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TK A Napi Operatív Információs Jelentésekben a társadalmi kapcsolat jelölésére 
szolgáló kód. 

T-lakás Találkozási lakás. Az állambiztonsági szervek által használt, de nem a szerv által 
fenntartott lakás, melyet az ügynök és az operatív tiszt(-ek) találkozására hasz-
náltak. 

Tmb Titkos megbízott. Az állambiztonsági hálózatnak az a tagja, aki elvi meggyőző-
désből vett részt a titkos együttműködésben. 

Tmt Titkos munkatárs. Az állambiztonsági szervek hálózatának legmegbízhatóbb 
tagja, aki elvi meggyőződésből, magas fokú áldozatkészséggel, kezdeményező-
leg vett részt a titkos együttműködésben és a legbonyolultabb hálózati felada-
tok elvégzésére is alkalmas volt. 

TÜK Titkos ügykezelés 

Ü-dosszié Ügy dosszié 

Ügynök Az a hálózati személy, aki az állambiztonsági szerv birtokában lévő terhelő vagy 
kompromittáló adatok hatására, illetve anyagi érdekeltség fejében vett részt a 
titkos együttműködésben. 

V/1 A Napi Operatív Információs jelentésekben a vizsgálat jelölésére szolgáló kód. 

V-dosszié Vizsgálati dosszié. Az állambiztonsági szervek a hatáskörükbe tartozó ügyekben 
lefolytatott büntetőeljárás során keletkezett iratokat "V" jelű, ún. vizsgálati 
dossziékban helyezték el. 

X-ellenőrzés Egyes szocialista országokkal (pl. Kína, Albánia, Jugoszlávia stb.) szembeni elhá-
rítás. 

Z Zúzható 

Máshol 

Gyakori beszédtéma, hogy a kelet-közép-európai rendszerváltozások lebonyolításában 
milyen párhuzamok és milyen különbségek vannak. Témánk, az állambiztonság nyelve 
kapcsán föltétlenül. Németországban négy évvel a keletnémet titkos államrendőrség, a 
Stazi feloszlatása után (1994) kiadtak egy vaskos tudományos munkát, Az állambiztonság 
szótárát (Wörterbuch der Staatssicherheit. Definitionen zur „politisch-operativen Arbeit), 
amely azóta három kiadásban jelent meg (Suckut 2003). A szótár a titkosszolgálati tisztek 
kiképzéséhez szolgáló mintegy ezer szót tett közzé. Például az IM, azaz ügynök szónak 
több mint félszáz változata található meg benne. Az egyes fejezetek bemutatják a külön-
féle megfigyelési, üldözési módszereket, a fedett és nyílt követést stb.  

Egy magyarországi pragmatikai, politikai nyelvhasználati, vagy mondjuk úgy: „hata-
lom és nyelv” kutatási programból még hiányzik a magyar anyag áttekintése. Ennek ke-
retét egyébként időben és alaposan, úttörő módon fölvázolta Tóth Szergej (2006).  

A fő kérdés persze az, amit Temesi Ferenc könyvének végén világgá kiált: (...MIÉRT 
VOLT NÁLUNK AKKOR ENNYI BESÚGÓ?) (Az eredetiben is csupa nagybetűvel, 2013: 51.) 
A tisztázatlan politikai, közéleti és nyelvi kérdések miatt pedig csak az embereket gyötrő 


