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Bevezetés 

Az állambiztonsági hálózati személyeket arra tanították: ta-

gadjanak az utolsó utáni pillanatig, soha semmit ne ismerjenek 

el, a bizonyítékok ellenére sem, vagy épp azért, mert lehet, hogy 

nem maradt semmilyen bizonyíték. Az emberek túlnyomó több-

sége nem jár levéltárakba kutatni, nem tudja mit írtál le, elhiszi, 

ha ügyesen hazudsz, ha szánalmat keltesz magad iránt, ha baga-

tellizálod a történteket, s megsajnál: nem baj, mi így is szeretünk. 

Nem kell bocsánatot kérni, már nem szokás; pártod sem fog el-

ítélni, leváltani, ellenkezőleg: ápol és eltakar, megvéd a rivális 

párttól, sőt küld lapjától egy tájékozatlan és felkészületlen újság-

írót is, akinek azt mesélsz, amit akarsz, le fogja írni, nem kérdez 

rá a lényegre, nekünk dolgozik. 

Nem találkoztam még egyetlen besúgóval sem, aki lebukása 

után azt mondta volna: "Bocsánat, nem kellett volna. Ha valaki-

nek erkölcsi, anyagi kárt okoztam, kész vagyok megtéríteni, vagy 

lehetőségeim szerint jóvá tenni." 

1945 és 1990 között kb. 160 ezer hálózati tagja volt az ál-

lambiztonsági szolgálatot ellátó szervezeteknek.. Közülük kb. 70 

ezret kizártak különböző okok miatt. A gépi nyilvántartásban kb. 

56 ezer személy neve maradt meg. Közvetlenül a rendszerváltás 

előtt, 1989 nyarán a BM. III. (Állambiztonsági) Főcsoportfőnök-

ség hálózati személyeinek létszáma 8.478 volt. (Közülük ügynök: 

219, titkos megbízott: 7203, titkos munkatárs: 1056) Egynegye-

dük MSZMP és KISZ-tag. A III. Főcsoportfőnökség hivatásos 

állományának létszáma (operatív + alkalmazott) 1962 és 1989 

között átlagosan 5-6 ezer fő volt. Kétharmaduk MSZMP és KISZ-

tag. 

A BM. III. Főcsoportfőnöksége I.-V. csoportfőnökségből állt, 

amiből a III/III. csak az egyik volt: a belső reakció elhárítás (po-

litikai rendőrség). Az egyes csoportfőnökségek között szabad 

átjárás volt, a feladatokat egységesen, mindegyikre vonatkozóan 

határozták meg. (BM. III/I. Hírszerzés; III/II. Kémelhárítás; 

III/III. A belső reakció elhárítása; III/IV. Katonai Elhárítás; III/V. 
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Operatív-Technika. A HM. Vezérkari Főnökséghez tartozott a Ka-

tonai Hírszerzés: VKF/2) 

A hivatásos állomány közötti átjárást követte a hálózati tag-

ságban való átjárás is.  

Például: ha valakit a honvédségnél szolgálati ideje alatt be-

szervezett a katonai elhárítás, leszerelése után átvette a BM. va-

lamelyik csoportfőnökségének hálózata. A III/III. megszűnése 

után annak hálózati tagjaiból válogatott az 1990. február 14-én 

megalakult Nemzetbiztonsági Hivatal (az új kémelhárítás), s aki 

vállalata a további szolgálatokat, annak eltűntették III/ III-as 

múltját, egy pillanat alatt a rendszerváltó Antall kormány "de-

mokratikus" kémelhárításának lett az ügynöke "tovább szolgáló-

ként". S volt akit, ugyanígy vett át a III/III-asokból a katonai elhá-

rítás vagy a polgári hírszerzés, esetleg a bűnügyi felderítés. 

Azt már sokszor leírtam tanulmányaimban, hogy az 1990 

utáni politikai elit felkészületlensége, tájékozatlansága és megal-

kuvásainak sora következtében sikerrel átmentett állambiztonsági 

múlt teljes körű feltárásától, törvényes rendezésétől mindenkor 

érintettségük súlya szerint riadtak vissza a parlamenti pártok az 

elmúlt huszonkét évben. Felelősek azért, hogy máig megmaradt a 

tisztázatlanság, a bizalmatlanság légköre, az aktuálpolitikai ha-

szonszerzés lehetősége; az egykori állambiztonsági hálózati sze-

mélyek és hivatalos kapcsolattartóik a mai napig nem távoztak a 

közéletből és a közvéleményt formáló személyiségek köréből, sőt, 

közülük válogat mindegyik, négy évente jövő-menő kormány, 

politikai döntéshozó, elfogadva, igényelve nyílt vagy elvtelen 

szolgálataikat. 

A volt titkos szolgák pedig csak azt teszik, amire tanították, 

kiképezték őket, s amire a rendezetlen viszonyok immár huszon-

két éve lehetőséget adnak: kamatoztatják információs monopóli-

umukat, kapcsolati tőkéjüket, a gazdasági háttérhatalom informá-

lis útvesztőinek, korrupt útonállóinak és tágra nyitott kiskapuinak 

ismeretét. A versenyelőnyt ma a múltban való jártasság jelenti a 

politika gazdasági-pénzügyi holdudvarában. Kormányzati funkci-

ókat is bírva, fel tudják osztani az országot érdekszférákra, s ha 
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mindehhez ügyesen társítják profitáló kapcsolataikat a multi - és 

transznacionális nagyvállalatokkal, a gátlástalan nemzetközi 

nagytőkével, a Round Table hálózatával, akkor továbbra is ők 

lesznek a pályázatok favorizált győztesei, bárhol képviselhetik kis 

hazánkat a nagyvilágban, s minden állami kitüntetést bezsebel-

hetnek. 

Az átmentett állambiztonsági múlt érintett kérdéseinek ren-

dezése nem szerepel sem az országgyűlés, sem a kormány napi-

rendjén. A cinikus megalkuvás, a törvényes feladatok elszabotálá-

sa, a tisztességes állampolgárok várakozásainak semmibevétele, 

az időhúzó ígérgetés és hazudozás a politikai morál és züllöttség 

mélypontját mutatja napjainkban. 

Pedig a bűnt nem elhallgatni kell, hanem bevallani és meg-

bánni. E nélkül nincs megbocsátás és megtisztulás, a nemzet lel-

kiállapota évek múltán is fájdalmasan nélkülözni fogja a bizalmat 

és az őszinte szót. 

 

A Szerző 
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Paul Lendvai különös esete  

a BM. Állambiztonsági  

Főcsoportfőnökséggel  

Fedőneve: "Cole Michael" 

Az itt következő írás nem kívánja részletekbe menően meg-

ismételni sem a Heti Válasz 2010. november 18-i állításait arról, 

hogy Paul Lendvai a kommunista diktatúra önkéntes informátora 

volt, sem a publicista válaszát, miszerint soha semmilyen infor-

mációt nem szolgáltatott, a mostani gátlástalan uszítás nem más, 

mint az aktuális hatalom retorziója legújabb könyve miatt. 

 

 

Távol áll tőlem bármilyen aktuálpolitikai haszonszerzés, 

személyes ismeretség híján pedig bármilyen elfogultság, előítélet. 

Mivel a Heti Válasz csak a Magyar Országos Levéltár né-

mely külügyi dokumentumára alapozta állításait, Lendvai pedig 

roppant hiányosan, csak saját verziója igazolására hivatkozott az 

Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárában található 
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csaknem négyszáz oldalnyi iratra, az utóbbiakat nem ismerheti az 

olvasóközönség, s így nem is tud árnyalt véleményt alkotni a tör-

téntekről, ezért a kutató a levéltári anyag összefüggő, bonyolult és 

ellentmondásos szövevényéből válogatva időrendben, az esemé-

„Cole Michael” társadalmi kapcsolat „B” dossziéja az ÁBTL-ben 
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nyek történeti hűségéhez és logikájához ragaszkodva igyekszik 

bemutatni a BM. volt Állambiztonsági Főcsoportfőnökségének 

kapcsolatát Paul Lendvaival. A kapcsolat fordulatai nemcsak a 

magyar állambiztonság szervek terveinek és módszereinek válto-

zásait mutatják a világpolitikai események tükrében, hanem a ha-

zai belpolitika diktálta kényszer lépéseit is, s némiképp a beszer-

vezésre kiszemelt újságíró személyiség fejlődésének vonásait is. 

Néhány elvi alapvetés 

Amit elvi alapvetésként előre kell bocsátani: 

1., A kutató nem másíthatja meg a jelentések tartalmát, még 

akkor sem, ha sejti, hogy a jelentések készítői netán tévednek, s 

helyenként elvétve a mértéket durván kritikusak. Az állambizton-

sági szolgálat hálózati személyei ritkán engedhették meg maguk-

nak, hogy tartósan légből kapott tényeket közöljenek kapcsolat 

tartó tisztjükkel, mert jelentéseiket több forrásból ellenőrizték a 

vonalvezetők, s ha az értékelők észrevették, hogy egy ügynök 

megalapozatlan információkkal manipulálja őket, nem haboztak 

kizárni a hálózatból, annak minden következményével együtt. 

Közismerten a hírszerző csoportfőnökség hálózata volt a legkép-

zettebb, legfelkészültebb, néhány kivételtől eltekintve mentes 

amatőr és dilettáns próbálkozásoktól. 

2., Paul Lendvait az állambiztonsági szervek – amint ezt "B" 

dossziéja is mutatja – kezdetben (1962) "Cole Michael" fedőné-

ven beszervezési jelöltként kezelték, majd társadalmi kapcsolat-

nak nyilvánították, aki nem számított hálózati személynek (ügy-

nök, titkos megbízott, titkos munkatárs), hanem operatív kapcso-

latnak. A 2003. évi III. törvény 1.§ (2) 6. szerint: 

„Operatív kapcsolat: az a személy, akit az e törvény ha-

tálya alá tartozó iratokat keletkeztető szervezetek 'társa-

dalmi kapcsolatként' vagy 'alkalmi kapcsolatként' tartot-

tak nyilván.” 

Olyan információkkal szolgáló társadalmi kapcsolatként, akit 

egyúttal természetesen ellenőriztek is. Mint ahogy egyik ügynök-
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kel (hálózati személlyel) ellenőriztették a másik ügynököt, anél-

kül, hogy az ezáltal célszeméllyé vált volna. Így például a Lend-

vaira állított és róla jelentő televíziós gyártásvezetővel Spánn Gá-

borral ("Harmat Gábor" fedőnevű titkos munkatárs, III/III-4-c, 

majd 5-a) ellenőriztették az MTV-ben Szegvári (Spán) Katalint 

("Horváth Éva" titkos megbízott, III/II-2-a), természetesen anél-

kül, hogy egyik tudott volna a másik hálózati beszervezettségéről. 

Ezért nem állja meg a helyét Paul Lendvainak az a kijelentése, 

hogy ő csak célszemély volt, akit figyeltettek. 

És itt akár meg is állhatunk egy későbbi bizonyíték erejéig. 

Bogye János alezredes, a III/I-3 osztály vezetője (a későbbi igen 

eredményes III/I-es hírszerző csoportfőnök 1977-1989) 1972. ok-

tóber 2-án azt jelenti felettesének, Komornik Vilmos r. ezredes-

nek, hogy "Lendvai... időnként hasznos információkat ad.", ezért 

a bécsi főrezidenssel egyetértésben javasolják a tiltólistáról való 

törlését, ezt megbeszélték a külügyminisztériummal is, amely 

egyetért a javaslattal.(A Magyarországra való beutazást tiltó listá-

ról van szó.) 

3., Lendvai 2006. január 13-án az Élet és Irodalomban és a 

Népszabadságban, 14-én a Hírszerző portálján megnevezte azon 

kollégáit, akik állambiztonsági hálózati személyként jelentettek 

róla. Közülük ketten az MTI bécsi tudósítói: Loránt László End-

re ("Urbán") és Heltai András ("Herczeg", "Herceg"); a rádiós 

Szepesi György ("Galambos") és Földényi Ervin ("Lehel"); a 

televíziós Spánn Gábor ("Harmat"); filmgyári dramaturg, szín-

padi szerző, majd az MTV munkatársa, Bencsik Imre ("Budai"). 

Egy évvel később, 2007. január 16-án a hvg.hu oldalán besúgója-

ként nevezte meg Vajda Pétert, a Népszabadság munkatársát 

(később a Nemzetbiztonsági Hivatal szóvivője, jelenleg a Nép-

szavában publikál), aki szerinte "...az elhárításnak dolgozott az 

50-es években", s a "jó barát álarcát magára öltve" rádiós újság-

íróként szegődött mellé 1951-ben sorkatonai szolgálatának kezde-

tekor, azért, mert "megbízást kapott állandó megfigyelésemre és 

arra, hogy mindenről beszámoljon az elhárításnak." 

A felsoroltak közül ketten is arra hivatkoztak: nekik papírjuk 
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van arról, hogy átvilágításukkor terhelő adat nem merült fel érin-

tettségüket illetően. 

Tekintettel arra, hogy ezen írás további részében újabb háló-

zati személy kerül majd szóba, elvi éllel ismételten rá kell mutat-

nom az 1994. évi XXIII. törvény: az „átvilágítási törvény” csőd-

jére. Ez a megalkuvó jogalkotási termék még jobban megnehezí-

tette a tisztánlátást, és félrevezető módon hagyott kiskaput tényle-

ges hálózati személyek számára. Ugyanis akik papírt lobogtatnak, 

hogy őket átvilágították, s nem találtak semmit, azok keveset bi-

zonyítanak. Csupán annyit, hogy nem voltak nyilasok, karhatal-

misták vagy III/III-asok. De ettől még lehettek: III/I-es hírszer-

zők, III/II-es kémelhárítók, katonai hírszerzők és katonai elhárí-

tók, szigorúan titkos tisztek, "T" (titkos találkozási) lakásgazdák, 

fogdaügynökök. Sőt, az is lehet, hogy III/III-asok voltak, de az 

átvilágító bíráknak akkor és ott a négy irattári bizonyítékból (6-os 

nyilvántartó karton, beszervezési nyilatkozat, írásos jelentés, 

pénzügyi bizonylat) nem állt rendelkezésre legalább kettő, hanem 

csak egy, s a beszervező, a kapcsolattartó és vonalvezető állam-

biztonsági tiszt vallomása sem volt meg vagy megvolt, de nem 

volt terhelő – ebben az esetben az átvilágító bírák kénytelenek 

voltak a valóság ellenére is érintetlenséget igazoló papírt kiállíta-

ni. 

[Egy kis módszertani kitérő. A hatályát vesztett, többszörösen 

módosított átvilágítási törvény a politikai, szellemi elit vezető 

tisztséget betöltő, meghatározott körére terjedt ki. Az ezt követő, 

és jelenleg is érvényben lévő 2003. évi III. törvény az elmúlt 

rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az Ál-

lambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára létrehozásáról 

minden közszereplőre vonatkozik.  

„Közszereplő: az a személy, aki közhatalmat gyakorol, 

gyakorolt vagy közhatalom gyakorlásával járó tisztségre 

jelölték, illetve aki a politikai közvéleményt feladatszerű-

en alakítja vagy alakította.” – mondja ki az 1.§ (2) 13. 

pontja. „Hálózati személy az a személy, aki az e törvény 

hatálya alá tartozó iratokat keletkeztető szervezetek 
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számára titokban, fedéssel és fedőnévvel jelentést adott, 

vagy ilyen jellegű beszervezési nyilatkozatot írt alá, vagy 

ilyen tevékenységért előnyben részesült.” (1.§ (2) 5.  

Tehát a feltételek bármelyikének vagylagos megléte önmagá-

ban is megalapozza az érintettséget. Hozzáteszem: értelmezésük-

höz azonban általában szükséges a hálózati nyilvántartásba vételt 

igazoló, s a hálózati személy adatait tartalmazó 6-os karton. Eddig 

még sohasem találtak hamis 6-os kartont, csak a bíróság előtt ha-

zudozó beszervező és kapcsolattartó tiszteket. 

Nem árt emlékeztetni a tudományos kutató azon jogosultsá-

gára, hogy az érintett beleegyezése nélkül is nyilvánosságra hoz-

hat személyes adatot, ha az a történelmi eseményekről folytatott 

kutatások eredményeinek bemutatásához szükséges. (A személyes 

adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 

1992. évi LXIII. tv. 32.§ (3) b. pontja) 

Amikor még egyik törvény sem létezett, 1990-94 között is 

volt néhány biztos támpont. Több példa szerint is eredményt ho-

zott – teljes bizonyossággal vagy nagy valószínűséggel – a meg-

maradt kartonos operatív és hálózati nyilvántartás anyagának ke-

resztellenőrzése, azaz egybevetése a kiegészítő vagy ráutaló ok-

mányokkal, így a BM volt személyzeti főosztályának és külügyi 

osztályának zárt irattári anyagával, továbbá a pénzügyi osztályon 

fellelt bizonyítékokkal (fizetési listák, elszámolások, jutalmak); a 

bíróság előtt hatásos volt az egykori beszervező és kapcsolattartó 

tiszt őszinte, feltáró vallomása, kiegészítve a vonalvezető tiszté-

vel, aki ellenőrizte a hálózati személy és a kapcsolattartó tiszt vi-

szonyát. 

Ma is alig esik szó azokról az esetekről, amikor a jelentések 

tartalomelemzésével állapítjuk meg az érintettséget. Például: a 

Független Kisgazda Párt egyik frekventált történelmi vezetőjéről 

nem maradt fenn sem beszervezési, sem munkadosszié, s nincs 6-

os kartonja sem, tehát formálisan semmilyen a törvény által neve-

sített bizonyító eszköz. Mégis, meglévő jelentéseiből tartalom-

elemzéssel – életútja, politikusi pályája eseményeinek és a jelen-

tésíró által említett tények, körülmények összefüggéseinek feltá-
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rásával – tökéletesen azonosítható. Tartalomelemzésre persze nem 

vállalkoztak az átvilágító bírák, s mai ítélkező kollégáik sem sze-

retik ezzel tölteni az időt; sablonos, mechanikus, esetleges és ki-

számíthatatlan a két törvény nyomán kialakult vegyes gyakorlat. 

A történészeknek, levéltári kutatóknak mégis le kell tenniük a jog 

asztalára elmélyült, nagy türelmet igénylő munkájuk szakszerű 

eredményét, hogy a mindig időzavarral küszködő bírák is jogi 

meggyőződésükké formálhassák a tudományos kutatómunkával 

feltárt ismeretanyagot, kellőképp megalapozva indoklásukat a 

társadalom számára is megnyugtató ítéletekhez. 

Az eredeti nyilvántartást hiánytalanul és hitelesen őrző mág-

nesszalagok manipulálatlan megnyitása, kinyomtatása pedig új 

fejezetet jelenthet az ügynökügyek tényszerű rendezéséhez.] 

A III/III-as csoportfőnök legjobb tanára 

Folytassuk két elismeréssel. 

A politikai rendőrség vezetője, 

Dr. Horváth József r. vezérőr-

nagy, III/III-as csoportfőnök 

(1985-1990) a legjobb tanárának 

nevezte Lendvai Pál újságírót, 

akinek utólag is hálával tartozik. 

Lendvai az Államvédelmi Ható-

ság szombathelyi belső karhatal-

mi ezrede pártbizottságán oktatta 

Horváthot, aki ezt írja "A tábor-

nok vallomása" című, 1990-ben 

megjelent kötetében:  

"Végtelen tapintattal irányított. Ő úgy javasolta a tenni-

valókat, hogy nekem csupán bólogatni, egyetérteni kel-

lett."  

Horváth négy elemijével az ezred agit.-prop. bizottságát ve-

zette, ehhez kellett a segítség. 

A másik elismerő sor Kubinyi Ferenc "A katonapolitika re-

Dr. Horváth József 
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génye" című munkájából való, annak kapcsán, hogy Paul Lendvai 

1981-ben Amerikában felkeresi Király Bélát annak New Jersei 

államban lévő Highland Lakesben lévő házában interjúkészítés 

céljával. A szerző megállapítja:  

"Király Béla pontosan tudta, hogy Lendvai Kádár János 

kedvenc nyugati újságírója." 

Maradjunk még Szombathelyen az ÁVH belső karhatalmi ezre-

dénél, ahol az MTI-től bevonult újságíró Lendvai fegyveres szol-

gálatot teljesített, de történt vele valami, amiről még 1962-ben is 

csak annyit tud a BM. III/I csoportfőnökség 3-E alosztálya, 

 

Javaslat Vajda Péter volt rendőr százados meghallgatására 

hogy Lendvait 1953-ban őrizetbe vették a szociáldemokrata 

ügyekkel összefüggésben, és 8 hónapra internálták, szabadon bo-
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csátása után az ÁVH-hoz nem került vissza, később rehabilitálták. 

Ezért 1962. november 10-én Palotás Rezső r. őrnagy, operatív 

beosztott "Cole Michael fn. társadalmi kapcsolat ügyében" javas-

latot tesz feletteseinek: 

"Javaslom Vajda Péter volt r. szds. (jelenleg a Népsza-

badság moszkvai tudósítója) elvtárssal beszélgetés le-

folytatását "Cole"-ra vonatkozó adataink kiegészítése 

céljából, különös tekintettel az 1951-53-as időre, amely-

ről semmi adat nem áll rendelkezésünkre. A BM. sze-

mélyzeti osztályán lévő anyaga feltehetően megsemmi-

sült, őrizetbe vételével kapcsolatos ügyben rehabilitálták, 

így arra nincs anyagunk." 

1962. december 30-án jelent Palotás őrnagy a "Vajda Péterrel 

történt beszélgetésről." Részlet a jelentésből: 

"Lendvai 1951 novemberében vonult be a szombathelyi 

karhatalmi ezredhez, majd 3 és fél hónap múlva – az 

újonckiképzés után – Veszprémbe helyezték át. A belső 

karhatalomnál rendfokozata nem volt. Vajda elvtárs sze-

rint szerette volna, ha tisztté léptetik elő és a Hazáért c. 

lapnál dolgozhatott volna, ez azonban nem sikerült neki. 

A későbbi időszakra vonatkozóan a Vajda elvtárs által 

elmondottak megerősítik az elfekvő anyagokat, többet 

mondani erről ő sem tudott. Jellemével kapcsolatban 

Vajda elvtárs a következőket mondta: 'féktelen karrieris-

ta, mélységesen gyáva alak.' Állítása szerint 'karrierje 

érdekében senkire sincs tekintettel, saját szüleit is képes 

eladni.” 

Palotás őrnagy megjegyzése: 

"... az eddigi anyagok is többszörösen aláhúzzák Lendvai 

karrierizmusát. A jelenlegi periódusban ez feltétlen segít 

bennünket, jól ki tudjuk használni arra, hogy engedmé-

nyekkel, amelyeket karrierje érdekében teszünk, megfele-

lő információt szerezzünk tőle. A későbbi időszakban 
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karrierizmusát állandóan szem előtt kell tartani, hiszen 

olyan emberrel állunk szemben, aki nem röstelli saját 

magát eladni érvényesülése érdekében." 

"Az eddigi anyagok" között – 

melyekre az őrnagy utalt – volt 

annak a Polgár Dénes újságíró-

nak a véleménye is, aki előbb 

1954-ben mint az Esti Budapest 

külpolitikai rovatvezetője foglal-

koztatta a Kistarcsáról szabadult 

Lendvait külső munkatársként, 

majd 1956-ban a Szabad Népnél, 

s 1956. január 11-i levelében arra 

kérte a Magyar Újságírók Orszá-

gos Szövetségét, hogy "a rendsze-

resen dolgozó külső munkatárs"-

nak 1956-ra is állítsák ki az újság-

író igazolványt. 

Polgár jól ismerte Lendvait, 

róla kialakított véleményét egy 1962. augusztus 30-i jelentés így 

őrizte meg: 

"Polgár Dénes újságíró 1958-ban Bécsben járt, vissza-

érkezése után baráti körben arról tett említést, hogy 

Lendvai egyéni érvényesülése érdekében volt barátait is 

hajlandó kiszolgáltatni és bajba hozni. Volt munkahelye 

– az Esti Hírlap – párttitkárának véleménye szerint 

Lendvai karrierista, törtető személy." 

Polgár Dénes a 70-es években 

Polgár Dénes és a párttitkár véleménye 



20 

Az Esti Hírlap párttitkárának, Lantos Lászlónak és László 

Miklós pártvezetőségi tagnak a véleményét Lendvai Pál 

MSZMP-tagról Sándor Miklós r. főhadnagy írja le.  

"Adatszolgáltatóim elmondása szerint 1952-ig Péter 

Gábor politikai munkatársa volt és ebből kifolyólag né-

hány hónapig őrizetben volt. ...disszidálása előtt a Fe-

hérkönyv I. kötetén dolgozott." A főhadnagy jelentése 

szerint Lendvai "... az ellenforradalom alatt Üllői úti 

lakhelyén az óvóhelyen igen gyáva magatartást tanúsí-

tott. A harcok idején a ház belövést kapott, de semmiféle 

mentési munkában nem mert részt venni",  

mint károsult kapta meg 1956 decemberében L.A. disszidált sze-

mély XIII. ker. Fürst Sándor u. 15. sz. alatt lévő lakását. Feleségé-

től (Lusztig Gizella) külön él. 

Arra vonatkozólag nem találtam semmilyen bizonyítékot, 

hogy Péter Gábor politikai munkatársa lett volna. Őrizetbe véte-

lének valószínűsíthető oka az a szociáldemokrata múltjával kap-

csolatos vita volt, mellyel kapcsolatban kollégája, Vajda Péter 

„volt rendőr százados” 1962 decemberében arra is utalt Palotás 

őrnagynak, hogy Lendvainak "...szoros kapcsolata volt Justus 

Pállal abban az időszakban, amikor az 'Ady Diákkör' tagja volt. 

Az egyesüléskor lett MDP-tag..." 

"Urbán" titkos munkatárs 1962 őszén egy Lendvaival folyta-

tott bécsi beszélgetés során meghallgatta annak panaszait Vajdá-

ról, majd ennek nyomán azt jelentette Budapestre, hogy  

"Vajda Péter Lendvaival egy alakulatnál szolgálta tény-

leges katonai idejét és Vajda volt az, aki Lendvai egy 

meggondolatlan kijelentéséből nagy ügyet csinált, felje-

lentette és börtönbe juttatta Lendvait." 

Szombathely, Kistarcsa, Budapest, Varsó, Bécs 

Az ÁVH VI. Jogi, Börtönügyi és Vizsgálati Főosztályának 

iratai között megtalálható a Kistarcsai Internálótábor dokumen-



21 

tumainak egy része. Három helyütt is olvasható Lendvai Pál neve. 

1953. VI. 4-i dátummal a kézzel írott nyilvántartásban; 1953. 

október 1-jén azon személyek névsorában, akik a Kistarcsai In-

ternálótáborból szabadultak, vagy büntető intézeteknek lettek át-

adva. Lendvai internálásának hivatalos indoka azonban csak ab-

ból a kimutatásból derül ki, amelyet 1954. január 27-én készített 

az egységes Belügyminisztérium I. (Államvédelmi) Főcsoportfő-

nökségének XI. osztálya, amely az államtitkok védelmével fogla-

kozott. A jelentést Lőke Gyula áv. alezredes, osztályvezető írta 

alá. A 24 nevet tartalmazó listán a 11. Lendvai Pál: 

"24 éves, volt újságíró, a HÖR. BKH. DD.P. politikai 

osztályán dolgozott, korábban, az MTI világgazdasági 

rovatvezetője. Internálásának oka: (kihúzva) Bp. Kígyó 

u. 4-6." A kihúzott szöveg technikailag olvashatóvá téte-

le után azonban megtudhatjuk, hogy az internálás oka: 

„Trockista tevékenység.” 

1962 végén, amikor a BM. Állambiztonsági Főcsoportfőnökségé-

nek hírszerző csoportfőnöksége megnyitja "Cole Michael" 

 

„Internálásának oka: trockista tevékenység” 

"B" dossziéját, úgy gondolja, hogy már minden adatát kiegészítet-

A Kistarcsai Internálótábor nyilvántartásában 
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te Lendvairól, a még homályos pontoknak menet közben kell ki-

tisztulniuk, ezek az operatív munkát nem gátolják. 

Lendvai 1929. augusztus 24-én született Budapesten. Anyja 

Polacsek Edit háztartásbeli, akinek egyik testvére Izraelbe vándo-

rolt ki, a másik Romániában él. Apja dr. Lendvai Andor ügyvéd, a 

Rassay-féle polgári párt vezető funkcionáriusa, 1961-ben meg-

halt. Gimnáziumi érettségi után Lendvai a szociáldemokrata ifjú-

sági mozgalomba (SZIT) kapcsolódott be, a Kossuth Népe mun-

katársa lett 1948-ban, még abban az évben a Szabad Néphez ke-

rül, ahonnan egy tisztogatás után 1949-ben az MTI-hez távozik, 

onnan vonul be mint párttag az ÁVH karhatalmi ezredéhez 

Szombathelyre. Internálása után – mint említettem – Polgár Dé-

nes segített neki a pályán maradni. 

A forradalom után Szirmai István révén került az Esti Hír-

laphoz, részt vesz az "ellenforradalmat" elítélő, Szirmai szerkesz-

tette Fehérkönyv I. kötetének előkészületi munkáiban. Az utóbbi-

ról így ír önéletrajzában: 

„Szirmai egy napon fél tucat más újságíróval együtt be-

hívatott a Tájékoztatási Hivatalba, hogy megbeszéljük az 

'ellenforradalmi eseményekről' készítendő Fehér Könyv 

szerkesztését. (Nagy Imre peréről akkoriban még nem 

volt szó), s megkért, hogy nézzem át és állítsam össze az 

addig gyűjtött külföldi sajtóanyagokat. Bizonyára gyáva-

ságból és opportunizmusból nem mondtam azonnal ne-

met, s néhány órát eltöltöttem azzal, hogy átnéztem és 

országok vagy nyelvterületek szerint szétválogattam az 

MTI által rendelkezésre bocsátott újságcikkeket.” 

1957. január 12-én hagyta el hivatalosan az országot, az Esti 

Hírlap külpolitikai rovatvezetőjeként, a szerkesztő bizottság tag-

jaként Varsóból tudósított a parlamenti választásokról, ám nem 

tért haza, hanem Prágán keresztül Bécsbe utazott, ahol politikai 

menedékjogot kért. 
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A Szirmai István-Pap János paktum 

Lendvai tudja, hogy ezzel ki-

vívta Szirmai István mérhetetlen 

haragját. 

Szirmai István (1906-1969) 

1956 decemberétől a Tájékoztatási 

Hivatal elnöke, majd az MSZMP 

agitációs és propagandaosztályának 

vezetője, KB-titkár és a Politikai 

Bizottság tagja. 

1963 augusztusában Lendvai 

elmondta "Urbán" tm.-nek – aki 

ekkor néha "Pesti" fedőnéven emlí-

ti őt jelentésében –, hogy  

"Szirmai elvtárs nagyon ked-

velte, barátjának tartotta őt ezért is nevezte ki külpoliti-

kai rovatvezetőnek és az Esti Hírlap szerkesztő bizottsági 

tagjának 1957-ben. Éppen ezért – amint ezt Pesti elisme-

ri – nemcsak bosszúságot okozott Szirmai elvtársnak 

disszidálásával, hanem – mint erről ő maga is értesült – 

előidézte legsúlyosabb harag-

ját. Pesti teljesen megérti, 

hogy hazalátogatására nem 

kerülhet addig sor, míg Szir-

mai elvtárs ehhez hozzá nem 

járul." 

Lendvai okkal érdeklődik 

folytonosan Szirmai pozicionált 

súlyának változásairól, a párt veze-

tésében betöltött szerepének gyen-

güléséről vagy erősödéséről, tény, 

hogy Szirmai 1969-ben bekövetke-

zett haláláig semmiféle enged-

ményt nem kapott tettének elné-

Szirmai István  az MSZMP PB 

tagja, a KB titkára  

Pap János belügyminiszter 
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zőbb megítélése és céljai megértőbb támogatása tekintetében. 

Szirmai István konkrét véleménye írásban is megjelenik azon 

az 1963. október 15-i jelentésen, amelyben a BM. III/I-es csoport-

főnöke, Komornik Vilmos r. alezredes arra kéri Pap János bel-

ügyminisztert: 

"Javasoljuk állampolgársági ügyében konzultálni Szir-

mai István elvtárssal, a Politikai Bizottság tagjával, az 

MSZMP. KB. titkárával, mivel tudomásunk szerint nehez-

tel Lendvaira disszidálása miatt és nehezményezné ma-

gyarországi beutazásának engedélyezését." 

Előzményként arról tájékoztatják Pap belügyminisztert, hogy 

Lendvai  

"1960-1961-től a "Financial Times", az "Economist" és 

a "Statist" című angol közgazdasági, valamint a „Die 

Tat" című svájci politikai lapok tudósítója. Az általa tu-

dósított lapokban viszonylag tárgyilagosan foglalkozik 

gazdasági eredményeinkkel, politikai cikkei általában lo-

jálisak. 1959-ben felvette az osztrák állampolgárságot, 

jelenleg a magyar állampolgárságból való elbocsátását 

kéri. Az a terve, hogy a magyar állampolgárságból való 

elbocsátása után évenként legalább 1-2 alkalommal be-

utazik Magyarországra, helyszíni tudósítások készítése 

céljából. Ez számára létkérdést jelent, mivel csak ilyen 

tudósítások után ismernék el a fenti lapok 'keleti szakér-

tőjeként." 

Pap János fel is hívja Szirmai Istvánt. A beszélgetés ered-

ményét a belügyminiszter saját kezével írja a jelentésre első he-

lyettesének: Galambos József r. vezérőrnagynak, aki az állambiz-

tonsági területet felügyeli: 

"Galambos e! Szirmai elvtárssal megbeszélve a vélemé-

nye az, hogy bocsássuk el a magyar állampolgárságból. 

Mivel nagyon csúnyán hagyott itt bennünket, csak ak-

kor engedjük be, ha ő nagy segítséget nyújt nekünk, 
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vagy nagyon jól dolgozik. Megfelelő ellenszolgáltatás 

nélkül nem érdemli meg, hogy hazajöjjön. PJ. X.30." 

Ezután Galambos Komorniknak: 

"Intézkedés céljából ezennel megküldöm. Galambos." 

 

 

Pap János belügyminiszter a helyettesének: 

Szirmai elvtárssal megbeszélve 

E döntés meghatározó határkő 

"Cole Michael", illetve "Pesti" szá-

mára. Ám míg eljutott idáig, disszi-

dálása óta volt néhány jellemző lépé-

se, történt vele néhány dolog, mely a 

vele foglalkozó követségi beosztot-

tak, illetve hálózati személyek jelen-

téseiből derül ki. 

1957. február 4-én Bécsbe ér-

kezve előbb használtautó kereske-

déssel foglalkozik, majd jobboldali 

lapoknál segédkezik – az állambiz-

tonság megfogalmazásában – "az 

MNK elleni uszításban", 1957-ben a Molden-féle Die Presse 

 

"Paul" az ötvenes évek végén 
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cikkíróinak tippadója, informátora, később maga is ír ennél a lap-

nál Holló György, a Heute hasábjain Landy Pál, másutt pedig 

Karl Raul, Árpád Bécs álnéven. Hamar rájön azonban, hogy a 

jobboldali lapoknál, netán a tőle idegen magyar emigrációs sajtó-

ban nem lehet pénzt keresni, csak kiszolgáltatottan elszigetelődni, 

a Nyugaton elismert "Kelet-európai szakértővé” válás minden 

reménye nélkül. Másfelé kell orientálódni, s mindenekelőtt meg-

teremteni biztos anyagi bázisát. 

„Lassan tényleg nagyon befolyásos ember leszek” 

1959-től osztrák állampolgár. Konszolidálódásába azonban 

bezavar a Népszabadság, amely 1960. december 29-i számában 

sokat sejtető csevejt közöl egy bécsi kávézóból „Servus Espresso, 

este 8 óra” címmel bizonyos Mohácsi tollából, akinek jólérte-

sültsége feltehetően az állambiztonságtól származott. 

A cikk hatását a következőképp idézi fel „Urbán” titkos 

munkatárs jelentése 1961. január 16-án. 

„Tárgy: Lendvai és Vajda ügye. Lendvai valóságos düh-

kitöréssel beszélt a Népszabadság rágalmairól és kilá-

tásba helyezte, hogy a cikk szerzőjéről, Vajda Péterről 

leleplező cikket ír a Heuteben, amelyben megírja, hogy 

Vajda már régen is besúgója volt az ÁVH-nak és most is 

a magyar titkos szolgálatnak dolgozik…. budapesti for-

rásokból két oldalról is értesítették, hogy a Mohácsi ál-

néven aláírt cikk szerzője Vajda Péter. Ez Lendvait annál 

is inkább felháborította, mert mint elmondta: amikor 

ÁVH-s katona volt Vajdával együtt, Vajda buktatta őt le, 

ezért került ártatlanul börtönbe, Vajda pedig ÁVH-s tiszt 

lett és az ÁVH lapjához került.” 

