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Bevezetés

Negyedik kötetemben folytatom a sajtó, a média, a tájékoztatás munkatársai és az állambizton-
ság titkos együttműködésének történetét. Az első kötet: „Televíziósok, rádiósok és az állambizton-
ság”  https://mek.oszk.hu/15000/15087, a második:  „Újságírók, szerkesztők, sajtómunkások és az
állambiztonság I.” https://mek.oszk.hu/16400/16411, a harmadik:  „Újságírók, szerkesztők,  sajtó-
munkások és az állambiztonság II.” https://mek.oszk.hu/17900/17970

Miért írtam ezeket a kötetekbe foglalt tanulmányokat az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti
Levéltárának tudományos kutatójaként?

Azért, mert országgyűlési képviselőként (1990 – 1994), a Nemzetbiztonsági Bizottság tagjaként
volt alkalmam némiképp megismerni a titkosszolgálatok 1944-1990 közötti tevékenységét, annak
számos rejtélyét, történetének legsötétebb fejezeteit, megannyi elfedett titkával, megtévesztő legen-
dájával, cenzúrázott oldalával. Ismereteimet aztán összevetettem - ma már - hatvan éves újságíró,
televíziós pályám tapasztalataival, átélt élményeimmel, időnként titokban írt feljegyzéseimmel és
elhatároztam az elhallgatott, átírt és átmentett állambiztonsági múlt feltárását úgy, ahogy az tőlem,
civil betekintőtől tisztességgel elvárható. Csak azt a mondatot írom le, amit dokumentáltan bi-
zonyítani is tudok. Véleménycikkekre, megrendelt politikai odamondogatásra, az aktuális hatalom
propagandájára nem vállalkozom. A leírt szó hiteléhez tartozik, hogy eddig megjelent 12 kötetem és
száznál  több tanulmányom egyetlen állítását  sem kellett  helyreigazítanom. Nem voltak bírósági
ügyeim, noha feljelentőim akadtak.

A rendszerváltó politikai elit máig érő bűne, hogy a szovjet mintára működtetett állambiztonsági
szervezetet nem felszámolta, hanem átmentette, nem feltárta, hanem elhallgatta, nem a felelősöket
kereste, hanem a kiskapukat, nem vált meg a hálózattól, hanem saját hasznára beépítette a hátorszá-
gába, sőt a magyar országgyűlésbe is. A könnyen kijátszható átvilágítási törvény csak a társadalom
megtévesztésére volt jó. A 30 éve még III/III-as alhadnagyból mára tábornok lett, aki képernyős
sztárként osztja az észt és a morális tanácsokat, a III/II-es fővárosi elhárító tisztből altábornagy és
államtitkár, majd államilag támogatott panzió tulajdonos; az egykori hírszerző főnök csendesen be-
érte egy  jól menő patikával. Ahogy a múltban, apjukat követik fiaik a szigorúan fedett állásokba,
megéri, az újgazdag réteghez tartoznak, luxus nyugdíjjal. És a hálózat? Az állambiztonsági hálózati
személyek, akik nélkül és információk híján nem működhet egyetlen titkosszolgálat sem? 1990-ben
százával mentette át őket a politikai rendőrségtől, s minden csoportfőnökségtől a Németh-, Antall-
és Boross kormány: tegnap még odaát szolgáltál, mától a rendszerváltó erőknél, de morális és lelki-
ismereti kérdésekkel itt se foglalkozz. Idővel jó néhányan vezető álláshoz jutottak, kitüntetést kap-
tak jobbról és balról, a vörös csillag rend után a lovagkeresztet is elfogadták, megtanulva azt, mit je-
lent: a „térdre, imához”! A volt katonai hírszerzés „megnyert” tagjai (így mondják ők azokat, aki-
ket a belügyben ügynöknek neveztek) közül elég sok újságíró kapott a MÚOSZ-tól „Arany toll” ki-
tüntetést, mert pártosan szerezték a hírt annak idején külföldi tudósítóként. (Sehol annyi devalvált
kitüntetés Európában, mint Magyarországon.) S noha a katonai hírszerzés máig nem adta le kutatás-
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ra volt hírszerző hálózatának iratait az ÁBTL-nek, már majd minden értő és avatott kutató tudja,
kikről van szó, mert a mozaikok összerakhatók, a belügyi állambiztonsági nyilvántartó félreérthetet-
len válaszokat adott  azoknak,  akik a  HM  „megnyertjeiről” véletlenül náluk érdeklődtek az un.
„Kérdőjegyeken”. 

