyanazadilemma:vajonmegossza–megoszthatja-e–aszülőkkeltanítványa
egyedülveleközölttitkait?Hiszenatörvénykötelezierre,saszemélyesfelelősségter-
hét aligha vállalhatja, ha tájékoztatási kötelezettségét elmulasztva netán büntetőjogi
konzekvenciáilesznekazügynek.Érthető,haalegtöbbenazokközül,akikegyáltalán
ké pe sek vol ná nak in ti mebb kap cso la tok ra, me ne kül nek a di á kok kal vál lalt szo ros, 
érzelmi kötelék elől.A szeretet, a figyelempedig nemosztható korlátlanul,minden
em ber nek csak vé ges szá mú va ló di kap cso lat, sze mé lyes kö te lék fenn tar tá sá ra van 
„kapacitása”.Nemtudni,egyjópedagógus,egytanítványairakülön-különisodafigyelő
tanárvajonhánygyerektitkaitképesfelelősenhordozni,éshányolyantanítványavan,
aki ket el kel le ne kül de nie, de nem te szi, ha nem pe da gó gi ai ese tek kel kí sér le te zik. Va jon 
meddig tudnak a pedagógusok őszintén úgy hazudni, hogy igazat mondjanak? És
le hete ér zel mek nél kül szo ros kap cso la tot tar ta ni, „ti tok hor do zó vá” vál ni? 

Két sé gek, kér dé sek, kép te len di lem mák so ra, me lyek bi zo nyos ság he lyett csu pa 
ellentmondást,keserűséget,kudarcot–ésnémihitet–hagynakbennünk.Hitetabban,
hogy le het ta lán más ként is csi nál ni. Hisz nap mint nap lá tom, tu dom: a ré gi is ko la 
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meg halt, még is hi szem, hogy meg le het ta lál ni azt a hi te les kap cso lat for mát, mely hez 
a pedagógusnak nincs szüksége a jog eszközeire, ésmégsem lép a család, a szülők
he lyé re. Hi szem, hogy van mód az is ko lát az ál lam en ge del mes szol gá ló já ból az egyes 
gyermeket segítő, közösségi hellyé átalakítani. Csakis egy ilyen iskolában válhat a
pe da gó gus a tu dás hor do zó já ból a tit kok hor do zó já vá. Enél kül csu pán az ál ság, ha zug
ságsahatalmikényszermarad…Mamégígyszólegytanárbelsőmonológja:„Tanulj
meg ha zud ni, édes fi am! Nézz csak rám, és ha zudj a sze mem be! Tu dom, teg nap ról 
orvosiigazolásodvan,báraztistudom,hogyelőttemültélamoziban…Persze,beteg
vol tál, nem szá mít, a lé nyeg, hogy pa pí rod le gyen ró la. Hogy a bu lin a szert is ki pró bál
tad? Jobb, ha nem mon dod, én ezt nem tud ha tom…” Vagy íme, sa ját di ák ko ri, kis 
titkainkmáigsemértettkulcsa:„Ésarraemlékeztek,mikormeglógtunk,berúgtunk,
összefeküdtünk,aBlahatanárúrmegazegészbőlsemmitsevettészre?”–„Dehogy-
nem, édes fi am, csak úgy kel lett ten nem, mint aki al szik, hisz épp ez a szak mám, ez az 
ál lan dó tet te tés: nem lát ha tod, hogy lá tom, nem tud ha tod, hogy tu dom – ezt csi ná lom 
huszonötéve…Hamegnősz,egyszertalánmajdmegérted…”
Azóta„hivatásostitoknok”lettbelőlemis…Slám,mégmasemértem,miértkell

en nek így len nie…

„A leg mé lyebb ti tok pe dig Is ten…”
Szé kely Já nos ró mai ka to li kus lel kész

Amíg a dol gok fel szí nén va gyunk, üre sen fe cse günk. A sza vak súly ta la nok, és alig hor
doznakjelentést.Dehanéhamegadatik,hogymegnyílikelőttünkadolgokmélysége,
azemberelnémul.Hiszamitátél,azszavakbaaligönthető,aligközölhető.Shamégis
meg pró bál juk el mon da ni, ami tör tént, és ami nek ta núi vol tunk, csak úgy te het jük, ha 
mást is le tu dunk ve zet ni oda a mély be, hogy ma ga is át él je, ami szó val át nem ad ha tó.