A cikk szerinti bécsi presso törzsvendégéről a szerző – egye-

bek között – leírja: Lendvai rájött, hogy  

„minek neki öreg autókkal ügynökösködni, amikor keve-

sebb fáradsággal is megélhet. Ettől kezdve tipszerkedett. 
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Hogy mi az? Odahaza már nincs ilyesmi. A tipszer híre-

ket, tippeket ad el az újságíróknak, a tudósítóknak… 

Lendvai híreket adott el mindenkinek, aki hajlandó volt 

30-30 schillinget adni érte és nem kutatta, igaz-e a hír 

vagy sem. Így találkozott Molden úrral, a Presse főszer-

kesztőjével. Moldenek megtetszett Lendvai, akkoriban 

épp ilyen emberre volt szüksége. Felvette, csak egy kikö-

tése volt. Nem használhatja a valódi nevét. Azt a nevet 

ugyanis túlon túl jól ismerik. Lendvai a Presse szerkesz-

tőségében is csak úgy szerepel, mint Herr Holló. A cikkei 

is mind így kezdődnek:' Kelet-európai szakértőnk, Holló 

György írja'. Még a Pressénél is csak Molden tudja, 

hogy kicsoda ő tulajdonképppen. De van, amit még 

Molden sem tud, azt például, hogy Lendvai nemcsak az ő 

lapjának dolgozik. A Heute című hetilapban is ír, csak 

éppen ezeket a cikkeket Paul Landy néven írja alá. Nem 

rossz, mi?” 

A Népszabadság cikkét is túléli, bár örökre ördöge marad a 

régi „jó barát” kolléga, Péter, s minden átmeneti kudarca okaként 

őt keresi az első között. Hamarosan „érdekházasságot köt” egy 

idősebb angol nővel, aki korábban a litván származású Boris 

Kidelnek, a News Chronicle rosszhírű bécsi tudósítójának volt a 

felesége, de "csak ugródeszkának volt rá szüksége." (Mai felesé-

ge: Ficzere Zsóka.) 

A kelet-európai szakértővé válás rangos nyugati lapoknál ket-

tős feladatot jelent Magyarország irányában: szakszerű, lojális 

hangvétellel elérni a beutazás engedményét, ugyanakkor elfogad-

tatni a polgári demokráciák megkívánta kritikai megjegyzéseket. 

Sikeresen halad ebbe az irányba, noha kollégája, "Urbán" tm. 

megjegyzi egyik jelentésében: Lendvai  

„időközben mind világosabban rájött, hogy a Financial 

Times elsősorban nem azért becsüli és tartja, mert jó tu-

dósításokat küld Ausztriából, hanem mert újságírói mun-

káját hasznosan összeköti a kapitalista sajtóban elen-

gedhetetlen "közgazdasági" tevékenységgel, értsd: hirde-
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tés szerzéssel és vállalati mérlegbeszámolók vastagon fi-

zetett közleményeire vonatkozó üzletkötésekkel.” 

„Cole Michael” jó lóra tett, ügyesen elindul a kelet-európai 

szakértővé válás útján, házasságával megalapozza anyagi jólétét. 

Erről írja haza a The Financial Times levélpapírján 1962. május 

10-én:  

„… sok dolgom van, sok dicséretet kaptam, s lassan itt 

igazán jó nevű külföldi tudósító leszek.” Május 18-án 

hozzáteszi: „…én is rajta vagyok az úgynevezett 'társa-

sági előkelőségek' listáján. Pofafürdő, de fontos az em-

ber presztizse szempontjából. Ma közölte a Financial 

Times egy nagy cikkemet az itteni szakszervezetek vezé-

réről. Lassan tényleg nagyon befolyásos ember leszek it-

ten.”  

Beszámol feleségének gazdag angol rokonságáról is, a nagy-

nénik csak úgy röpködnek London és Bécs között, és adakozók is. 

Az egyik nagynéni „75 éves és most képzeld el iderepül. A másik 

nagynéni, aki roppant gazdag és bőkezű, 79 éves, Londonban él, 

ragyogóan néz ki és utazgat.” 

„Minden erőfeszítésével szolgálatokat akar tenni” 

1962. júliusában találkozót kér a bécsi magyar követség 

egyik állambiztonsági beosztottjától, és a következőket közli vele 

– idézet a jelentésből: 

 Az emigrációval csaknem teljesen megszakította a kap-

csolatot, 

 Lojálisan tudósít Magyarországról és egy esetleges szer-

vezett kapcsolat során mi őt jobban megismerhetjük, 

 Rendkívül jó kapcsolatai vannak osztrák politikusokhoz 

(Kreisky, Pittermann, Bock), akik bármikor fogadják őt és 

élvezi bizalmukat, 

 Első kérése: a magyar állampolgárságból való elbocsá-

tás és hozzájárulás ahhoz, hogy ezután rendszeresen be-
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utazhasson Magyarországra, 

 Második kérése: engedjék ki hozzá édesanyját Budapest-

ről. 

A Központ válasza Budapestről: 

"A vele való kapcsolattartás jellege nem haladhatja meg 

a társadalmi kapcsolat szintet... megfelelő cikkek elhe-

lyezésével kell foglalkoztatni és fokozatosan fel kell 

használni információszerzésre is." 

"Urbán" tm. 1962. október 24-én: 

"...javaslatomra meglátogatta a bécsi magyar sajtóatta-

sét és szemmel láthatóan minden erőfeszítésével szolgá-

latokat akar tenni. Lendvai, mint már korábban említet-

tem: számító, ravasz, minden hájjal megkent és alapjá-

ban véve rendkívül ellenszenves figura." 

A titkos munkatárs leírja, hogy Lendvai a lakásán koktél-

partikat ad, legutóbb meghívta őt és a sajtóattasét is. 

"Elmondta, hogy számára rendkívül fontos, hogy azok a 

jelentősebb osztrák és külföldi személyiségek, akik még 

tudják róla, hogy Magyarországról disszidált, lássák, 

hogy hivatalos jellegű magyar sajtóember elfogadta 

meghívását, vagyis nem tekinti őt már Magyarország el-

len áskálódó obskurus emigráns újságírónak, hanem 

olyan normális viszonyt tart fenn vele, mint bármilyen 

más 'igazi' nyugati újságíróval. Ez tehát – mint Lendvai 

hangsúlyozta és én nagy megelégedéssel tudomásul vet-

tem – ma már szükséges ahhoz, hogy a hozzá hasonló 

volt disszidens 'nyugati elfogadhatóságát és szalonké-

pességét' fémjelezze.” 

1962. okt.29. Fürjes János r. őrnagy, követségi titkár jelenti: 

"Lendvai Pál, disszidált újságíró néhány hónap óta min-

dent megtesz, hogy a Magyar Népköztársaság hivatalos 

képviselőivel a lehető legjobb kapcsolatot építse ki és el-
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fogadtassa magát mint hivatalos nyugati újságírót. Ké-

résére találkoztam vele néhányszor egy kávéházban. 

Magatartása nagyképű, öntelt, nagyon rossz benyomást 

tett." "Elmondta, hogy most már ő nem ragaszkodik ah-

hoz, hogy édesanyja kivándorló útlevelet kapjon. Sőt, há-

lás lenne, ha csak látogatási útlevelet adnánk édesany-

jának, mert akkor azzal érvelhetne édesanyja itt maradá-

sa ellen, hogy ha nem utazik vissza, akkor ő nem mehet 

többet Magyarországra és ez az angol lapnál derékba 

törné karrierjét. Ez az érv hatna anyjára." 

Az őrnagy megkérte Lendvait, hogy segítse „Urbán” újság-

írói munkáját. (Loránt László Endre az MTI és a Népszabadság 

bécsi tudósítója). Lendvai ezt megígéri és teljesíti is, egyedi in-

formációinak sikeres felhasználását többször is nyugtázza „Ur-

bán”, megemlítve, hogy főszerkesztői dicséretet is kapott értük. A 

titkos megbízott megállapítja: 

„… Lendvai ma már nem csak és elsősorban már nem 

azért igyekszik nekünk szolgálatokat tenni – magyar léte-

sítmények fényképeinek ingyenes közlésével, objektív 

irányú, pozitív hangú cikkek írásával és bizonyos infor-

mációk ma még kezdetleges jellegű, de valószínűleg fej-

leszthető mértékű szolgáltatásával –, hogy elérje anyjá-

nak kiengedését Magyarországról, hanem mindenek előtt 

azért, mert érdeke viszonyának normalizálása velünk, 

mert e nélkül lelepleződik disszidens volta lapja előtt és 

komoly angol lap számára elveszti hitelét, szeriozitását.” 

„…adott már információkat, de sokkal ravaszabb annál, 

hogy további ellenszolgáltatás nélkül világosan ráálljon 

a nyílt információ szolgáltatásra.” 

Lendvai persze tisztában van kollégája hátországi szerepével, 

megbízatásával, régóta jól ismerik egymást (disszidálása előtt, 

1957 januárjában például együtt voltak Varsóban, ahol Loránt a 

Népszavát képviselte), belelátnak egymás kártyáiba. Amikor egy-

szer összevitatkoznak, s Loránt („Urbán” tm.) megjegyzi: 
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„Ugyan, Pali, ne etess! Vannak is neked elveid!”, 

Lendvai („Cole Michael” tk.) így válaszol: „Te pedig 

engem ne etess! Körülbelül tisztában vagyok azzal, mi-

ről van szó.” 

„Féktelen karrierizmusa, gyávasága, gerinctelensége” 

1962. november 10-én a III/I csoportfőnökség 3-E alosztá-

lyának összefoglalója Lendvairól megállapítja: 

"Féktelen karrierizmusára több oldalú adataink vannak. 

Egyéni érvényesülése érdekében politikai 'meggyőződé-

sét' teljesen feladta, ennek érdekében mindenre képes, 

volt barátait is hajlandó kiszolgáltatni. Befolyásosságát, 

összeköttetéseit igyekszik mindenhol hangsúlyozni..." 

„Jelenleg már terhesnek tartja azokat a kapcsolatokat, 

akik tudják róla, hogy disszidált, csupán olyan körökkel 

tart kapcsolatot, akik célja elérésében segítségére lehet-

nek. Az ezekkel való kapcsolatot minden formában igyek-

szik kierőszakolni, illetve fenntartani.” 

1962. november 24-én Komornik Vilmos r. alezredes, hír-

szerző csoportfőnök látogató útlevél kiadásáról intézkedik özv. 

Lendvai Andorné részére. 

1963. január 4.: "Urbán" tm. jelentése "Cole Michael" ügyé-

ben, vette: Pék Jenő r.szds. 

"Lendvai anyja mint ismeretes december végén látogató 

útlevéllel érkezett Bécsbe. Számára Lendvai és felesége 

lakásában egy szobát rendeztek be, – átmenetileg. Kínos 

meglepetésként hatott Lendvaira, hogy – mint nekem el-

mondta – anyja legszívesebben már nem is térne vissza 

Magyarországra. Elsősorban Lendvai felesége nem ért 

egyet ezzel. Barátságosan fogadta ugyan az öregasz-

szonyt, de semmiképpen sem hajlandó belenyugodni ab-

ba, hogy állandóan a 'nyakukon maradjon.' Várható 
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ezért, hogy előbb-utóbb a két nő között rossz viszony 

alakul ki, amely természetesen negatívan, zavaróan hat 

majd Lendvai és felesége közötti harmóniára és Lendvai 

munkájára is. Ami a fentieken túl Lendvait illeti, ő két 

okból ellenzi anyja illegális kint maradását. 1., Kevesebb 

pénzbe kerül neki anyja budapesti támogatása, mint egy 

külön lakás, háztartás, stb. fenntartása számára Bécs-

ben. 2., Attól tart, hogy anyja illegális kint maradása 

megakadályozhatja arra irányuló kérésének teljesítését, 

hogy az MNK Elnöki Tanácsa elbocsássa a magyar ál-

lampolgárság kötelékéből és ennek folytán azt, hogy ő 

hivatalosan beutazhasson Magyarországra." 

1963. január 14.: 1/5 E sz. utasítás Takács elvtársnak Bécsbe. 

"A legegyszerűbb az lenne, ha Cole nyíltan közölné any-

jával kapcsolatos elképzeléseit. Ez – ismerve Cole jelle-

mét – nem valószínű. Jellemével kapcsolatban az ellen-

őrzés alátámasztotta az eddig rendelkezésre álló adato-

kat. Jellembeli gyengeségei, amelyek Cole egész maga-

tartását megszabják, karrierizmusa, gyávasága, gerinc-

telensége mind olyan tulajdonságok, amelyekkel ügyesen 

operálva elérhetjük a korábbi, vele kapcsolatos utasítá-

sokban már közölt célt. Az adott helyzet kihasználására 

tettünk lépéseket (állampolgársági ügyének lelassítása), 

azonban feltétlenül szükséges, hogy a vele való munka 

párhuzamosan haladjon. A Központ és a rezidentura lé-

pései között feltétlen összhangnak kell lennie. Olyan vi-

szonyt kell kialakítani vele, amely kizárttá teszi a csak 

'adom-veszem' alapon való információ szerzést, látnia 

kell azt is, hogy még mindig van jóvátennivalója velünk 

szemben.” "Fóti" 

1963. január 17.: 

„Lendvai anyja és felesége között máris érezhető a fe-

szültség. Anyja szemlátomást elhanyagolva érzi magát és 

máris elkívánkozik tőlük. Egyelőre elutazik Izraelben élő 
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testvéréhez. Lendvai kérte, hogy ezt tartsam teljesen ti-

tokban, mert anyja útlevele csak Ausztriára szól. Az izra-

eli követség külön betét vízumot ad, melynek nem lesz 

nyoma az útlevélben.” – jelenti „Urbán”,  

majd hozzáteszi: találkozásukkor Lendvai „rendkívül felvágott 

arra”, hogy Kreisky külügyminiszter saját levélpapírján írt neki, 

s „igazolásul előhúzta zsebéből” a „legilletékesebb helyről” 

származó rendkívül érdekes és bizalmas információkat tartalmazó 

levelet. (Bruno Kreisky szociáldemokrata külügyminiszter 1959-

1966) 

 

 

„Egyike a legjobb társadalmi kapcsolatnak” 

A hírszerzés 1963. június 10-i határozata megállapítja: 

Lendvai és Bruno Kreisky 
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„Coleval 1962 júliusa óta tartunk operatív kapcsolatot. 

A rezidentura közvetett úton, „Urbán” fn. tm.-en 

keresztűl találkozik vele rendszeresen. A beszélgetések 

során bizalmas jellegű anyagokat szolgáltat az osztrák 

politikai élettel kapcsolatban. Cole Michaellel való to-

vábbfoglalkozás munkatervi feladat.” 

Az 1963. július 24-i állambiztonsági jelentésben Palotás őr-

nagy már felértékeli "Cole Michael"-t, aki bizalmas elemeket is 

tartalmazó információival, lojális hangvételű cikkeivel "a kiala-

kult viszony következtében egyike a legjobb társadalmi kapcso-

latnak, aki esetleges kéréseinkre is rendelkezésre áll." 

 

„…egyike a legjobb társadalmi kapcsolatnak…” 

És elérkezik 1963. október 15., amikor a kis bizalmas infor-

mációkért, lojális cikkekért, kérésre, szívességből készített inter-

júkért, tudósításokért nagy engedményre – a "külföldi tudósító" 

beutazási vízumára – való várakozás korszaka lezárul, mert a Ma-

gyar Népköztársaság belső és nemzetközi propagandájáért felelős 

legfőbb pártvezető: Szirmai István, aki személy szerint is nagyon 

haragszik barátjára, nyilvánvalóvá teszi Pap János belügyminisz-

ter számára – amint már idéztem –, hogy Lendvait,  

"Mivel nagyon csúnyán hagyott itt bennünket, csak 

akkor engedjük be, ha nagy segítséget nyújt nekünk, 

vagy nagyon jól dolgozik. Megfelelő ellenszolgáltatás 

nélkül nem érdemli meg, hogy hazajöjjön." 

Az "egyik legjobb társadalmi kapcsolat" eddigi állambiz-

tonsági teljesítménye tehát kevés a nagypolitika számára, amiből 

az a következtetés is eszébe juthat "a kapcsolatnak", hogy tán fö-
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léje kellene menni az állambiztonság bürokratikus, lassú, körül-

ményes, túl áttételes apparátusának, mely kisszerű helyben járásra 

kényszeríti Bécsben, s keresnie kellene az elérhető hazai politikai 

szálakat, összekötve azokat a már működő magas bécsi nexusok-

kal. Amíg Szirmai pártfunkcióban van, a kapcsolat kiindulópont-

ját tán nem is a pártapparátusban kéne megtalálni, hanem a kor-

mányzati, társadalmi körökben, Bécsben pedig lehetőség szerint 

Kreisky környezetében. 

Loránt 1963-ban hazatér Bécsből (az Esti Hírlap belpolitikai 

rovatvezető-helyettese lesz, 1969-től ismét Bécsből tudósít 1971-

ig, amikor szívinfarktust kap, és váratlanul Ausztráliába távozik 

feleségével annak rokonaihoz), Heltai veszi át az állambiztonsági 

kapcsolat tartását Lendvaival, akiről 1964-ben már azt jelenti: 

„Újságírói tekintélye, s anyagi helyzete erősödik. A köz-

elmúltban irodát bérelt a tőzsde épületében, két titkárnőt 

foglalkoztat, gépkocsivezetőt vett fel. Rezsi kiadásai el-

érik a havi 12 ezer schillinget.” 

Kihasználni a politikusok gyengéit 

Heltai (aki 1963-tól 1969-ig, majd 1983-tól 1987-ig dolgozik 

Bécsben) kevés értékes információt szerez Lendvaitól, mert az 

gyanakszik rá, s érdeklődése egyre inkább a bécsi követség sajtó-

attaséja, Bíró Gerd felé fordul, aki átutazó vízumot ígér neki, 

amikor tudósítóként Romániába tervezi kísérni Pittermannt. Bár a 

hivatalos látogatást 1964 februárjában elhalasztották, Bíró segít-

ségével Lendvait 48 órás magyarországi tartózkodása alatt fogad-

ta a Külügyminisztérium sajtófőnöke, együtt vacsorázott Ortutay 

Gyulával, az Elnöki Tanács tagjával, a Hazafias Népfront Orszá-

gos Tanácsának főtitkárával, továbbá vezető újságírókkal, sőt a 

Népszabadság KB-tag főszerkesztő-helyettese, Rényi Péter is 

találkozni akart vele, s a találkozóra csak azért nem került sor, 

mert Rényinek váratlanul el kellett utaznia Belgrádba. Miután 

tárgyalt dr. Simon Koller budapesti osztrák követtel is, az állam-

biztonsági vezetés már sokallja az engedékenységét és komoly 
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fejmosásban részesíti Bíró Gerdet („Németi” fn. titkos munka-

társ), akiről Lendvai később azt tartja, hogy miatta tették ki a kül-

ügyből és került át a Kereskedelmi Kamarához. 

„Mint kiderült, ezzel a budapesti átutazási engedéllyel 

mi magunk járultunk hozzá Lendvai felértékeléséhez, mi 

magunk állítottuk ki róla azt a bizonyítványt, hogy ő, a 

volt disszidens magyar újságíró már a mi számunkra is 

akceptábilis, tekintélyes nyugati publicista számba 

megy…”  

- írja 1964. március 6-i jelentésében az őt jól ismerő Loránt („Ur-

bán”), s azt ajánlja az állambiztonság illetékes vezetőinek: 

„Bíró kapjon legszigorúbb utasítást arra, hogy Lendvait 

ne fogadja, telefonhívásait ne vegye át. Ugyanakkor Hel-

tai kapjon utasítást: sűrűn látogassa Lendvait, hivatkoz-

zon Lendvai nekem tett ígéretére és nyíltan kérjen tőle 

bizalmas információkat. Capliztassuk Lendvait az utolsó 

pillanatig márciusi vízumának kiadásával és ezt a vízu-

mot csak Heltai segítségével kapja meg. Ismétlem: Lend-

vai megígérte Heltai fokozott informálását, de ugyanak-

kor arra célzott: őneki már Heltainál sokkal magasabb 

színvonalú magyar kapcsolatai vannak, más irányú 

szolgálatokat is tesz Magyarországnak.”  

 

 „…más irányú szolgálatokat is tesz…” 

 [Megjegyzés: „Urbán” itt megszegi a belső szabályt amikor fe-
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dőneve helyett valódi nevén említi kollégáját, lebuktatva őt a ma-

ga módján.] 

 

Bécsben a rezidentúra ekkor úgy látja: 

„Egyre zavarosabb lesz a helyzet Cole ügyében. Helyes 

lenne a KÜM-mel egyeztetni a további lépéseket. Her-

czegről teljesen leszakadt, mivel nem látja értelmét, hogy 

miért tartson kapcsolatot vele, mikor Németi elvtárs út-

ján minden simán elintéződik. Németi elvtárssal alapo-

sabb beszélgetést folytattam le és figyelmeztettem azokra 

a lazaságokra, melyek tapasztalhatók nála (fecsegés, el-

lentétes eljárás ügyekben, stb.) Mecseki.” 

„Cole Michael” tudja, hogyan kell bánni a politikusokkal, ki-

használni emberi gyengeségeiket, s azokat saját javára fordítani. 

Így volt ez „Tutussal” is a sztriptízbárban. Mint leírja (ÉS, 2006. 

jan. 13.) 1962 szeptemberében a Bécsbe látogató Ortutay Gyulát 

és négytagú kíséretét elvitte az egyik legmerészebb bécsi sztriptíz 

show-ra.  

„Tutus beváltotta ígéretét: anyám rövidesen megkapta a 

kiutazási engedélyt. Ez a közbenjárás nyilván zavarta a 

belügyi beszervezési terveket.” 

Ortutay másfél év múlva újra Bécsben járt egy kongresszu-

son, és megint szeretett volna megnézni egy show-t kísérőivel 

együtt.  

„Egy másik éjszakai lokált választottam és a szünetben 

szóba hoztam, hogy látva az új Kádár-irányzatot („aki 

nincs ellenünk, az velünk van”), kaphatnék-e vízumot ri-

portkészítéshez. Ortutay, a rezsim kirakatfigurája újra a 

saját szakállára cselekedett és elintézte beutazásomat.” 

És Lendvai tíz napot töltött Budapesten a Hazafias Népfront 

Kongresszusa alkalmából. Karasz Lajos ezredes, a kémelhárítás 

csoportfőnöke keserűen állapítja meg, hogy nemcsak számtalan 

kollégájával találkozott, hanem:  
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„Érkezése után rövidesen jelentkezett a budapesti brit 

nagykövetség Carless nevű I. titkáránál, aki már előre 

tudott érkezéséről és Simon Koller, budapesti osztrák kö-

vetnél, mindkettőjükkel hosszabb beszélgetést folytatott. 

Ebéden látta őt vendégül az angol nagykövet és az oszt-

rák követ, erre az alkalomra Koller követ Lendvaival 

együtt meghívta az akkor Budapesten tárgyaló nyugat-

német kereskedelmi delegáció egyik tagját, dr. Laubot 

is…” 

A Főcsoportfőnökség megelégeli „Cole” lavírozását 

A III. Főcsoportfőnökség vezetése megelégeli, hogy „Cole” 

ügyesen lavírozva szabadon mozog és tárgyal az országban, ám 

cserébe nem ad magasabb fajsúlyú operatív információkat. Ezért 

úgy döntenek, hogy vissza kell térni az alap követelményhez, me-

lyet a Szirmai István, az MSZMP KB titkára és Pap János bel-

ügyminiszter fogalmazott meg számukra 1963. október 30-án: 

„Mivel nagyon csúnyán hagyott itt bennünket, csak ak-

kor engedjük be, ha ő nagy segítséget nyújt nekünk 

vagy nagyon jól dolgozik. Megfelelő ellenszolgáltatás 

nélkül nem érdemli meg, hogy hazajöjjön.” 

1965. május 3-án a III/I-es csoportfőnökség összegezi tapasz-

talatait, s egyebek között megállapítja: 

”Először 1962 júliusában vettük fel vele a kapcsolatot 

Bécsben az ő kérése alapján. Elmondása szerint azért je-

lentkezett, mert 'lojálissá' akarta tenni a kapcsolatot volt 

hazájával, de később kiderült – ő maga mondta el -két 

célt akart elérni: 1., a magyar állampolgárságból való 

elbocsátását; 2., beutazási engedélyt kapni Magyaror-

szágra, valamint a kelet európai szocialista országokba, 

hogy itt helyszíni tudósításokat készítsen. „Cole Micha-

el” féktelen karrierista. Egyéni érvényesülése érdeké-

ben politikai 'meggyőződését' teljesen feladta, ennek 
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érdekében mindenre képes. Nagyképű és öntelt. Befo-

lyásosságát és összeköttetéseit igyekszik mindenhol ki-

hangsúlyozni. Erősen anyagias." 

 

 

„Féktelen karrierista, érvényesülése érdekében mindenre képes…” 

Több csatornán keresztül 

közlik Lendvaival, hogy segít-

séget várnak tőle, mint volt 

párttagtól, karhatalmistától, az 

'56-os „Fehér Könyv”egyik 

szerkesztőjétől politikai és gaz-

dasági információk szerzésé-

ben, válaszától függ, hogy mi-

ként értékelik jövőben beutazá-

si kérelmeit, állampolgárságból 

való elbocsátását, disszidálásá-

nak tényét, kezdeti uszító cik-

keit jobboldali lapokban. 

Az akció nem hozza meg 

az elvárt eredményt, ezért 1965 

októberében a BM. tiltó név-

jegyzékre vette Lendvait, intéz-

kedett, hogy ne kapjon beutazá-

si engedélyt a Szovjetunióba, Bulgáriába, Lengyelországba, Ro-

mániába, Csehszlovákiába és az NDK-ba. (Ezzel egy időben 

„Németi” titkos munkatárs új hálózati beosztást kapott egy másik 

társosztályon, nehogy még egyszer hibát követhessen el.) Vala-

mennyi szocialista ország eleget tett a kérésnek. 

"Paul" 1965 mozgalmas esztendejében 
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„Folyamatos beutazásához operatív érdekeink fűződnek” 

Ugorjunk itt egy nagyot oda, amikor feloldják a tiltást, s meg 

is indokolják, hogy miért. 1972. október 2-án – mint korábban 

idéztem – Bogye János úgy látja, hogy „Lendvai… időnként 

hasznos információkat ad.” 

  

 

Bogye Komorniknak:  „Lendvai időnként hasznos információkat ad.” 

Ezért a hírszerzés – a Külügyminisztériummal egyetértésben 

– közli az igazgatásrendészettel, hogy  

„Paul Lendvai osztrák állampolgár folyamatos beuta-

zásához operatív érdekeink fűződnek.” 

Lendvai ezt a változást Bruno Kreiskyhez fűződő kapcsolatá-

nak tulajdonítja, Kreisky 1970-től 1983-ig szövetségi kancellár, ő 

pedig 1972-ben társszerzője egy Kreiskyről megjelent életrajzi 

kötetnek. 
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Bogye: „Folyamatos beutazásához operatív érdekeink fűződnek.” 

Itthon ekkor már szabad a terep: Szirmai István három éve halott, 

Pap János kilenc éve nem belügyminiszter, hét éve nem minisz-
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terelnök-helyettes. Lendvai beágyazott kapcsolatait sokan isme-

rik, sőt, az azokhoz fűzött legendákat is. Közülük van, amit 2006-

ban így cáfol: 

„Loránt aztán rejtélyes körülmények között eltűnt Bécs-

ből. 1971. július 23-án a lengyel állambiztonsági szervek 

közölték a BM Nemzetközi Kapcsolatok Osztályával, 

hogy feleségével együtt Ausztráliába disszidált, ahol fe-

leségének rokonai éltek. A jelentés utolsó mondata: 

'Loránt Bécsben kapcsolatot tartott Paul Lendvaival, aki 

összeköttetésben állt az amerikai hírszerzéssel és cionis-

ta szervezetekkel.' Ha ezt az irattárban eltemetett 'Mic-

hael Cole' tudta volna!” 

Jellemző mozzanat: amikor kilenc évvel később a prágai re-

pülőtéren nem engedik belépni Csehszlovákiába, telefon Bécsbe, 

és az osztrák külügyminiszter magához kéreti a csehszlovák 

nagykövetet. A tiltakozásra Lendvai nyomban megkapta a beuta-

zási engedélyt. 

Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárában ol-

vasható „Cole Michael társadalmi kapcsolat” című dossziénak 

van egy 1972. október 2 utáni fejezete, amelyet Lendvai eddig 

gondosan átugrott és elhallgatott, a Heti Válasz munkatársa pe-

dig nem talált meg a Külügyminisztérium iratai között. 

A történet egyik főszereplője „Zsigmondi” titkos munkatárs 

(hogy ki ő, arról később), aki annyira bizalmas viszonyban van 

Paullal, hogy még azon a szűk körű fogadáson is ott van, amelyet 

Lendvai, a The Financial Times bécsi tudósítója ad lakásán 1974. 

november 19-én. Megjelent Bruno Kreisky kancellár a feleségé-

vel, továbbá az igazságügy miniszter, a nyugati diplomáciai élet 

és az osztrák sajtó körök több vezető képviselője. „Zsigmondi” 

lazán cseveg az Egyesült Államok bécsi nagykövetségének egyik 

vezető tisztségviselőjével, Arnold úrral, akitől megtudja, hogy 

Ford elnök jövőre síelni jön Tirolba, aztán Ausztriába látogat. 

„Zsigmondi” november 25-én jelenti is haza a hírt, ám „Keresz-

tes” ráírja: „Az információ operatív szempontból érdektelen.” Hát 

persze, hogy az. 
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„Az ellenforradalom 20. évfordulójának ellensúlyozására” 

Ennél lényegesen érdekesebb azonban az, amit „Zsigmondi” 

tm. 1976. április 26-án Bécsből jelent a rezidentúrának, az pedig 

május 5-én a Központnak. Idézzük szó szerint „Zsigmondi” titkos 

munkatárs jelentését: 

„Amikor 1976. április 23-án, pénteken a nemzetközi saj-

tóklubban voltam és éppen az UPI jelentését olvastam, a 

szobába lépett Paul Lendvai és odajött hozzám. Érdeklő-

dött aziránt, hogy mi újság Magyarországon, mondtam 

neki különösebbet nem tudok mondani. 

Később félrehívott és egy elgondolását közölte velem. 

Tájékoztatott arról, hogy az ellenforradalom 20 éves év-

fordulója alkalmából Nyugaton visszaemlékezéseket kí-

vánnak rendezni és vannak tervek Ausztriában is. Ő vi-

szont ennek ellensúlyozására szeretne az osztrák televí-

zióban 50 perces filmet készíteni Magyarországról. Lé-

nyegileg a forgatókönyvet írná meg és az osztrák tv a 

magyar tv-vel közösen forgatná a filmet, mivel jó a kap-

csolat a két tv között. Úgy gondolná – közölte velem – az 

egész filmet vinné egy Kádár-interjú. Mint mondta, ő 

szeretne egy beszélgetést folytatni Kádár Jánossal. 

Hangsúlyozta, ez még csak az ő elgondolása, nem közöl-

te ezt az osztrák tv-vel sem, velük csupán a filmről be-

szélt, amelyhez igen-jét adta az ORF vezetősége. A meg-

állapodás megkötése már csak rajta, Lendvain múlik, 

ugyanis az ORF (Osztrák Televízió) arra kért választ: 

mennyi honoráriumot kér Lendvai. 

Véleményemet kérte, mit szólok ahhoz, menne-e a Kádár 

interjú. Én közöltem vele, hogy tudomásom szerint Ká-

dár elvtárs ritkán ad külföldi újságírónak interjút és ez 

bizonyára meglehetősen megválogatás alapján történik. 

Lendvai közbevágott: mondta, hogy ő teljesen világosan 
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látja a helyzetet, éppen ezért szeretné tudni, vajon hiva-

talos helyen mit szólnának az ő ilyen elgondolásához. 

Egyúttal arra kért, hogy próbáljak valamilyen formában 

a Kádár interjú ügyében megtudni valamit egyáltalán a 

lehetőségekről. Azt is mondta, nem szeretne olyan hely-

zetet teremteni, hogy ő akár nekünk, akár saját magának 

kellemetlenséget okozna. Tudomásul veszi, ha nem megy 

a dolog, de addig hivatalosan nem akar lépni, amíg 

nincs valami információja a lehetőségekről. 

Én megígértem neki, hogy ismeretségem köréből próbá-

lok valamilyen formában választ kapni érdeklődésére és 

közlöm majd vele. Lendvai még hozzátette: magyar rész-

ről bizonyára tudják, hogy az általa szerkesztett 

Europaische Rundschau-ban magyar szerzők cikkei sor-

ra jelennek meg teljes terjedelemben. (Most például Ré-

nyi Péter elvtárs cikke jelenik meg), s ezzel ő támogatja 

a mi véleménynyilvánításunk fórumát. 

Később visszatértünk még egyszer az interjúra, s én 

megemlítettem neki: mint minden interjúnál gondolom az 

is fontos lenne, hogy tulajdonképpen a riporter mit akar 

kérdezni. Ő röviden így válaszolt: Ez nem probléma, 

mert ő a filmben az utóbbi időszakban megtett magyar 

fejlődést szeretné bemutatni. 

Aztán azt is felvetettem: mi a garancia arra vonatkozó-

an, hogy a film bemutatásra kerül. Válasza: az ORF a 

„kezemben van”, ez nem jelent gondot, minden biztosí-

ték meg van arra, hogy a film vetítésre kerül. 

Még az is felvetődött a továbbiakban, hogy ha a Kádár 

interjúra sor kerülhetne, ő még valamilyen bővítést is 

tudna ajánlani. Kreisky kancellárral nagyon jó viszony-

ban van és meg tudná kérni arra, hogy ő is mondjon va-

lamit, kedvezőt hazánkról. Ezt csak mint mellékest emlí-
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tette és mondta: ezen is lehetne gondolkodni. 

Végül arra kért, hogy ne mondjam el a magyar film és a 

Kádár interjú lehetőségének tervét senki, elsősorban 

osztrák kollégáknak és nyugati tudósítóknak, mert nagy 

a konkurencia és esetleg a tippet ellopják tőle. 

Megjegyzés: Miután ígéretet adtam arra, hogy a kérde-

zett témában valamilyen válasszal leszek, kérném, hogy 

erről személyesen értesítést illetőleg választ kapjak. 

Bécs, 1976. április 26. 

„ Zsigmondi” 

Lendvai ünneprontó terve a 7-es vonalnak 

A titkos munkatárs jelentését „Dombi” és „Takács” veszi 

Bécsben, s előbb táviratban, majd írásban jelenti Budapestre 

nemcsak a 3-as, hanem a „7-es vonal”-nak is május 5-én. A jelen-

tés szabatosan és stilizáltan összefoglalja „Zsigmondi” slampos 

és stílustalan mondatait, a tartalom persze ugyanaz. Így kezdődik: 

„Jelentem, hogy 1976. április 23-án a fedőszervben fel-

keresett „Zsigmondi” megfelelő legendával és közölte, a 

nemzetközi sajtóklubból /Concordia/ jön, ahol Paul 

Lendvai-val az Europaische Rundschau szerkesztőjével 

beszélt, annak kezdeményezésére. 

Lendvai segítséget kért „Zsigmondi”-tól az alábbi terve 

megvalósításához. Az ellenforradalom huszadik évfordu-

lója alkalmáról történő megemlékezésekre különböző 

tervek vannak Nyugaton és Ausztriában is. Lendvai kife-

jezése szerint ennek ellensúlyozására egy filmet szeretne 

forgatni Magyarországról, amely hazánk fejlődését mu-

tatná be az elmúlt években. A film forgatókönyvét Lend-

vai írná, a forgatást elképzelése szerint az osztrák és a 
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magyar TV közösen végezné. A témáról már tárgyalt az 

osztrák TV-vel, ott elvileg elfogadták a tervét, készek a 

filmet bemutatni. A nyitott kérdés mindössze az, hogy 

Lendvai mennyi honoráriumot kér a tervéért.”  

Szükségesnek tartják megismételni: Lendvai arra kérte 

„Zsigmondi”-t: az újságíró kollégák előtt ne tegyen említést el-

gondolásáról. 

És így végződik a jelentés a Központ 7-es vonalának: 

„Megjegyzés: 

„Zsigmondi” szóbeli tájékoztatója után kértem, a beszél-

getést részletesen foglalja írásba és április 26-án adja 

át. Ez megtörtént. A jelentés alapján részletes táviratban 

jelentettem Lendvai tervét a 7-es vonalnak. 

/”Zsigmondi” jelentését mellékelem/. Ezért külön infor-

mációs jelentést az ügyről nem készítettem. 

Időközben a 7-es vonal válaszát, a tisztázandó további 

kérdésekkel együtt megkaptam. Azok megválaszolására 

„Zsigmondi”-nak utasítást adtam. 