Előző köteteimben többször utaltam arra, hogy a szolgálatok gyakran megvezették a politikuso-
kat, a lebeszélő emberek mindig megindultak, amikor kellett, a politikai pártok fertőzöttségük foká-
tól függően rettentek vissza a jogi lépések következetes végig vitelétől. Például akkor, amikor alkot-
mánymódosítással kellett volna garantálni a közérdekű nyilvánosság elsőbbségét a jogtalan magán-
érdekkel szemben. Egyes pártok szerecsenmosdató akció brigádokat vetettek be, küldtek a bíróságra
kedvenc ügynökük megmentése érdekében, komikus hazudozás folyt köztudott tényekről. Ma vi-
szont, amikor már megnyílt az állambiztonsági mágnesszalagok hálózati adattára, nincs bátorsá-
guk és tisztességük beismerni: mégsem volt hamis az az állambiztonsági nyilvántartó 6-os karton,
aminek a valóságát megerősíti a feltárt adattár. Mintha a volt ügynököknek ma is kötelező lenne a
végtelenségig tagadni, soha sem kérni bocsánatot, soha sem adni elégtételt az áldozatoknak. Ez len-
ne az új állami erény?

Harminc év elteltével továbbra sincs politikai szándék az érintett állambiztonsági hálózati sze-
mélyek lehetséges teljes körének nyilvánosságra hozatalára. Időnként a túlszaporított, államilag lét-
rehozott történeti kutatóintézetek valamelyikének jól fizetett dolgozója lojalitását bizonyítandó kije-
lenti, hogy nincs szükség új ügynöktörvényre, ügynöklisták sincsenek, nem a listát, hanem a politi-
kai „struktúrát” kell feltárni, az embereket pedig egyáltalán nem érdekli ez a téma. Ezzel szemben
ezek az önmagukkal roppant elégedett intézetek véletlenül sem kezdeményezték az elavult 2003.
évi III. tv. korszerűsítését, az utasításokat adó politikusok neve már rég ismert, ügynöklisták csak
addig nincsenek, míg össze nem állítják azokat, az emberek pedig azért passzívak, mert leszoktatták
őket arról, hogy beleszólhassanak a döntésekbe.

A megpróbáltatásokat elszenvedett áldozatnak egyedül kell harcolni igazsága kiderítéséért, s ha
ez sikerül is, neki kell gondoskodnia a nyilvánosságról. Ez a kormány sem akarja parlamenti jóvá-
hagyással, kormányzati forrásból és végrehajtási felelősséggel következetesen végigvinni a múlt le-
hetséges megismerését az állami élet minden területén, beleértve az igazságszolgáltatás és a tájé-
koztatás fórumait is. Ezért söpör le minden újabb törvényjavaslatot a rendezésről, a kérdéskör teljes
körű tisztázásáról. Erősítve ezzel azt a cinikus álláspontot, miszerint hagyni kell, hogy az ügynök-
ügyek az érintettek kihalásával oldódjanak meg véglegesen, mert minden más megoldás veszélyes
és veszteséges az aktuális hatalom számára.

A kormány „30 éve szabadon” néven emlékévvé nyilvánította a 2019. március 15 és 2021. júni-
us 19 közötti időszakot. A létrehozott emlékbizottság húsz tagja között mindössze hárman vannak,
akiknek felelős részük volt a rendszerváltásnak nevezett eseményekben. Róluk azt írta a nemzeti ol-
dal legnépszerűbb portálja: „A rendszerváltás elsikkasztóira bízták a megemlékezést: több mint két
évig ünnepeltetik velünk a módszerváltást.” Az emlékbizottság többi tagja a legnagyobb párt köze-
léből való, az egykori eseményeknek csak szemlélője.