A va ló ság mé lyebb ré te gei ilyen ér te lem ben ti tok za to sak. A leg mé lyebb ti tok pe dig 
Isten,az„ős-mélység”(P.Tillich),kinekéneke:afelhőkfutása,virágoknyílása,proto-
nokéselektronoktánca,férfiésnőszerelme,gyerekarcragyogása,életéshalál.Annyi-
ratitokő,hogyazsidóhagyományszerintméganevétsemszabadkimondani;akele-
tigondolkodástöbbáramlataszerintpedigazembernemisállíthatŐrólasemmit.

A ke resz tény ség annyi ban tér el ezen ál lás pont ok tól, hogy ab ból a ta pasz ta lat ból 
indulki:aTitokmegnyilvánult.Mihisszük,hogyatörténelemnekvoltegynagyszerű,
kitüntetettpillanata,amikorazégésföldmár-márösszeért,amikorIstenegyragyogó-
an tisz ta éle ten – Jé zus éle tén – ke resz tül meg mu tat ta ar cát, és oda aján dé koz ta ma gát 
az em ber nek.

De azért a ti tok a ke resz tény ség ben is ti tok ma rad…
Ezért is ne vez zük a ke reszt sé get be me rí tés nek, a ti tok ba va ló „be ava tás nak”.
S ezért is volt oly so ká ig szo kás ban, hogy a mi se má so dik ré szé ben – ahol a Ti tok 

megjelenik(monstranciavagyÚrfelmutatás),ésmirészesedünkbelőle(eucharisztia
vagySzentáldozás)–azavatatlanoknemvehettekrészt.Azelsőkeresztényekszámára
olyannyi ra meg hitt és mé lyen át élt volt ez az ün nep, hogy azok je len lé te, akik csak kül
sőszemlélőkéntnézik,zavarólettvolna.
Amai,túlzottanfelgyorsultélettempósokembertfelszínessétesz.Életünkbennincse-

neknagymegrendülések,nagymegtisztulások.Mindigvalamiújkell,éssosemvagyunk
egé szen ott a je len pil la nat ban. A leg fon to sabb szá lak el sza kad nak, el se ké lye sed nek. Sok
szor egyegy te me té sen döb ben rá az em ber, hogy nem tud gyá szol ni, hogy nem érez szin
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te sem mit, és alig is mer te az el tá vo zot tat. (Pél dá ul sa ját any ját…) A fel szí nen élünk csak, 
napi látszatteljesítményeknek.Mindenki buzgón próbálja „eladni”, reklámoznimagát.
Hogy az tán a mély ben vane ben ne va la mi, az sen kit sem ér de kel, csak a cso ma go lás szá
mít. Így leg be lül – a Ti tok he lyén – gyak ran csak egy re fáj dal ma sabb üres ség tá tong.

A ke resz tény ha gyo mány par excellence tit kos szer tar tá sa: a gyó nás. Tit kos azért, 
mertagyónásabűnös,tévetegésgyengeemberőszinteésigaztalálkozásaIstennel.
Ilyenkor a hívő álarcok, ámítás és színészkedés nélkül kér gyógyulást bűnei sebére.
Kitárjalelkét,ésIstenfényebeáradoda.Agyónástehátvalójábanabűnbánóember
ésIstentalálkozása–melyneksoránapapillőtisztelettelaháttérbenkellmaradjon.
Szerepemindösszeannyi,hogy–haszükséges–segítseabűnévelküszködőembert
őszintebűnbánatrajutni(aminekrészelehetazönkéntvállaltjóvátételvagy„elégté-
tel”is),shogyvégülkihirdesseésközvetítseIstengyógyítóésfelemelőjóságát.Nem
faggatózhat,kíváncsiskodhat,salegfőbbdolgamégcsaknemisaz,hogybölcstaná-
csokatadjon,hanem,hogyazIstennelvalótalálkozássegítőjeésközvetítőinstanciája
legyen.Nyilvánvaló,hogymindaz,amiazönkéntesbűnvallás soránelhangzik, teljes
egé szé ben és a szó leg szo ro sabb ér tel mé ben: ti tok. Ha nem így vol na, úgy a gyó nás 
megszűnneazazalkalom lenni,melybenazember saját sebeivelvalóbanIsten–és
nem csak egy má sik gyar ló em ber – elé lép. Ha vi szont egy tol vaj, aki ne tán sok mil li
ó val meg lo pott va la kit, tet tét vé gül meg gyón ja, úgy a gyón ta tó jog gal mond hat ja, hogy 
bűnbánatacsakakkorhiteles,haamitelvett, visszaadja, senélküla feloldozást sem
nyer he ti el – ám a pap sem mi szín alatt nem ad hat ja fel a tol vajt. Ha ezt ten né, úgy 
megszűnneaföldönazakivételeshely,aholazemberegytársa(Krisztusképviselője)
segítségévelbátranIsteneléállhatbűneiterhével.Nemvéletlen,hogyagyónásititok
megőrzéséértahalálrakínzottNepomukiSzentJánostólkezdvepapoksokaságavál-
laltaameghurcoltatást, sőtgyakranavértanúhalált.Agyónási titkotelárulópapaz
egy há zi tör vény ér tel mé ben is men ten el vesz ti hi va ta lát.
Papihivatásomtalánleginkábbmegrendítőélményeagyóntatás.Enneksoránolyan