Bécs, 1976. május 5-én 

Dombi,  

Takács” 
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 „Zsigmondi” jelenti Lendvai ajánlatáról 1976-ban (1. oldal) 
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„Zsigmondi” jelenti Lendvai ajánlatáról 1976-ban (2. oldal) 

Mi volt a titokzatos „7-es vonal”? A hírszerző csoportfőnök-

ség III/I-7 osztálya, amelyhez az emigrációval kapcsolatos legbi-

zalmasabb ügyek tartoztak, intézményi belső neve az „aktív in-

tézkedések osztálya” volt. Három alosztályának elsődleges fel-

adata: hírszerzés és bomlasztás, harc a fellazítási objektumok el-

len. Rendkívül zárt, a csoportfőnökségen belül is szigorúan védett 

osztály volt, közvetlenül a csoportfőnök alárendeltségében dolgo-

zott. Még a csoportfőnök-helyettesek sem tudtak azokról az in-

formációkról, melyekkel csak a csoportfőnök rendelkezett. Cso-

portfőnök történetünk idején: Rajnai Sándor (1967-1976), 

Bogye János (1977-1989). 
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A bécsi rezidentura értékeli és továbbítja „Zsigmondi” jelentését 1. oldal 
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A bécsi rezidentura értékeli és továbbítja „Zsigmondi” jelentését 2. oldal 
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A bécsi rezidentura értékeli és továbbítja „Zsigmondi” jelentését 3. oldal 
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Lendvai választ kap ajánlatára „a magyar  illetékesektől” „Zsigmondi” útján 

Nincs elzárkózás, javasolt részek és betekintés 

„Zsigmondi” az utasításnak megfelelően 1976. május 24-én 

felkeresi Lendvait. A találkozóról május 28-án a következőket 

jelenti: 

„A kapott utasításnak megfelelően alkalmat kerestem ar-

ra, hogy Paul Lendvaival beszéljek. 
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A beszélgetésre a Concordia klubban került sor május 

24-én. Közöltem vele, hogy az ellenforradalom 20 éves 

évfordulója alkalmából tervezendő osztrák tv film 

ügyében tájékozódtam magyar illetékeseknél. Mondtam 

neki, az általa felvetett Kádár-interjú elkészítése aligha 

valósulhat meg, sőt számítson rá, ha ilyen igénnyel lépne 

fel, akkor nemleges választ kap. Elsősorban azért, mert 

ezt ilyen formában bizonyára nem tartják célszerűnek. 

Lendvai rögtön azzal válaszolt, hivatkozott arra, amikor 

velem erről a kérdésről tárgyalt, hogy ő sem fűzött ehhez 

a dologhoz sok reményt, ismerve a tényleges helyzetet. 

Később mondtam, hogy a film többi részével kapcsolat-

ban a magyar részről nincs elzárkózás. Csak egy a felté-

tel, milyen lehetőség nyílik arra, hogy a magyar fél által 

javasolt részek belekerüljenek a filmbe vagy hogy egy-

általán beletekintést kapjunk az egész témával, tervvel 

kapcsolatban. Erre vonatkozóan Lendvai úgy nyilatko-

zott, hogy Rényi Péterrel, a Népszabadság főszerkesztő-

helyettesével is tárgyalt már, felvetette neki a dolgot és 

tőle is segítséget kapna. Mondta, hogy június első felé-

ben aláírja a szerződést az osztrák televízióval és meg-

kezdi a film előkészületeit a magyar tv bevonásával, me-

lyet aztán majd az osztrák tv intéz. Közölte velem, hogy 

ez a film az osztrák nézők számára készül, tehát figye-

lembe kell venni az itteni, nyugati tömegkommunikációs 

szokásokat, de a fő cél az, hogy bemutassa a magyar 

fejlődést 1956 óta. 

Abban állapodtunk meg, hogy később, amikor perfektuá-

lódik a szerződés az ORF-fel, ismét beszélünk a filmről. 

Bécs, 1976. május 28. 

Zsigmondi” 
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 „Az ORF a kezemben van” 

A történet folytatása nem dokumentálható az Állambiztonsá-

gi Szolgálatok Történeti Levéltárában lévő iratok alapján, a „Cole 

Michael társadalmi kapcsolat” című dossziéban itt megszakadnak 

az erre vonatkozó jelentések. 

Ettől függetlenül persze az osztrák televízióban vetíthettek 

„egyensúlyozó” műsort Lendvaival, aki emlékezetesen azt súgta 

„Zsigmondi” titkos munkatárs fülébe: „az ORF a kezemben van”. 

Egy ügynök-vonatkozásában utal is Lendvai a forgatásra az Élet 

és Irodalom 2006. január 13-i számában: 

„Az egyik legügyesebb ügynökkel akkor találkoztam, 

amikor az ORF tudósítójaként 1976-ban, a forradalom 

(sic!) huszadik évfordulójának előestjén egy kétrészes 

dokumentumfilmet forgattunk.” Egy mondattal sem 

több az 1976-os produkcióról. A következő sorban már 

egy 1980-as forgatás kapcsán ír részletesen Spánn Gá-

borról, a „Harmat Gábor” fedőnevű titkos munkatársról, 

akit gyártásvezetőként osztottak be mellé, s mindenről 

jelentett. 

Ismerve Lendvai habitusát, ha azt állítja, hogy forgatott Bu-

dapesten 1976-ban a forradalom (most már nem „ellenforrada-

lom”) huszadik évfordulójának előestjén, akkor produkált is és 

produktuma eredményét bizonyára sugározta is az ORF. Nagy 

élmény lenne ma megtekinteni, figyelemmel eredeti céljára. 

Azt csak találgatni lehet, mi volt „Zsigmondi” titkos munka-

társsal a magyar vezetés számára 1976 áprilisában megüzent 

szándékának elsődleges motivációja: régi vágya, a Kádár-interjú 

kedvéért vállalni a nyugati '56-os megemlékezések ünneprontó 

kontráját, vagy a forradalom felizzó emlékének szocialista ki-

egyensúlyozása ürügyén becserkészni Kádár Jánost, hátha be-

ugrik az üzletbe. Attól viszont nem kellett tartani, hogy ellopják 

az ötletét, senki nem állt sorban mögötte, aggodalmának – csak 

nehogy megtudják kollégái – sokkal egyszerűbb gyarló oka lehe-

tett. 
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Oltványi Ottó 6-os kartonja (1. oldal) 
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Oltványi Ottó 6-os kartonja (2. oldal) 
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„Zsigmondi”-t az Antall-kormány kinevezi az MTI ve-

zérigazgatójává 

Marad még az a kérdés: ki volt „Zsigmondi”, a rejtélyes 

közvetítő? 

Lendvai mindegyik besúgó kollégáját leleplezte, megnevezve 

őket. „Zsigmondi”-val kivételt tesz. Mindvégig hallgat róla. Hálás 

neki a nem publikus közvetítésért, hiszen tervével valójában a 

követséghez kellett volna fordulnia, ő azonban tudta, miért vá-

lasztotta inkább az MTI bécsi tudósítóját. És csak „Zsigmondi” 

tudta, ki kezdeményezte a magyar vezetésnél a szocialista fejlő-

dés eredményeinek kontrollált bemutatását az 1956-os forradalom 

valós történetének felidézése helyett, mint ahogy azt egész Euró-

pa, az egész világ tette 1976-ban. 

Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárában ta-

lálható hálózati nyilvántartás szerint „Zsigmondi” titkos munka-

társ azonos Oltványi (Obendorfer) Ottóval (1925. december 21, 

Debrecen, Szegedi Mária). 

Oltványi az MTI munkatársa, akit 1970 októberében hazafias 

alapon szervezett be a hírszerzés III/I-3 osztálya, amely Nyugat-

Európa és a NATO ellen dolgozott, majd 1978 januárjában átadta 

a kémelhárítás III/II-10-a alosztályának, amely a nemzetközi 

együttműködéssel foglalkozott. 

Oltványi Ottó 1949-ben jogi diplomát szerzett Debrecenben, 

ahol a „Debreczen” című napilap munkatársa 1943-44, illetve 

1945-51 között. Az MTI tudósítója Debrecenben (1951-71), 

Bécsben (1971-77), Bukarestben (1977-82, 1987-90). Az MTI 

belpolitikai főszerkesztőségének helyettes vezetője (1982-87), 

vezérigazgató (1990-93), az MTI Rt. Tulajdonosi tanácsadó testü-

letének az MSZP által delegált elnöke (1997-2001), a testület tag-

ja (2002-2005). 

Az Antall-kormány döntött úgy 1990 novemberében, hogy 

bizalmat szavaz Oltványinak, és kinevezi az egyik legfontosabb 

állami sajtószerv élére. Állambiztonsági múltjára senki sem fi-

gyelmeztette a miniszterelnököt, sem Boros Péter, a polgári tit-
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kosszolgálatokat felügyelő tárca nélküli miniszter, sem az Infor-

mációs Hivatal, sem a Nemzetbiztonsági Hivatal. Az első szaba-

don választott magyar Országgyűlés és annak Nemzetbiztonsági 

Bizottsága felkészületlenül és tájékozatlanul asszisztált a személyi 

döntéshez, miközben az MDF tagsága szüntelenül arról panasz-

kodott, hogy nincs saját sajtója, a megbízható embereket mellő-

zik, s mozdulatlanul uralkodik a múlt. 

Oltványi alelnöke a Hírügynökségek Európai Szövetségének 

(1993-94). Megkapja az Osztrák Köztársaság Aranykeresztjét 

(1978), a Gyurcsány kormány 2005-ben a Magyar Köztársasági 

Érdemrend Középkeresztjének polgári tagozata kitüntetéssel is-

merte el „több évtizedes sokoldalú újságírói és vezetői munkássá-

gát”. 

„A legendás vezetőt” 2010 decemberében az MTI új vezér-

igazgatója: Belénessy Csaba köszöntötte 85. születésnapján, s 

méltatta pályafutását. 2011. február 12-én hunyt el. Állambizton-

sági érdemeit nyilvánosan nem értékelték, említést szokás szerint 

nem tettek róluk, még feldolgozásra várnak a kutatók számára. 

Kádár-interjú és globális véleményformálás 

„Cole Michael beszervezési 

jelölt, társadalmi kapcsolat” 

dossziéjában található iratok sze-

rint a '80-as évek elejétől meg-

kezdődik a Bécsben élő osztrák 

állampolgárságú publicista ma-

gyarországi térnyerése: fokoza-

tosan megnyílnak előtte a párt 

és a kormány vezetőinek ajtói. 

Ahogyan írja: 

„A pozícióm az osztrák tele-

víziónál (a közép-kelet-

európai adások főszerkesz-

tője) segített abban, hogy Bogye János 
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vezető politikusokkal, sőt még Kádár Jánossal is interjút 

készíthettem.” 

Mások is segítettek, Rényi Péter, az MSZMP Központi Bi-

zottságának tagja, a Népszabadság főszerkesztő-helyettese kezdte 

(aki mindig maga mögött tudhatta a Politikai Bizottság nagy ha-

talmú tagjának, Aczél Györgynek a támogatását), a folyamatos 

beutazás biztonságát pedig Bogye János r. altábornagy, a hírszer-

zés csoportfőnöke garantálta, mert, mint írta, ehhez „operatív ér-

dekünk fűződik.” 

 

A globális véleményformáló 

Hogy ez utóbbi pontosan mit jelent, még nem tudjuk, mert 

Bogye 1989. november 30-án nyugállományba vonult. (Ekkor 

kapta meg a ritkán adományozott Magyar Köztársaság Babérko-

szorúval Ékesített Zászlórendjét és adta le a lakásán tartott 7.65 

mm-es Scorpio típusú géppisztolyát.) Sem előtte, sem utána nem 

nyilatkozott Paul Lendvairól. Aki 2003-ban, Medgyessy Péter 

miniszterelnöksége idején a Magyar Köztársasági Érdemrend Kö-

zépkeresztje a csillaggal kitüntetést vehette át életművéért a ma-
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gyar parlamentben, Ausztriában pedig minden elismerést besö-

pört, ami számára fontos volt. 

Sikereit látványosan, erős túlzásokkal demonstrálja a legkü-

lönbözőbb fórumokon, saját személyének túl nagy jelentőséget 

tulajdonít nemcsak közép-kelet-európai szakértőként, hanem glo-

bális véleményformálóként is, az utóbbi körben interjú alanya 

volt – többek között – Hoszni Mubarak, Simon Peresz, Henry 

Kissinger, Muammar al-Kadhafi, Soros György, Simon 

Wiesenthal és mások. 

 

   Paul Lendvai és Simon Peres 

A kritika időnként hisztérikus rohamot vált ki nála, ilyenkor 

alarmírozza híveit, és össztüzet zúdít a másként vélekedőre; ta-

valy novemberben a Magyar Rádió reggeli műsorában nem volt 

hajlandó válaszolni a riporter kérdéseire a Heti Válasz cikkével 

kapcsolatban, hanem miután felolvasta előre megírt dörgedelmét, 

lecsapta a telefonkagylót. Mondhatnók, az életkorral jár, legyünk 

megértőbbek. Igen, de azért mégsem elegáns. Már 50 évvel ez-

előtt, 1962. május 10-én ezt írta haza: „Hát az emberek olyan ro-

hadtak.” Polgár Dénes, aki jól ismerte őt, a hetvenes években 
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többször megjegyezte derűsen: „Hiúságánál csak az arroganciája 

nagyobb a Palinak.” Hogy a régi „jó barát”, Péter véleményét ne 

is említsük. Ámbár a „jó barát” elmarasztaló mondataihoz tegyük 

hozzá tárgyilagosan azt a kettőt is, melyet 1962. december 30-i 

jelentésében így rögzített Palotás Rezső őrnagy a BM III/I-3-E 

alosztályának: Vajda elvtárs  

„elismerően húzta alá azonban Lendvai szellemi képes-

ségeit, szerinte ő az egyetlen disszidens újságíró, aki 

nem emigrációs vonalon dolgozik és nevet szerzett ma-

gának. Tehetségéről, nyelvtudásáról Vajda elvtárs 

dicsérőleg szólt.” 

Ez is igaz. De akkor még nem mondtunk el mindent. 

 

Dr. Ilkei Csaba 

tudományos kutató 
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Amiről Bárándy dr. hallgat, és amiről 

hazudik  

Ügyvéd kollégáiról, "ellenforradalmárokról" és nagy-

bátyjáról is jelentett 

 

Mottó: 

Az állambiztonsági hálózati személyeket arra tanították: 

tagadjanak az utolsó 

utáni pillanatig, soha 

semmit ne ismerjenek 

el a bizonyítékok elle-

nére sem, vagy épp 

azért, mert lehet, hogy 

nem maradt semmi-

lyen bizonyíték. Az 

emberek túlnyomó 

többsége nem jár le-

véltárakba kutatni, 

nem tudja, mit írtál le, 

elhiszi, ha ügyesen 

hazudsz, ha szánalmat 

keltesz magad iránt, 

ha bagatellizálod a 

történteket, s megsaj-

nál: nem baj, mi így is 

szeretünk. Nem kell 

bocsánatot kérni, már 

nem szokás, pártod 

sem fog elítélni, leváltani, ellenkezőleg: ápol és eltakar, 

megvéd a rivális párttól, sőt, küld lapjától egy tájékozat-

 

Szófogadó a spicli 



63 

lan és felkészületlen újságírót is, akinek azt mesélsz, amit 

akarsz, le fogja írni, nem kérdez rá a lényegre, nekünk 

dolgozik.  

Nem találkoztam még egyetlen besúgóval sem, aki lebu-

kása után azt mondta volna: "Bocsánat, nem kellett vol-

na. Ha valakinek anyagi, erkölcsi kárt okoztam, kész 

vagyok megtéríteni vagy lehetőségeim szerint jóvá ten-

ni."  

Bárándy György 

ügyvéd állambiztonsági 

történetének évek óta 

van egy visszatérő moz-

zanata, amelyre ő min-

denkor előszeretettel 

hivatkozik ártatlansága 

bizonyítékaként. Ezt 

legutóbb is megismételte 

az 56-os Intézet ügynök-

listájának megjelenése-

kor: "Engem az 50-es 

évek elején megpróbál-

tak beszervezni, de nem 

sikerült, ezért Kistarcsá-

ra internáltak, aztán 3 

évig burgonyát zsákol-

tam a Tolbuhin piacon, 

mai nevén a Vásárcsar-

nokban." 

Ezért akár nemzeti 

hős is lehetne, a Rákosi-

rendszerrel szembeszálló jellemes ellenálló. De erről nincs egyet-

len dokumentum sem a levéltárakban. Van viszont az ellenkezőjé-

ről. Soha, sehol nyomtatásban még nem jelent meg az a névsor, 

melyet az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárában 

 

A Kistarcsai Internálótábor volt beszélője 
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találtam az Államvédelmi Hatóság VI. Jogi-, Börtönügyi és Vizs-

gálati Főosztályának a Kistarcsai Internálótábor Parancsnokságá-

tól származó iratai között. 

A Kistarcsán fogvatartottak névsorában olvastam a követke-

zőt: 

"Bárándi György. 35 éves, ügyvéd, budapesti lakos, 1 év 

10 hónapja internálva. A Kat. Pol. beszervezett ügynöke 

volt, azonban tevékenysége dekonspirálódott, később az 

ÁVH ügynöke lett, de megbízását elfecsegte." 

 
Az Államvédelmi Hatóság ugyanis nemcsak a rendszer ellen-

feleit, az "osztályellenség" prominenseit, a koholt perek áldozata-

inak hozzátartozóit, papokat, szociáldemokrata vezetőket vitt a 

Kistarcsai Internálótáborba, hanem saját hivatásos állománya és 

besúgó hálózata azon tagjait is, akiket büntetni kívánt pl. árulá-

sért, dekonspirálódásért, zsarolásért, üzletelésért, sikkasztásért, 

fenyegetésért, jelentéstétel elmulasztásáért, felettesek megtévesz-

téséért, stb. 

Itt olvasható azok bűne, akikkel Bárándy dr. egy lapon szere-

pelt. Például:  

"Dr. Liszkay Nándor, 35 éves ügyvédjelölt, budapesti lakos. 3 és 

fél éve internálva. Nyilas párttagsága miatt beszervezve és 

mint az ÁVH. ügynöke megbizatását kihasználva, több zsa-

rolást követett el". 

Bárándi György ávéhás ügynök Kistarcsán 
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" 

 

Ávéhás besúgók büntetésben Kistarcsán 
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Hegedűs Margit, 25 éves, ápolónő, budapesti lakos. 11 hónapja 

internálva. Rémhírterjesztés miatt volt elítélve 4 hónap fog-

házra, majd az ÁVH kapcsolata lett, azonban feladatát elfe-

csegte."  

Urbán Frigyes, 44 éves, műegyetemi hallg., budapesti lakos. 9 

hónapja internálva, mert mint a Hatóság ügynöke feladatát 

nem hajtotta végre és 220 dollárt sikkasztott." 

 
A Kistarcsai Internálótábor 1953 őszén történt bezárása (át-

menetinek bizonyult) előtt az ÁVH külön határozott saját foglyai 

sorsáról. 1953. augusztus 23-án az illetékes belügyminiszter-

helyettes, Györe József egyebek között a következőket jelenti 

feletteseinek: 

"26 személyt javaslunk külön bíróság elé állítani. Ezek 

valamennyien az ÁVH. és a volt Katona Politikai Osztály 

titkos munkatársai voltak, akik mint ilyenek ellenséges 

tevékenységet fejtettek ki vagy súlyos titoksértést követtek 

el. Ezen személyek felett csak külön bíróság ítélkezhet, 

tekintettel bűncselekményük bizalmas természetére és a 

bizonyítási anyag operatív jellegére. 

72 internált ügyében javasoljuk a rendőrhatósági fel-

ügyelet alá helyezésüket. Ezeknél megfelelő bizonyítási 

anyag nem áll rendelkezésre és bűncselekményük jogi 

erejű alátámasztása nem lehetséges. Szabadlábra he-

lyezhetők, azonban személyük veszélyességre való tekin-

tettel javasoljuk letelepedési engedélyhez nem kötött 

helységekben őket szigorú rendőri felügyelet alá helyez-

ni. 

5 internáltat javaslunk szabadlábra helyezni, akiknek in-

ternálásuk előtti beosztására való tekintettel, szabadláb-

ra helyezéséhez külön jóváhagyás szükséges." 
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Intézkedés az ÁVH és a Katpol titkos munkatársairól 
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A jelentés nem szól arról, ami természetes volt: majd minden 

korábban beszervezett tovább szolgált. 

A Katonapolitikai Osztálytól az Államvédelmi Hatóságig 

Bárándy Györgyöt 1949 tavaszán szervezte be a HM Kato-

napolitikai Osztálya, amely az MT. 1949. december 28-án meg-

jelent 4353/1949 sz. rendelete alapján beolvadt a Minisztertanács 

közvetlen felügyelete alá helyezett Államvédelmi Hatóságba. Az 

áprilisban Ausztriába átdobott Bárándy ebben az időben Salz-

burgban tájékozódott, "jogfolytonosan" vette át az ÁVH, senki 

sem kérte, hogy duplán lépjen be. Meglehetősen járatlanul és ta-

pasztalatlanul mozog az idegen terepen, ellátmánya sem érkezik 

meg időben, a CIC (Counter Intelligence Corps), az USA totális 

elhárítást végző titkosszolgálati szervének rutinos rókái az osztrák 

elhárítással együttműködve hamar felfedezik. Dekonspirációjához 

hozzájárul, hogy a katonapolitika kinti ügynökeitől épp úgy nem 

kap kellő segítséget, mint annak leghírhedtebb képviselőjétől: 

Berkesi Andrástól, aki – Bárándy szerint – provokálni akarta őt. 

Noha két napra hazarendelik, s új eligazítással küldik vissza, javí-

tott ellátmánnyal, a sikertelenség tovább kíséri. 

Amire pedig hazakeveredik, már nem találja beszervezőjét: 

Sármány József őrnagyot, a katpol volt hírszerző főnökét, akinek 

el kellett tűnnie sógorának, Pálffy-Oesterreicher György altá-

bornagynak, a katpol egykori vezetőjének 1949. október 24-i ki-

végzése után. 1960. augusztus 4-én Bárándy György dr. ("Bokor 

Péter") 5 gépelt oldalnyi beszámolót készít beszervezéséről, 

ausztriai tevékenységéről, kudarcának okairól a BM. II/5 osztá-

lyán – ez foglalkozott 1957-1962 között a belső reakció elhárítá-

sával – dolgozó kapcsolattartó tisztjének, dr. Horváth József r. 

századosnak, aki 1959 júliusától foglalkoztatta az 5. osztály e-

alosztályán az igazságügy területén tevékenykedő ellenséges 

személyek felderítésének feladatával. "Bokor Péter" összefoglaló-

ját itt olvashatják. 
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Közbevetőleg egyetlen megjegyzés a HM katonapolitikai 

osztályáról, nehogy félreértés essék tényleges hatalmáról és sze-

repéről. Legjobb ismerője, Kubinyi Ferenc írta – egyebek között – 

"A katonapolitika regénye" című kitűnő munkájában:  

"Ez a camorrista szervezet volt az, melyhez képest a Pé-

ter Gábor által vezetett Államvédelmi Osztály csak sihe-

der tanulónak tekinthető. Kegyetlenségében, embertelen-

ségében az egykori Hadik laktanya kat.pol-os nyomozói 

és vezetői pályahosszal megelőzték az Andrássy út 60. 

alatt működő testvérintézményt. A harmadik magyar köz-

társaság, az 1945 utáni parlamentáris demokrácia meg-

döntésében – szovjet irányítással, a Magyar Kommunista 
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Párt vezetésével – nem az Államvédelmi Hatóság, hanem 

a Pálffy György által parancsnokolt Katonapolitikai 

Osztály játszotta a dicstelen főszerepet." 

Horváth József dr., aki később, 1985-től a rendszerváltásig a 

III/III. csoportfőnöke lesz, 1958. szeptemberétől operatív tisztként 

tartotta a jogi vonalat, tőle 1961 áprilisában vette át "Bokor"-t 

Vásárhelyi György r. százados. (Horváth dr. ettől kezdve a szek-

tás párttagok ellenőrzésére alakult csoport tagjaként Rákosi csa-

ládjának ellenőrzésével foglakozott.) 1962 elején a volt II/2. osz-

tály, a kémelhárítás vette át Bárándy ügynököt, majd – figyelem-

mel külföldi kapcsolataira – a III/II-1 osztálynak dolgozott (elhá-

rítás az USA és egyes latin-amerikai országok hírszerzésével 

szemben), ezt követte 1968-ban a III/II-3. osztály (elhárítás az 

USA, NSZK, Ausztria kivételével a többi európai NATO-ország, 

Törökország és a semleges államok hírszerzésével szemben). 

1988 júliusában a III/II-3-b alosztálytól kapott "feldolgozó" fel-

adatot. Mint ismeretes, tervezett szerepe volt 1989-ben Nagy Imre 

júniusi újratemetésével kapcsolatban és az 1989 október 23-i ope-

ratív biztosítás előkészítésében. 

"Bokor Péter"-nek egyetlen munkadossziéja található meg az 

Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárában, ez 1959 jú-

lius 11-től 1962. november 24-ig tartalmazza jelentéseit, noha 

ezen 3.1.2. M-18 661 sz. alatti dosszié borítóján ez áll: "Megnyit-

va: 1960.II.27." Az ezt követő dossziéra van utalás 3.1.2. M-28 

769 jelzettel, de még nem került elő. 

"Bokor" ügynök méltán lépett elő később titkos megbízottá: 

termékenyen, lelkes tempóban dolgozott, nemcsak utasításra, ha-

nem kezdeményezően is. Érezte munkája fontosságát: szemé-

lyekkel kapcsolatos döntések megalapozásához járul hozzá. Ami-

kor már túlságosan is önállósította magát, túlbuzgósága feltűnt 

tartótisztje felettesének: Virág György r. százados csoportvezető-

nek, aki 1960. december 13-án – dr. Hunyor Imre és báró 

Wodianer Rudolf ügye kapcsán – figyelmeztette dr. Horvát József 

r. századost: "Bokor esetében különösen kell ügyelni arra, hogy 

ne ő vezessen minket, hanem mi őt." 
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Az ügynök ügyvédnek már hiányzik az állambiztonsági 

munka, ha nem keresik folyamatosan és nem kap elég feladatot. 

Ezt az állapotot érzékletesen fogalmazza meg tartótisztjének, Vá-

sárhelyi György r. századosnak 1962. január 3-i jelentése: "Bo-

kort közel 2 és fél hónapig nem tartotta senki. Miután felszedtem, 

őszinte kirohanása volt: 'hál'isten, már azt hittem senki sem tö-

rődik velem és nyugdíjba megyek.' Megállapodtunk a feladatok-

ban és az időpontot rögzítettük." 

 
Túlbuzgósága meggondolatlan lépéshez is vezet: nagybátyjá-

ról, Ranschburg Lászlóról is jelent, aki francia állampolgárként 

Görögországban dolgozott és hagyatéki ügyben két hétre hazalá-

togatott. 
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A látogatásról szóló beszámoló egy mondatára ("... elhatároz-

ták, hogy gyakrabban, esetleg évenként ide fognak jönni") rögtön 

lecsap Horváth százados: "A II/2 vagy II/3-as osztálynak esetleg 

felhasználható. Intézkedés: A II/2-3 o.nak a kivonatot megkülde-

ni... az anyagot a 'B' dossziéban lerakom." 

 

Jelentések kollégái visszaéléseiről és a téglákról 

Alapvető feladata azonban a "... rendszeres tájékoztatás az 
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igazságügyi vonalon lévő ellenséges személyek magatartásáról". 

(Értékelő jelentés, 1962. november 26.) Már első olvasható jelen-

tésében, 1959. július 11-én hangsúlyozza, hogy "... az ellenséges 

elemek tevékenysége (értem ez alatt az ügyvédi vonatkozásokat, 

megnyilatkozásokat) aktivizálódást mutat... több olyan tag van, 

akiknek állásuk nincs, de pénzük van. Szórakozni járnak, fizetnek 

és nem tudni miből. A kérdést talán nem lenne érdektelen meg-

vizsgálni." 

 

 

 
A jelentések tetemes része ezért is az ügyvédi visszaélések és 

bűncselekmény-gyanús esetek jelzéséről szól. Pl. egyes ügyvédek 

arannyal üzletelnek. 
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Egy ügyvéd 5 ezer forintért arra vállalkozott 1959 decembe-

rében, hogy elintézi valaki börtönbüntetése végrehajtásának fel-

függesztését – intézkedés: megkeresni a bíróságon azt, aki meg-

vesztegethető ezzel a pénzzel. Egy másik ügyvédnek is megvesz-

tegetési ügye volt, kicsalt az ügyfelétől 10 ezer forintot, bevitték a 

Tolnai Lajos utcába,  

"...bent volt elég hosszú ideig és csak úgy tudott kijönni, 

hogy megbízásokat vállal, ennek értelmében mindent je-

lentenie kell a rendőrségnek." 
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A dr. K. L. ügyvédről szóló jelentés 1961-ben Horváth száza-

dos szerint "gazdasági jellegű bűncselekményre utal". Ismét má-

sik ügyben 1960. október 21-én jelenti "Bokor Péter" a BM. II/5-e 

osztálynak:  

"N. Lászlóné győri ügyfelem közölte velem, hogy felfüg-

gesztésem alatt dr. T. János (3.sz. Ügyvédi Munkaközös-

ség) képviselte egy ügyben, melyben eltiltották 4 évre a 

szűcsipar gyakorlásától. Dr. T. János közölte vele, hogy 

amennyiben Pestre kíván jönni és rendelkezik 40.000. Ft-

tal, amit hajlandó befektetni, úgy ezért az összegért meg-

szerzi neki az eltiltás ellenére Budapesten a szűcsipar 

folytatására jogosító engedélyt."  

Intézkedés: a befolyással való üzérkedésre utaló ügyet átad-

ják a BRFK bűnügyi osztályának.. Frau J.L.Bécs és Budapest kö-

zött bonyolítja csempész ügyeit (pénz, óra, porcelán, stb.), teheti, 

mert, mint mondja, a kémfőnök a barátja, de ennél is figyelemre 

méltóbb "Bokor" szerint, hogy az asszony a volt arisztokrácia 

ügyvédjével, a korábbi legnagyobb adófizető ügyvéddel, dr. H. 

Imrével tart kapcsolatot, akinek fia '48-ban, leánya, felesége, veje 

'56-ban disszidált, neki külföldön komolyabb pénze van, mégis 

itthon maradt, vajon miért? – teszi fel a gyanút megalapozó kér-

dést 1960. augusztus 13-án Horváth századosnak. 

A legnagyobb vétkek egyike azonban egy ügyvédi munkakö-

zösségben az, amiről az ügynök 1960. május 16-án jelent: dr. N. 

Miklós a 2.sz. ÜMK-ból 5 ezer forintért vállalt el egy ügyet, de  

"...csak 2 ezer forintot vitt be a tszcs-be, 3 ezret pedig 

megtartott a háztáji gazdaságban",  

Horváth századost azonban az információnál is jobban izgatja 

az, hogy – saját megjegyzése szerint – dr. N. Miklós az  

"ellenforradalom alatt az ellenforradalmi bizottság tag-

ja volt az Igazságügyi Minisztériumban... s a politikai 

vezetésre jellemző, hogy ügyvédi munkaközösségben 

praktizálhat." 
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"Bokor Péter" panaszkodik kapcsolattartó tisztjének, hogy 

rengeteg az átlátszóan viselkedő beépített ember a jogászok kö-

zött, akikről köztudott rendőrségi beszervezettségük, mindig rop-

pant jól értesültek, s nem lehet előttük semmit sem mondani, mert 

azonnal jelentik a megfelelő helyen. Az ügynök először 1960. 

március 31-i jelentésében szól lebukott besúgó ügyvédekről, majd 

július 8-i jelentésének direkt tárgya: "BM. beépített embereinek 

tartott személyekről", s konkrét neveket sorol, akiknek tevékeny-

sége köztudott. Valószínűleg sok találata volt, mert dr. Horváth 

József százados ezt írja a jelentés végére.  

"Megjegyzés: Az ügyvédek között széles körben beszél-

nek arról, hogy kiket és mikor szerveztek be a rendőr-

ség részéről. Ennek egy része általában igaz. Helyes 

lenne a jövőben ezen a problémán elgondolkozni és a 

beszervezés módszerén változtatni. Intézkedés: A szerep-

lő személyeket lepriorálom kék kérdőjegyen." 

 

"Ellenforradalmárok" és rendszerellenesek 

A társait besúgó ügyvéd a legmélyebb ellenszenvvel azok el-

len fordul jelentéseiben, akik 1956-ban "ellenforradalmárok" 



82 

voltak, és továbbra is rendszerellenes politikai kijelentéseket 

tesznek. Nem kedveli például dr. B. Andrást, "aki egy rosszul 

provokáló egyén", s ezért még a nyomdafestéket nem tűrő ká-

romkodását is szó szerint jelenti 1960. március 31-én. Dr. 

Kamarási László nyugati turistákkal barátkozik a Balaton körül 

luxuskörülmények között. Más elmondása alapján leírja "egy sö-

tét alak", Dr. Meskó László ügyvéd, a 28.sz. Ügyvédi Munkakö-

zösség tagjának 1956-os "ellenforradalmi" megnyilvánulásait 

(1960. december 16.), majd 1961. május 2-án azt az információt 

is jelenti, hogy Meskó dr. az ellenforradalom alatt minden beszé-

dét magnetofonra vette, ezek a szalagjai ma is megvannak, így 

érthető módon feladatul kapja Vásárhelyi századostól, hogy  

"Dr. Meskó Lászlóval kerüljön közelebbi barátságba, te-

remtsen olyan légkört, hogy Meskó ajánlja fel azt, hogy 

lejátssza az általa őrzött, az ellenforradalom alatt készí-

tett magnószalagot."  

Az ügynök jelentése alapján Vásárhelyi százados értékelésé-

ben azt is megjegyzi:  

"Érdekes felfigyelni Dr. Kuti László ügyvéd szovjetelle-

nes kirohanására, akit ügyvédi körökben lojális gondol-

kodású embernek ismernek, baráti társaságban viszont a 

többihez hasonlóan ellenséges." 

"Bokor Péter" hálózati személy jelenti, hogy hármasban tör-

tént beszélgetésük során szintén szovjetellenes kijelentéseket tett 

dr. Görgényi Dezső és dr. Puskás Károly, a 19.sz. ÜMK tagjai 

(1960. július 15.), mire Horváth százados feljegyzi:  

"Dr. Görgényi és dr. Puskás több esetben is tettek ellen-

séges kijelentést. dr. Puskás az ellenforradalom alatt 

Kispesten a Kisgazda Pártot szervezte. Ellenőrzésük Bo-

kornak állandó feladata."  

Az ügynök egyik jelentésében leírja a Kisgazda Párt VI. ke-

rületi szervezetének 1956 októberében történt megalakulását, s 

azt, hogy akkor felkereste a szervezet Liszt Ferenc téri helyiségét:  
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"A helyiség különösen hemzsegett a kétes és gyanús ala-

koktól. Fegyveres suhancok, a kisgazda párt karhatalmi 

alakulata, "felkelők" ugyancsak fegyveresen jártak bent. 

Vezető kommunista személyeket és ÁVH-sokat kerestek. 

Erősen keresték pl. Borgos Gyulát, aki azelőtt is és jelen-

leg is a BM. titkárság vezetője. Elmondta egyikük – 

géppisztojjal (sic!) a vállán –, hogy kint voltak már 

Borgos lakásán- ha jól emlékszem az Attila uccát mondta 

– de onnan már megszökött."  

Saját főnökéről, dr. Ádám Tiborról, a 25. ügyvédi munkakö-

zösség vezetőjéről is jelent, mert pl. azt mondta:  

"A legkomolyabb mértékben folyik a burkolt árdrágítás, 

bármerre nézünk, mindenütt ezt kell látnunk.", továbbá: 

"Mindenkinek, akivel csak beszéltem 1956-ban, azt 

mondtam, hogy menjen el innen."  

Vezetője rovására írja azt is, hogy jó viszonyban van Kálnay 

Andrással, pedig tudja róla, hogy antiszemita. Dr. Soóky József 

(3.sz. ÜMK) ellenséges beállítottságú személy,  

"egyáltalán nem híve a jelenlegi rendszernek", Németor-

szág helyzetéről azt mondta: "Lassanként ott tartunk, 

hogy Hitlernek szobrot fognak állítani, amiben a néme-

teknek végeredményben igazuk is van, mert Németország 

jelenlegi felemelkedése tulajdonképen Hitlernek köszön-

hető." 

A két legkritikusabb rendszerellenes véleményt 1961. szept-

ember 11-én jelenti "Bokor". Dr. ifj. Virágh Gyula, a 40. sz. ÜMK 

tagja, aki "korábbi megnyilatkozásai alapján is rendszerellenes-

nek mondható", a következőket mondta:  

"A kommunistákat jobban kellene égetni, mint a polos-

kákat, mert csak így lehetne kiirtani őket. Azok az embe-

rek, akik ma vezető pozicíóban vannak, a társadalom 

szemetjei. Ebben az országban és mindenütt, ahol a 

kommunizmus került uralomra, minden vonalon a legna-
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gyobb rendetlenség és zűrzavar uralkodik. Sajnos, ennek 

mi isszuk meg a levét."  

Dr. Kacsóh Zoltánt, aki a hálózati személlyel együtt a 25. sz. 

ÜMK-ban dolgozik, így mutatja be a besúgó: "a háború előtt és 

után bíró, tipikus polgári demokrata", majd idézi kijelentéseit:  

"A kommunizmus nem más, mint a pánszlávizmus újabb 

formája. Ez a jelszó csak a régebbit takarja. Amint ez-

előtt a művelt világ harcolt a pánszlávizmus ellen, épp 

úgy kell ma harcolnia a kommunizmus ellen. Végered-

ményben ennek a harcnak meg is kell történnie, mert a 

helyzet sokkal élesebb, mint a multban volt: akkor 

ugyanis csak arról volt szó, hogy a szlávok kerülnek-e 

uralomra, ma azonban arról van szó, hogy a szláv ura-

lommal együtt a kommunizmus kerül uralomra, ami egy-

értelmű természetesen a kommunizmus bukásával."  

Értékelés: "Dr. Virág és dr. Kacsóh az ügynök korábbi 

jelentéseiben is szerepeltek. Megnyilvánulásaik a rend-

szerünk elleni gyűlöletet mutatják."  