A megemlékezések jókedv, elégedettség és érdeklődés híján hamar elsekélyesedtek és eltűntek,
még abból a közmédiából is, ahol  Kónya Imre (MDF, MDNP, Centrum Párt) frakcióvezető, bel-
ügyminiszter és Kulin Ferenc (MSZMP, MDF, MDNP), az MDF-SZDSZ paktum egyik végrehaj-
tója élhette ki szereplési vágyát, hiteltelenül, antalli lózungokkal. Nem szólva Boross Péter állam-
titkárról, a titkosszolgálatokat felügyelő tárca nélküli miniszterről, belügyminiszterről, miniszterel-
nökről, akit elévülhetetlen felelősség terhel az átmentett állambiztonsági múltért. Egyetlen önkriti-
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kus mondat nem hangzott el tőlük a lényegről, megalkuvásaik bűnös eredményéről. A tájékozatlan
műsorvezetők pedig nem tudtak vagy nem mertek rákérdezni. (Noha sok arcátlan ügynök átmentést
megírtam  az  „Ügynökök  az  országgyűlésben” c.  kötetemben  https://mek.oszk.hu/18800/18898,
nem gondoltam, hogy még bővül a példatár. De néhány napja megtaláltam azt az újabb volt III/III-
as ügynököt is, akit 1994-ben vittek be listán a parlamentbe, akkor, amikor a Nemzetbiztonsági Bi-
zottság elnöke Boross Péter volt. Hamarosan publikálom a történetet.)

Emlékezetükbe, s mindenki emlékezetébe ajánlom ezért az alábbi sorokat arról: hogyan is volt
a hatalom átmentése megtervezve valójában, s mi teremtette meg a kapcsolati rendszert a kom-
munista országok és a nyugati világ között?

Duray Miklós mondja Koltay Gábor „Trianon” című dokumentumfilmjében. (Mozi változat,
teljes dokumentumfilm, 2: 08: 32.)

„Meg voltam róla győződve, hogy a kommunizmus megbukik, és megbukik ez a hata-
lom. A puha változásnak az lett a következménye, hogy az egypártrendszerből többpárt-
rendszer lesz, de a formális demokrácia csak úgy alakulhat ki, hogy a leköszönő hata-
lom ellenőrizni fogja ennek a kialakulását. És ez történt mindenütt. Tény az, hogy ha a
rendszer nem forradalmi úton változik meg, hanem a leköszönő hatalom vezényletével,
vagy legalább is ellenőrzése alatt, akkor az sehova máshova nem vezethet, mint a hata-
lom átmentéséhez.

Az 1989-90-ben úgymond vereséget szenvedett hatalmi elit és annak pártja, egy kis le-
porolással legitim parlamenti  politikai erővé vált  a rendszerváltozás után.  Ez olyan,
mint hogyha Napóleon elűzése után a francia király visszahívta volna a legyőzött Napó-
leont. A rendszerváltozás úgy zajlott le, hogy – úgymond – helyt adott a Bourbon restau-
rációnak. Ez valószínűleg nem véletlen. Valószínűleg nem véletlen, hogy ha mindenütt
ez történt, akkor ez nyilván így volt valahol megtervezve. 

Már 1990 tavaszán látni lehetett, hogy erről van szó. Ezért siettünk a prágai parlament-
ben, hogy hozzunk egy olyan törvényt, hogy a volt párt nómenklatúra, a különböző kate-
góriájú titkos ügynökök, munkásőrök ne vehessenek részt a politikai életben. Ez a tör-
vény Csehországban majdnem tíz évig működött. Viszont érdekes, hogy emiatt a törvény
miatt a legtöbb bírálatot éppen Amerikától kaptuk, az Egyesült Államoktól. Szinte hinni
sem akartam, az a szervezet bírálta leginkább ezt a törvényt, amely a politikai üldözöt-
teket védte annak idején, a Helsinki Figyelő nevű szervezet.