mélységbentárulnakfeléletsorsok,solyerősenérezniIstengyógyítókezét,ahogyazt
má sutt, más hely ze tek ben csak na gyon rit kán.

„A kö zös ti tok sza bad sá gunk zá lo ga…”
Bí zik Lász ló evan gé li kus bör tön lel kész

Ezekaválaszokparadoxmódonjóvalmegelőztékaszerkesztőségkörkérdéseit…És
mert a tit kok ról lé nye gé ben ma sem gon dol ko dom más ként, hoz zá szó lás ként jó szív vel 
ajánlomesokévvelezelőtti,aDiakóniacíműlapbanközzétettírásomat:

Ti tok
J-nak

Jom, én sze rel me sem,
ó, mennyi re irigy lem azo kat, akik ér tik a dol go kat! Azo kat, akik meg ma gya ráz zák a 
je len sé ge ket, kap cso la to kat és tör té né se ket ben nünk és kö rü löt tünk. Azo kat, akik, 
ahogy hall ják, már ér tik is a sok fé le in for má ci ót, mi köz ben én alig hal lom, s amit még is, 
azt is csak de kó dol ga tom. Rá adá sul több nyi re hi á ba, bár azt tu dom, hogy Te vagy a 
Kulcs.
Márazisolyanfurcsavolt,amikorelőszörhallottamRólad.F.T.bácsi(azótamár

nem bá csi zom) be szélt – kor rekt úri em ber lé té re – meg ka pó lel ke se dés sel Ró lad, hogy 
ugya nis vagy, és hogy kö zel vagy hoz zám. Hit tem is, meg nem is, amit mon dott. Az tán, 
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ami kor egy ro mán tett bi zony sá got jó sá god ról – há ta mon épp egy nagy zsá kot vit tem –, 
mi ért, mi ért nem, meg tö re tett ci niz mu som. Egyéb ként nem árt tisz táz ni: nem én men
temelőszörHozzád, te jöttél hozzám.Előszörneveden semmertelek szólítani, csak
idéztemmagambanvalakit,hogymenjeltőlem,merténbűnösembervagyok,miszté-
riumtremendum,deTemaradtál.Ésénmeghirtelenboldoglettem.Misztériumfasz-
cináns. Jelenlétedmessze felülmúltmindenFelőledhallottat.Aztáneljöttapillanat,
ami kor lé leg ze tem is el állt, mert nyel vem ínyem hez ta padt. Aj kad ugya nis azt mond ta 
– per sze sza vak nél kül –, hogy sze retsz. Ez zel ne ve men szó lí tot tál, és Ti éd va gyok.