Vásárhelyi György r.szds. 1961. augusztus 23-án jelenti "Bo-

kor": Dr. Á. Tibor azt mondta dr. Cs. István ügyvédről, hogy "az 

egy fasiszta." 
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Gimnáziumi osztálytársa, Dr. Vidoni Ottó az olasz követség 

sajtóattaséja, természetesen kapcsolatba lép vele, jelent róla, fel-

tehetően "betechnikázott" lakásban. 1962-ben egyik találkozójuk-

ról szóló jelentésre már azt jegyzi fel Vásárhelyi százados, hogy:  

"A találkozón részt vett Gergely Attila r.szds, II/2-d aloszt., 

aki az ügynök magatartását meghatározta." 

"Bokor Péter", ha kell, a cél érdekében, ügyvédi lehetőségeit 

is beveti. 1960. december 13-án ezt jegyzi fel dr. Horváth József 

r.szds.:  

"Báró Wodianer Rudolf letartóztatásával kapcsolatban 

az ügynök felvetette azt, hogy módja lenne megkapni 

annak védelmét. Ez lehetővé tenné számára azt, hogy – 

mivel jó barátja Wodianer – közel férkőzhessen hozzá 

és az esetleg szükséges adatokat megtudja... megegyez-

tem vele abban, hogy a védelmet vállalja el és utazzon 

le Pécsre egy esetleges beszélőre."  

Más esetben, ha egy ügy valamelyik szereplőjének jogi kép-

viselője is, ügynöki jelentésében ily megtévesztő módon fogal-

maz:  
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"Mindezek az adatok P. utasítása alapján jogi képviselő-

je – úgy tudom dr. Bárándy György – útján a szept. 30-ra 

kitűzött tárgyaláson kibuknak. Ez csak abban az esetben 

nem következik be, ha L.-né hajlandó P. zsarolásának 

eleget tenni és 100.000. Ft-ot fizetni." (1960. szeptember 

8.)  

A kapcsolattartó tiszt megjegyzése:  

"A jelentésben foglaltakat felhasználás előtt meg kell be-

szélni, mert könnyen dekonspirációhoz vezet." 

Dr. Bárándy György az 56-os Intézet Nagy Imre újratemeté-

sének 20. évfordulója alkalmából nyilvánosságra hozott ügynök-

listájával kapcsolatban zavaros és ellentmondásos nyilatkozatokat 

tett. Azt állította, hogy nem működött együtt az állambiztonság-

gal, de néha megkeresték "ezzel vagy azzal"; soha sem adott írá-

sos jelentést, csak letettek egy magnót az asztalra és kérdésekre 

válaszolt. A lényeg azonban az – állította –, hogy soha sem mon-

dott olyat, amivel másoknak ártott volna.  

 

Dr. Ilkei Csaba 

tudományos kutató 
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A harmatos hazudozó, aki tévés  

kollégáiról jelentett: Spánn Gábor 

Fejezetek Spánn Gábor derűtlen dossziéiból 

Mottó: 

Az állambiztonsági 

hálózati személyeket arra 

tanították: tagadjanak az 

utolsó utáni pillanatig, 

soha semmit ne ismerje-

nek el, a bizonyítékok 

ellenére sem, vagy épp 

azért, mert lehet, hogy 

nem maradt semmilyen 

bizonyíték. Az emberek 

túlnyomó többsége nem 

jár levéltárakba kutatni, 

nem tudja, mit írtál le, 

elhiszi, ha ügyesen ha-

zudsz, ha szánalmat kel-

tesz magad iránt, ha ba-

gatellizálod a történteket, 

s megsajnál: nem baj, mi 

így is szeretünk. Nem kell 

bocsánatot kérni, már 

nem szokás; pártod sem 

fog elítélni, leváltani, ellenkezőleg: ápol és eltakar, megvéd a ri-

vális párttól, sőt, küld lapjától egy tájékozatlan és felkészületlen 

újságírót is, akinek azt mesélsz, amit akarsz, le fogja írni, nem 

kérdez rá a lényegre, nekünk dolgozik. 
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Nem találkoztam még 

egyetlen besúgóval sem, aki 

lebukása után azt mondta vol-

na: 

 "Bocsánat, nem kellett 

volna. Ha valakinek er-

kölcsi, anyagi kárt okoz-

tam, kész vagyok megtérí-

teni vagy lehetőségeim 

szerint jóvá tenni." 

Széles hálózati mozgástér 

Spánn Gábor (Bp., 1938. 

szept. 3., Parányi Zsuzsanna) 

szakmai pályáját, munkahe-

lyeit túl szűkszavúan írja le az 

56-os Intézet ügynöklistája 

Nagy Imre újra temetésének 

20. évfordulóján, így nem de-

rül ki meglehetősen széles 

hálózati mozgástere. 

A FÖMO-nál és a MA-

FILM-nél volt gyakornok, 

1959-től 1998-ig dolgozott az 

MTV-nél, azon belül 1986-ig a 

tv Híradó gyártásvezetője, 

gyártási csoportvezetője. E 

mellett 1970-től 1985-ig az 

ARD nyugatnémet közszolgá-

lati televízió magyarországi 

képviselője, német nyelvű ri-

port és dokumentumfilmek 

gyártásvezetője, időnként 

szerkesztője. Német nyelvte-

 

Spánn 6-os kartonja 
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rületről érkező forgatócsoportok (Ausztria, NDK, NSZK) állandó 

kísérője. 1986-1989: az MTV Teletext főszerkesztő-helyettese. 

Dolgozik a Falu tv-nek és a Stúdió szerkesztőségének is. 1997-

98-ban televíziós állása mellett a Ludas Matyi főszerkesztője, a 

tv3 és az MSAT kereskedelmi tv-k teletext szolgáltatásainak fő-

szerkesztője. 1998-tól hét éven át a Magyar Rádió Kossuth Kró-

nika műsorának jegyzetírója. Rádiós jegyzeteiből öt kötete jelent 

meg, köztük a fedőnevét ("Harmat Gábor") is címébe foglaló 

Harmatcseppek. A Szocialista Kultúráért kitüntetés birtokosa. 

2006-tól a Szabad Föld című hetilap publicistája. 

 

1971. november 21-én szervezte be a BM állambiztonsági 

főcsoportfőnöksége III-as csoportfőnökségének 4-c. alosztálya, 

amely a "nacionalista" ellenzék elhárításával foglakozott. Beszer-

vező, majd kapcsolattartó tisztje az a Berecz Károly r. főhadnagy 

volt, aki Berecz János öccseként később a III/III. csoportfőnökség 

párttitkára lett. (Utána Spánnt átvette Anhalt Róbert r. százados.) 

Érdekes az állambiztonsági operatív nyilvántartó 6-os kartonján 

szereplő, "A beszervezés alapja" nevet viselő rovatban feltüntetett 

meghatározás, amely előbb "gazdasági terhelő", majd ezt nem 

törlő, hanem kiegészítő módon "hazafias" elnevezést tartalmaz. 

Megbízhatósági kategória besorolása: "lojális". Foglalkoztatási 

vonala: tájékoztatás és hírközlés. Informátorként kezdte tmb.-

ként a III/III-5-a osztályon (kiemelt objektumok védelme: Ma-

gyar Rádió és Televízió, MTI, MUOSZ, Magyar Írók Szövetsége) 

fejezte be hálózati tevékenységét, amely feltehetően 1990-ig tar-

tott, lévén, hogy kartonja nincs lezárva, irattározva, 04-es kódja 

pedig "élő foglakoztatott hálózat"-ra utal. 

Tévedés, hogy Paul Lendvai leplezte le személyes okán 

2006-ban az Élet és Irodalomban. Ügynökmúltja már korábban 

nyilvánosságra került, szerepelt egy állambiztonsági "Szakértő" 

listáján is 2005-ben az Angelfire internetes oldalán, mely máig 

megtekinthető, lsd. www.utolag.tk. A Magyar Rádióban Kondor 

Katalin elnöksége (2001-2005) alatt sem zavart senkit az ügynök 

vidámkodása, mint ahogy ma is zavartalanul rádióznak egykori 
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hálózati személyek, köztük oly rangos is, mint az MR1 délelőtti 

műsorában rendszeresen műsort vezető szigorúan titkos állomá-

nyú "K-927" fedőszámú III/I-es hírszerző, akit a csoportfőnökség 

10. osztályáról azért bocsátottak el 1989. június 30-i hatállyal, 

mert méltatlanná vált a hivatásos szolgálatra: lopott és 

dekonspirálódott. De ettől még nem kell elkeserednie, kaphat még 

életmű díjat is "Aranytoll"-lal a MUOSZ elnökségétől, mint 

ahogy kapott pécsi tévés kollégája is, az "AC-25"-ös fedőszámú 

őrnagy, SZT-tiszt. 

"Harmat Gábor" tmb. azonban beismerés helyett folyamato-

san és gátlástalanul hazudik. Azt a derűs mesét ismételgeti, 

hogy csak szokványos napi gyártási jelentéseket adott le felkérés-

re a nemzetközi osztálynak külföldiekkel történt forgatásokról, az 

utóbbiaknak még arra is felhívta a figyelmét: előtte ne mondjanak 

olyat, ami politikailag nem kívánatos. Mindig is hangsúlyozta:  

soha nem jelentett az állambiztonságnak politikai okok-

ból magyarokról, televíziós kollégáiról, s véletlenül sem 

ártott senkinek. 

Természetesen nem az MTV nemzetközi osztálya szervezte 

be hálózati személynek, hanem a III/III-as csoportfőnökség, s an-

nak is jelentett, nemcsak Nyugatról érkező tv-stábokról, hanem 

kollégáiról is, nemcsak híradósokról, hanem az MTV minden te-

rületén dolgozó kollégáiról. Ez még akkor is így van, ha az MTV 

mindenkori nemzetközi (külügyi) osztálya valóságos kihelyezett 

állambiztonsági tagozat volt, élén olyan emlékezetes vezetőkkel, 

mint Berecz Jánosné (Lőwinger Anna, született: Moszkva, 

1933.szept. 7, Heszky Erzsébet) r. alezredes, kiemelt főoperatív 

SZT-tiszt a III/I., illetve a III/III. állományából, fedőszámai sor-

rendben: K-12, K-753, E-18; vagy Budai András titkos munka-

társ, volt politikai rendőrnyomozó a III/I-ről, fedőnevei: "Bányai" 

és "Bánkúti", felesége konspiratív lakás tulajdonosa. (Budai 

1969-1973 között volt az MRT Nemzetközi Kapcsolatok Igazga-

tóságának vezetője, előtte 1957-től Berlinben és Stockholmban 

szolgált az IBUSZ cégére alatt, 1973-tól pedig az Országos Ide-

genforgalmi Tanács titkára titkos munkatársként.) 



92 

Egyik ügynök a másikról 

A hálózati személyek nem tudhattak egymásról egy intézmé-

nyen belül sem. (Ritka kivételek azonban adódtak, így például 

1971-ben a III/III-4-a kérte a III/I-11 alosztályt, hogy célszerűségi 

és állambiztonsági érdekből járuljon hozzá ahhoz, hogy "Faragó" 

fedőnevű informátorát – akit a beutazó nyugati tv-stábok kísére-

tében alkalmaztak –, egyoldalúan felfedjék munkahelyi vezetője: 

"Bánkuti"-"Bányai" tm. előtt.) Így egymásról is jelentettek a be-

súgók. Spánn Gábor például az egyik rutinos főnökéről "Markó 

Gábor" volt rezidensről, aki később "Gyóni" fedőnevű tk. lett. 

Még izgalmasabb és pikánsabb, amikor Spánn Szegvári (Spán) 

Katalinra kezd dolgozni, nem tudva róla, hogy őt is beszervezték 

1977. november 17-én, a III/II-2-a az osztrák hírszerzők elleni 

elhárításban foglalkoztatta "Horváth Éva" fedőnéven, kapcsolat-

tartója Jenkei György főhadnagy volt. 

Spánn jelenti például Szegváriról, hogy egy NDK-beli forga-

táson szidta a vendéglátókat, gúnyt űzött az NDK tv több vezető-

jéből, kedvenc szavajárása volt az NDK-ról, hogy "Nem ország 

ez, uram!" Megalázóan lekicsinylő véleményt ír Szegvári tévés 

képességeiről, viselkedéséről, "keresztapjáról" és tüntető öltözkö-

dési szokásairól. 

(A hitelesség kedvéért kell a saját kézzel írt jelentés, ám mert 

az nehezen olvasható, mutatjuk a legépelt változatát is, ezt a 

munkát a kapcsolat tartó tiszt végeztette el mindenkor, aztán utó-

lag vagy aláíratta az ügynökkel vagy elfelejtette.) 
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Egy másik jelentésében arról számol be, hogy Szegvári szi-

gorú titoktartást kérve elújságolta neki, hogy a müncheni olimpia 

alatt a kölni tévében egy egész estét betöltő magyar vonatkozású 
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egyenes adás műsorvezetője lesz, amiért márkát kap. Megkérdez-

tem Szegvárit: mit tudott "Harmat" jelentéseiről, döbbenten vála-

szolta: semmit, azt hitte, családi jó barátja Gábor, s nem gondolta 

volna, hogy ennyi alávaló dolgot hord össze róla... 
 

 



99 

 

 



100 

 



101 

Spánn jelentéseinek csoportosítása azok tartalma szerint: 

1., Jelentés személyek ellen, azok rendszerellenes megnyilvánulá-

sai miatt; vélemények, tervek, cselekmények, történések kri-

tikája politikai szempontok szerint; 

2., Jelentés az MTV műsorainak fogyatékosságairól, különös te-

kintettel a politikai műsorokra, a személyzeti gyengeségekre, 

a külföldi fellazítás sikereire és a kommunista propaganda 

gyengeségeire. 

3., Jelentés gyanús adáshibákról, technikai hibáknak álcázott sza-

botázsjellegű esetekről; a Szabadság téri épület külső őrzésé-

nek és belső ellenőrzésének nyugtalanító állambiztonsági 

helyzetéről, az ellenség beszivárgásáról. 

Kollégákról politikai szempontok szerint 

A példatárból: 

1/a: Sch. Klára és SZ. Béla disszidálni készül, az utóbbi az édes-

anyjával. Különösen veszélyes lehet Sz. Béla, aki gyártásve-

zető, a Híradó diszpécsere, vallásos, a kispolgári nagyravá-

gyás és pénzéhség jellemzi. Bizalmi munkakörben dolgozik:  

"... részt vett több katonai, belügyi, párt és állami proto-

koll esemény filmezésén. Teljes és részletes tudomással 

bír a Rádió és tv szervezeti felépítéséről, a vezetők kvali-

tásairól, technikai berendezésekről, stb. Kintmaradása 

nemcsak presztizs veszteség lenne, de elsősorban belbiz-

tonsági vereség." Intézkedés: "... a jelentés adatait meg-

küldeni az Útlevélosztálynak!" Berecz Károly r.szds. 
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1/b: M. Mihály operatőr márkát fogadott el Klaus Elrodtól, a 

hamburgi NDR tv-stúdió szerkesztőjétől; Déry Tibor író 5 

ezer schillinget kapott 1977. január 25-én az ARD nyugat-

német tv bécsi stúdiójának forgatócsoportjától. 

1/c: Pethő Sándor és Baló György kontrollálatlan, gyanús filmet 

forgat az ELTÉ-n az egyetemi ifjúság helyzetéről, az egyete-

mi vezetés utólagos /!/ jóváhagyásával. (1972. június 22.) In-

tézkedés:  
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"A III/III-2 osztály a riportfilmben szereplő 4 egyetemi 

hallgató közül 3 főt ellenőrzés alatt tart." 

 

1/d: R. Júlia szerkesztő-riporter egy maszek filmjét K. József 

operatőr segítségével vágták meg egy éjjel a tv Híradó vágó-

asztalán. K. Józsefet tavasszal eltávolították, de ősszel isme-

retlen módon visszaszivárgott a tv Gyermek és Ifjúsági Osz-
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tályára felvételvezetőnek. "Tudomásom van róla, hogy R. Jú-

lia intenzív kapcsolatot tart fenn Cz. Mihállyal annak vején, 

P. Istvánon keresztül, aki a tv Híradó szerkesztője. P. vezette 

be az ellenzéki irodalmár R. Júliát Cz. társaságába, aki azon-

nal megkedvelte a ragaszkodó és szókimondása miatt mun-

kahelyén háttérbe szorított fiatal értelmiségit." A következ-

mény:  

"R. Júliát, a tv Híradó munkatársát elnökhelyettesi utasí-

tásra munkaköréből azonnali hatállyal felfüggesztették." 

1980. július 23. Anhalt Róbert r. százados értékelése: "A 

jelentés alátámasztja, hogy az MTV elnökének adott szó-

beli szignalizációnk és annak végrehajtása megbeszélé-

sünk szerint történik."  

"Harmat Gábor" feladata: "Kísérje figyelemmel R. Júliával kap-

csolatos megnyilvánulásokat, értékeléseket és arról tegyen je-

lentést." 

 

1/e: "1974. október 24-én találkoztam Cs. Bélával, a III. stúdió 

műszaki vezetőjével, hangosan kiáltva szólított meg: Na mit 

szólsz, sötét napok jönnek rátok, biboldókra, máris ugrik a 

M., ... elkezdődött a zsidótlanítás." "Feladat: Kísérje figye-
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lemmel Cs. Béla tevékenységét, esetleges újabb kijelentéseit 

vagy más ellenséges magatartását jelentse." Berecz Károly r. 

szds. 

 

"Andu Tesfaye etióp származású kameraman izraelellenes nézete-

ket hangoztatott érzelmektől túlfűtötten a büfében." 

"K. Tamás szerkesztő, nagy pofájú cukrászda-lovag, zsugori bul-

vár publicista a közel-keleti konfliktus kirobbanásakor a tv 

nevezetes külpolitikai állásfoglalását követő reggelen – Ge-

deon Pál kommentárja volt, melyben a Párt és a Kormány ál-

láspontját ismertették népszerű formában – azzal jelent meg, 

hogy nem szégyellt egy zsidó (Gedeon) ilyen nyilatkozatot 

elmondani. Jól értesültsége odáig terjedt, hogy azt is tudta: 

erre a műsorra eredetileg Pálffy Józsefet kérték fel, de róla 

köztudott, hogy antiszemita, ezért volt pártközponti utasítás, 

hogy lehetőleg zsidó foglaljon ilyen értelemben állást. Ő 

hangoztatta – külső kapcsolatoknak is –, hogy nálunk a Hír-

adónál csak az csinálhat karriert, aki vagy kinyalja M-né fe-

nekét és elfogadja szakmai hülyeségeit, vagy a pártunk saját 

barma." (Jelentés, 1971. november 29.) 

Szepesi Sándorról: az egykori főépítész Bordeaux-ban él, on-

nan tudósítja a Népsportot, egy külföldi forgatáson azt mondta: 

"...tagja vagyok annak a cionista felderítő szervnek, amelyik 

Eichmannt is elfogta és rendszeresen kutatjuk az arab gerillákat 

is!"  



106 

1/f: 1973. május 4: Sz. Miklós az MRT Kereskedelmi és Szolgál-

tató Irodáján azt mondta, hogy jó üzlet lenne pornográf filmet 

forgatni.  

1/g: Megismerkedtem M. Krisztinával, aki Bartók Béla ... sz. alat-

ti lakásán Budapest krémjét gyűjtötte magához bridzs-parti 

ürügyén rendszerellenes diskurzusokra.  

1/h: T. György szerkesztő-riporter a kínai nagykövetségtől Mao-

bibliát kért.  

1/i: Vallásos agitáció zajlott a városligeti Botanikus kertben. 

(1973. május 13.)  

1/j: T. Emília csinos, csak érdekből ismerkedik, csak ugródeszká-

nak tekinti a száraz hivatali munkát. Egy időben hozzácsapó-

dott egy elég kétes hírű tv-s társasághoz: E. Imre rendező, P. 

Gyula, rendező, L. Baba vágó, K. Károly riporter, P. Manó 

szerkesztő, K. Gábor operatőr és Zs. János operatőr. Egy-egy 

velük töltött éjszaka után elaludt, napközben bent pihente ki 

az éjszaka fáradalmait. Férjhez ment W. Györgyhöz, az isme-

retterjesztő csoport munkatársához. Bécsben érdeklődött utá-

na nálam H. Péter, s üzent neki: "Itt minden rendben van és el 

van intézve."  

1/k: K. Györgyné, a tv Híradó foto-és dia archívumának előadó-

jával már a III/II-10 osztály foglalkozik.  

1/l: B. Béláról: "Munkaköri vétségei többnyire műveltsége hiá-

nyosságából, hirtelenkedő, indulatos természetéből fakadnak. 

Riportjaiban politikai vezetőink megnevezésekor sűrűn té-

ved, engedély és előzetes hozzájárulás nélkül előszeretettel 

próbálja rávenni vezetőinket, hogy nyilatkozzanak neki. Ál-

landóan cserélgeti kocsiját és üzletel autókkal." (Jelentés, 

1978. május 11.)  
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Fellazítás ellen retorziót 

2/a: "...a Budapesten funkcionáló nyugati követségek közül kettőt 

kell kiemelni, amely kirívóan, tudatosan, tendenciózusan és 

otrombán politizál és próbál manipulálni a fejekkel. Az Ame-

rikai Egyesült Államok követsége helyzeti előnyéből eredően, 

mert szemben van épülete a televízió épületével, ők eljátsza-

nak mindent, a legváratlanabb borítékokban küldik a legcso-

dálatosabb prospektusokat egy-egy amerikai eredményről.. a 

másik a diplomáciai kapcsolatok felvétele óta a Német Szö-

vetségi Köztársaság budapesti követsége..." "A Budapesti 

Ipari Vásár is meglehetős ugródeszka a csábításokra... az ott 

forgató stábokat nagyon könnyű átcsalogatni... egy hívogató 

pavilonba, ellátni őket különböző reklámcikkekkel, golyós-

tollakkal nekszusok (sic!) építésére, telefonszámok cserélyére 

(sic!), kilátásba helyezett pornófilmek, magazinok szállításá-

ra, kartonszámra adott cigarettákkal... egy-egy ipari vásár 

nem kis zavart okoz különösen szakmai fiataljaink köré-

ben..." 

2/b: "Az ellenséges fellazító politikai tevékenység egészen tár-

gyias megnyilvánulásokban is jelentkezik. A televízióban fel-

lelhetők a legtiltottabb ellenséges propaganda anyagok is... a 

nyugaton turnézó stábjaink hordják be nem a megtakarított 

napidíjukból ... gyanú szerint a rettentő gyenge erkölcsű és 

heterogén összetételű kooprodukciós osztályon keresztül, 

gondolok itt S. Endrére és vidékére. 

2/c: "... elég nehéz lesz a stábjainkat rászorítani arra, hogy nyuga-

ton ne vegyék igénybe az őket megkörnyékező és különböző 

szolgálatokat felajánló ottani tévés és fél tévés kapcsolatokat. 

Tehát nagyon oda kell figyelni arra, hogy aki mostantól uta-

zik, az ismerje a rendelkezéseket, s feltétlenül célszerű lesz a 

konkrét helyre és időben kiutazó stábok kommunista vezetői-

vel külön is beszélni és az adott esetben felhívni a figyelmet 
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az ott kint várható veszélygócokra, mert a fellazítás ugye át-

tételesen jelentkezik." (1975. okt. 27.) 

2/d: "...igenis élni kell olyasfajta retorziós lehetőségekkel, hogy a 

nyugaton helyüket meg nem álló, etikailag, politikailag rosz-

szul vizsgázó embereket – legyenek azok bármilyen hitbizo-

mányosok – ...ha bejelentés alapján bizonyíthatóan rosszul 

viselkedtek, s egy kommunistához, egy kommunista ország 

reprezentánsához méltatlanul viselkedtek, igenis zárjuk ki a 

külföldre utazók soraiból és látványosan büntessük meg őket 

a többiek számára közérthetően, hogy lássák, aki nem visel-

kedik úgy, ahogy az a magyar televízió szineihez méltó le-

gyen, arra nem vagyunk rászorulva, az végezze csak itthon a 

munkáját, ahol szem előtt van." 

Fegyveres őrséget, biztonsági ügyeletet 

3/a: "...nagyon fontos probléma az adásainkban jelentkező mű-

szaki hibák véletlen mivolta vagy szándékossága...15 éves 

tévés múltam mondatja velem... közismert a közelmúlt leg-

kényesebb adáshibája, amiről beszélnek, ami Szekér Gyula 

beszéde alatt hangzott el." (Egy korábbi jelentés tárgyalta az 

1972. november 16-i gyanús adáshibát is, amikor a tvH egy 

KB határozatot ismertetett különkiadásában, ennek ürügyén 

felvetették O. Bélának a III. stúdió helyettes vezetőjének fe-

lelősségét.) "Az emberi tényezőket a minimumra lehetne 

csökkenteni. Elsődleges feltétel a fegyelem: a technikai, a po-

litikai és az adás fegyelem. Ez a három szerves egész. Tech-

nológiai fegyelem az, hogy az utolsó poroltó bekapcsolásáig 

tartsunk be mindent, amit a televízió műszaki szabályzata 

előír, tehát, ahova blank szalagot kell fűzni, oda blank szala-

got fűzzünk, ahova mérő hang kell, oda mérőhangot tegyünk 

és ne egy sokéves tv játék provokatív szövegét...""Ez a tech-

nológiai fegyelem, hozzátartozik a politikai fegyelemhez, 

ugye, tudjam, hogy a műsorommal mit akarok elérni, s ennek 
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a célnak a szolgálatába állítsak mindent és mindenkit..." 

3/b: "Nem tudom, hogy milyen megfontolásból szüntették meg a 

televízió épülete körül a fegyveres őrséget... rendészeink mi-

nőségéről nem nagyon kell hogy szót ejtsek, általában kieb-

rudalt rendőrök, akik már a fegyveres testületben sem feleltek 

meg... belügyes ismerőseim úgy jöttek be a házba, hogy vil-

lamosbérletet vagy vasúti félárút mutattak és a rendész 

vigyázba vágta magát: parancsoljanak az elvtársak. Tehát a 

televízió védelmét én eléggé elvinek érzem. Annyira védett, 

mint ebben az országban minden, de annyira már nem, mint 

egy jobb gyár, ahol az üzemőrség fegyveres testület." 

3/c: "Nem egyszer adás előtt kóválygó ismeretlenekkel találko-

zom a folyosón, este már elég kihalt ez a rész, különböző 

szobákba nyitnak be, ismeretlen nevekre hivatkoznak,... fo-

galmam sincs, miként jutnak be a házba. Ez a terület egy 

dzsungel, erre nagyon oda kellene figyelni..." "Nem tudom, 

nem kellene-e az épület fontosabb pontjain egyéb biztonsági 

ügyeletet is megszervezni, akár tv-beli kommunistákból, civi-

lekből, akár hivatásosokból. Megfontolandó lenne, talán ezek 

az elvtársak oda tudnának figyelni arra, hogy ki tartózkodik 

az épületben, s legyen hatáskörük arra, hogy kiutasítsák az 

oda nem illőket." 

Spánn Gábor titkos megbízott jelentései két dossziéban ol-

vashatók az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárában, 

ezek azonban csak az 1971-1980 időszakot fogják át. Későbbi 

hálózati tevékenységének írásos anyagai még nem kerültek elő. 
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Dr. Ilkei Csaba 

tudományos kutató 
 

(Megjegyzés: amikor a hálózati személy azt írja, hogy "bará-

tom mesélte", vagy "barátomtól hallottam", vagy "barátom elka-

pott", ez ne tévesszen meg senkit, ez is a hálózati személyt jelenti, 

csak dezinformációs céllal használták a szófordulatot az állambiz-

tonsági jelentésekben. I. Cs.) 
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 Rózsa-Flores Eduardo  

Kádárért szervezett tüntetést 1989 

nyarán; Ligacsovhoz, a KGB-hez és a 

Securitatehez készült 

Mielőtt népmesei 

hőst csinálnának egye-

sek Rózsa-Flores 

Eduardóból, nem árt 

lehántani róla a máris 

túltengő népmesei le-

gendákat. 

Politikai értékvá-

lasztásainak szempontjai 

nemcsak sűrűn változ-

tak, hanem azonos időszakban is egymásnak ellentmondóak vol-

tak. A több vallású, több pártállású, több állampolgárságú nyugta-

lan útkereső néha a legjobb kalandorokra emlékeztető kiszámítha-

tatlan fordulatokkal lepte meg közvetlen környezetét is, amely 

gyakran már nem tudta követni őt a látványosnak szánt kirakat-

események között. 

Egyetlen példa 1989 mozgalmas nyaráról.  

A BRFK belső reakció elleni III/III-B. alosztálya (ez a kultu-

rális elhárításért felelt) Gábor Róbert r. őrnagy alosztályvezető 

aláírásával a következőkről tájékoztatja a BRFK III/III-D. alosztá-

lyán (ez a "Figyelő" dossziés és más veszélyes elemekért felelt) 

Somlai Ferenc r. őrnagy alosztályvezetőt:  
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"SZIGORÚAN TITKOS!  

...bizalmas úton az alábbi információ jutott tudomá-

sunkra: 1989. június 20-án 09.00-11.00 óra között idő-

tartamban a Szocialista Ifjúsági Szövetség szimpátia 

tüntetést szándékozik rendezni Kádár János elvtárs 

mellett. A tüntetés helye Kádár elvtárs Budapest, II. 

Cserje utcai lakóháza előtti terület. 

Az információ hitelességét a BM III/III-A. Önálló Al-

osztály megerősítette, egyben kérték, hogy hivatalos 

kapcsolatainkon keresztül nyújtsunk segítséget figyelő-

hely kialakítására. 

A kért segítséget megadtuk és az elhárítási területünk-

höz tartozó Budai Területi Gyermekkórházban helyisé-

get biztosítottunk számukra. 

Információink szerint a SZISZ a tüntetésre engedélye-

zési kérelmet nyújtott be a Budapesti Rendőr-

főkapitányságra." 

Az információ alapja az a bejelentés, melyet május 29-én jut-

tatott el a BRFK-hoz két személy: Rózsa Gy. Eduardo, a Szocia-

lista Ifjúsági Szövetség (SZISZ) Ideiglenes Szervező Bizottsága 

nevében és Antoniewicz Roland, a Magyar-Lengyel Országjáró 

Diákszövetség (MLODSZ) elnöke, személyi számmal, lakcím-

mel, telefonszámmal. A bejelentés változtatás nélkül az alábbi:  
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"BRFK 
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Budapest 

Bejelentés 

Bejelentjük, hogy 1989 június 20-án délelőtt, 9.00 és 

11.00 óra között a Rózsadombi Kádár János, az 

MSZMP nyugalmazott Elnöke, háza előtt, SZIMPÁTIA 

TÜNTETÉST kívánunk szervezni, melynek során az 

MSZMP nyugalmazott Elnökének az ifjúkommunisták 

rokonszenvező üzenetet tartalmazó levelet kívánunk át-

nyújtani. 

Kérjük a rendezvény biztósítása. 

Tisztelettel:  

Budapest 1989 május 29 

Antoniewicz Roland Rózsa Gy. Eduardo" 

Május 31-én a BRFK Közbiztonsági Osztályának vezetője, 

Dr. Pongor Sándor r. alezredes feljegyzésben rögzíti annak a 

megbeszélésnek a lefolyását, melyen rajta és beosztottján kívül a 

BRFK hivatalos helyiségében már csak (!) Rózsa Gy. Eduardo 

vett részt. 

"FELJEGYZÉS 

Budapest, 1989. május 31-én 

Tárgy: 1989. június 20-i tüntetéssel kapcsolatos megbe-

szélés. 

Jelen vannak: Dr. Pongor Sándor r. alezredes 

       Kalmár Ferenc, r. főhadnagy 

       Rózsa Gy. Eduardo, a SZISZ Ideiglenes Szervező Bi-

zottságának megbizottja. 
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A mai napon telefonon megkerestem a SZISZ 

megbizottját, aki az 1989. június 20-án, délelőtt 9 órára 

Kádár János elvtárs lakásához szervezendő tüntetés be-

jelentését aláírta 

Kértem, hogy a részletek megbeszélésére a rendőrségre 

fáradjon be. 

Nevezett 14.30 órára a fenti osztály hivatalos helyiségé-

ben megjelent, ahol elmondtuk neki, hogy javasoljuk a 

helyszin megváltoztatását, tekintettel arra, hogy ameny-

nyiben az adott helyszínen tartják meg tervezett de-

monstrációjukat, lehet, hogy az általuk kívánt céltól elté-

rő eredményt érnek el. Utaltunk ezzel kapcsolatban Ká-

dár János elvtárs egészségügyi állapotára. 

Rózsa Gy. Eduardo a képviselő szervezetek nevében arra 

vonatkozóan nem kívánt nyilatkozni, hogy a tüntetéstől 

eltekintenek-e, de a helyszin megváltoztatásával kapcso-

latos kérelmeinket elfogadta és a tüntetéssel kapcsolatos 

rendőrségi bejelentés hátoldalára írásban rávezette, 

hogy az adott helyszíntől eltekintenek és a bejelentett 

nap megtartása mellett az újabb helyszín és időpont vo-

natkozásában a későbbiek folyamán fognak bejelentést 

teni (sic!) a törvényben meghatározottaknak megfelelő-

en. 

Kalmár Ferenc r.fhdgy főelőadó 

Dr. Pongor Sándor rendőr alezredes, osztályvezető " 

A feljegyzést kapják: Somlai, Cirkos és Krémer elvtársak, ál-

lambiztonsági tisztek. Cirkos Tibor állambiztonsági alezredes 

kézzel ráírja a feljegyzés aljára: "Új helyszínként bejelentették a 

fenti napra az MSZMP székházat 16-17 h. között, azonban már 

ezt is lemondták!"  
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Rózsa Gy. Eduardó május 31-én kézzel írott nyilatkozata vál-

toztatás nélkül a következő:  

"A mai napon a BRFK-n tartott megbeszélés alapján, 

bejelentem, hogy a Kádár elvtárs lakására tervezett tün-

tetésről lemondunk oly formában, hogy azt nem ott, 

hanem a bejelentett napon a főváros más helyén esetleg 

más időpontján kívánjuk megtartani. Az új helyszínre 

és időpontra való bejelentésünket a törvényekben előír-

taknak megfelelően kívánunk eljárni.  

Bp. 89. 05. 31. 

Rózsa György Eduardo" 
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A tüntetés elmaradásáról nincsenek további dokumentumok 

az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárában. Ám 1989 

szeptember 22-én Eduárd és Roland ismét szerepel a III/III napi 

jelentésében:  

"RÓZSA EDUARD és ANTONIEWICZ ROLAND több 

szocialista ország budapesti nagykövetségének felkere-

sését tervezi, feltehetően azzal a céllal, hogy tevékeny-

ségükhöz segítséget kapjanak. Egyes diplomaták közve-

títésével szeretnének eljutni Ligacsovhoz és a KGB va-

lamelyik vezetőjéhez is. Egy romániai utazást is tervez-

nek, a "Szatmár megyei" Securitate főnökével való ta-

lálkozásra. 

Az információ forrása megbízható; tartalma nem ellen-

őrzött. 

Intézkedés: ellenőrzik, pontosítják az információt.  

 /III./III./                           T.A."  

 

 
Ligacsovhoz – Gorbacsov ellenlábasához, az ókonzervatív 

bolsevikhoz – biztos nem jutottak el, ám a KGB és a Securitate 
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ügynökeivel akár Budapesten is találkozhattak, ennek írásos 

nyomai azonban még nem ismertek. 

Eduardo és az állambiztonság kapcsolata nem szakad meg, az 

együttműködésnek maradtak rejtélyes és tisztázásra váró szálai. 

Az azonban biztos, hogy három nappal az előbbi III/III-as jelentés 

után a BM III-as állambiztonsági főcsoportfőnökség idejét és 

energiáját már egy olyan nagyszabású ügy köti le egészen a Du-

na-gate kipattanásig, mely mellett Edu további szerepe eltörpül és 

a homályba vész.  

1989 szeptember 25-én egy olyan jelentés kerül Pallagi Fe-

renc r. vezérőrnagy, állambiztonsági főcsoportfőnök, belügymi-

niszter-helyettes asztalára, hogy az a szívéhez kap, és a követke-

zőket írja a jelentés első oldalának jobb felső sarkába Horváth 

József r. vezérőrnagynak, a III/III csoportfőnökének:  
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"Horváth J. Et. Ez egy életveszélyesen komoly ügy. 

Rendkívül határozottan kell vele foglalkozni – erő, esz-

köz koncentrálni. Várom az új fejleményeket! Pallagi 

Ferenc."  

A jelentés lényege arról szól: hogyan kezdett hozzá a Fidesz 

és az SZDSZ az állambiztonsági rendszerváltáshoz. Hogyan ala-

kítják ki és képezik belső biztonsági csoportjaikat, szűrik ki az 

ügynököket soraikból, s térképezik fel az állambiztonsági főcso-

portfőnökség személyi állományát a belső informátorok segítsé-

gével. 

A jelentésnek van egy konkrét egyéni motívuma, amely vég-

telenül érdekes, komoly bonyodalmakat okoz (például a III-as 

főcsoportfőnökség belső átvilágítását), és 1990 óta senkinek nem 

állt érdekében nyilvánosságra hozni. Jelesül: egy a Fidesz kemény 

magjához tartozó, de csalódott aktivista kapcsolatot keres az ál-

lambiztonság "komoly és megbízható" személyével, mert:  

"Ma már nem tudja elfogadni az Orbán-Kövér-

Deutsch-féle irányvonalat, miután az nyilvánvalóan az 

erőszakosság, az anarchia felé mutat, s legkevésbé az 

ország helyzetének stabilitását célozza. Elege volt Or-

bán és a választmány zsarnokoskodásából, úgy gondol-

ja, hogy a radikális FIDESZ-szándékokat a katasztrófa 

bekövetkezése előtt mindenképpen meg kell akadályoz-

ni."  