És ekkor esett le a tantusz: valójában egy olyan tervezésről volt szó a rendszerváltozás
kapcsán, amelynek célja, hogy ugyan a kommunista rendszer megszűnjön, de azok a
kapcsolatrendszerek, amelyek a kommunista rendszer és a nyugati világ között működ-
tek – egy felszín alatti kapcsolatrendszer – az életben maradjon.

És ezt a kapcsolati rendszert éppen a titkos ügynököknek a rendszere teremtette meg.
És ezek hálózzák be több, mint tíz évvel a rendszerváltozás után is ezt a térséget. S tulaj-
donképpen ezekkel kell nekünk felvenni a harcot. Ugyanis ennek a titkos ügynöki háló-
zatnak a felszín fölötti megjelenése az a politikai harc, ami most van ügynökök érdek-
csoportja és a nem ügynökök érdekcsoportja között.
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A nem ügynökök érdekcsoportja a nemzetet képviseli.  Az ügynökök érdekcsoportja
nem tudni kit képvisel.  Hogyha forradalom lett volna, akkor ez valószínűleg nem így
történik.”

„Olyan elvárások fűződtek a kommunista hatalom bukásához, amely elvárások közül
szinte semmi sem teljesült. Sajnos a rendszerváltás messze nem hozta meg a várt ered-
ményt. Mert az tény, hogy megszűnt a kommunista hatalmi rendszer, s ez mindenkinek
jó. De nem szűnt meg a magyarság elnyomása, a magyarság kiszolgáltatottsága, a ma-
gyarság tudatos megosztása, a magyarság elszegényedése. Ez nem azt jelenti, hogy nin-
csenek bizonyos lehetőségek, de azokat ki kell használni, s általában nem élünk a lehe-
tőségekkel.”

S ez a fájdalmas tanulság megmarad a következő 30 évre is.

2020. októberében

A Szerző

9



A „Meszlényi” rejtély megfejtése

Az egy ügynök két fedőnévvel elmélet megdőlt
Fahidy József („Meszlényi”) és Dömötör László („Varga”)

A történeti kutató munka mindenkor az új felfedezések sora: a tegnapi rejtélyek megfejtéséé, a
véletlenül eléd került sorok megragadásáé, a mások által elhagyott nyomok újra azonosításáé, az el-
feledett ok-okozati viszonyok senki által nem támogatott felderítéséé. Az ismeretanyag lépésről lé-
pésre történő bővülése szüntelen javításokkal, okulásokkal, frissítésekkel jár, innen a kutatás min-
den szépsége és az ismeretterjesztés izgalma. Az új következtetésekért, a tartósan makacs rejtélyek
megfejtéséért azonban néha el kell hagyni a levéltárat, kilépni falai közül az ismeretlen valóságba és
nyomozni szívósan bonyolult emberi viszonyok, meghaladott évtizedek nem remélt tárgyi emlékei
és váratlanul bonyolult összefüggései között.

Amikor 2013-2014-ban öt részben publikáltam tanulmányomat a legtermékenyebb magyar új-
ságíró állambiztonsági jelentéseiről:

http://www.utolag.com/Ilkei/DomotorLaszlo/DomotorLaszlo.htm
http://www.utolag.com/Ilkei/DomotorLaszloII/DomotorLaszloII.htm
http://www.utolag.com/Ilkei/DomotorLaszloIII/DomotorLaszloIII.htm
http://www.utolag.com/Ilkei/DomotorLaszloIV/DomotorLaszloIV.htm
http://www.utolag.com/Ilkei/DomotorLaszloV/DomotorLaszloV.htm
majd 2014-ben megjelentettem digitális kötetemet is:
http://www.utolag.com/Ilkei/HalozatJelenti/Halozat_jelenti.pdf
úgy fejeztem be soraimat, hogy a fedőnevek mögött valószínűleg nem egy, hanem két hálóza-

ti személyről van szó. Az első ismert mellett, a másik is hasonló időben, ugyanabban a körben
mozgott, feltehetően ismerték is egymást. De mindaddig nem nevezhetem meg, amíg az azonosí-
táshoz szükséges bizonyítékokat nem szerzem meg.