A nagy és fon tos dol gok ugya nis mind ig csend ben tör tén nek, vagy leg aláb bis csend
delkezdődnek,és csendbe torkollanak.A többi csakzaj, lárma, recsegés.Adolgok
vé gén az tán fi no man ott a hall ga tás, akár ama aquinóinál. Amíg én be szé lek, fe cse gek, 
flör tö lök és pa nasz ko dom, ad dig Te hall gatsz, hi szen sza vam mal nem hagy lak szó hoz 
jut ni. Ak kor szó lalsz csak meg, ami kor már el né mul tam, és el fogy tak sza va im. De 
ak kor, szem ben a töb bi ek kel, akik min dent ígér tek, de a ti ze dét sem ad ták, Te ke ve set 
ígértél,demindentadsz.Azembernemtudja,hogyan,denőavetés.Magától.Miköz-
benazemberlefekszik.Ésfölkel.Elsőnap.
Aztán,amikormegszólalsz,szavaidmágikusak,megbűvölőkésrabulejtők.Azéletem

rá megy, hogy ér tel mez zem, vo nat koz tas sam és ma gya ráz zam. Több nyi re azért, hogy 
ki búj jak a kö te le zett ség alól. Azon ban ke vés si ker rel. Csak for ga tom ma gam ban, s azok 
áthatjáksejtjeimészsigereim.Nemisbeszélveaszívemről,ahogymondaniszokták.

Em lék szem, azt mond tad, hogy tu dod a dol ga i mat. Bár ada ko zá sa im ti tok ban tör
tén tek, ar ra hi vat koz tál, hogy nem lé vén oly do log (ti tok), mely ki ne tu dód nék, hagy
jamabba.Persze,Teközben–máramennyirelehetett,titokban–afővárosbamentél,
hogy meg is mer jed két ség beesé se met, trükk je i met, su má ko lá sa i mat, meg per sze ál mai
mat.Nyomorúságosbűneimet,kísérletezéseimetésrejtettvágyaimat.Amikornyögve
születettésizzadságszagúfelismeréseimrekönnyedénaztfelelted,hogy:„Tudom.És?
Ha tolj még mé lyebb re!”, ak kor kény te len vol tam ezt a sá to ros ün ne pet – s az óta is, 
évrőlévre–megünnepelni.
ATe titkod sejlettmárkamaszkorompince-éspadlásrejtekénbúvóhelyetkereső

csavargásaimban.Abelvárosisrácokötvenhatos,lőporszagúbeavatottságában,hiszen
a pin ce az óvó hely pok la, a pad lás meg a menny or szág volt. El rej tett fegy ve rek, jó kis 
lőszerlelőhelyek,dugdosott térképenmegjelölve.Monddmeg,kiértiezt,wieman’s
verstehenkann.Titkoktudásaformálszemélyiséget.Csakkésőbbjöttaszamizdatos
időktitkoskonspirációja.Hiszenaközöstitokszabadságunkzáloga,amelyösszekötés
közösségetteremt.Márahébernyelvbenisegyazongyökbőleredatitokésaközösség
szó,hajóltudom.Alatinokatitokszóvalminthainkábbadolgoknyilvánosságelőli
el rej tett sé gét je löl nék. Ne kik ál lam tit ka ik vol tak, az óta let tek sza ba dal mi, üz le ti meg 
bank tit kok, ne kem csu pán nap ló im, le ve le zé sem, meg fi ó kom tit kai ma rad tak. Ám a 
ha tal ma sok fél nek a ki csik tit ka i tól: az az iga zi alatt va ló, aki nek ma gán tit kai sin cse nek. 
Így az tán le ve lek fel nyi tód nak, jegy ze tek házkutattatnak, te le fo nok le hall gat tat nak. 
Mindezekellenére–vagyéppenezért(?)–atitkokaszabadságjelei.Megyektovább:
a né met mint ha az ott hon, a pri vát szfé ra ma gán ügye i re gon dol na, ami kor tit kot mond. 
Jókistörténet,tudod,amikoralbérlőnekálcázvaépültbeméglakásombaisatégla,
amígránemvettemőt,hogyafőkapitányságonjelentsefelmegbízóját,atitkosrend-
őrséget.Ült is erre szegény, rendesen, a fordulatig.Most jött el azonban annak az
ide je, hogy a gö rö gök re tér jünk, akik a tit kot hall ga tás nak és száj be fo gás nak ér tik – 
hall ga tok egy s más ról én is, ki vé te le sen én fo gom be sa ját szá mat, és nem más.
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De mily cse kély ség mind ez a Te sze rel med tit ka i hoz ké pest! Tes ted ízét a szám ban 
mind ig sze ret tem, s vé red is a leg jobb: nul lás, mely min den kit gyó gyít hat. Nyil vá nos 
bi zony ság té tel re kül det tem, de hadd vall jam be, mind ig is job ban bíz tam az in ti mi tás, 
mintapublicitáserejében.Merthátazéletekisazintimitásbólszületnek,ahogyegyik,
bár ne künk leg drá gább gyer me ked, H. is, aki a nagy víz mel lett te met te tett el ve led 
együttahalálba,hogyazonképpenfeltámadásodbanisrészesülvénsmeghalvánabűn-
nek, igaz és szép és jó élet ben jár jon. Vé gül is az em ber el hagy ja aty ját és any ját, és 
ra gasz ko dik fe le sé gé hez, és lesz nek ket ten egy test té. Fe let te nagy ti tok ez. De én Rád, 
és két há zunk ra ér tem.