De ez már egy másik történet, mely a "László" fedőnevet 

kapja. Dossziéi gyarapodnak egészen 1990. március 7-ig, amikor 

Dr. Ilcsik Sándor r. vezérőrnagy, illetékes belügyminiszter-

helyettes átküldi azokat a Katonai Főügyészhez Dr. Kámán József 

vezérőrnagynak. Érdemes kinyitni őket ma, de nem Edu ürügyén, 

mert az ő szerepe jelentéktelenné vált a változásokat meghatározó 

eseményekben.  

 

Dr. Ilkei Csaba 

tudományos kutató 
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Tudós-Takács János titkai:  

 24 éven át jelentett  

az állambiztonságnak 

A szerkesztő előszava: 

„Tudós Takács Jánost 

személyesen ismertem, és 

igen nagyra becsültem, fel-

néztem rá tartása, és igen 

nagy tudása miatt. Több 

előadásán jelen is voltam. 

Számomra lenyűgöző volt 

briliáns logikája nyugodt, 

magabiztos gördülékeny 

előadásmódja, amit általá-

ban néhány utalásos jegyzet 

segítségével mindig fejből 

tartott. Ennek ellenére elő-

adása sohasem akadozott, 

soha nem kalandozott el, 

mondanivalóját kristálytiszta logikával adta elő. Racionális gon-

dolkodásmódú lévén engem mindíg lenyűgözött. 

Hatalmas trauma volt nekem megtudnom, hogy ennek az 

embernek is voltak olyan titkai, amit elítélek, megvetek. Mivel a 

szerzőt is ismerem, és semmilyen okom nincs kételkedni alapos-

ságában, ezért emberismeretemen esett egy nagy csorba. Őszintén 

sajnálom.” 

 

Beck György 

www.utolag.com 
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74 éves korában elhunyt Tudós-Takács János teológus, fi-

lozófus, lapszerkesztő. A mai, magukat hungaristának és 

nemzetiszocialistának valló mozgalmak meghatározó alakjá-

nak érdemeit más fórumokon már többen is részletesen mél-

tatták. 

Élete 24 esztendejének (1966-1990) titkát azonban senki sem 

említette, és ő maga sem öntött tiszta vizet a pohárba soha, bocsá-

natot nem kért. Sőt, következetesen tagadta, hogy az egykori ál-

lambiztonsági szolgálat besúgója lett volna. Minden gyanú felett 

álló szerepét időnként túlkompenzálta, idén januárban például a 

Pax Hungarica Club tavaszi előadássorozatára kaptunk tőle meg-
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hívót, mely szerint március 14-én "A rendszer ügynökei" címmel 

tartott előadást. Nem voltunk ott. 

Hogy ezt a kérdést egyszer s mindenkorra tisztába tegyük, a 

tagadhatatlan tények bizonyítására eddig általunk sem ismert 

részleteket közlünk Dr. Ilkei Csaba tudományos kutató, a Nem-

zetbiztonsági Bizottság volt tagjának készülő tanulmányából, 

hozzájárulásával felhasználva az abban szereplő dokumentumok 

némelyikét. 

 „Sándor József” ügynök két élete 

Tudós Takács János 1966 óta szerepel az állambiztonsági há-

lózati nyilvántartásban, amit 6-os kartonja bizonyít. 

 

Az egyházi elhárításnak írt jelentései – köztük megannyi sa-

ját kézzel írt jelentés és feljegyzés – három kötetben olvashatók 

az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárában: a 3.1.2. 

M-31055, M-31055/1, M-31055/2. jelzetű dossziékban. 
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6-os kartonja szerint 1966. június 3-án szervezte be Barát Ti-

bor őrnagy a BM. Állambiztonsági Főcsoportfőnöksége III/III 

csoportfőnökségének 1-a alosztálya hálózatába ügynöknek, a ró-

mai katolikus egyház elleni elhárítás területére "Sándor József" 

fedőnéven. A beszervezés "erkölcsi kompromittáló" tények alap-

ján történt, ami feltehetően "nőkapcsolatára" utalt, később pedig 

"Sándor" azt várta az operatív tisztektől, hogy segítsék vissza a 

központi papi szemináriumba, ahonnan domonkos rendi szerze-

tesként 1959-ben kizárták, mert társaival együtt megtagadta a bé-

keívek aláírását; majd akkor is segítségre szorult, amikor a bünte-

tő törvénykönyvbe ütköző magánügyei miatt indult ellene eljárás. 

(„A sikkasztó álmagántanár üzelmei”, – Magyar Nemzet, 1970. 

május 28.) Kapcsolata egy rövid időre megszakadt a titkosszolgá-

lattal, majd egészen 1990-ig folytatódott a III/III-1-a -val. 

A börtönből szabadulva kilép rendjéből, megnősül és lojalitá-

sának több tanújelét is adja. 

Már 1966 decemberében elismerően ír az állambiztonsággal 

való együttműködéséről:  

"... megállapodásaink maximális megtartását tapasztal-

tam Barát őrnagy úr részéről. Külön jól esett a valóban 

baráti hangvétel, az, hogy mindig érezhettem, hogy 

egyenrangú partnerként tárgyaltunk." 
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1970-re beérnek az együttműködés első gyümölcsei is, egye-

bek között ezt írja az "Önvallomás a BM-mel meglévő kapcsola-

tomról" tárgyú jelentésében:  

"...feltártam Hágeman Frigyesék ügyét,...útlevelet kap-

hatok Mehrle Tamáshoz (Svájc)...jó hatással volt rám a 

Központiba (a szemináriumba) való visszavételem... dön-

tő volt életem megértése, megértés azzal szemben, akit 

szeretek. (Kati)" 

Önvallomásának záró mondata meghatározó a jövőbeni 

együttműködésre, mert abból eddig is  

"...rengeteg pozitívum származott számomra és remélem 

származik a jövőben is kapcsolatunkból. Ezért ígérem a 

további őszinteséget és bizalmat." 

 

 

 
Első jelentéseit a domonkos rendiek ellen folytatott büntető 

eljárás érintettjeiről adta, Lőrincz Gyula Piusz, Tóth József 
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Menyhért és társaik perével kapcsolatban; hasonlóképp P. Implom 

Lajos tartományfőnökről és tanácsadójáról, Benedek Katalinról. 

Részletesen szól az állambiztonságot különösen érdeklő papokról 

(Hankovszky Miklós, Grexa Gyula, Winkler Lajos, Dóczy László 
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Zsigmond, Klempa Sándor apostoli kormányzó, Seregély Sándor, 

Mazsolits Antal, Bede Kálmán, Varga Vince, dr. Leszkovszky 

György, Juhász Tibor, Szakács Szaniszló, Hosszú Ince és mások); 

az illegális domonkos rend helyzetéről, egyes rendtagok ellensé-

ges tevékenységéről, külföldi kapcsolatairól, a kapcsolattartás 

módjáról. 

Beszámol a kizárt központi szeminaristák csoportjáról, szer-

vezkedéséről (Iván József, Schimmer József, Kardos István, 

Marcheszki Károly, dr. Brunner Tibor, Bécsi László ,Székely Ti-

bor, Kiss Dénes, Illyés Dénes, Koltay Ernő, Nikolitz Antal, 

Nyiredy István, Kelényi Tibor); az illegálisan felszentelt 

"tabodistákról" (Rédly Elemér, Hrotkó Géza és mások.) 

Jelent Somogyi Sándor börtönből szabadult, illegálisan fel-

szentelt szeminaristáról; a Molnár Irénnél és más "kingásoknál" 

(Árpádházi Boldog Kinga követői) tartott házkutatásról, Molnár-

ék kihallgatásának hatásáról. 

"Beszervezése óta ez az ügynök legjobb jelentése..." – jegyzi 

meg Barát Tibor őrnagy 1967. május 22-én a győri egyházmegye 

papjáról, Csertő Györgyről írott jellemzést olvasva, s ez azért is 

fontos, mert Csertőnek folyamatos kapcsolatai vannak a bécsi 

domonkosokkal Lőrincz Piusz letartóztatása után is. 

"Sándor" jól ismeri a Solidaritás Háziipari Szövetkezetből 

Hágemann Frigyest és Götz Máriát, nem téveszti szem elől őket. 

Hágemann az illegálisan működő Regnum Mariánum kongregá-

ció feje 1964 – Werner Alajos, Emődy László és Rózsavölgyi 

László bebörtönözése – után. Az ügynök feltérképezi a 

regnumisták szervezetét, szervezeti működését, kulcsembereit, a 

zuglói, a kispesti és a pestlőrinci csoportot, az illegális összejöve-

telek helyszíneit. Az állambiztonság ennek nyomán több megtorló 

intézkedést tesz, technikai "rendszabályokat" alkalmaz, figyel, 

lehallgat, bomlaszt, kiszorít, beszervez; fokozott ellenőrzés alá 

vonja Wissolith Ilona illegális női csoportját, Mehrle Tamás 

Svájcba disszidált domonkos – titkos megbízással rendelkezik a 

rend generálisától a magyarországi domonkos rend irányítására – 
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és Csertő György – Csertő Sándor vatikáni tisztségviselő, a Hitta-

ni Kongregáció főügyészének testvére – ellenséges tevékeny-

ségét.  
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"Az esztergomi teológián több regnumos kispap szemé-

lyét derítették fel "Sándor" fn.ü. jelzései alapján." – érté-
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keli Barát Tibor r. alezredes 1970-ben. 

 
Alapos munkát végez az ügynök a katolikus egyház vezetői-
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nek egyházpolitikai szempontok szerinti csoportosításával is (a., 

kifejezetten a rendszer hívei, b., politikailag lojálisok, 

c.,mérsékelten jobboldaliak, d., jobboldaliak.), a püspöki kar 

egyes tagjairól külön is részletes beszámolót készít.  

"A jelentés operatív értékkel bír, mivel egyházpolitikai 

nézetekről, a papok politikai állásfoglalásáról és a püs-

pökökről kialakított nézetekről jelent." – értékeli kapcso-

lattartó tisztje. 

Feldolgozza a női szerzetesrendeket; tájékoztat az új gazda-

sági mechanizmusról kialakult egyházi véleményekről; egyik je-

lentésének címe: "A papi emigráció ellenséges tevékenysége és 

egyházpolitikai értékelése." Tán egyéni életútja kritikus kérdésé-

ből is adódóan feltűnően érdeklik az egyházi személyek "nő-

ügyei", ezekről pletykaszinten is visszatérően jelent a hatóságnak, 

akárcsak arról, hogy az apostoli kormányzónak fia van a Festetich 

hercegi családból... 

 

Dr. Ilkei Csaba 

tudományos kutató 
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A Tenkes kapitánya is  

a labancok besúgója volt  

 Örsi Ferenc tizenegy évig szolgálta az állambiztonságot 

Huszonöt évvel ez-

előtt egy ünnepi est mű-

sorvezetőjének hívott 

Kaposvárra a Somogyi 

Néplap főszerkesztője, 

Jávori Béla. Akkor már 

ötödik éve közölte a lap a 

"Somogyi tájak, embe-

rek" című sorozatát a 

megyéből elszármazott , 

országosan ismert embe-

rekről. Rólam is írtak, 

mint aki siófoki, s Ka-

posvárott járt általános és 

középiskolába. Minden 

évben egyszer meghív-

ták, és zsúfolt nézőtér 

előtt színpadra szólították 

a sorozat öt-hat szereplő-

jét, akivel avatott műsorvezető beszélgetett, s mindenki előadott 

valamit mesterségéből. Abban az évben műsorvezetőként én, a 

televíziós kaptam a feladatot, hogy Szita Ferencnek a megyei 

könyvtár igazgatójának megnyitója után nyilvános interjút készít-

sek Bencze Ilonával, a Madách Színház művészével, Lőrincz 

László orientalista íróval, Csupor Lászlóval, a kaposvári zeneis-

kola tanárával és tanítványával, Drahos Béla fuvolaművésszel, 

Balázs József politológussal, Örsi Ferenc íróval és a vörsi páva-

Örsi Ferenc 
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kör asszonyaival. Telt ház előtt jól sikerült az est, túl is léptük 

időnket félórával. 

 
Az ezt követő vacso-

rán a Szabadság parki 

étteremben Jávori Béla a 

jobbomra Bencze Ilonát 

ültette, – Ica gyönyörű 

volt akkor is –, bal oldalt 

pedig Örsi Ferit, mond-

ván: "Ti mindketten úgyis 

tévések vagytok." Pedig 

nem, amikor én 1969-ben 

az MTV-hez kerültem, 

Feri már nem volt ott. 

1963-tól 1968-ig bírta, 

elment a kedve, mert 

"Nem vagyok már ver-

senyló, nem futok forgató 

kapacitások, meg jó mű-

sorsávok után, ez nem 

egy írói alkotóműhely. Itt 

különböző szekértáborok 

hadakoznak egymással, 

mindegyiket kívülről irá-

nyítják, nem erre való az időm" – mondta nyilvánosan. Inkább a 

"Pajtás" újságot választotta, oda ment főmunkatársnak, mert a 

Tenkes kapitányának kirobbanó sikere azt bizonyította, hogy a 

gyerekek nemzeti múltunk izgalmas, színes eseményein keresztül 

jobban köthetők hazafias történelmünkhöz, mint az osztályharc 

ideologikus levezetése útján. Igaz, eredetileg azért kereste fel a 

siklósi várat, mert egy Kanizsai Dorottyáról szóló regényt akart 

írni, de aztán megváltoztatta a témát, és a Rákóczi szabadságharc 

dunántúli harcait idézte fel. 

 

A könyv, mely meghozta a sikert 
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[Az ifjúsági regény, majd a tévéfilm főszereplője: Eke Máté 

kapitány – a legendás Zenthe Ferenc alakította, ki Siklós város 

díszpolgára lett – Béri Balogh Ádám kuruc brigadéros katonája, 

költött személy, akiben a jobbágyból lett kuruc tiszt alakját for-

málta meg Örsi, ő és Buga Jakab, a csikósból lett harcos, huszár 

virtussal járnak túl a gyáva és nehézkes labanc zsoldosok eszén. 

Eke nagy ellenfele a siklósi vár parancsnoka, I. Lipót ezredese: 

báró Eberstein Eckberg, aki a francia harctereken győzedelmes-

kedett, a Dunántúlon azonban kevés lett az akadémiákon és a tér-

képek előtt szerzett tudás, itt zsoldosok helyett népi hősökkel, 

kuruc hazafiakkal kerül szembe és alulmarad a ravaszsággal is 

megáldott, jobbára parasztokból verbuvált csapatokkal szemben.] 

Vörösborral koc-

cintottunk, gratulál-

tam Ferinek: szépen, 

hatásosan olvasta fel 

Petőfi Jövendölését és 

Gábor Andor Kályha 

mellett című versét. 

Aztán megjegyeztem: 

- Azt hiszem min-

dent elmondtam ró-

lad... 

- No azért nem 

mindent – válaszolta 

határozottan, némi 

rejtélyes mosollyal. 

Kissé magamba 

roskadva végiggon-

doltam, mit felejtet-

tem ki. Úgy találtam, 

mindent szóba hoz-

tam, amit előre megbeszéltünk. Átvettem magamban a leckét. 

 

Zenthe Ferenc, Siklós díszpolgára 
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„Nem mondhatom el most” 

1927. április 17-én született Barcson, "de már hat hónaposan 

pécsi lakos voltam", ott kezdte a középiskolát, a háború alatt hadi-

fogságba került, hazatérve érettségizett, s két évet végzett a jogi 

egyetemen. Dolgozott gyógyszertári laboránsként, könyvelőként, 

1954-től a pécsi rádió falu rovatának munkatársa. Közben az 

1952-től 1956 végéig megjelent "Dunántúl" című folyóirat egyik 

felfedezettjeként riportokat, elbeszéléseket, egyfelvonásost publi-

kál, a Szkander bégről szóló drámáját ("Testvértüzek") a Pécsi 

Nemzeti Színház is bemutatta. 1957-től a színház segédrendezője, 

dramaturgja. 1963-ban költözött Budapestre, s került a Magyar 

Rádió és Televízióhoz. A Tenkes kapitányán kívül drámát írt Zrí-

nyiről, a „ Zöld Notesz” című regényében hadapród iskolások 

németországi viszontagságait ábrázolja a II. világháború utolsó 

évében. A „Princ a katona”, a „Patyolat akció” és a „Négyen az 

árban” egyformán közönségsikert aratott. [Utólagos megjegyzés: 

2009 novemberében Budapesten dramatikus táncalkotásként tánc-

színpadon is életre keltették a Tenkes kapitányát a Honvéd Tánc-

színház táncosai és a Honvéd Színház művészei.] Munkásságáért 

1984-ben József Attila díjat, televíziós műveiért Arany Nimfa-

díjat kapott. A Szovjetúnióban és Mongóliában „Tovaris 

Tenkescs”-nek szólították, Saigonban „Miszter Tenkez”-nek. 

- Te Feri, én mindent elmondtam, amiről előzetesen szó 

volt. 

- Persze, amit elmondhattál. És amit nem? 

Ekkor még azt hittem, arra gondol, amit tudtam, ám termé-

szetesen nem beszéltünk róla. Nem volt sem ajánlatos, sem idő-

szerű, sem az alkalomhoz illő (a Vörös Újság megjelenésének 

évfordulójához kötött sajtó napi ünnepségen) megemlíteni, hogy 

Örsi 1956 októberében a Magyar Rádió Pécsi Stúdiója mun-

kástanácsának volt a tagja, ezért 1957-ben letartóztatták, és hat 

és fél hónapig vizsgálati fogságba került. Akkor szakította meg a 

Dunántúli Napló című Pécsett megjelenő napilap az emlékezete-
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sen megfilmesített „Négyen az árban” folytatásos közlését. 

- Nem lett volna okos dolog feszegetni az 56-os forrada-

lomban való részvételedet – folytattam. Nem vetted ész-

re, hogy az első sorban a megyei tanács és a pártbizott-

ság vezetői között ott ült a megyei rendőrfőkapitány ál-

lambiztonsági helyettese? 

- De láttam… 

- Hát akkor? 

- Nem erre gondoltam, nem a forradalomra. Másra. 

- Áruld el végre! 

Mélyen és hosszan hallgatott maga elé nézve. Igaz, ekkor 

már megivott néhány pohárral, talán túlságosan is gyorsan. 

- Nem mondhatom el most. 

- Jó, akkor most vacsorázzunk, igyunk és majd elmeséled 

holnap, ha kipihented magad. 

- Soha! Titok. 

- Hogy' értsem ezt, Feri? 

- Úgy, hogy majd halálom után tíz évvel megírhatod. Ha 

közben rájössz, vagy valaki elmondja neked. Mert én 

nem. 

Ebben maradtunk. Zárásig beszélgettünk, időnként felálltunk, 

sétáltunk a parkban, aztán külön ültünk egy darabig, majd ismét 

visszamentünk a közös asztalhoz. Akkorra már tényleg sokat 

ivott. S mintha valami tüskét őrzött volna magában Kaposvárról, 

minősítgette a várost balról, jobbról elégedetlenül, idézve Ady 

Endrét, aki ezt írta, mikor ott járt:  
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„Ez az ország legporosabb városa, ahol az eseményte-

lenség és az aluszékony nemtörődömség órái századok 

lassúságával kullognak.”  

S folytatta Adyval:  

„Hideg és süket emberek/Néztek rám, a vánszorgó-

ra,/Egy-egy század volt egy-egy óra”.  

Elkísértem a szállodáig, én másutt laktam, és külön is utaz-

tunk haza Budapestre. 

Két nap múlva, rozsdaszínű délután a televízióhoz közeli 

pinceborozóból jött fel kettesben egy ismeretlen, merev arcú, 

nyakkendős, öltönyös férfivel, ami azért is meglepő volt, mert 

oda korábban csak társaságban járt, abban, melynek eredetileg 

elmaradhatatlan tagja volt Kovalik Karcsi, Eck T. Imre, Pető Sa-

nyi, Márton Bozsó, Húbert Pisti, Tóth Gábor, a gyártásvezető, és 

haláláig Pintér Gyuszi. Elmentek mellettem, zavartságát derűvel 

akarta elütni, s csak annyit mondott: „…és még Kaposvár akar 

versenyezni Péccsel?!” 

Fedőneve: „Háy Gyula”, „Szűcs Ferenc” 

Örsi Feri 1994. augusztus 13-án meghalt. Pécsen, 1997. júni-

us 16-án az Irószövetség volt székházán emléktáblát helyeztek el, 

mely megörökíti az '56-os ősz íróinak nevét: Örsi Ferencét, Szán-

tó Tiborét és Galsai Pongrácét. 

2006. október 5-én pedig – 12 évvel halála után – az Állam-

biztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának tudományos kuta-

tójaként rábukkantam Örsi Ferenc állambiztonsági beszervezé-

sének kartonjára, majd a 3.1.2. M-32800 számú munkadosszi-

éjára, mely jelentéseit tartalmazza 1960 és 1971 között. 
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A jelentéseit őrző munka dosszié 
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Tizenhét év telt el ha-

lála óta. 

Nehéz lélekkel, de va-

lósághűen megpróbálom 

visszaadni a titkos iratok 

tartalmát. 

6-os nyilvántartó kar-

tonja szerint 1961. nov-

ember 19-én szervezte be 

a BM. Baranyai megyei 

Rendőr-főkapitányság 

Politikai Nyomozó Osz-

tályáról Gyutai Kálmán 

rendőr főhadnagy infor-

mátornak, hazafias ala-

pon, „Háy Gyula” fedő-

névvel. „Foglalkoztatási 

vonala: írók, ellenforra-

dalmárok.” Beszervezési 

dossziéjának száma B. 

121001 volt. 1964-ben – 

miután Budapestre költö-

zött – átvette a kulturális 

elhárítás, a BM III/III-5-a 

osztályáról Gyarmati And-

rás rendőr százados. Ettől 

kezdve fedőneve: „Szűcs 

Ferenc”. Tíz évig dolgo-

zott – kartonja szerint – a 

politikai rendőrségnek. 

Indoklás, ok megjelölés 

nélkül 1971. szeptember 

8-án irattározták anyagát, 

kódszáma alapján kizárt Örsi 6-os kartonja a nyilvántartóban 
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személyként. M-dossziéjából az is kiderül, hogy 1960. április 14-

től hálózati beszervezéséig társadalmi kapcsolatként foglalkoz-

tatták Pécsett. 

Baranyában pozitívan értékelték állambiztonsági tevékenysé-

gét. Mielőtt átadták Budapestnek, Nagy János rendőr őrnagy, a 

politikai rendőrség osztályvezető helyettese összefoglaló jelenté-

sében 1963. december 10-én így minősítette „Háy Gyula” titkos 

informátor munkáját: 

„…beszervezése óta az írók és művészek területén volt 

foglalkoztatva. Részére megszabott feladatokat igyekezett 

tudásához mérten mindenkor végrehajtani. Jelentései 

túlnyomó részben értékesek voltak, melyeket az operatív 

munka során fel tudtunk használni. A találkozókról való 

távolmaradását mindenkor előre bejelentette. A kapcso-

lattartás során a legmesszebb menő fegyelmezettséget 

tanúsított. Véleményünket több esetben egy-egy feladat 

megoldásán túl magánéletére vonatkozóan is kikérte.” 

Amatőr járatlanságára jellemző, hogy két évig (1960. április 

14. – 1962. április 21.) saját nevén írja jelentéseit, kapcsolattartó 

tisztjei ezt hol kihúzzák, hol meghagyják. 

1960-ban kelt első jelentéseiben megdicséri a tehetséges Ber-

tha Bulcsút, mert egyértelműen a szocializmus híve, ellenben 

Kiss Dénes, akit 56-ban Pécsett „elkapott a hőzöngés”, most Pes-

ten, az Élet és Irodalomban megjelent verseivel „korábbi hibáit 

igyekszik jóvá tenni”. Csorba Győzőt a legjelesebb pécsi írónak 

tartja, munkás családból származik, „…politikai szempontból 

megbízhatónak tartom…”, „…hogy én író lettem, azt elsősorban 

az ő kemény, megalkuvás nélküli kritikáinak köszönhetem”. Bez-

zeg lesújtó véleményt ír – Szántó Tibor információi alapján – Pál 

Józsefről, aki nyilasként '45-ben Nyugatra menekült, '56-ban el-

lenforradalmi újságot szerkesztett Zalaegerszegen Rákosi Ger-

gellyel, ezért azonban később a felelősséget teljesen Rákosira há-

rította, aki börtönbe került, ő pedig elköltözött Pécsre. (Az alosz-

tályvezető belső utasítása: Rákosit ki kell hallgatni Pál ügyében, 

Pált feltétlenül feldolgozás alá kell vonni. Vizer István r.szds.) 
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Kezdetben saját nevét írta jelentései alá 

Örsi 1957-ben vizsgálati fogsága idején a pécsi megyei bör-

tönben egy zárkában volt a zalaszentgróti Belinszky Barnabással. 



144 

Beszámol találkozásukról, s úgy látja, hogy erdőirtással foglalko-

zó egykori cellatársa  

„Jó anyag az ellenségnek, de ha távlatokat látna a maga 

számára, be tudna illeszkedni a mi társadalmunkba is, 

…ha kötöttségei hozzánk erősödnek, átlagon felüli hasz-

nos állampolgár lehetne.”  

(A Politikai Nyomozó Osztály alosztályvezetője: „Gyutai 

elvtárs. Örsivel való foglalkozás jó és helyes, ezt tovább kell foly-

tatni. Gondolkodni kellene Belinszky ügyében, mit lehetne csi-

nálni, nem-e (sic!) lehetne esetleg felhasználni op. szempontból, 

természetesen úgy, hogy továbbtanulását elintézzük.” Vizer 

r.szds.) 

„Dr. Farkas Ottó, a pécsi színház adminisztrátora jelleg-

zetesen 'úriember', jóbarátja Halmos László főkönyvelő 

volt őrnagy, akinek lakására több iskoláskorú gyermek 

jár illegális hittan oktatásra, akiket egy pap tanít havi 

negyven forintért.” (Pécs, 1960. nov. 25.) 

„Tánczos Tibor a Pécsi Nemzeti Színház tagja, akinek az 

1956-os ellenforradalmi események után kellett átmene-

tileg Pécsről eltávoznia, 1945 előtt aktív repülőtiszt volt. 

Az 1956-os események alatt a színház egyik hangadó 

személyisége. Az 1960-61-es évadban tért vissza a szín-

házhoz, ahol általában bizalmatlanul fogadták, mert még 

1956-ban elterjedt róla, hogy a miskolci rendőrségi 

anyagot átvizsgáló ellenforradalmárok az 'ÁVO beépített 

embereinek listáján olvasták a nevét.' Jelenlegi magatar-

tásában csak általános hőzöngés tapasztalható. Gúnyos 

megjegyzései azonban nem kapnak visszhangot, mert a 

fenti feltételezés alapján legtöbben provokációnak tart-

ják ezeket a megjegyzéseket. Ismerősöm egy ízben hallot-

ta Táncos következő kijelentését: 'Ha még egyszer '56 

lenne, nem lennék olyan ostoba, mint voltam, mert vagy 

kaszálnék, vagy azt csinálnám, amit valamelyik rokonom, 
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aki meggazdagodott azokban a napokban és lelécelt.” 

(Pécs, 1961. márc. 30.) 

 

 „Az 1956-os ellenforradalom után végbement konszolidációs folyamat során…” 

„Kiesnek az eszmei és művészi ellenőrzés alól” 

„Az 1956-os ellenforradalom után végbement konszoli-

dációs folyamat során a feloszlatott régi írószövetség he-

lyett megalakult az új írószövetség és annak pécsi cso-

portja. Öt tagja van, akik már a régi írószövetség tagjai 

is voltak: Csorba Győző, Pákolitz István, Pál József, Ör-

si Ferenc és a Kaposváron élő Takáts Gyula. A fentieken 

kívül kb. még 20-25 ember él Pécsett és Baranyában, aki 

írással foglalkozik. 

Az Írószövetség mellett a Jelenkor folyóirat szerkesztő-
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sége fogja össze az itt élő írókat. A lapot jelenleg Tüskés 

Tibor szerkeszti. Színvonala magas, ugyanakkor politika-

ilag bizonyos urbánus alapokon fejlődő egzisztencialista 

ráhatás érződik a lap összképén. Nagyon jó hatású volt 

az elmúlt hónapokban az írók találkozása a megyei párt-

bizottság I. titkárával…és a megyei tanács elnökével… 

Vannak olyan személyek is, akik óvakodnak a nyílt állás-

foglalástól, javarészt az irodalmi élet periférikus műfaját 

művelik, csak lebegnek az irodalomban, várják a kiala-

kuló helyzetet és csendben, javarészt családi környezet-

ben pesszimizmust árasztó hangokat hallatnak. Ilyenek 

Pécsett: Rajnai László, Pál József, Futaky Hajna és a 

nemrég Budapestre költözött Szász István. Nehezíti a ki-

bontakozást a Nyugatról jelentkező erős egzisztencialista 

hatás… a modernista törekvések zűrzavara… az írói 

utánpótlásnál a nyugati határok érvényesülnek, ízlésük 

általában az absztrakt festészettől az elektronikus zenéig 

terjed és mivel nincs kapcsolatuk az írószövetséggel és a 

Jelenkorral teljesen kiesnek az eszmei és művészi ellen-

őrzés alól. Magatartásukban valamiféle értelmiségi el-

lenállás érződik… 

Összegezve az elmondottakat: a pécsi írók magatartását 

bizonyos passzivitás és bizonytalansággal párosuló hatá-

rozatlanság, állást nem foglalás jellemzi. Az írók közül 

némelyek – Csorba Győző, Várkonyi Nándor, Bárdosi 

Németh János – régi írói tekintélyük alapján általános 

érvényű dolgokkal foglalkoznak nyilvánvaló és határo-

zott állásfoglalás nélkül. Mások még ki nem alakult írói 

arcélük keresése közben bele-bele tévednek a modernista 

alkotások útvesztőjébe: Mikolik Zoltán, Lázár Ervin, 

Szén István.” (Pécs, 1962. máj. 9.) 

„Tudomásomra jutott … révén, – aki jelenleg a budapes-

ti Petőfi Színházban dolgozik –, Ungvári Tamás azon ki-

jelentése, hogy a közvéleménynek egyes művek és egyes 
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emberek megítélését (irodalmi és művészeti síkon) az a 

húsz ember dönti el, akik minden héten kétszer találkoz-

nak a Hungária kávéházban és ott beszélik meg, hogy kit 

kell megbuktatni, futtatni, agyonhallgatni, stb. és ezek 

minden protokolon kívül és felül állnak és saját szempon-

tok szerint ítélkeznek. Reményem van arra, hogy ennek a 

20 embernek a névsorát a közeljövőben megszerzem.” 

(Pécs, 1963. febr. 1.) 

 

„…Ungvári Tamás azon kijelentése…” 

 „Háy Gyula” részletesen elemzi a fiatal költők januári pécsi 

konferenciája kudarcának okait, az új és régi tűztáncosok szemé-

lyeskedő nemzedéki vitáját, benne Arató Károly, Csanádi János, 

Kalász Márton, Gerelyes Endre, Soós Zoltán, Csoóri Sándor, Me-
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zei András, Györe Imre, Juhász Ferenc és Nagy László szerepé-

vel. 

„Háy” fn. ügynök 1963. augusztus 10-én szóbeli üzenetet 

küldött Dr. Nemes Alajos r.alez. főkapitány elvtárssal részemre, 

hogy filmjének forgatása miatt (Tenkes kapitánya) néhány héten 

keresztül vidéken, illetve Budapesten tartózkodik. Hazaérkezése 

után telefonon jelentkezni fog. „ (Nagy János r. örgy. Politikai 

osztályvezető h., 1963. augusztus 13.) 

 

 „Háy fedőnevű ügynök filmjének forgatása miatt…” 

A politikai rendőrség bevált gyakorlata volt, hogy egyik ügy-

nökével ellenőriztette a másikat. Örsi is kapott ilyen feladatot. 

Előbb 1963 nyarán balatonszemesi nyaralása során, később több-

ször felkereste Timkó Imrét, a budapesti hittudományi főiskola 

tanárát, és igyekezett bizalmába férkőzve információkat szerezni 

egyebek között a II. Vatikáni Zsinat eseményeiről, a magyar felső 

papság személyi viszonyairól, egyesek karriertörekvéseiről. „Háy 

Gyula” természetesen nem tudja, hogy Timkó Imre, a későbbi 

görögkeleti püspök 1955 óta szolgálja az állambiztonságot titkos 

munkatárs minőségben, „Kiss János” fedőnév alatt. Az egyházi 

elhárítás (III/III-1-c) egyik sikeres és roppant termékeny módon 

jelentő hajdúdorogi oszlopa példátlanul amorális felfogásával, 

haláláig, 1988-ig a hatalom legnagyobb megelégedésére ártott a 
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tisztes hívők ezreinek. „Háy” jelenti 1963. augusztus 18-án: Tim-

kó „Mindszentyvel kapcsolatban elmondta, hogy ez a Pehm Jó-

zsef, aki sváb ember, hogyan vindikálja magának Magyarország 

legfőbb közjogi méltóságát. Szerinte Mindszenty akadályozója az 

egyház és az állam közti jó kapcsolat létrejöttének, s adná az Is-

ten, hogy valahogyan eltávozzon Magyarországról.” „Háy” és 

„Kiss János” szimpátiája kölcsönös volt egymás iránt, kellő elis-

merésekkel, meghívásokkal és találkozásokkal – ahogy ez a jelen-

tésekből is kiderül. 

„Jobbra tarts, balra előzz!” 

1963. szeptember 15-től Örsi az MTV belpolitikai rovatának 

munkatársa, Budapestre költözése után átveszi Gyarmati András r. 

százados a BM III/III-5-a osztályról, ide tartoztak a kiemelt ob-

jektumok (tv, rádió, újságok). Azt a feladatot kapja, hogy: „Fi-

gyelje kritikus szemmel a TV-t, elsősorban a művészeti osztályt, 

abból a szempontból, hogy a fellazítás, a polgári hatás kiken ke-

resztül kap lehetőséget a megjelenésre.” 

Örsi új fedőnevével („Szűcs Ferenc”) először a legszembetű-

nőbb jelenségről jelent: nagy a szervezetlenség, a káosz, a párhu-

zamosság, rivalizálnak a legfőbb vezetők („Haynal és Kulcsár 

elvtársak”), az alattuk levő vezetők pedig helyezkednek, igazod-

nak, „Kire jobb tenni”; ugyanakkor a gazdasági terület és a mű-

sorkészítő osztályok között sincs összhang. 

„A drámai osztály vezetője a művészeti igazgatóval kap-

csolatban elmondta, hogy nem hajlandó kiszolgálni an-

nak igényeit, mert azok nem takarnak mást, mint külön-

böző baráti összeköttetéseknek az ápolását, különféle 

polgári beállítottságú baráti körhöz tartozóknak a bevo-

nását a TV munkájába. Ilyen baráti vagy érdekkapcsolat 

Ungvári Tamás, Mátrai Betegh Béla, Görgey Gábor és 

mások…” 
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„Feladata: Figyelje kritikus szemmel a TV-t…” 
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„A közelmúltban találkoztam Ungvári Tamással, aki el-

mondta, hogy a TV-ben a kultúrpolitikai rovatban egy 

adást állított össze, mely az elmúlt színházi évad értéke-

lését tartalmazta. Kíváncsi, hogy miként fogadják hivata-

los helyen, mert 'megcsináltuk azt, hogy a hivatalos érté-

kelés helyett most mi értékeltük a darabokat, az előadá-

sokat, a színészeket, vagyis mi osztottunk Kossuth-

díjakat, a mi értékrendünk szerint és ez nem azonos a hi-

vatalos értékeléssel.”  

Gyarmati százados értékelése: „A jelentés értékes, Ungvári 

Tamás minden alkalmat megragad arra, hogy a hivatalos vélemé-

nyekkel ellentétben a polgári körök álláspontját, véleményét pro-

pagálja.” (1964. május 12.) 

„Az elmúlt évben a TV drámai és művészeti műsoraiban 

sajátos jelenség észlelhető. Szinte azt a formuláját vá-

lasztják az előrejutásnak, amit a „Jobbra tarts, balra 

előzz!” szabály jelent. Jobbra: klasszikusok feleleveníté-

se és kísérletezés címén politikamentes vagy többé-

kevésbé egzisztencialista hangvételű műsorokat adnak. 

Gyakori – kivált szórakoztató műsoroknál – az állásfog-

lalás (a leghalványabb állásfoglalás!) nélküli kozmopoli-

tizmus. Balra: módszeresen adagolják a pedigrés balol-

daliakat mint drámai menüt irodalmi műsorokban és így 

a jobbra tartás mellett, mire az feltűnne, masszív balol-

dali biztosítékokat tartalékolnak. A drámai osztály sze-

mélyi állománya az utóbbi időben polgári szemléletű 

írók bevonásával bővült (Thurzó Gábor, Mészöly Dezső, 

Karinthy Ferenc és az újabb munkatársak) akik kétségte-

lenül kulturáltak és tájékozottak, de szemléletük vagy 

esztétizáló, vagy üzleti és nemegyszer cinikus. Büffé-

suttogásból arról is hallottam, hogy a Művészeti Igazga-

tóságon belül bizonyos hatalmi versengés folyik Szinetár 

Miklós és Dobos István között, suttogják, hogy Szinetár 

előbb-utóbb elmegy a Tv-től és a posszibilis utódjelölt 

Dobos.” (1964. szept.18.) 
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„Átszervezéssel kapcsolatos kérdések: az utóbbi napok-

ban a Tv 65. átszervezésével kapcsolatban hallottam, 

hogy Fellegi Tamást szándékozzák megbízni a szórakoz-

tató rovat vezetésével. A kultúrpolitikai rovat vezetésével 

kapcsolatban Görgey Gábor neve merült fel.” (1965. ja-

nuár 18.)  

Gál Ferenc r. szds. megjegyzése a III/III-4-a alosztályon, 

ahova időközben „Szűcs Ferenc” ügynök átkerült: „Görgey Gábor 

Ungvári Tamás liblingje, a New-York kávéházi asztaltársaság tag-

ja. Esetleges kinevezése a TV vonalát tovább rontaná.” 

 

 „Görgey kinevezése a TV vonalát tovább rontaná.” 

„Szűcs” jelent Horváth Ádámról, a művészeti osztály rende-

zőjéről, beszámolva rangos családi származásáról, megemlítve, 

hogy „baráti köréhez tartozik Karinthy Ferenc és Ungvári Tamás 

is”. 
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„… a zsidók és a németek csináltak mindent” 

Ügynökként néha kimozdul a TV épületéből – saját elhatáro-

zásából vagy megbízásból – , így jelent például Reismann János 

fotoriporterről, a „Tükör” főmunkatársáról, akit 1955 óta ismer, 

tudva a hazai és a nemzetközi munkásmozgalomban szerzett gaz-

dag tapasztalatairól, a Szovjetunióból 1938-ban történt kiutasítá-

sáról, itthoni 5 éves börtönbüntetéséről. 

„Reismann Jánost rejtélyes egyéniségnek tartom. Múltja 

kalandos sokrétűségéből csak esetenként említ részlete-

ket, de ezek a részletek elsősorban irodalmi nagyságok-

kal való barátságának történetéhez kapcsolódnak. Poli-

tikailag állandóan marxista terminológiákkal érvel, de 

meglehetősen sajátos egyéni értelmezés szerint. Gondol-

kodásmódjának találóan jellemző megnyilatkozása az a 

kijelentése: 'ebben az országban a zsidók és a németek 

csináltak mindent.” 

Örsi arról is tájékoztatja az állambiztonságot, ha ő saját maga 

szidja a rendszert.  

„…június 12-én este Siklóson találkoztam Trechler Lász-

lóval és Körmendi Lajossal, akikkel az 1956-os esemé-

nyek felszámolása során a börtönben voltam együtt. Az 

italozással egybekötött esti beszélgetés, amely kezdetben 

közös börtönélményeinkből alakult ki, a későbbiek fo-

lyamán egyöntetűen a jelenlegi helyzet erőteljes bírála-

tává, mondhatnám 'gyalázásává' fajult…” (1965. aug. 

12.) 
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 „… a beszélgetés a jelenlegi helyzet gyalázásává fajult” 

 
Érdeklik az aktuális közéleti, társadalmi események, jelensé-

gek.  

„…az utóbbi időkben egyre gyakrabban fordul elő, hogy 

párttagsági könyveiket a párttagok beadják és kilépnek a 

Pártból. Állítólag azzal az indoklással: 'nem ebbe a 

pártba léptünk be annak idején.' Koós Béla (az Állam-

védelmi Hatóság volt párttikára, a jelentés idején az 

MTV felelős beosztású vezetője, – megj. i.cs.) beszélte 

el, hogy Borsod megyében 'meleg a helyzet', a közel-



155 

múltban a normarendezéssel kapcsolatban 'vad sztrájk' 

volt, ahol kommunista ellenes megnyilatkozások is vol-

tak.” (1965. nov. 10.)  

Aggasztja a kínai-szovjet pártviszály is, ami csak az amerika-

iaknak kedvez, ezzel kapcsolatban televíziósok (Bokor Péter, 

Bilka Pál, Endrődi Sándor) véleményét is jelenti. 

Az ügynök felhívja a figyelmet arra, hogy M. M., a népszerű 

riporter-műsorvezető nő, akinek férje az MSZMP KB munkatársa, 

a műsoraiban elhelyezett burkolt reklámokért pénzt és ajándéko-

kat fogad el nagy cégektől, vállalatoktól, Á. Istvánné rendező je-

lentette is ezt András Endre belpolitikai rovatvezetőnek, de Randé 

Jenő főosztályvezető bizonyítottság hiányában lezárta az ügyet. 

(1967. ápr. 6.) Ráadásul a népszerű sztárt is behálózta Dr. V. Gy., 

aki gyanús nyugatnémet koprodukciós kapcsolatokba igyekszik 

berángatni és utaztatni ismert televíziósokat, így H.Á.-t és V.J.-t 

is. (Az állambiztonság értékelése: „Dr. V.Gy. ügyében már több 

jelentést kaptunk, mely szerint nevezett alaposan gyanúsítható 

azzal, hogy az NSZK. TV részére kiajánlja azokat a magyar TV 

alkalmazottakat, akiknek köze van a műsorpolitika alakításához. 

A jelentésben felmerült személyek V. révén már szoros kapcsolat-

ban vannak az NSZK.TV.-vel (sic!), anyagilag is kompromittálta 

őket. Feladat: Az informátor feladatul kapta, hogy lehetősége fi-

gyelembevételével közelítse meg V.-t úgy, hogy V. ismét ajánlatot 

tegyen a nyugatnémet TV-vel való együttműködésre. Intézkedés: 

Dr.V. ügyében operatív tervet dolgozunk ki.” Cseri János r. örgy. 

A „polgári csoportosulás” módszerei 

Mielőtt Örsi 1968 elején távozna a televíziótól a „Pajtás” új-

sághoz, tájékoztatást ad az állambiztonságnak az intézményben 

uralkodó lehetetlen állapotokról. 

„A TV-ben az általános hangulatot a Gódor – Gellért és 

Fellegi viszály lezáródásának értékelése határozza meg. 

Konkrétan: az elnökhelyettes nem mert az őt lejárató 

hangulatkeltésre és támadásokra visszavágni, tehát pozí-
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ciója gyenge, ereje sem volt hozzá a másik oldal jó kap-

csolatai miatt, amiből az következik, hogy elvesztette a 

játszmát és már csak idő és forma kérdése, hogy mikor és 

miként távozik a Tv éléről.” 

Az ügynök leírja „a polgári csoportosulás” módszereit: 1., 

El kell hitetni az MRT elnökével, Tömpe elvtárssal, hogy Gódor a 

helyére tör. 2.,Továbbá azt is, hogy Gódor elnökhelyettes önálló-

sítani akarja a televíziót, ezért el akarja szakítani a rádiótól, s ez-

zel megszűnne az MRT. 3., Gódor et. intézkedéseinek kigúnyolá-

sával, személyének lejáratásával párhuzamosan le kell váltani, fel 

kell őrölni az őt támogató munkatársakat. Lehetetlenné teszik 

Randét, leválasztják Gódorról Fazekas (gazdasági igazgató) és 

Kerpel (műszaki igazgató) elvtársakat. Azt kell terjeszteni, hogy 

„Gódor bukott ember”. Majd így fejezi be „Szűcs Ferenc” a jelen-

tését: 

„Ebből következik, hogy új helyezkedések történnek, ahe-

lyett, hogy a műsorokra koncentrálnák az energiákat. A 

műsorok másodlagossá válnak, mert egymást keresztező 

ítéletek teszik bizonytalanná a még jóindulatú műsorké-

szítőket is.” 

Távozása után Örsi 1971-ig szolgálja az állambiztonságot 

úgy, hogy jelentéseiben időnként visszatér a televízióba. Emléke-

zetesen jelent például Gömöri Endréről, a Magyarország munka-

társáról, Farkas István külsős rendezőről, a MAFILM dolgozójá-

ról, dr. Bernard Dániel párizsi idegenvezetőről és annak budapesti 

öccséről, Dési Márton nyugdíjas vállalati igazgatóról, s fontos 

információkat ad arról a vacsoráról, mely 1969. április 21-én volt 

a Fészek Klubban Vas Zoltán és felesége, Kellér Dezső és felesé-

ge, Dobos István, Tarr Ferenc debreceni színházigazgató és Kin-

cses József zeneszerző részvételével. 
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 „Fellegi és Gellért kontra Gódor… a műsorok másodlagossá válnak” 
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Dossziéjának lezárása előtt, 1971. június 26-án a BM III/III-

4-a alosztályán Bolovits György r. hdgy. a következőket írja érté-

kelésében: 

„A jelentések alapvetően az írók, művészek személyével, 

magatartásukkal kapcsolatosak. Kisebb része a tájékoz-

tatás és hírközlés területén dolgozó egyes személyek ma-

gatartását, a jelentősebb hazai és nemzetközi esemé-

nyekkel összefüggő hangulati megnyilvánulásokat tar-

talmazzák. Az általa adott jelentéseket értékelve megál-

lapítható, hogy azok többségében általános tájékoztató, 

informatív jellegű jelentések, amelyeket az operatív 

munka során az állambiztonsági szervek érdeklődési kö-

rébe tartozó személyek magatartásának, tevékenységé-

nek figyelemmel kísérésére, ismereteink bővítésére fel 

tudtunk használni. Az informátor több oldalúan ellenőr-

zött, megbízható kapcsolat. A jelentéseiben foglaltak 

szükség esetén a továbbiakban is felhasználhatók. A 

dosszié tartalma, annak irattárba helyezése után két év 

múlva megsemmisíthető.” 

A Tenkes kapitányának írója nem tudhatta, hogy dossziéját 

nem semmisítették meg, s hogy azt 2005-ben egy kutató megta-

lálja, majd 2011-ben közzé teszi. Ámbár, ha hallgatok rá, már ko-

rábban is megtehettem volna ezt. 

 

Dr. Ilkei Csaba 

tudományos kutató 
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Schönthal Henrik  

a kémelhárítás gyöngye 

A Kulcsár Attila nevével fémjelzett, 2003 nyarán kipattant 

brókerbotrány 24 vádlottja közül heten kaptak letöltendő szabad-

ságvesztést, köztük Schönthal Henrik üzletember, akit pénzmo-

sás és sikkasztás miatt négy év börtönnel és 626 millió forint va-

gyonelkobzással sújtott a Fővárosi Bíróság. A Fővárosi Ítélőtábla 

azonban megalapozatlanság és súlyos eljárási hibák miatt hatá-

lyon kívül helyezte az FB ítéletét és a bíróságot új elsőfokú eljá-

rásra utasította, amely egy évvel ezelőtt kezdődött meg. 

Kevesen tudják, hogy Schönthal Henrik (1938. május 31. 

Budapest, Dalmatiener Mária) 1960. augusztus 13-tól a magyar 

állambiztonsági szolgálat ügynöke volt. Barják László rendőr 

százados szervezte be a BM. Politikai Nyomozó Főosztályának 

kémelhárító osztályáról (II/2-f), hazafias alapon, "Sárosi" fedő-

névvel. Schönthal akkor idegenvezetőként dolgozott az IBUSZ-

Schöntál Henrik 
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nál. Közgazdasági egyetemet végzett, KISZ-tag, s "a népi demok-

ráciához hű" kategóriába sorolták. A BM. III. Állambiztonsági 

Főcsoportfőnökség megalakulása (1962. augusztus 15.) után át-

vette a Kémelhárító Csoportfőnökség, előbb a III/II-3-b, majd a 

III/II-6-c, azt követően a III/II-9-b; 1968. szeptember 15-én átad-

ták a hírszerzésnek (III/I), amely az 1-c osztályon kezdte foglal-

koztatni, majd onnan 1969. január 7-én a hírszerzés ismeretlen 

területére helyezték. Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti 

Levéltárában három kötet őrzi jelentéseit. (ÁBTL 3.1.2. M-29204, 

M-29204/1, M-29204/2.) 

Csak a kémelhárítási jelentések kerültek a három dossziéba, a 

hírszerzés dokumentációja – közismerten – még nem tanulmá-

nyozható. A kémelhárítás azért tartotta fontosnak megőrizni eze-

ket a jelentéseket, mert "...nyugati állampolgárokra vonatkozó 

anyagok vannak benne elhelyezve, valamint nyugati utazási iro-

dák alkalmazottaira vonatkozó kompromittáló anyagok." Ez a 

megfogalmazás legtöbbször kém gyanús esetek szereplőit takarja. 

Schönthal Henrik állambiztonsági nyilvántartó kartonja 
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S tegyük hozzá a magyar állampolgárokra vonatkozó terhelő in-

formációkat: rendszerellenes megnyilvánulásokról, disszidálási 

kísérletekről, pénz kiajánlásokról, vám bűncselekményekről, üz-

letelésekről, csempészésekről, az idegenforgalom belső személyi 

viszonyairól, nem különben az idegenforgalmi prostitúcióról. (Az 

utóbbi kategóriáról az ügynök különösen szókimondó, pl. "Z. Ilo-

na kurva", "Edina ügye tisztán nemi vonatkozású", stb.) 

Feladatait elszabotálja, szolgálatunkat semmibe veszi 

Az ügynök és a kapcsolat tartó tisztek viszonya mindvégig 

különös. Schönthal mint „az osztály rossz tanulója” sorozatos 

kritikát kap: hanyag, lusta, nem hajtja végre feladatát; pontatlan, 

lezser, nem figyel, futni hagyja a gyanús személyt, még azt sem 

jelenti, ami a szeme előtt játszódik le; jelentései felszínesek, elna-

gyoltak, hézagosak, nem a lényegről szólnak; az ügynök szemé-

lye is többször ellenőrzésre szorul, mert megmagyarázhatatlan 

lépései vannak, rossz társaságba keveredik, stb. És mindezek – az 

állandó fejmosás és szégyenpadra ültetés – ellenére, az alkalmat-

lannak nyilvánítás mellett a Cég mégsem akar vagy tud megsza-

badulni tőle véglegesen, valamilyen kimondatlan oknál fogva ra-

gaszkodik hozzá, cipeli magával személyiségének terhét, ha néha 

kínos is az. Az ügynök pedig ritkán vet ellent, szánja-bánja vétke-

it, önkritikát gyakorol szovjet módra, s leszegett fejjel fogadko-

zik, hogy soha többé nem fordul elő hasonló hiba. Természetesen 

előfordul, sőt kezdődik minden elölről, az összedobott, semmit-

mondó jelentésektől a kihagyott ziccerekig. Ebből a ritka körfor-

gásból emelünk ki néhány részletet, úgy, ahogyan az a jelentések-

ben konkrétan olvasható. 

 

Az időszak: 1960-62. 

„Kiértékelés: 

„Sárosi erfurti útjáról csak akkor adott jelentést, miután 

vele találkoztunk, s tőlünk informálódott…” „Jellemző 
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a működésére, hogy felderített egy nőt, aki eltűnt Erfurt-

ból, de még annyi fáradságot sem vett, hogy a nő nevét 

megtudja, ami egy idegenvezetőnek gyerekjáték. „ …írt 

egy lipcsei lakosnak, hogy megy és meglátogatja. A lány 

előzőleg itt járt Budapesten egy csoporttal, hazafelé 

disszidálni akart, őrizetbe vették. Nem akar lemondani a 

disszidálásról. De Sárosi szerint semmiféle ellenséges 

tevékenységet nem fejt ki a lány.” 

„Megint olyan felületesen írta le az eseményeket, ami 

szolgálatunk teljes fumigálását jelenti (sic!).Az előfor-

dult személyek adatait nem írta le, noha a névjegyzék és 

a kollektív útlevél rendelkezésére állt.” 

„Sárosi három komoly csoporttal volt és működése azt 

mutatja, hogy csak azt észleli, ami úgyszólván már az 

orra előtt játszódik le. Az a látszat sincsen, hogy egyálta-

lán megpróbálta a csoportokat ellenőrizni, s a kapott 

feladatát, hogy a beutazott nyugati csoportok vezetőit, 

autóbuszvezetőit, vagy olyan személyt, aki feltűnően el-

lenőrzi a csoportot, tanulmányozza. Teljesen elszabotálja 

azzal, hogy azok ’egyáltalán nem érdekesek’. Általában 

neki semmi és senki nem érdekes és viselkedése a szolgá-

latunkat semmibe vevő stílust mutat. A legutóbbi talál-

káról 17 percet késett azzal a mesével, hogy a számlá-

zásnál intézett el gyorsan egy ügyet (valami régi számlá-

ról volt szó, ami ráért volna.) A két nyugatnémet és egy 

amerikai csoportnál nagyon sok tennivaló lett volna, 

Kincses jelentéséből tudjuk…” 

„Javaslat: 

Tekintettel arra, hogy Sárosi Amsterdam-i kiutazása azt 

jelentené, hogy a kiutazó csoport ellenőrzése nem megfe-

lelő lenne kémelhárítási vonalon, így kiutazását nem ja-

vaslom. Az elhárító szakszolgálat nem hézagolhat egy 
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olyan fontos nyugati út alkalmával, mint az Amsterdam-i, 

mert ez az első magyar csoport, amely Hollandiába 

megy ki. Tehát ott egyéb szakszolgálati ténykedés is szük-

ségessé válik. Erre viszont Sárosi semmiféleképpen nem 

alkalmas.” 

Az értékelő tiszttel ellentétben a felettesek mégis úgy dönte-

nek, hogy Sárosi utazzon csak az első Hollandiába látogató cso-

porttal. Hazaérve azonban – egyebek között – a következők de-

rülnek ki: 

 

Az ügynök feladatait elszabotálja, szolgálatunkat semmibe veszi, kiutazását nem 

javaslom 
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„Kár volt kiengedni. Sárosi a kapott feladatait csak 

részben végezte el, a kapcsolat felderítésénél erősen hé-

zagolt. Az idegenvezetőnek csak a nevét írja le, pedig 

idogáltak, beszélgettek, tehát módjában lett volna tanul-

mányozni. Az a tény, hogy a holland idegenvezetőnő férje 

a holland hadsereg tisztje, nagyon érdekes momentum. 

Itt Sárosi szintén nem végzett szakszerű munkát. A többi 

kapcsolatnál is tovább mehetett volna. Pótlólag tisztázni 

kell egy pár adatot, mert megint oda vetett néhány mon-

datot, ahelyett, hogy részletesen leírta volna az esemé-

nyeket.” 

„Sárosi legutóbbi feladatát, hogy a beutazott Monitur-

csoport tulajdonosát, idegenvezetőjét tanulmányozza és 

a csoportot ellenőrizze, egyáltalán nem hajtotta végre. 

Lantos elvtárssal ezt kifogásoltuk. Sárosi ígéretet tett, 

hogy ezen a téren is meg fog változni.” 

„További feladata: 

A 14-20. beutazó amerikai csoport ellenőrzése, az ide-

genvezető és az autóbuszvezető, valamint a kapcsolatot 

felvevő személy tanulmányozása.” 

„Kiértékelés: 

Sárosi ugyan megkapta a csoport ellenőrzésére, a vezető 

tanulmányozására (és a gk.vezetőre is) az oktatást, el-

igazítást, de nem nagyon törődött a csoporttal és felada-

tával, mert a találkozóra jelentés nélkül jött el, azzal, 

hogy nem történt semmi. Lantos elvátrssal együtt erélye-

sen figyelmeztettük kötelmeire, s ezzel kapcsolatban ba-

rátaira, akik közt több disszidens van, kértünk felvilágo-

sítást kártya-és lóverseny játékairól is. Ezzel kapcsolat-

ban elmondott új dolgot is, de mindez nem meggyőző. 

Javaslom Sárosi szoros elhárítási és előéletére vonatko-
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zó adatok megszerzésének foganatosítását.” 

„Sárosi a kapott általános ellenőrzési feladatait szív 

nélkül hajtotta végre, semmit nem tett, hogy egyes sze-

mélyeket, jelenségeket közelebbről megnézzen. Így 

Heinig Albert nyugatnémet állampolgár, mérnököt köze-

lebbről nem tanulmányozta, sőt nem is jelentette. Ez elég 

súlyos dolog, s ezért újra kioktattam, hogy ilyen esetek-

ben tanulmányozás és azonnalos (sic!) bejelentés feltét-

len végrehajtandó.” 1961.V.28. Ózdi, Lantos. 

Lezser, felületes és hézagos 

„Megjegyzés: 

Sárosi a feladatait megint lezseren hajtotta végre: a ka-

pott célpont személynél még azt sem írja le, hogy ki jött 

ki a repülőtérre E. Jenő operatív személy elé. Ugyancsak 

Nem törődött a csoporttal, jelentés nélkül jött, figyelmeztettük, elhárítást fogana-

tosítunk… 
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azt írja három utasról, hogy azok „x” címre elmentek. 

Azt, hogy ki a rokon, barát, ismerős, stb. nem tisztázta, 

pedig kézenfekvő lehetőség volt rá. 

Jelentésében még azt a fáradságot sem veszi, hogy leír-

ja, kiket vártak, csak azt írja, hogy akiket kipipáltam. 

Nem is nézte meg ezeket közelebbről, még csak nem is 

próbálta, pedig megkapta az eligazítást, hogy a reptéren 

várakozókat is invitálja be a reptérről bemenő buszra, s 

próbálja a kapcsolatokat konkretizálni.” 

„Megjegyzés: 

Még mindig felületes és hézagos a tanulmány, márpedig 

nagyon sokszor tettem oktatás tárgyává és Sárosi ezt tö-

kéletesen értette.” 

[Egy kis kitérő azért, hogy bemutassunk egy tipikus esetet a 

kémelhárítás módszereiből, s ez független Sárosi személyétől. 

1961. június 24-én írja Ózdi et.: 

„Bolz Gerhard nyugatnémet autóbuszvezető (volt német 2. 

páncélos divízió) esetleges újra beutazásakor való tanulmányozá-

sát és a szovjet elvtársaknak esetlegesen rá vonatkozó (háborús, 

népellenes bűnösök nyilvántartása) adatok beszerzését javaslom 

azzal, hogy egy akció keretében (ital, nő, csempészetbe vitel) te-

gyük lehetetlenné működését, ami kihat munkahelyére is.”] 

„Kiértékelés: 

Sárosi az általános feladatát, az idegenvezető és az 

autobuszvezető tanulmányozását, valamint a kapcsolat-

felvételek ellenőrzését végrehajtotta, így jelentése érté-

kesnek mondható. Értékéből azonban sokat levon az, 

hogy tanulmányozásai felszínesek és abban nem mélyül 

el. A konkrét kapcsolat felvétel úgy szólván az orra előtt 

játszódott le, de nem próbált közeledni a kapcsolat mi-

kéntjének felderítésére. 
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Szatmári Sándor magyar állampolgár a Mopintour USA 

turista csoport tagjai közül kapcsolatot vett fel Hainen 

K. és Klain G. amerikai egyetemi hallgatókkal. Jellemző 

Sárosira, hogy még egy személyleírást sem adott róla, 

amit utólag kell kérnem, annak dacára, hogy személye-

sen beszélt vele.” 

További feladat: 

„A beutazó Cook csoport általános ellenőrzése. Fouche 

vezető érdeklődési körének és esetleges kapcsolatainak 

megállapítása, valamint konkrétan Fouche-val kapcsola-

tos akcióban közreműködés a megadott oktatás és eliga-

zítás szerint.” 

„Kiértékelés: 

Sárosi azt a feladatát, hogy Fouchet komolyan tanulmá-

nyozza elnagyzolta a saját ’benyomásaival’. Semmi ko-

moly adatot nem tudott produkálni. Jelentése csak tájé-

koztató jellegű, de annak is gyenge.” 

„Megjegyzés: 

Javaslom, hogy komoly nyugati csoportokhoz ne osszák 

be, mert ami az orra előtt lejátszódik azt jelenti, de ami-

ben saját magának közre kellene működni, azt hézagol-

ja.” 
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Részlet Sárosi ügynök 1961. szept.27-i jelentéséből: 

„Brnoi Vásár. Szeretném megemlíteni, hogy az adás-

vevés szalámival, pálinkával és műanyag nyakkendőkkel 

olyan méretet öltött, hogy az már szégyen a Magyar 

Népköztársaságra nézve. Több ízben rendőri beavatko-

zás ellenére intenzíven folyt tovább. Nagyon időszerű 

lenne egy hatásos rendszabály bevezetése.” 

Az időszak: 1962-69 

„Az informátort figyelmeztettem, hogy jelentését megint 

távirati stílusban készítette el, a jövőben nagyobb gon-

dot fordítson a jelentésekre. Felhívtam figyelmét arra, 

hogy a megadott célszemélyek aktív tevékenységéről nem 

írt. „ 

Feladatát elnagyzolta, komoly nyugati csoporthoz ne osszák be, saját közremű-

ködését hézagolja… 



169 

„Sárosi fn. inf. fenti személlyel kapcsolatos jelentése in-

formatív jellegű. Azonosítási lehetőséget nem tartalmaz. 

Felhívtam figyelmét, hogy a jelentések elkészítésénél na-

gyobb figyelmet fordítson arra, hogy bővebb információt 

tudjon beszerezni a minket érdeklő személyekre.” 

„Megjegyzés: 

A fent megjelölt személyre a jellemzést azért kértem, 

mert nevezett esetleges felhasználását tervezzük. A jel-

lemzés igen hézagos. Az inf. szóbeli elmondása szerint a 

kapcsolatuk igen felszínes, ezért részletesebb jellemzést 

írni nem tudott.” 

[Sárosi 1964. október 23-tól 1965. január 15-ig az ENSZ ösz-

töndíjasaként Angliában tartózkodott. Ösztöndíjas tapasztalatairól 

írásban számolt be a BM. III/II-3-b osztálynak, amely a III/I kéré-

sére elküldte azt a hírszerzés 1-b alosztályának is. A jelentés érté-

keléséből idézek.] 

Londonban, az eligazítás ellenére „Örkényfalvi”-nál 

„Az eligazítás ellenére kapcsolatunk Katona Ferencnél, 

az IBUSZ képviselőnél lakott londoni tartózkodása ide-

jén. Mi ettől a lépéstől óvtuk az informátort esetleges 

dekonspiráció kikerülése miatt, amit a III/I csoportfő-

nökség is helyeselt. Olyan hibát ejtettek azonban, hogy 

Londonban nem intézkedtek ebben a kérdésben és ami-

kor kapcsolatunk megérkezett, maga Katona Ferenc be-

szélte rá arra, hogy oda költözzön és ott lakjon mindvé-

gig. Katona Ferenc az Eaton Row 22-24 S.W.I. címen la-

kik, amely háznak a felügyelője egy bizonyos Wiltshire 

nevű személy, aki kezdettől nagy érdeklődést tanúsított 

kapcsolatunk iránt. Egy alkalommal, amikor kapcsola-

tunk Endreffy Miklóssal, a Külügyminisztérium egyik 

szintén Londonban tanuló beosztottjával ment haza, 
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Wiltshire egészen feltűnően megállította őket, érdeklő-

dött, hogy „Mi újság van uraim?”, majd bemutattatta 

magát Endreffynek, aki azonban nem egészen érthetően 

mondta meg a nevét. Wiltshire a nevet tudni akarta, mert 

kétszer élesen visszakérdezte, hogy „Tehát kihez van sze-

rencsém?”. Még a későbbiek során is kérdést tett fel 

kapcsolatunknak, hogy „Kivel volt itt legutoljára?” Ettől 

az esettől eltekintve kapcsolatunk nem tapasztalta, hogy 

ellenőrizték volna, az eligazításban szereplő önellenőr-

zési módszereket felhasználta, de sem külső figyelést, 

sem levélellenőrzést Londonban nem tapasztalt.” 

[Katona Ferenc, az IBUSZ osztályvezetője, MSZMP-titkára 

„Örkényfalvi” fedőnéven beszervezett állambiztonsági hálózati 

személy, – megj.: I.Cs.] 

„Értékelés: 

Sárosi fn. inf. a nyári idegenforgalmi szezonban, mint 

csoportvezető a tihanyi IBUSZ. Kirendeltség vezetésével 

volt megbízva. A jelentés csak általános adatokat tar-

talmaz a munkatársairól és a vele kapcsolatba került 

nyugati utazási szakemberekről. Érthetetlen és ellenőr-

zésre szorul, hogy a BM. Veszprém megyei III/II. alosztá-

lyon megbízott Tóth László r. fhdgy. elvtárs, akinek tartá-

sára az inf. át lett adva, miért nem foglalkoztatta aktí-

vabban. Tóth elvtársat telefonon kértem, hogy írásban 

számoljon be a hozzákapcsolt hálózati személyek munká-

járól. Sárosi és Haraszti L. ellen fegyelmi eljárás van fo-

lyamatban a társadalmi tulajdon hanyag kezelése mi-

att.” 

„Megjegyzés: 

Sárosi fn. inf. elmúlt évi operatív munkájának értékelése 

volt napirenden az előző találkozón. Közöltem vele, hogy 

milyen alapvető hiányosságokat tapasztaltunk az elmúlt 
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időben a munkáját illetően, s így konkrétan felvetettem 

neki, hogy igen felületesek és semmitmondóak a jelen-

tései, nem eléggé öntevékeny, nem igyekszik kiérdemelni 

azt, hogy aktívabban kiálljunk mellette, stb. Konkrét pél-

dákkal illusztráltam az elmondottakat. A fentiekben látta 

munkájának visszaesését. Ennek tisztázása után kötelező 

ígéretet tett arra, hogy ki fogja a jövőben vívni bizal-

munkat és aktív munkát fog végezni. A jövőben sokkal 

aktívabb munkára fogom, konkrét feladatokkal megbíz-

va. „ 

Kabók János r. őrgy. 

„Sok igazság van a jelentésben – ami a helytelen káder-

politikát illeti –, de ez sem menti ezt a sok linkséget, amit 

csinált. Ha tényleg őszinte lesz és akar dolgozni, szóljon. 

Markotán.” 

A következő részlet „Sárosi” kritikáját tartalmazza a BM. le-

járatásával kapcsolatban. 

Az informátor Siófokról jelenti 1968. július 18-án: 

„Ez sem menti azt a sok linkséget, amit csinált” 
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„Siófokon Wossala György üzletigazgató helyettes kije-

lentette barátomnak (ez a fordulat szokásos figyelem el-

terelő fogalmazás az állambiztonság gyakorlatában, va-

lójában Sárosinak mondta, – megj.: I.Cs.), hogy Frank 

Károly üzletvezetővel ő mindent elintéz, mert ő a BM 

embere. Barátom megkérdezte, hogy ezt honnan tudja és 

miért közli ezt vele. A válasz, hogy mert ő tudja és csak 

úgy mondja, de ez jó arra, hogy ha Csercsics üzletigaz-

gatóval valami ellentéte van, Frankra lehet hivatkozni és 

akkor minden rendben van. Csercsics Márton üzlet-

igazgató ugyancsak kijelentette, hogy Frank Károllyal 

nem lehet ugyanúgy eljárni, mint másokkal, mert ő a BM 

embere és ezért kontrakarirozza pl. harisnyaviselés ügy-

ben az igazgató utasítását, aki kötelezővé tette a szobalá-

nyok részére a harisnyaviselést, amit Frank feloldott. 

Csercsics arra a kérdésre, hogy ezt honnan tudja, azzal 

válaszolt, hogy Wossalától. Kijelentette ugyanezt 

Pallágyi László portás a Balaton szállóból: Frank a BM 

embere és ha valami olyant rendel el az üzletigazgató, 

ami neki nem tetszik, azt ő Frankkal elintézi. 

Fenti jelenségek rendkívül károsak. Akár a BM kötelé-

kébe tartozik Frank Károly, akár nem ez a szóbeszéd 

mindenképpen lejáratja mind a BM-et, mind Frankot. 

Megengedhetetlen továbbá, hogy feletteseik utasításait 

azzal ne hajtsák végre, hogy ők különleges emberek, 

mert a BM kötelékébe tartoznak. Ez az állapot meg-

engedhetetlen és sürgős intézkedést kíván.” 

Sárosi roppant fontosnak tartotta, hogy jelentse: a siófoki 

„Európa” szálló drinkbárjában megismerkedett egy Freys nevű 

kövér bécsi drogéria tulajdonossal, aki elmondta, hogy első fele-

ségét a Budapest Bárból vette el Borsányi Saci táncosnő szemé-

lyében. Az egyik esküvői tanúja G. Dénes György szövegíró, 

„Zsüti” volt, akivel legutóbb 6 ezer forintot nyert az ügetőn. 

Sárosi informátor ezt követően gyanúsnak találta, hogy Freys úr 
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épp tőle kérdezi, hogy szokott-e kártyázni, hiszen valóban szokott 

a tihanyi szálló igazgatójával: Röszler Vilmossal és Zsütivel, de 

volt ebben „bizonyos célzatosság és előre elkészítettség”, s „bizo-

nyos előzetes ismereteket feltételez.” Egyéb említésre méltó nem 

történt. A jelentést vette a BM. Somogy megyei Rendőr-

 

Az ügynök kritikája: megengedhetetlen, hogy ők különleges emberek, mert a BM 

kötelékébe tartoznak 
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főkapitányság III/II. alosztálya, Dr. Mátyás József r.szds. és Már-

ton Lajos r. alezredes alosztályvezető. 

 
„Sárosi” informátor utolsó ismert dossziéja, megnyitva: 1968. március 29. 
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Sárosit hamarosan figyelmeztetik, hogy a balatoni kirendelt-

ség vezetőjeként túl sok figyelmet fordít tized rangú ügyekre, pl. 

reklám-és ajándéktárgyakkal való gazdálkodásra, s ráadásul az 

összes illetékes vezetőt fellármázza ezekkel, megvádolva máso-

kat. Ezért kapcsolattartó tisztje jelenti: „Utasítottam Sárosit, hogy 

ne toll- és bicska ügyekkel foglalkozzon, hanem a minket érdeklő 

feladatokra összpontosítson. Ezzel ő is egyetértett és lezártnak 

tekinti a Kamanczáné ügyet.” Kabók János r. alezredes. 

Ha némely olvasónknak – az idősebb korosztályból – eszébe 

jutott az ötvenes években játszott szovjet filmvígjáték: „Uborka a 

repülőtér gyöngye”, az nem véletlen. És a különbség sem. Mert, 

hogy mennyire a magyar sajátosságoknak megfelelően nyúlt mel-

lé a magyar állambiztonság „Sárosi”, mint állambiztonsági háló-

zati személy kiválasztásában, az is kortörténeti tünet: az akkori 

káderpolitika csődje, intellektuális abszurd, a rátermettség hiá-

nyának emlékezetes csúcsa. De bizonyára a kiválasztottat is 

nyomták, mint Krahácsot valahol fönt, ki tudja milyen szinten, s 

miért… 

  

Dr. Ilkei Csaba 

tudományos kutató 
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Dezső János ügynök találkozása  

a "munkás-paraszt hatalommal" 

A most következő ügynöktörténet azzal emelkedik ki a szab-

ványosak közül, hogy olyan általánosítható következtetések levo-

nására alkalmas, melyeket többször is tagadtak az állambiztonság 

vezetői. Azt a gyakorlatot értük tetten, melynek elvi alapjait a po-

litika tartotta elfogadhatatlannak, tényleges létezését az ügyész-

ség utasította vissza, eszközként, módszerként pedig a BM veze-

tése tiltotta, ám csak a kinyilatkoztatások, a hivatalos jelentések 

és beszámolók szintjén. A valóságban támogatták a szovjet példa 

nyomán kialakult gyakorlatot. 

Mit értünk tetten? 

1., Az állambiztonsági hálózati személyt nem zárták ki egy bűn-

cselekmény elkövetése után. Sőt a második után sem akarták, 

hanem mindent elkövettek, hogy megmentsék és kivonják az 

igazságszolgáltatás törvényes rendjéből. 

2., Elvtelen és törvénytelen mentőakciójukhoz nem mást akartak 

felhasználni, mint az MSZMP-t és az ügyészséget. Ez a 

„párttal és a társszervekkel való együttműködés” országosan 

elfogadott volt, eredményét tekintve hol sikerrel, hol anélkül. 

A konkrét esetben a Baranya megyei politikai rendőrség, a 

III/III. illetékese írja összefoglaló jelentésében: 

 

A III/III: „Több kísérletet tettünk az ügynök megmentésére…” 

"...a szigetvári Városi MSZMP. PB. I. titkára, illetve a 

Megyei Főügyészség vezetője felé több kísérletet tettünk 
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az ügynök megmentésére, mivel a felmerült terhelő 

adatokat az ügynök megerősítésére kívántuk felhasz-

nálni."  

3., Miután "intézkedéseink nem vezettek eredményre", akkor is 

csak pihentetni akarják a már kétszer is bűncselekményt el-

követett (és az egyik miatt már börtönviselt) ügynököt, ügy-

védet javasolnak neki, és tanácsokkal látják el azok után, 

hogy a vádiratról előzetesen konzultáltak saját vizsgálati osz-

tályuk illetékes vezetőjével. A mentőakció csak azért nem 

folytatódik, mert az ügynök nem bízik a sikerben, és más úti 

okmányaival tiltott határátlépést követ el Jugoszláviába, ami-

ről a politikai rendőrség úgy értesül, hogy elcsípi az ügynök 

felesége címére Olaszországból érkező levelet.  