* * *
Drá ga sá fár tár sam, gye re már, hogy meg vi lá gítsd a tit ko kat! Ne künk, tit kok tu dat lan 
sá fá ra i nak, akik mind az okok, mind a cé lok, mind az ér te lem kér dé sé ben oly ho má
lyo san lá tunk. Csak sejt jük, hogy az ese mé nyek nem olyan szimp lák, de sok kalsok kal 
komp le men tá ri sab bak, mint azt vél nénk. Gye re már, hogy meg ért sük a dol gok okát, 
célját és értelmét,melymindeddig csak nem-kanti, lebegő logikád finom fonalával
szőtteátadolgokképtelenösszefüggésétéslehetetlenkuszaságát.
Értesdmegmárvelünk,hogynélkülednincsajelenségeknekszufficiens,kielégítő

oka, nincs akceptábilis, nyil ván va ló an el fo gad ha tó cél ja, és nincs vizíbilis, lát ha tó és 
felfedezhető értelme! Zűrzavar, félreértés, céltalanság és értelmetlenség a dolgok,
jelenségek és események önmagukban-valósága. Mi épphogy nem titkok ismerői,
hanemcsakatitkoklétezésérőltudósáfárokvagyunk.Annakhirdetői,hogyvannakés
maradnaktitkok,mindeninformációellenére,mertaTedicsőséged,hogyelrejteda
dol go kat, ahogy Te is ál ru há ban és in kog ni tó ban és absconditusként meg larvaként 
vagy je len, s mi leg jobb eset ben is leg föl jebb há ta dat lát hat juk. „Back”, aka rom mon
da ni „black box”, ami ránk bí za tott. Ezt a do bozt ci pel jük, a lét nagy ke reszt rejt vény ét 
meg fej te ni nem tud ván. De hidd el, ke reszt raj tunk ez a rejt vény.

* * *
Ön ma guk ban, im ma nen sen néz ve dol ga in kat, csu pa meg ma gya ráz ha tat lan ság gal, 
el ke se re dés sel vagy fel há bo ro dott ság gal küsz kö dünk. De köz ben tud ván tud juk, 
hogy a titkoknak lesz nyitja. Sőt: ha a jelenségeket nem önmagukban szemléljük,
ha nem azok Veledegyüttlétét egyegy pil la nat ra meg érez zük, min den egé szen más 
di men zi ó ba ke rül.

Fel sej lik a lé te zés egy má sik lo gi ká ja, ahol a dol gok lát szó lag a fe jük te te jén, va ló já
ban épp a tal pu kon áll nak. Az a tit kos lo gi ka, ahol az ir ga lom na gyobb le het az igaz
ság nál, s ahol a sze re tet na gyobb a de ter mi nált ság nál. Fel sej lik az a ti tok, aho gyan a 
gyengeségleheterő,abolondságértelem,azértelembolondság;arosszjó,sajókáros;
az ál do zat ho za tal sza bad ság, s a sza bad ság ki szol gál ta tott ság. Hogy a vak ság lá tás, s a 
lá tás vak ság; az ér tel met len és ha szon ta lan ér tel mes, a sí rás és szo mo rú ság az öröm; a 
sze gény ség és üres ség a gaz dag ság.
Mintórájátnézőalkimistát,Tevagy,ó!drágaJ-om,énszerelmesem,akivégülisaz

erénytteherréésabűntbocsánattávarázsoltad.Bennedfejtődikmeganagytalány,
ahol a csönd, íme, szó vá, s a szó vé gül is fe les le ges sé vált. Ahogy az ál ta lá ban len ni 
szo kott, csak egé szen más ho gyan.