A három megye (Zala, Vas és Baranya) által is foglalkozta-

tott ügynök legnagyobb érdeme az volt, hogy igen jó eredmény-

nyel hajtotta végre azokat a feladatokat, melyeket volt politikai 

fogolyként '56-os elítélt társai felderítésével, az "ellenforradalmá-

rok" ellenséges megnyilvánulásai leleplezésével, nem különben a 

belső reakció képviselőinek, a revánsra vágyóknak, – főként ér-

telmiségieknek és egyházi személyeknek, egykori katonatisztek-

nek, csendőröknek – a megfigyelésével kapcsolatban kapott; kü-

lönösen sikeres volt büntetését aktív fogdaügynökként töltve a 

szombathelyi megyei börtönben. 

Három megyében, három fedőnéven 

Dezső János újságírót (1931. június 12., Pécs, Géczi Zsu-

zsanna), aki 1960. április 1-jén amnesztiával szabadult, 1960. au-

gusztus 29-én szervezte be Tóth József r. főhadnagy, a Zala me-

gyei Rendőr-főkapitányság Politikai Nyomozó Osztályának be-

osztottja kompromittáló adatok ('56-os események) alapján "Me-

cseki" fedőnévvel a "reakciós értelmiség és ellenforradalmárok" 

elhárítására. Az ügynök, aki korábban Pedagógiai Főiskolát vég-

zett, s újságíróként dolgozott, beszervezésekor zalaegerszegi la-
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kosként segédmunkás a helyi Finommechanikai Vállalatnál. 

 

Dezső János állambiztonsági nyilvántartó kartonja 

[Hálózati tevékenységéről először 2005-ben értesülhetett a 

közvélemény, amikor az egykori BM. III. Állambiztonsági Fő-

csoportfőnökség néhány főtisztje "Szakértő" listájaként 219 be-

súgó nevét tette fel az Angelfire oldalára. Dezső János neve ma a 

www.utolag.com oldalán, az „Ügynök lista” rovatban Kultúra 2 

alcím alatt olvasható. Jelentéseit négy dossziéban, három fedőnév 

alatt: "Mecseki Zoltán", "Zalai László", "Zalavári Béla" tanul-

mányozhatják a kutatók az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti 

Levéltárában: ÁBTL 3.1.2. M-16223, M-23184, M-29732, M-

29732/1.] 

Noha hivatalosan csak augusztus végén szervezték be, május 

10-én már önként beszámolt kollégáiról, volt börtöntársairól saját 

névvel, a következő jelentést monogrammal írta alá. 
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A. Beszámoló saját névvel 

Októberben azonban tett egy első és utolsó kísérletet, hogy 

szabaduljon vállalt ügynöki kötelezettsége alól. Rendkívüli talál-

kozót kért kapcsolattartó tisztjétől, s kora reggel munkába menet 

egy borítékot nyújtott át, benne háromoldalas „lemondó levele”. 

Azzal az indokkal, hogy az általa figyelt személyekkel szemben 

mint volt börtöntársaival sorsközösséget érez, sajnálja őket, ezért 

jelentései nem volnának tárgyilagosak, félrevezetni pedig nem 

akarja az állambiztonsági szervet. Amely válaszul megvárta mun-

ka után, bekísérte a főkapitányságra, ahol három órán át foglako-

zott vele a Politikai Nyomozó Osztály helyettes vezetője, az al-

osztályvezető és a kapcsolattartó tiszt. Megmagyarázták neki: 

„…mik azok az indokok, amelyek arra kényszerítik, hogy 

elhatárolja magát ezen személyek befolyásától és az 

együttérzést váltsa fel a tárgyilagos értékelés, a megbíza-

tásával járó politikai felelősség.” „Végső soron, amikor 

fel lett téve a kérdés, hogy hajlandó-e továbbra is velünk 

együttműködni, igennel válaszolt. Kérte, hogy nyilatko-
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zatát a történtek ellenére tekintsük semmisnek, korábbi 

felfogását felülvizsgálva, annak megváltoztatására törek-

szik” – írja október 14-i jelentésében a Politikai Nyomo-

zó Osztály V. alosztálya a „Mecseki fn. ügynökkel fel-

merült problémákról” 

Az ügynök, ténylegesen feladva lelkiismereti problémáit, 

morális fenntartásait, gátlástalanul veti bele magát a megfigyelés-

be, kapcsolatteremtésbe, s egyre sűrűbben jelent a volt „ellenfor-

radalmárokról”, F-dossziés személyekről, továbbra is ellenséges, 

reakciós elemekről. 

Köztük van például Pék József, a Zala megyei Nemzeti Bi-

zottság volt titkára, aki börtönéveit együtt töltötte „Mecseki” 

ügynökkel, Hortobágyi László tanár, Fülöp István, volt megyei 

könyvtárvezető, a Nemzeti Bizottság sajtófelelőse, aki megszer-

vezte a Petőfi Pártot, és küldöttnek választották Győrbe; Turáni 

Dezső pedagógus, népművelési osztályvezető; Belinszky Barna-

bás, zalaszentgróti börtöntársa, aki a pécsi egyetemi ifjúság egyik 

hangadója volt októberben; Nagykolozsvári István református 

lelkész Szentgyörgyvölgy községből, akinek megfigyelésére szin-

tén dossziét nyitottak; Eörsi István, Örsi Ferenc és Rákosy Ger-

gely írók; Baloghy Zoltán, Tóth Antal és Takács Elemér újság-

írók; Lóránt Béla pék és ellenséges „galerije” a zalaszentgróti 

művelődési házban; Dr. Germán Gyula osztályidegen ügyvéd; 

Rosta Ferenc olajmérnök; Kelemen Ferenc volt főkönyvelő; Dr. 

Kollega-Tarsoly Sándor volt levéltáros; Tolnai-Tolvaj Károly, a 

„nemzeti szocialisták” rajongója és mások. 

Az ügynök produkálni akar, eloszlatni felettesei korábbi bi-

zalmatlanságát, feledtetni időnként megmutatkozó hanyagságát, a 

szavahihetőségét megkérdőjelező furcsa magyarázatait. Ritka ka-

landba keveredik 1961 májusában, amikor 13-án kellett volna 

Zalaegerszegen megjelennie a beütemezett találkozón kapcsolat-

tartó tisztjével. Ám ő május 12. és 17. között öt napra eltűnt, sem 

a családja, sem az állambiztonsági szerv nem tudott róla. Az 

utóbbi így értékelte akcióját: 

„…magyarázata meseszerűen hihetetlennek tűnő. Zala-
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szentgróton egy személyben Károlyi Tibor nevű unoka-

testvérét véli felismerni, aki 1950 előtt Nyugatra szökött 

és tudomása szerint jelenleg Párizsban él. Produkálni 

akar, hogy korábbi bizalmatlan állásfoglalásunkat meg-

döntse és ezért dönt úgy, hogy követi az illetőt, mivel fel-

tételezése szerint illegálisan tartózkodik az országban. 

Feltételezett unokatestvérét és annak társaságát végig 

követi a megyében, közvetlenül Felsőszentmártonig, a 

határig, azzal a céllal, hogy ott velük együtt elfogassa 

magát és ezzel bizonyítsa hűségét. Tartóját a korábbi ki-

oktatás ellenére sem értesíti, mivel nem akar felsülni 

amennyiben feltételezése nem válik be. Fegyelmezetlen 

és meggondolatlan magatartása éppen az ellenkező ha-

tást váltja ki. A terveiből semmi sem lett, így konkrét té-

nyek nem tudják igazolni cselekedetét.” 

Kapcsolattartó tisztje, Tóth József – aki 1962 júniusában már 

r. százados – bízik a leginkább benne, kevésbé Gárdi Gyula r. őr-

nagy alosztályvezető, akárcsak Németh Nándor r. alezredes, a 

Zala megyei Rendőr-főkapitányság Politikai Nyomozó Osztályá-

nak vezetője. Kapcsolattartó tisztje – akit leveleiben így szólít 

meg az ügynök: „Kedves Jóska!” – azzal érvel, hogy „Az ügynök 

figyelő dossziés személyek ellenőrzésére, volt ellenforradalmár 

rabtársai jelenlegi tevékenységének felderítésére volt nagyrészt 

foglalkoztatva. Jelentései ellenőrzöttek és reálisak.” 

Úgy tűnt, ezen a területen nélkülözhetetlennek bizonyult 

„Mecseki” személye, mert mindenki bizalmába tudott férkőzni, 

kezdeményező volt a kapcsolatok felvételében, ápolásában, meg-

tartásában, önzetlenséget és segítőkészséget mutatott hihetően. És 

a megszólítottak beszéltek, árulkodó információkat szolgáltattak 

jó szándékkal a volt börtöntárs ügynöknek. Ebben a körben tűnik 

fel: Pesti Miklós zalalövői „ellenforradalmár”, Hant Emil börtön-

társ, az Ikarus Kossuth díjas tervezője, Huszár István volt rendőr 

törzsőrmester, a szintén börtöntárs Abod László, Kriskó Ede zala-

szentgróti cukrász, Kiss József a zalaudvarnoki jehovista szekta 

tagja, Gyimesi Lajos rendőri felügyelet alatt álló zalaszentgróti 
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gyógypedagógus, Sebestyén Lajos volt zalaudvarnoki csendőr, 

Serfőző József zeneiskolai tanár, Dr. Jurányi Antal volt rendőr 

ezredes, Vattay Dénes a zalaszentgróti művelődési ház művészeti 

titkára, Kamuti László gimnáziumi tanár, és Adorján Gyula volt 

kisgazdapárti képviselő. 

„Mecseki” persze nem tudja, hogy mást is beszerveztek ügy-

nöknek megfigyelt volt börtöntársai közül, s egy-egy eseményről, 

találkozóról „keresztellenőrzést” szolgáló információk futnak be a 

politikai rendőrségre. 

Első dossziéját 1962. június 21-én zárják le, ekkor azonban 

még nyoma sincs annak, hogy június 18-án kizárták volna a háló-

zatból bűncselekmény elkövetése miatt, mint ahogy ezt tevékeny-

ségének összefoglalójában állítja 1969. február 28-án a BM. Ba-

ranya megyei Rendőr-főkapitányság III/III. alosztálya. A helyes 

dátumot minden bizonnyal a 6-os állambiztonsági nyilvántartó 

kartonja tartalmazza: 1962. augusztus 17-én került irattárba anya-

ga (első alkalommal), ennek okaként azonban nem bűncselek-

ményt tüntetnek fel, hanem alkalmatlanságot. 

Az első sikkasztás fogdaügynöki kedvezménnyel 

Mi történt „Mecsekivel”? Szorítkozzunk szó szerint a politi-

kai rendőrség összefoglaló jelentésére: 

„…a hálózatból kizárták, mivel a zalaszentgróti Járásbí-

róság B.109/1962. sz. ítéletével társadalmi tulajdon sé-

relmére elkövetett sikkasztás bűntette miatt 1 év 6 hó 

börtönre lett ítélve. Ezt követően a BM. Vas megyei 

Rendőr-főkapitányság II/I-3 osztálya a börtönelhárítás 

területére hazafias alapon beszervezte, s a továbbiakban 

fogdaügynökként foglalkoztatta. 1964. május 22-én a 

börtönből kedvezményesen (?) szabadult, majd anyagát 

további foglalkoztatás céljából megküldték a BM. Bara-

nya megyei RFK. Politikai Osztályának.” 
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B. Jelentés monogrammal 
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A Baranya megyei politikai rendőrség 1965. február 15-én 

megnyitotta „Zalavári Béla” ügynök következő munkadossziéját, 

és Bodor Béla r. főhadnagy kapcsolat tartó tiszt irányításával új 

környezetben – Zala és Vas után Baranyában –, az ügynöki tevé-

kenysége első szakaszát lezáró bűncselekményt felejtendő, fog-

daügynökként elért sikereit folytatandó, új fedőnéven új életet 

kezdett Dezső János a III/III. szolgálatában. 

De ugorjunk vissza egy állomást: hogyan teltek Dezső János 

sikkasztásért elítélt rab napjai a szombathelyi Megyei Börtön-

ben, ahol „Zalai László” fedőnéven (váltás „Mecseki Zoltánról”) 

Bozsó László r. százados foglalkoztatta fogdaügynökként? 

Érdekes módon a BM. Zala megyei Rendőr-főkapitánysága 

csak 1963. január 12-én szállítja az ügynököt Szombathelyre, a 

Vas megyei Börtönbe. Addig Zalaegerszegen a megyei vizsgála-

ti osztály fogdájában foglalkoztatják „ügynöki bizalmas nyomo-

zás” céljából, magyarul a rendőrség saját vizsgálatainál működik 

közre konspiráltan. Segíti a felderítést, a vizsgálati fogságban lé-

vők „kombinációs” kihallgatását. Mindezt kifelé „pótnyomozás” 

címszó alatt bonyolítják, ez lehetőséget adott arra, hogy az ügy-

nök a rendőrség épületében találkozhasson feleségével és édes-

anyjával, eredményes besúgó munkájáért pedig jutalmat kapott, 

amit takarékbetét-könyvbe helyeztek és a börtönből való szabadu-

lása után kapott meg. 

A tényleges börtönbüntetés letöltése során, 1963. január 12-

től Szombathelyen a Vas megyei Rfk. II/I-3 osztálya Bozsó Lász-

ló r. százados (áprilistól már őrnagy) aláírásával így határozta 

meg „Zalai László” fedőnevű ügynök feladatait:  

„Munkaterületén és a zárkában igyekezzen elítélt társai-

nak a bizalmát elnyerni és felderítést végezni ismeretlen 

tettesek, bűntársak, orgazdák felderítése érdekében… kik 

azok a személyek, akik a vizsgálat során saját bűncse-

lekményeiket elhallgatták azért, hogy a felelősségre vo-

nás alól kimaradjanak. Folytasson felderítést és kísérje 

figyelemmel, hogy kik azok a személyek, akik szökési 

szándékkal bírnak, vagy éppen meg akarnak szökni, vagy 
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akik ilyen személyeknek segítséget nyújtanak. Továbbá 

figyeljen fel olyan személyekre, akik a munkát meg akar-

ják tagadni, vagy másokat ilyen tevékenységre bírnak 

vagy szervezkednek. Folytasson továbbá hangulat kuta-

tást az elítéltek körében.” 

Nem említették konkrétan feladatai között, de a gyakorlatban 

kiderült, hogy különösen a tiltott határátlépést elkövetett szemé-

lyek érdeklik a vizsgálókat, akár kifelé, akár befelé történt a ha-

tárátlépés, s még nem derült ki az igazi cél, a megbízók vagy a 

társak személye. 

„Zalai” szabad mozgásterületét kihasználva említésre méltó, 

eredményesnek ítélt jelentéseket adott – többek között – Hesz 

Lajos (kizárt hálózati személy), Sommer István, Szenes Károly, 

Papdi Mihály, Liptai László, Lebó István, László János, Tüll Jó-

zsef, Anschbacher Tibor, Burján József, Horváth József, Zagyva 

Lajos, Badi Géza, Gaál Gyula, Botor Gyula, Burai János, Horváth 

Vilmos, Horváth Gyula, Fátyol Károly, Csirbusz János, Csima 

Károly, Dombi János, Gyurka László, Bodajki Lajos fogva tartot-

takról, akik ügyében megfelelő operatív intézkedések történtek a 

büntetések szigorításának következményeivel, más börtönökbe 

történt átszállításokkal, kedvezménymegvonásokkal stb. 

 

 

Kizárják sikkasztás miatt, fogdaügynök és újra a hálózat tagja 

Az összefoglaló jelentés szerint a fogdaügynök „értékesebbb 

munkát végzett” a következők esetében: 

„Hesz Lajos elítélt társadalmi tulajdon sérelmére elköve-
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tett sikkasztás bűntettének felgöngyölítésében; Spack 

Imre, Goman Sándor és Papdi Mihály elítéltek szökési 

szándékának, tervének megakadályozásában; Lebó Ist-

vánnak, a rákospalotai sírásó gyilkosának leleplezésé-

ben; Fátyol Károly elítélt társai rejtekhelyének felderíté-

sében.” 

 

 Fogdaügynökként értékes munkát végzett Szombathelyen 
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Újrakezdés Baranyában 

Börtönből való szabadulása – 1964. május – és Baranya me-

gyei újra foglalkoztatása – 1965. február – között már Baranyába 

költözve, de még fogdaügynöki fedőnevén („Zalai László”) dol-

gozik, jelentéseit a Baranya megyei Rendőr-főkapitányság Po-

litikai Osztályán Fóris százados fogadja, ő tartja a kapcsolatot a 

nagy igyekezettel dolgozó ügynökkel. Ennek az átmeneti idő-

szaknak a legemlékezetesebb jelentései a kémkedési gyanúba ke-

veredett Sz. Tibor körülményeinek feltárásáról szólnak, leleplezve 

egyúttal az ügynök börtönbeli zárkatársát, Erdősi Lajos (gúnyne-

ve: „ Tollas”) fogdaügynököt, akit Sz. Tiborra állított a hatóság. 

(Lehet, hogy az utóbbiért, lehet, hogy a kémkedési ügy kényes 

részleteiért a Politikai Osztály illetékese ezt írta az 1964. augusz-

tus 28-i ügynöki jelentés első oldalára: „Megsemmisíteni!” De 

utasítását nem hajtották végre, a jelentés fennmaradt.) 

1965. január 13-án a Baranya megyei Rfk. Politikai Osztá-

lyának vezetője, Orbán István r. alezredes és alosztályvezetője: 

Nyírfalvi Károly r. alezredes jelenti a BM. III/2 osztályának (ez a 

neve az önálló állambiztonsági nyilvántartásnak, nem azonos a 

III/II-es kémelhárító csoportfőnökséggel!), hogy Dezső Jánossal 

„Zalavári Béla” fedőnév alatt felújították a kapcsolatot és háló-

zati személyként nyilvántartásba vették. 

Az ügynök fokozatosan beépül a pécsi Jelenkor című iro-

dalmi folyóirat szerkesztőségébe, fontos információkat ad Pál 

József íróról és Rákosy Gergelyről, akit nyolc évre ítéltek a forra-

dalomban vállalt szerepéért. Az egyik konspiratív találkozón átad-

ja kapcsolattartó tisztjének véleményezésre a „Varázscsizmában” 

című művét, tanácsot kér kiadására vonatkozóan is, mondván, ez 

anyagilag rendbe hozná. Tevékenységének másik meghatározó 

köre: a volt politikai foglyok, „ellenforradalmárok” megfigyelése, 

kapcsolataik felderítése. Ebből a körbe tartozik: Slapsi János, 

Weinhardt Béla, Vidolovics Nándor, Barczikai László, Sólyom 

János, Kajsza László, Dr. Varga Károly, Zirczy Jenő, Rivészi Já-

nos. (Zircy külön nyilvántartásba sorolt, „volt horthysta alezre-
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des”, különösen feldühíti Orbán osztályvezetőt rendszerellenes 

politikai vicceivel, a Szovjetunió-bírálatával, ezért 1965. június 2-

án utasítja beosztottait, hogy „eljárunk ellene, legalább a száját 

befogjuk”, s foganatosítsanak sürgősen olyan intézkedéseket, me-

lyekkel csökkenthetők az izgató kijelentések.) 

 

Orbán István ezredes Zirczyről: „Eljárunk ellene, legalább a száját befogjuk!!!” 

Közben azért nem szűnik meg az ügynök kapcsolata korábbi 

Zala megyei gazdáival sem. 1966 januárjában jelenti Bodor Béla 

r. főhadnagy, hogy az ügynök a BM. Zala megyei Politikai Osz-

tály és a Katonai Elhárítás írásbeli kérésére Zalaegerszegre 

„lett utaztatva” „Jogász” és „Tuskó” fedőnevű ügyekben. A „Jo-

gász” fedőnevű ügyben dicsértet érdemlően járt el, mert eddig 

ismeretlen kapcsolatokat derített fel Pék József volt „ellenforra-

dalmár” és politikai elítélt vonatkozásában, aki tanácsokkal látta 

el a célszemélyt: a zalaszentgróti Belinszky Barnabást, akinek 

kiterjedt Baranya megyei ismeretségi köre volt. Az ügynök feltár-
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ta a „Jogász” fedőnevű ügy Baranya megyei szálait, ezek nevesít-

ve Bodor főhadnagy szerint: „Péter Károly, volt ellenforradalmár, 

pécsi, Gőbel Ferenc és Mozsgai József volt ellenforradalmár, po-

litikai elítélt szigetvári és Bárdos Károly volt ellenforradalmár, 

politikai elítélt „F” dossziés, siklósnagyfalusi lakos, illetve a Bu-

dapesten élő Rab Kovács Tibor nyilas újságíró, ellenforradalmár, 

politikai elítélt, valamint öccse, Rab Kovács Árpád sásdi lakos.” 

„Zalavári” ügynök arra is felhívta a politikai rendőrség figyelmét, 

hogy ifj. Belinszky Barnabás „ismeri a konspiráció szabályait, 

melyre nyilván áruló ügynök apja és volt csendőr ezredes kapcso-

lata oktatta ki.” 

Az ügynök Somogyhárságyon áll civil alkalmazásban, időn-

ként bejár Pécsre és Szigetvárra. Szeretne bekerülni értelmiségi 

körbe, ehhez kéri az állambiztonság segítségét. Somogyhárságyon 

a helyi svábság összetartását kell meggyengíteni, ellenséges cso-

portosulásukat (Jager, Beck, Deichler családok, Kern József 

volksbundista és mások) felszámolni, továbbá Halász Ottó római 

katolikus plébános reakciós tevékenységét ellehetetleníteni. 1967-

ben sváb esküvőkre is eljár (pl. Hoffmann Márton és Tóth Márton 

esküvőjére), hogy az azokat követő beszélgetéseken információk-

hoz jusson a volt volksbundisták és az SS-be belépettek (Kaiser 

József, Czimmermann János és mások) politizálásáról. A jelenté-

seket Pécsett a „Rózsalak” fedőnevű „T”-lakáson adja át kapcso-

lattartó tisztjének: Bodor Béla rendőr főhadnagynak. 

1967 tavaszán végre sikerül bejutnia a szigetvári kultúrház 

értelmiségi klubjába, ahol Újkéry Csaba művészeti előadó vé-

leményét így foglalja össze: 

„Újkéry állítja, hogy a szigetvári értelmiségi klub men-

tes minden jobboldali vagy revizionista politikai meg-

nyilvánulástól. Ha kezdetben voltak is ilyen jelek, a járá-

si pártbizottság aktívájának (Tömpe) állandó jelenléte, 

az 'ávósspiclinek' tartott Kaszperné jelenléte ezt eleve 

meggátolja. Újkéry szerint az értelmiségi klub működése 

nem más, mint helyezkedni akaró tanárok, orvosok klikk-

je, akik ezt a fórumot is felhasználják káderlapjaik fehé-
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rítésére. Szerinte gerinctelen, elvtelen banda az egész 

gyülekezet. Feltűnő, hogy pl. a mezőgazdasági és ipari 

értelmiség távol tartja magát tőle.”  

 

Az ügynök jelenti Újkéry Csabáról (részlet) 

A politikai rendőrség javasolja, hogy nyújtsanak segítséget 

pedagógusi végzettségű emberüknek a „Szigetvárra történő behe-

lyeztetése érdekében”, mert „Somogyhárságyon a mozgási lehető-

sége erősen korlátozott.” 
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1967 novemberében az ügynök arról tájékoztatja feletteseit, 

hogy Újkéry Csaba révén felvételt nyer a szigetvári értelmiségi 

klubba, információs lehetőségei ezáltal célirányosan javultak. Sű-

rűbben jelent kritikus értelmiségiekről, így például: dr. Med-

nyánszky Sándor járási könyvtárvezetőről, aki szerint több tízezer 

áldozatuk van a „felszabadulás” óta a törvénysértéseknek, a ma-

gyar joggyakorlatnak. Közelébe férkőzik Csirke Ernő volt kis-

gazda vezetőnek, Sólyom János, Mihalik Zoltán és Boglári László 

volt politikai elítélteknek, operatív feladatot kap a Nagy Októberi 

Szocialista Forradalom 50. évfordulóját esetlegesen megzavaró 

ellenséges megnyilvánulások megelőzésével kapcsolatban. 

1968. február 28-án Újkéry megváltozott helyzetéről a 

következőket jelenti „Zalavári”:  

„Újkéry Csaba, ki eddig a szigetvári Műv. Ház művészeti 

előadójaként dolgozott, s a szigetvári értelmiségi (TIT) 

klub szervezője és aktív tagja volt, március 1-án átmegy 

a szigetvári bírósághoz telekkönyvvezetőnek. A klubból 

azonban nem válik ki, új munkahelyéről is vezetni kíván-

ja.”  

Jelentésében ezt követően arról számolt be, amiért Újkéry is 

„ellenséges beállítottságú személy” lett feletteseinél: 

„Újkéry arról beszélt, hogy lejárt a káder-világ, amikor 

az értelmiséget magyartalan és kulturálatlan népművelé-

si program végrehajtására kényszerítették felülről jövő 

pártirányítással és kontárok kezére bízták a kultúra 

ügyét. Most, hogy nyilvánvalóvá vált az irányított kultú-

ra csődje, s nyugati friss levegő érkezett, már lehet nívós 

és magyar dolgokat produkálni. Csirke Ernőt nevezte 

meg a klub eszmei vezetőjének, aki magas műveltséggel, 

széleskörű tapasztalataival és népszerűségével szinte 

eszményképe Csabának. Elmondta, hogy szabad, kritika-

ilag fejlett szellemet kívánnak megteremteni…külföldi 

élménybeszámolók tartását tervezik, s ha mód nyílik rá, 

külföldi utazások szervezését…az a cél, hogy ily módon 
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is közelebb hozni az értelmiséget a modern Nyugathoz, 

felüdíteni a húsz éves szellemi terror után. Csaba nem 

nagy kaliberű ember, de van szervezőképessége, az általa 

hangoztatott „magyarság” inkább divatos póz” – írja az 

ügynök. 

Jelentéséről a Baranya megyei III/III osztály tájékoztatja a 

III/II-b alosztályát is (kémelhárítás), a politikai rendőrség vezetője 

pedig kézírással kritikusan figyelmeztet:  

„Javaslom eldönteni, hogy ki foglalkozzon a jelzéssel. 

Már három 'ü' (ügynök) van foglalkoztatva, de feladatuk 

nincs összehangolva.” 

 

Vezetői megjegyzés: A három ügynök feladata nincs összehangolva. 

Ezt követően felélénkül a felderítő munka, mely nemcsak 

Újkéryt és Csirkét érinti, hanem Mihalik Zoltán, Várnai Zoltán és 

Weinhardt Béla ellenséges érzelmű pedagógust, Légrádi Sándor 

volt „ellenforradalmár”, disszidens, csempész gyanús tevékeny-

séget folytató osztrák állampolgár zalaegerszegi kapcsolatát: 

Gregorics Sándort, továbbá Völgyi Géza, Boglári Sándor és Só-

lyom János külön nyilvántartásba sorolt politikai elítélteket, s 

visszatérően Halász Ottó plébánost, akiről folyamatosan tájékoz-

tatják az egyházi elhárítást is. 
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Második bűntett és mentési kísérlet 

 

 Dezső János egyik Baranya megyei munkadossziéja 
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 „Zalavári” utolsó jelentései példás igyekezetet mutatnak, 

buzgó aktivitást, bizonyítási kényszert, mert bajban van. Még be-

számol arról, hogy meglátogatta Zalaegerszegről Pék József „el-

lenforradalmár”; értékesnek nevezett jelentést ad Dr. Tóth László 

volt horthysta rendőrtiszt és baráti köre ellenséges beállítottságá-

ról; a vásárosbérci Lutz László pedagógus információi nyomán az 

1956-ban a bajai Pandúr szigeten elrejtett fegyverekről; felkeresi 

Vajgert György és Bakocs Sándor volt politikai elítélteket, s olyan 

információkat szerez tőlük, melyeket rendőri intézkedések követ-

nek. („Zalavári” „jó munkája” nyomán a politikai rendőrség 4 

személyt rendőrhatósági figyelmeztetésben részesített, két „F” 

dossziés személyt pedig rendőrhatósági felügyelet alá helye-

zett.) Aztán már kizárólag saját ügyével foglalkozik, amit rögzít a 

politikai rendőrség, kifejtve saját véleményét is a tervezett és kö-

vetendő lépésekkel együtt az ügynök megmentéséért. 

1968 augusztusában „Zalavári” egyik jelentésének végén 

„Megjegyzés” címszó alatt kapcsolattartó tisztje: Bodor Béla r. 

főhadnagy ezt írja: 

„Ügynökünk a találkozón jelentette, hogy ügyében a 

Szigetvári Rendőrkapitányság a vizsgálatot befejezte, s 

a könyvszakértő véleménye alapján sikkasztás és csalás 

bűntette miatt 3.408 Ft. értékben eljárás indult ellene. 

Az ügynök a találkozón kérte, hogy tolmácsoljam Veze-

tőm (sic!) felé azt a kérését, hogy utoljára nyújtsunk se-

gítséget neki, s ezt ő további becsületes munkájával meg 

fogja hálálni. 

Véleményem szerint „Zalavári” fn. ügynökünk anyagi 

kérdésekben nem teljesen megbízható, ilyen tekintetben 

magatartása kifogás alá esik, hasonló önelszámolásos 

beosztást a jövőben nem végezhet. 

Ügynöki munkáját figyelembe véve az utóbbi években ki-

fogás ellene nem merült fel, jelentései általában a reális 
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helyzetet tükrözik, ezt bizonyítják korábbi III/e (szobale-

hallgatás, – I. Cs.) , illetve „K” ellenőrzés (postai kül-

demények ellenőrzése, – I. Cs.) és más ügynökön keresz-

tül történt ellenőrzéseink is. Ügynöki munkáját szívesen 

végzi. 

Az ügynök elmondása szerint – amennyiben eljárás nem 

indulna ellene – a pécsi Állami Biztosítónál eddigi jó 

munkája alapján véglegesítenék. Ez életcéljának is meg-

felelne, s az állambiztonsági szervek részére is sokkal ak-

tívabb munkát tudna kifejteni. 

A fentieket figyelembe véve javaslom az ügynököt a fel-

merülő terhelő adatokkal ügynöki munkájában megerő-

síteni.”  

1969. január 16-án az állambiztonsági szerv vezetője úgy 

dönt, hogy az ügynököt bizonytalan ideig pihentetik. (Munkát 

nem végez, de továbbra is a hálózat tagja.) Utolsó munka dosszié-

ját 1969. február 28-án zárta le a Baranya megyei politikai rend-

őrség, a III/III. 

A végkifejletet pedig idézzük a III/III. 1969. február 28-án 

kelt összefoglaló jelentéséből: 

„Zalavári Béla” fn. ügynök ellen a szigetvári Városi és 

Járási Ügyészség B.10.109/1968/10.számú, 1968. dec-

ember 29-én kelt határozatával a társadalmi tulajdont 

folytatólagosan és visszaesőként károsító sikkasztás 

bűntette miatt 3913 Ft. összegben vádiratot bocsátott ki. 

Az ügynök a fenti cselekményével kapcsolatosan kezdet-

ben egyáltalán nem, később is csak részben volt őszinte, 

azt mint pénzügyi szabálytalanságokat igyekezett beállí-

tani, mindössze 700 Ft.-ot ismert el, mint olyan összeget, 

amely véleménye szerint a sikkasztás tényét kimeríti. 
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Az állambiztonsági összefoglaló jelentés 1. oldala 
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Az állambiztonsági összefoglaló jelentés 2. oldala 
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Tekintettel arra, hogy ügyében a vizsgálat, illetve a nyo-

mozás 1968. május 23. óta folyamatban volt, a szigetvári 

Városi MSZMP. PB. I. titkára, illetve a Megyei Fő-

ügyészség vezetője felé több kísérletet tettünk az ügynök 

megmentésére, mivel a felmerült terhelő adatokat az 

ügynök megerősítésére kívántuk felhasználni. 

Intézkedéseink nem vezettek eredményre, így 1969. janu-

ár 9-én közöltem az ügynökkel, hogy az ellene folyamat-

ban lévő bűnügyben nem tudunk segítséget nyújtani. Ja-

vasoltam, hogy fogadjon ügyvédet, majd a vádirat alap-

ján a Vizsgálati Alosztály vezetővel történt előzetes kon-

zultáció alapján tanácsokkal láttam el. Ezzel egyidejűleg 

az ügynök pihentetésére tettem javaslatot. Az ügynök – 

védőjéül Dr. Göbölös László pécsi ügyvédet választotta –

, aki az ügyet elvállalta és abban intézkedett. 

„Zalavári Béla” fn. ügynök 1969. január 25-én 09.00. 

órakor telefonon arról értesített, hogy ügyvédje azzal 

biztatta, hogy a vádiratban megjelölt összegből kb. 700 

Ft. marad, amely a sikkasztás tényét kimeríti, a többi ki-

védhető, s így minimális ítéletet vár. Közölte, hogy az 

1969. január 28-i bírósági tárgyalást követő napon be-

utazik Pécsre, s részletesen beszámol a tárgyalásról. 

Nagy László nyugdíjas tűzoltó szds. bejelentése, ill. „Za-

lavári Béla” fn. ügynök által Olaszországból felesége 

címére küldött levél alapján megállapítottuk, hogy 1969. 

január 25-én Nagy László pécsi lakos nevére szóló Ju-

goszláviába érvényes úti okmányokkal tiltott határátlé-

pés bűntettét követte el. 

A rendelkezésünkre álló adatok alapján a BM. Baranya 

megyei RFK. III/1. alosztálya a bűnvádi eljárás lefolyta-

tására tett javaslatot. 
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1969. február 24-én kelt kizárási javaslat alapján „Za-

lavári Béla” fn. ügynökünket a hálózatból kizártuk. 

A fentiek alapján javaslom „Zalavári Béla” fn. ügynök 

H-26171 sz. „M” dossziéjának II. és III. kötetét irattárba 

helyezés céljából a BM. III/2. osztályának megküldeni. 

Nyirfalvi Károly r.alezr .alosztályvezető; Bodor Béla r. 

szds.” 

Dezső János állambiztonsági hálózati személy találkozása 

véget ért a „munkás-paraszt hatalom” állambiztonsági szervével. 

 

Dr. Ilkei Csaba 

tudományos kutató 

 



200 

Állambiztonsági háttér 1977-1987  

 A Dégen saga – Versenyelőny: a múltban való jártasság 

A sanghaji világkiállítás 

magyar pavilonja körül kavart 

botrány főszereplőjéről, a 

Gyurcsány-kormány megbí-

zásából tevékenykedő 

Genexpo 2010 Hungary Kft. 

ügyvivőjéről, a közreműködő 

Locomotív Travel utazási 

iroda tulajdonosáról, Dr. Dé-

gen Istvánról azt írja néhány 

jobboldali lap, hogy  

"1977-től 1987-ig a Bel-

ügyminisztérium III/1-es 

csoportfőnökségének D-

24-es, szigorúan titkos 

hírszerzési tisztjeként" ténykedett, továbbá a "D-24-es 

ügynöké a sanghaji szállítás is". 

A feltehetően közös informátor csak három tényben tévedett: 

A., III/1-es csoportfőnökség sohasem létezett, a III/1 az állambiz-

tonsági vizsgálati önálló osztályt jelentette, ahol Dégen soha-

sem dolgozott. 

B., A D-24-es nem lehetett ügynök, mert a szigorúan titkos tiszt 

nem hálózati személy volt (ügynök, tmb., tm.), hanem a hiva-

talos állomány fedő munkahelyen dolgozó operatív tagja. 

C., Dr. Dégen István valójában a III/I-es hírszerző csoportfőnök-

ségen kezdett dolgozni, annak is a 10. osztályán (személyi 

 

Dégen István aktív szt-tiszt korában 
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ügyek, kiképzés, módszertan), de ott nem 10 évet töltött, ha-

nem mindössze egy hónapot: 1977. május 1-től június 1-ig. 

Akkor tartósan átvezényelték a kémelhárítási csoportfőnök-

ség, a III/II. 10. osztályára (nemzetközi együttműködés, ide-

genforgalom; elhárítás harmadik országban; különleges vona-

lak; terrorelhárítás; figyelési és ellenőrző pontok; vám és 

nemzetközi vonal; szállodák, idegenforgalom), majd hivata-

losan át is helyezték 1982. október 1-jén a III/II-10-re, ahon-

nan előbb a III/II-12-re került (követségek, rezidentúrák vé-

delme, különleges vonalak), s végül a III/II-12-c alosztályon 

tartósan a külügyminisztérium és a nemzetközi sajtó „célfel-

adataival” foglalkozott 1987. augusztus 31-ig, amikor is az 

MSZMP KB apparátusába történt kinevezése miatt kérelmére 

elbocsátották. 

Ennyit a pontosságról és a szakszerűségről. 

Dégen István (1949. dec-

ember 30., Budapest, Bán Er-

zsébet) a külkereskedelmi fő-

iskola után elvégezte a köz-

gazdaság-tudományi egyete-

met, ahol doktori fokozatot is 

szerzett. 1971-ben kezdett dol-

gozni a Malévnél mint üzletkö-

tő, ugyanebben az évben belép 

a pártba, 1973-tól a moszkvai 

képviselet megbízott irodave-

zetője, 1974-76 között a tiranai 

Malév-Hungarocamion közös 

képviselet vezetője, a párttitkár 

helyettese. 

Állambiztonsági karrierjé-

nek osztályharcos bázisát, s 

egyben garanciáját családi vi-

szonyai alapozták meg, apja és apósa révén. 

 

Dégen Imre államtitkár, az OVH elnöke 
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Apja és apósa 

Apja: Dégen Imre mérnök (1910-1977), a munkásmozgalom 

harcosa 1934-től, a kommunista pártnak 1945-től tagja; Csepel 

Mérnöki Hivatalának vezetője, az újjáépítés egyik műszaki irányí-

tója; tagja az Országos Földbirtokrendező Tanácsnak, részt vesz a 

földreform végrehajtásában. A szövetkezeti mozgalom szervezője, 

1948-tól a Magyar Országos Szövetkezeti Központ vezérigazga-

tója, később a SZÖVOSZ elnöke. 

1955-től a vízügyi szolgálat vezetője, előbb mint főigazgató, 

majd 1968-tól 1975-ig államtitkári rangban az Országos Vízügyi 

Hivatal elnöke. 1970-től c. egyetemi tanár, a Budapesti Műszaki 

Egyetemen a vízgazdálkodási tanszéki csoport vezetője. Munkás-

ságához tartozik a hatékony árvízvédelem, belvízvédelem, a víz-

építőipar, a korszerű vízgazdálkodás megteremtése, az új vízügyi 

törvény (1964: IV. tc.) megalkotása; az egységes vízügyi igazga-

tás szervezetének kiépítése, a vízgazdálkodás távlati fejlesztési 

koncepciójának kialakítása és a tervezés alapjául szolgáló orszá-

gos vízgazdálkodási keretterv kidolgozása. Megindította az új 

társulati mozgalmat, európai szintre emelte a vízügyi szakembe-

rek képzését; árvízvédelmi kormánybiztosként sikeresen irányí-

totta az 1965. évi nagy dunai árvíz és az 1970. évi Tisza-völgyi 

árvíz elleni védekezést. Az OVH szervezetében környezetvédelmi 

alosztályt hozott létre. 

Szakmai érdemei elismeréseként 1997-ben domborművét el-

helyezték a szegedi ATIKÖVIZIG bejáratának előterében.(Lapis 

András alkotása.) 

A nyilvánossággal együtt azonban nem ismerjük fia, Dégen 

István kézzel írt 1976-os belügyi önéletrajza azon mondatának 

konkrét tartalmát, mely rá vonatkozóan így hangzik:  

"Ellenforradalom alatt, ill. után a rend helyreállításán és 

a munka beindításán dolgozott". 
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Dégen István önéletrajza 1976-ból,(1. oldal.) 
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Dégen István önéletrajza 1976-ból,( 2. oldal.) 
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Dégen István állambiz-

tonsági tiszt a csoportfőnök-

ségen belül házasodik: elve-

szi a III/II. kémelhárító 

csoportfőnök (1974-1977), 

egyben BM. III. főcsoport-

főnök-helyettes Havasi 

László r. vezérőrnagy 

(1922-1992) leányát, Ibo-

lyát. 

Havasi László (1922. 

június 17., Pápa, Kádi Má-

ria) 1945-ben politikai 

nyomozóként kezdi a Buda-

pesti és Vidéki Főkapitány-

ság Politikai Osztályán; végigjárja az ÁVO , illetve az ÁVH rang-

létráját őrnagyi rangig, alosztályvezető, osztályvezető-helyettes, 

osztályvezető, főosztályvezető egyebek között Miskolcon, Heves, 

Veszprém, Borsod-Abaúj-Zemplén és Pest megyében. 1952 és 54 

között állambiztonsági tanulmányokat folytat a Szovjetunióban. 

1956. október 28-án Veszprémben letartóztatták, november 4-ig a 

megyei börtönben őrizték, akkor a szentkirályszabadjai szovjet 

alakulat kiszabadította. November 4. és 12. között a szovjet ala-

kulatokkal együtt részt vett a forradalmárok felkutatásában, őri-

zetbe vételében és kihallgatásában, – ahogy erről önéletrajzában 

beszámol. 

1958-tól a BM II. Politikai Nyomozó Főosztályának külön-

böző osztályain kap vezető beosztást (II/5 osztály: főoperatív be-

osztott; II/7 osztály: mb. osztályvezető-helyettes, majd mb. osz-

tályvezető; II/9 osztály: osztályvezető-helyettes.) 1962-63-ban 

rövid kitérő következik: a III/V, az Operatív-Technikai Csoport-

főnökség 1. osztályának vezetőjeként a postai levélellenőrzést, a 

figyelő, lehallgató, beépítő, kiemelő és fototechnikai szaktevé-

kenységet irányítja. Az MSZMP KB Politikai Főiskolájának el-

végzése (1963-65) után végleg a III/II. kémelhárítási csoportfő-

 

Havasi László r. vezérőrnagy, a III/II. cso-

portfőnöke 
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nökségen köt ki, a III/II- 6 osztály és a III/II-4 osztály vezetése út 

a csoportfőnök-helyettesi poszthoz (1966-1974), amit a csoport-

főnökség követ 1974-től egészen nyugállományba helyezéséig, 

1977. június 30-ig. 

Dégen István szigorúan titkos állományú r. százados sógora, 

ifj. Havasi László szintén állambiztonsági tiszt a III/2 önálló osz-

tályon. 

Dégenné Havasi Ibolya (1946. január 21., Budapest, 

Mutdner Matild) szintén a Malévnél kezd dolgozni 1973-ben 

utasszervezőként, később részlegvezető, osztályvezető, 1996 és 

2001 között Hamburgban az Észak-Németországi területi igazga-

tóság igazgatója. 1993-tól napjainkig a Lion's Klub Lady Victoria 

Klub alapító elnöke. 

Újságírók, célszemélyek, sajtótitkárok 

Mi volt a feladata fedőmunkahelyén, a Malévnél a "D-24"-es 

szt-tisztnek, aki így haladt a ranglétrán: r. hadnagy 1977. május 1-

től; r. főhadnagy 1981. április 1-től; r. százados 1986. április 1-től. 

Ez abból a személyi minősítésből derül ki, amely 1987. március 

13-án készült a III/II-12/c alosztályon. Idézünk belőle: 

"Fedőmunkahelyi feladata a hazánkba utazó, illetve a 

Budapestre akkreditált nyugati újságírók körében a fel-

derítő, szűrő-kutató munka végzése, tippkutató, tanul-

mányozó feladatok ellátása, a feldolgozás alá vont cél-

személyek operatív ellenőrzésének elősegítése, valamint 

a kapitalista követségek sajtótitkáraival hivatalból ki-

alakított kapcsolattartásból származó operatív informá-

ciók továbbítása, illetve a társadalmi szervek kéréseinek 

teljesítése." 
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A „D-24”-es szt.-tiszt személyi minősítése 1987-ből (1-3 oldal) 
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Milyen sikerrel látta el ezt a feladatát? Erre is választ ad mi-

nősítése: 

Dégen István eskütételi jegyzőkönyve 
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"Dégen elvtárs fedőmunkahelyi vezetői munkájával elé-

gedettek. Munkáját a jó felkészültségének köszönhetően, 

szakszerűen és körültekintően látja el. Részben a koráb-

bi, részben a jelenlegi beosztásából adódóan sok külföldi 

– köztük nyugati – kapcsolatokkal rendelkezik. Saját biz-

tonsági helyzete érdekében fontos feladata, hogy az új – 

elsősorban nyugati –, illetve az egy-két vagy ennél több 

év eltelte után ismét felújított kapcsolatait jelentse." 

Azért akad hiba is a titkos munkában: 

"Az értékelő-elemző és általában az operatív munkájá-

ban az elmúlt két év során lényeges javulás tapasztalha-

tó. Rendszeresebb és gyorsabb lett az operatív munkában 

alapvetően fontos információtovábbítás ugyanakkor ese-

tenként előfordul, hogy fontos operatív adatok – az elfog-

laltságra hivatkozva – késve, vagy már aktualitásukat 

vesztve kerülnek a Központ birtokába. Elismerve a fe-

dőmunkahelyi sokirányú elfoglaltságát, mégis úgy vél-

jük, hogy a további elvárások megvalósítása elsősorban 

Dégen elvtárs saját munkaszervezésétől függ. Mindemel-

lett elismerést érdemel Dégen elvtársnak a kémelhárí-

táshoz való pozitív viszonya, a csoportfőnökségünk és 

ezen belül az osztályunk konkrét feladatainak megoldá-

sában való aktív részvétele." 

Összegezés a jövőre nézve: 

"Dégen elvtárs rendelkezik mind az operatív, mind a fe-

dőmunkaköréhez szükséges szakmai ismeretekkel. Mun-

káját megfontoltan és körültekintően végzi. Csendes, 

nyugodt alaptermészetű embertípus. Határozott maga-

tartású, munkájában megbízható, a saját magával szem-

ben felállított követelményeket a munkatársaitól is elvár-

ja. Gyors felfogóképességű. Pártunk és kormányunk po-

litikáját ismeri, azokat a munkája során hasznosítja. 

Szakmailag és politikailag felkészült, megbízható. A fen-

tiek alapján dr. Dégen István r. szds. elvtárs magasabb 
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beosztás betöltésére alkalmas." 

Azt nem a kutatónak, hanem egy alapos kormányzati vizsgá-

latnak kell eldönteni: történt-e szabálytalanság a sanghaji világki-

állítás magyar pavilonjának tervezését, kivitelezését és működte-

tését illetően, s ha igen, ki a felelős. 

 

A rendezés nincs napirenden 

Azt viszont már tudja a kutató, s többször le is írta tanulmá-

nyaiban, hogy az 1990 utáni politikai elit felkészületlensége, tájé-

kozatlansága és megalkuvásainak sora következtében sikerrel át-

mentett állambiztonsági múlt teljes körű alkotmányos feltárásától 

mindenkor fertőzöttségük fokától függően riadtak vissza a poli-

tikai pártok az elmúlt húsz évben. Felelősek azért, hogy máig 

megmaradt a tisztázatlanság, a bizalmatlanság légköre, az aktuál-

Dégen István a sanghaji expo magyar pavilonjában tájékoztatja Yves Leterme 

belga miniszterelnököt, a háttérben Kuti László főkonzul a belga miniszterelnök-

kel 
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politikai haszonszerzés lehetősége; az egykori állambiztonsági 

hálózati személyek és hivatalos kapcsolattartóik a mai napig nem 

távoztak a közéletből és a közvéleményt formáló személyiségek 

köréből, sőt, közülük válogat mindegyik négyévente jövő-menő 

kormány, politikai döntéshozó, elfogadva, igényelve nyílt vagy 

elvtelen szolgálataikat. 

A volt titkosszolgák pedig csak azt teszik, amire tanították 

őket, s amire a rendezetlen viszonyok immár húsz éve lehetőséget 

adnak: kamatoztatják információs monopóliumukat, kapcsolati 

tőkéjüket, a gazdasági háttérhatalom informális útvesztőinek, kor-

rupt útonállóinak és tágra nyitott kiskapuinak ismeretét. A ver-

senyelőnyt ma a múltban való jártasság jelenti a politika gazda-

sági-pénzügyi holdudvarában. Szervezetten fel tudják osztani az 

országot érdekszférákra, s ha mindehhez ügyesen társítják profi-

táló kapcsolataikat a multi- és transznacionális nagyvállalatokkal, 

a gátlástalan nemzetközi nagytőkével, a Round Table hálózatával, 

akkor továbbra is ők lesznek a pályázatok favorizált győztesei és 

bárhol képviselhetik kis hazánkat a nagyvilág rendezvényein. 

Az átmentett állambiztonsági múlt érintett kérdéseinek rendezése 

nem szerepel sem az Országgyűlés, sem a kormány napirendjén. 

Dr. Ilkei Csaba 

tudományos kutató 

 



214 

Szőcs Géza magyar kultúráért felelős 

államtitkár 1987-ben németségére hi-
vatkozva németesítését kérte az NSZK-

ban 

A francia köztársasági el-

nök, Nicolas Sarkozy 82 éves 

édesapjának, a Párizsban élő 

nagybócsai Sárközy Pál is-

mert kortárs művész digitális 

színezésű képeiből rendezett 

belgiumi kiállításáról sugár-

zott riportot vasárnap este az 

MTV híradója. Nem tudni, 

hogy az esemény fontossága, 

vagy a Nemzeti Erőforrás Mi-

nisztériuma kultúráért felelős 

államtitkárának, Szőcs Gézá-

nak a jelenléte indokolta, de 

tény, az MTV Brüsszelből a 

helyszínre, Bruggebe küldte 

állandó tudósítóját. 

A sugárzott képek tanúsá-

ga szerint a magyar kultúráért felelős államtitkár vidáman pezs-

gőzött az alkotóval, Sárközy Pállal, miközben nagy bátorsággal 

szembedicsérte meg nem tagadott magyarságáért. 

Szőcs Géza 
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Idézzük az elhangzottakat: 

Tudósító: – ... a magyar kultúráért felelős államtitkár a 

kiállítás megnyitóján azt mondta: Sárközy Pál pályafutá-

sa során mindig büszkén magyarnak vallotta magát. 

 

Sárközy Pál 
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Szőcs Géza: – Ez a ragaszkodás tiszteletet parancsol és 

erre szeretettel lehet válaszolni, megbecsüléssel. 
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Jól és szépen hangzik 

ez egy a magyar kultúra 

terjesztéséért, történelmi 

hagyományainak és meg-

tartó szellemiségének őr-

zéséért felelős magyar 

államtitkár szájából. De 

valójában mégis hamisan. 

Mert személyes példájával 

ennek épp az ellenkezőjét 

bizonyította. Ő ugyanis 

németségére hivatkozva 

nem politikai menedékjo-

got, hanem németesítését 

kérte, amikor 1987-ben az 

NSZK-ba disszidált. 

Erről szól a BM III/I. 

Csoportfőnökségének, a 

hírszerzésnek 1987. szept-

ember 10-i feljegyzése. A 

"Szigorúan titkos! Külö-

nösen fontos!" minősítésű 

operatív tájékoztatót sze-

mélyesen Bogye János 

rendőr vezérőrnagy, a hír-

szerzés csoportfőnöke, 

egyúttal állambiztonsági 

főcsoportfőnök-helyettes 

írta alá, s tájékoztatásul 

megküldték a politikai 

rendőrségnek: a III/III-as 

csoportfőnökségnek. 

(ÁBTL. 2.7.1. NOIJ. III/I-

178/1987.) 

 

Bogye János 

 

Makra Zoltán 
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A magyar emigráció 

megütközött azon, hogy 

Szőcs Géza, az Erdély-

ből Magyarországra te-

lepült ellenzéki Magyar-

országon magyarságával 

hivalkodott, az NSZK-

ban pedig németségével 

hozakodott elő. A Mün-

chenben megjelenő 

"Nemzetőr" olvasókö-

zönsége és a hazafias 

emigráció felháborodá-

sára Makra Zoltán, a 

Nemzetőr főmunkatársa 

és Kecskési Tollas Tibor főszerkesztő fellépett Szőcs németesíté-

si kérelme ellen. Az erkölcsi elítélés következtében a német ható-

ságok Szőcs Gézát 48 órás határidővel kiutasították az NSZK-ból. 

Szőcs akkor úgy magyarázta távozását és visszatérését, hogy, 

noha valóban németesítését kérte, meggondolta magát. A magyar 

hírszerzés megállapítása szerint Szőcs ezek után ahol csak tudott, 

ártott Makrának és Kecskési Tollasnak. 

Míg tehát a 82 éves Sárközy Pál pályafutása során mindig 

büszkén magyarnak vallotta magát, s ez a ragaszkodás tényleg 

tiszteletet parancsol, nem mondhatjuk el ugyanezt Szőcs Gézáról, 

akinek ma magyarságában megingathatatlan ember módjára kell 

(kéne) a magyar kultúra feddhetetlen és hiteles felelősének lenni 

itthon és külföldön. 

Kínos előzmény. Ha a kormány összeállítója tudott róla, ak-

kor azért, ha nem, akkor azért. Ámbár ennél nagyobb személyzeti 

hibákat is elkövetett. 

 

Dr. Ilkei Csaba 

tudományos kutató 

 

 

Kecskési Tollas Tibor 
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Állambiztonsági fonákságok szilvesz-

terre 

 „Ki volt ez a marha, aki ezt csinálta, és miért?” 

A véresen komoly állambiztonsági, titkosszolgálati munka 

sem nélkülözte az élet derűsen fonák oldalát, hol megérintette a 

humor már mérhető fokát, hol kifejezetten vicces helyzeteket 

produkált, hol tragikomikusan fordult bánatról mosolyra, s vissza, 

mosolyról bánatra egy-egy valóságos esemény. 

Minderről jelentéseket is kellett írni, hivatalból és szabályo-

san, előírás szerinti formaságoknak eleget téve, egy pillanatra sem 

kiesve a kötelességszerű szerepből. Persze azért voltak árnyalat-

nyi különbségek a hivatalos állomány tagjai és az állambiztonsági 

hálózati személyek jelentései között. Az utóbbiak helyenként és 

időnként a civil élet lezser megfogalmazásaival, kiszólásaival és 

minősítéseivel szabadosan fűszerezték az általuk megfigyelt je-

lenségeket, pongyolán vagy hivataloskodva, de tekintélyt nem 

tisztelően adták vissza jeles személyiségek szavait, viselkedését, 

megnyilvánulásait. Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti 

Levéltárában mindegyikre találunk példát. Íme néhány. 

Rácsapott az akcióparancsnokra 

Az első példa arról szól: nem elég egy akciót sikeresen vég-

rehajtani, azt úgy is kell befejezni, hogy mielőtt elhagynánk a bi-

zalmas nyomozás helyszínét, szépen és halkan csukjuk be gépko-

csink ajtaját, nem pedig rácsapjuk az akcióparancsnok bal kezé-

nek harmadik ujjára, mert az a balfácán aztán okkal ordít és ká-

romkodik, felhívva magára a polgári környezet figyelmét, s vág-

tathatunk a BM. Corvin Ottó Kórház ambulanciájára elsősegé-

lyért. Kész lebukás! 
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Az itt olvasható jelentés 1981. október 19-én készült a Bel-

ügyminisztérium Állambiztonsági Főcsoportfőnöksége III/II. 

csoportfőnökségének 8-A. alosztályán, tehát a kémelhárításnak 

az idegenforgalommal foglalkozó területén, Komornik László r. 

főhadnagy megfogalmazásában. (A név okkal cseng ismerősen: 

Komornik Vilmos r .vezérőrnagy a III/I., a hírszerzés csoportfő-

nöke volt, korábban a BM. Politikai Nyomozó Főosztály osztály-

vezetője.) 

Október 15-én késő este a "B-80" fedőnevű bizalmas nyo-

mozás keretében a "Mérnök" fn. célszemély munkahelyére tele-

pített 3/e rendszabályt kellett kiszerelnie az akciócsoportnak kellő 

biztosítás mellett. (A 3/e rendszabály nem más, mint a szobale-

hallgatásra szolgáló berendezés, a köznapi szóhasználatban: po-

loska. Olvasóink szakismereteinek bővítése érdekében a további 

legismertebb rendszabályok: 3/a: telefonlehallgatás; 3/e: "labda" 

rendszabály, azaz hordozható magnetofonok; 3/r: rejtett foto, op-

tika, video, tv.) 

Miután sikeresen eltávolították a poloskákat, a parancsnak 

megfelelően a megadott gyülekezési pontra indultak. Ott az egyik 

személygépkocsiba – amelyikből Németh József r. őrnagy ak-

cióparancsnok irányította a helyszíni behatolást és a feladatok 

szakszerű végrehajtását – Komornik főhadnagy megkezdte az 

összeköttetést biztosító rádiók elhelyezését a hátsó ülésre, majd 

ezt a műveletet oly hírtelen fejezte be, hogy a váratlanul becsapott 

hátsó ajtó útjából nem tudta kellő gyorsasággal elhúzni bal kezé-

nek harmadik ujját Németh őrnagy akcióparancsnok. 

"Áááuuuuúúúúú!" hagyhatta el ajkát a fájdalmasan bosszús 

hang és tán egy, a jelentésben nem szereplő szaftos káromkodás 

is. De semmi feltűnés, állambiztonsági titkos akcióban nem hasz-

nálunk kék fényt és szirénát. Nyomás az ambulanciára, de csak 

csendben, csak halkan, hogy senki meg ne hallja! 
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… az akcióparancsnok bal kezének harmadik ujját… 
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„Dekonspiráció történt, de nem is akármilyen!” 

A Pannonhalmi Bencés Főapátság főapáti lakosztályát a 

munkás-paraszt hatalom történelmi következetességgel bemikro-

fonozta 1947 és 1990 között. Így volt ez Sárközy Pál főapát 

(1947-1957), Monsberger Ulrik kormányzó perjel (1957-1958), 

Legányi Norbert főapát (1958-1969), Monsberger Ulrik kor-

mányzó perjel (1969-1973), és Szennay András főapát (1973-

1991) idején is, az utóbbi esetében annak ellenére is, hogy 

Szennay főapát úr maga is állambiztonsági hálózati személy volt, 

1963-tól ügynök, majd titkos munkatárs "Szemere László", illetve 

"Szénási" fedőnév alatt írta jelentéseit, bár előfordult, hogy szóra-

kozottságból a saját nevét írta a titkos jelentés alá (Lsd. 

ÁBTL.3.1.2. M-37069/2. kötet, 49. old.). A rendszerváltás után 

1990-től 1992-ig a Magyar Katolikus Újságíró Szövetség elnöke 

volt. 90 évesen ma is a főemelet 404-es szobájának lakója a pan-

nonhalmi főapátság patinás épületében. 

A főapáti lakosztályba "telefon útján történt beépülések" so-

rában egy oly botrányosra sikerült 1961 nyarán – Legányi Nor-

bert főapát idején –, hogy a BM. Győr-Sopron megyei Rendőr -

főkapitánysága Politikai Nyomozó Osztályának vezetője saját 

keze írásával kelt ki példátlan módon azon a jelentésen, melyet 

"Rieger József" fedőnevű titkos munkatárs írt (Kapuy Vitál Ká-

roly bencés gimnáziumi tanár, házgondnok, 1954-től dogozott az 

egyházi elhárításnak előbb ügynökként, majd titkos munkatárs-

ként, "Rieger József" és "Marosi Zoltán" fedőnéven írt jelentései 

nyolc kötetben több mint kétezer oldal terjedelműek, s így meg-

haladják Kiszely István, a családját is besúgó titkos megbízott 

1960-tól "Feledi Zsolt" fedőnéven jegyzett jelentéseinek mennyi-

ségét.) 
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Jelentés a pannonhalmi lebukásról_1. oldal 
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„Dekonspiráció történt, de nem is akármilyen…” 

 

Jelentés a pannonhalmi lebukásról_2. oldal 
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"Ki volt ez a marha, 

aki ezt csinálta, és mi-

ért?" – írta a lap szélére a 

politikai nyomozók pa-

rancsnoka, megállapítva 

mindjárt a jelentés felett 

szintén saját keze írásá-

val: "Dekonspiráció tör-

tént, de nem is akármi-

lyen. Ki adott utasítást 

Tumpeknek a fal vésésé-

re? Jelentést kérek! 

1961. jul.25." 

Akkor most lássuk 

mi is történt "Telefon 

vezeték szerelés Pannon-

halmán" címszó alatt, a 

jelentést tehát adta "Rie-

ger", vette: Horváth Béla 

r. főhadnagy, látta: Mol-

nár István r. százados, 

alosztályvezető Győrben. 

"Június első napjaiban a győri II. Telefon üzemegység 

kijelentése alapján a pannonhalmi főapátság első emele-

ti folyosóján megkezdte a házi szerelő Tumpek József volt 

bencés laikus az új telefonvezeték helyének kivésését. 

Jun.3-án észrevette, hogy a régi vezeték mellett két szál 

külön fut a főapáti és a perjeli telefon felé. Nyomon kö-

vette és azt állapította meg, hogy mind a kettő a fali tele-

fondugóhoz tartozik, míg a másik végén elkerüli a postai 

telefon központot. Ebből azt a következtetést vonta le, 

hogy ez lehallgató vezeték. 

Gyanúját erősítette az, hogy a volt főapáti telefonvezeté-

ket tették át az új főapáti lakosztályba. Holott a régibe is 

 

„Ki volt ez a marha, aki ezt csinálta és miért?” 
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kell egy vonal az orvosi inspekciós szobába, tehát ma-

radhatott volna az eddigi, hacsak nem rendkívüli vonal. 

Tumpek szerint a telefonisták mérgesek voltak, amikor 

észrevették, hogy ő "rájött" valamire. Állítólag valamit a 

győri szerelők ki is vettek a falból, a gipsz mögül, amit 

zsebre vágtak. Tumpek a fali kapcsolót is másnak találta, 

mint a többi mellékállomásét, szerinte egy kis lyuk van 

benne, tehát lehallgató jellegű. Ezt elmondta Vida, Dob-

ra, Kapuy, Monsberger bencéseknek. Tud róla még 

Legányi főapát és Faludi irodaigazgató. Az eset nem lett 

szóbeszéd tárgya. 

Tumpek mindent érintetlenül hagyott, hogy ne legyen baj 

az ő "felfedezéséből". Az a véleménye, hogy az idegen 

drót a kábelfektetésnél került bele a vezetékbe még az 

1959-60-as tanévben. Az bizonyos, hogy Simon Ferenc 

villanyszerelő zavartan viselkedett, amikor magyarázatot 

kért tőle Dobra és Tumpek arra vonatkozólag. 

"Rieger" s.k. 

"Kiértékelés: 

"Rieger" ügynök jelezte az előző találkozón, hogy Pan-

nonhalmán biztosra vette Legányi Norbert főapát és né-

hány bizalmasa, hogy Legányihoz és Monsberger perjel-

hez telefon útján beépült a "Politikai Rendőrség". 

Legányi nem engedte terjeszteni a hírt, de a lebukást 

tényként állapította meg. 

Az ügynök őszinte volt ebben a kérdésben, mert a 3/e 

rendszabály ugyanezt hozta. 

Következtetésként levonható, hogy a telefon többé nem 

használható Pannonhalmán 3/e bevezetésére. 
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Intézkedés: 

A jelentés megküldöm a BM II/5-c alosztálynak." 

Nincsenek megbízható információink az eset fegyelmi kö-

vetkezményeiről. 

Dömötör László a legtermékenyebb újságíró ügynök 

Dömötör László hírlapíró (1923-1976) "Meszlényi Károly" 

és "Varga Sándor" fedőnéven az állambiztonsági szolgálat leg-

aktívabb, legtermékenyebb magyar újságírója volt: jelentéseit 

nyolc kötetben, kb. 2500 oldalon őrzi az Állambiztonsági Szolgá-

latok Történeti Levéltára. 1945 előtt a kormánypárti Pestnél dol-

gozott, majd a Kis Újságnál és a Hétfői Híreknél töltötte a legtöbb 

időt, dolgozott a Lapkiadó Vállalatnál, a film világában és vállala-

ti sajtóberkekben is. Sőt, politikusként a Kisgazda Pártban is meg-

fordult. 

Nyüzsgő nagyvilági életet élt, keveset aludt, rohanva hab-

zsolta az eseményeket, mindenütt ott volt, mindenkit ismert, min-

denről jelentett. Politikusok, művészek, színészek, tudósok, spor-

tolók, bárzongoristák, artisták, sztepptáncosok, ripacsok, stricik, 

főpincérek, kávéházak és kiskocsmák oszlopos figurái, az éjsza-

kai élet hírességei és nappali pillangók egyaránt baráti, ismeretsé-

gi körébe tartoztak. Könnyen és gyorsan írt, hol komolyan, hol 

lezseren. Igényes listát készített például az angol-, a német-és 

oroszbarát újságírókról, a bal-és jobboldaliakról, az urbánusokról 

és a népiesekről, a Gestapó és a KGB besúgóiról. 

Senki sem tartott oly közelről leleplező tükröt a magyar új-

ságíró társadalom történései elé 1945 és 1975 között mint ő, tőle 

tudjuk például, hogy mi történt a Magyar Újságírók Országos 

Szövetségében és a Magyar Írók Szövetségében 1956 októberé-

ben és novemberében, majd a kádári konszolidáció éveiben. Dok-

torálhatott volna Tamási Áronból, Sarkadi Imréből, Pártay Tiva-

darból, Ungvári Tamásból, Boldizsár Ivánból és másokból. 
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„Meszlényi” ügynök egyik dossziéja 1959-60-ból 
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Ismerte a rivalda fényben szereplők emberi gyengeségeit, 

gyarlóságait, adomázott és pletykált is pásztorórákról, ivászatok-

ról, legendás nőügyekről, szerencsejátékosokról, hamiskártyások-

ról, pénzhajhász karrieristákról, sikkasztókról, csalókról. (Fájda-

lom, az utóbbi un. szenzitív adatokat és körülményeket az ÁBTL 

cenzorai kötelességszerűen törölték a kutatók által kért másola-

tokból. Ám szerencsére nem mindenhonnan sikerült a teljesség 

igényével, így véletlenül megmaradt egy-két csemege az utókor-

nak.) 

Mindezek ellenére mint tudományos kutató meglepve tapasz-

taltam, hogy rajtam kívül senki sem kereste még Dömötör dosszi-

éit (az egyetlen kivétel Rainer M. János, akit a dömötöri "életmű-

ből" Antall József besúgói érdekeltek), azokat több hónapi mun-

kával előbb rendeznie kellett a levéltárnak ahhoz, hogy a kutató 

asztalára kerülhessenek. Ha majd egyszer a MÚOSZ-nak más 

vezetői lesznek, akik felébrednek a belterjes szervezeti élet kis-

szerű játékaiból, s időt,pénzt és figyelmet fordítanak a tagságot 

érdeklő, az intézményi múltat feltáró levéltári kutatásokra, értékes 

információkhoz jutnak a szövetség valós története megírásához. 

Itt és most csak a lap szűke megengedte alkalmi (szilveszteri) 

forgácsok "Meszlényi" jelentéseiből. 

„…lakásomon töltött egy pásztorórát” 

1960. "R. Károllyal, a Magyar Nemzet szerkesztőjével 

folyó hó 3-án délután folytattam eszmecserét. Lényeg az 

alábbi. Igen fontos értekezlet színhelye Magyarország, 

mert a szocialista országok vezetői itt gyűlnek össze... R. 

kormány segítséggel Jugoszláviába kell, hogy utazzék, 

mert terv szerint részt kellett volna venni, mint újságíró-

nak a jugoszláv párt kongresszusán. Sajnos azonban 

egyelőre általa ki nem derített erők az útlevél ügyét húz-

ták. Úgy volt, hogy a belgrádi Politika című lap vendége 

március 23-tól, de kiderült, hogy akkor nem mehetett. 

Most a jugoszlávokat úgy értesítették, hogy hétfőn érke-
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zik. Útlevél azonban még nincs a kezében. Az egyik poli-

tikai vezető (pol.biz. tag) felhívta a figyelmét, hogy nyit-

va legyen kint a szeme..." 

(Eddig ez slamposan komoly, de most tessék figyelni: mit tart 

még fontosnak az ügynök közölni a Belügyminisztériummal.) 

"Tudomásul vétel végett közölnöm kell azt még, hogy 

lakásomon töltött akkor egy pásztorórát..." 

 
A kérdés csak az, hogy R. Károly, ez a fontos szerkesztő a 

Magyar Nemzetnél, aki a jugoszláv párt kongresszusára készül 

egy magyar pol.biz.tag segítségével, kivel töltött egy pásztorórát 

az ügynök lakásán? Arra nem is merünk gondolni, hogy netán 

magával az ügynökkel – noha a fogalmazásból ez is következhet 

–, mert az ügynök más helyütt egyes szám harmadik személyben 

„… lakásomon töltött akkor egy pásztorórát.” 
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azt írja magáról, hogy "első felesége egy magas rangú ÁVH-s 

tiszt elvált felesége volt." De hát azért ez sem teljesen kizáró aka-

dály... 

„… négy-öt lány szükség esetén fekszik…” 

1959.” Folyó hó 27-én este Kalmár Pál újságíró és An-

tal Gábor újságíró társaságában Keleti László színész 

lakásán voltunk vacsorán. Keleti azzal a tervvel foglal-

kozik, hogy legális körülmények között elhagyja az or-

szágot és kivándorol Izraelbe. Ezt azzal magyarázza, 

hogy nem érzi itt magát elég biztonságban. Az októberi 

események alatt is ki akarták nyírni... 

A Fővárosi Operettszínház forradalmi bizottságáról be-

szélt érthetően a legtöbbet. Nagyon szidta Latabár Kál-

mánt, aki elfogadta a bizottság elnöki székét, és ma 

mintha mi sem történt volna, él, mint hal a vízben. 

Latabár volt az, aki Borvetőt, Bánffyt és Szentesit arra 

ösztökélte, hogy csak legyenek igazságosak, de szigorúak 

az ÁVH-s besúgókkal és kommunista spiclikkel szemben. 

Így Keletit és Hadicsot tartották annak. Táblára írták ki, 

hogy nem mehetnek be a színházba. Keleti telefonon kö-

nyörgött Latabárnak, hogy akadályozza meg a meghur-

colását, mert az életébe kerülhet. Latabár elhárította 

magától azzal, hogy az igazságnak nem lehet akadályt 

gördíteni útjába. 

November 5-re az ő javaslatára számos színészt meg-

idéztek a Latabár féle bizottság elé.De ezt már nem tud-

ták végrehajtani, mert jöttek a szovjet csapatok. 

Latabár érezve, hogy büdös a levegő, decemberben már 

fényképes levelet küldött a Pravdának, melyben a szovje-

teket hűségéről biztosította... Keleti elmondta, hogy ma 
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is tart azon színészek ellen a hajsza, akik az októberi 

események során bélyeget kaptak, mint szovjet barátok. 

Az eltiltottak érdekében pedig folyik a mentési akció. 

Annyira, hogy a fővárosi operettben is előkészítettek 

négy-öt lányt, aki szükség esetén – ha közbejárásra lesz 

szükség – fekszik Y-nak vagy Z-nek az érdekében.” 

 

 

„…négy-öt lány szükség esetén fekszik…” – 1. oldal 

„…négy-öt lány szükség esetén fekszik…” – 2. oldal 
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Még két fénykép befejezésül 

Az első 1966-ban készült, amikor Kádár János a csillebérci 

úttörővárosba látogatott. A nagytábor vidám pajtásai között nap-

szemüveges úttörők társaságában látható. Kérdésünk: kik lehettek 

ezek az úttörők nagyon sötét napszemüveggel? 

Tippeljék meg: 

A., Túlkoros, de tagsági igazolvánnyal rendelkező valódi úttörők. 

B., A nagytábor pedagógus végzettségű úttörő vezetője és három 

helyettese. 

C., A KISZ KB illetékes instruktorai, akik kerülni akarták a feltű-

nést. 

D., Az MSZMP KB illetékes osztályának gyermeteg képviselői 

Napszemüveges úttörők 
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szerényen elvegyülve.  

E., A párt-és kormányőrség éber tisztjei helyhez és környe-

zethez illő álcázott öltözékben, szemüveges fedésben. 

(A helyes megfejtést beküldők meglepetésben részesülnek.) 

 

A második kép 2010. június 25-én készült „Az ügynökök a 

paradicsomba mennek” című film forgatásán a rendőrség 

Gyorskocsi utcai fogdájában, a volt állambiztonsági vizsgálati 

osztályon. 

A forgatókönyv szerint Susán főhadnagy kihallgatja Kárász 

Mátyás végzős egyetemistát, akit aztán társadalmi kapcsolatként 

beszerveznek és 1990-ben bejuttatnak az első szabadon választott 

magyar országgyűlésbe képviselőnek. Kárász Mátyás szerepét 

Karalyos Gábor fiatal színművész játssza a már kész, most a 

mozik műsorán lévő filmben. 

Susán főhadnagy: Zsohár Árpád 
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De ki ez az ismeretlen színész Susán főhadnagy szerepében? 

Feltűnően magabiztosan, rutinosan, mondhatnánk korhű szaksze-

rűséggel, hanghordozással és gesztusokkal alakítja a rábízott sze-

repet. Honnan dereng fel alakja ily telitalálatként? Avatott színi-

kritikusok sem látták még színpadon vagy filmvásznon. Akkor 

honnan került elő? Csak nem most végzett levelező tagozaton 

munka és család mellett valamelyik magán tanodában megkésett 

szupertehetségként? Nem, tisztelettel. Ne törjék emlékezetüket. 

Nyeretlen kezdőként most tűnt fel először és tán utoljára egyfil-

mes meghívottként. Dézsy Zoltán rendező úgy gondolta, hogy 

Susán főhadnagy szerepét a hitelesség kedvéért egy igazi volt ál-

lambiztonsági tisztre bízza. Mivel a reggeli kutyasétáltatások so-

rán már évekkel ezelőtt megismerte Zsohár Árpád századost, a 

volt III/IV (katonai elhárítás) és a volt III/I (hírszerzés) tisztjét, 

megkérte arra a baráti szívességre, hogy ne színészkedjen, ne csi-

náljon semmi mást, csak adja egykori önmagát, s azt, amit kolle-

gáitól látott-hallott „Az ügynökök a paradicsomba mennek” 

című filmben. Így is történt, – teljes sikerrel. Csak a vastaps volt a 

jutalma a film bemutatóján, mert a példátlanul kevés pénzből ké-

szült film szereplőinek többsége egyébként egy vasat sem kapott, 

őszinte lelkesedésből ingyen és nagy kedvvel dolgozott. Fonák 

szituáció mai elanyagiasodott világunkban. 

 

Dr. Ilkei Csaba,  

tudományos kutató 

 