Márpedig a törvényes bizonyítékok hiányoztak. Az illető nem szerepelt az állambiztonsági nyil-
vántartásban, nem ismert a beszervezési nyilatkozata, kézzel írt néhány jelentését nem volt mivel
összehasonlítani az azonosításhoz.

Egyáltalán hogyan kerülhetett sor arra, hogy több kutató is egy személynek tulajdonítson olyan
jelentéseket, melyekkel kapcsolatban csak később, évek múltán merült fel a gyanú: kettőtől szár-
mazhatnak?

Röviden is válaszolhatunk: már csak a tekintélyelvűség tisztelete alapján is irányadónak tartot-
ták azt, amit Rainer M. János, Széchenyi-díjas történész, a Magyar Tudományos Akadémia dokto-
ra, az 1956-os Intézet volt igazgatója kutatási eredményeiként 2008-ban publikált „Jelentések háló-
jában. Antall József és az állambiztonság emberei 1957 – 1989” című kötetében. Arra a következte-
tésre jutott, hogy az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárában (ÁBTL) fellelhető azon je-
lentések, melyek „Varga”, „Varga Sándor” illetve „Meszlényi”, „Meszlényi Károly” fedőnevű ál-
lambiztonsági hálózati  személyektől származnak, egyetlen valós személyhez köthetők:  Dömötör
László újságíróhoz (1923 – 1974).

A két fedőnév tehát csak egy személlyel azonosítható, akitől összesen 15 dossziényi jelentés
származik. Konkrétan:

„Varga”, „Varga Sándor” fedőnéven 1956 és 1971 között a következő dossziék: 
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3.1.2. M-33169 + 1
3.1.2. M-27843 + 1 – 4
Ez összesen 7 dosszié.
„Meszlényi”, „Meszlényi Károly” fedőnéven 1956 és 1962 között a következő dossziék:
3.1.2. M-18667
3.1.2. M-18667 + 1 – 7
Ez összesen 8 dosszié.
Rainer M. János könyvében több helyütt is utal „Varga Sándor” és „Meszlényi Károly” azonos-

ságára (például a 111. oldalon). Megállapításai főként tartalomelemzésen alapulnak, események és
szereplők, időpontok és helyszínek összevetéséből. De hivatkozik arra is, hogy a kapcsolattartó tisz-
tek néha nem véletlenül fűztek le „Varga”dossziéiba „Meszlényi” jelentéseket, mint például 1957-
ben az M-278343 jelzetű dosszié 200. – 201. oldalára, vagy 1958-ban az M-27843/1. dosszié 51. –
52. oldalára. (Az utóbbit Halmai György r. hadnagy tette, akiről később még szó lesz.) Könyvének
végén, a 288. oldalon olvasható Névmutatóban a történész professzor Dömötör Lászlót egyértelmű-
en „Varga”, „Varga Sándor” fedőnév alatt jelöli meg az egyes oldal számokon, de „Meszlényi”-t is
feltünteti, egy kis kérdőjelet téve zárójelben a neve után.

Az én kezdeti kérdőjeleim közül az egyik arra vonatkozott, hogy ha az egy személy két fedőnév-
vel elméletet fogadjuk el,  akkor  miért tűnik el az egyik („Meszlényi”) 1962-ben, míg a másik
„(Varga”) 1971-ig olvasható?

A súlyosabb kétkedés viszont ahhoz a szemmel jól látható tényhez kötődik, hogy a néhány kéz-
zel írott jelentés két különböző kéztől származik. Semmi hasonlóság nincs köztük, nemhogy azo-
nosság. Nézzük meg például „Varga” 1956. november 28-i három oldalas jelentését és vessük össze
„Meszlényi” 1956. december 21-i négy oldalas jelentésével. Nem kell ahhoz írásszakértőnek lenni,
hogy az éles eltérések miatt kizárjuk az azonosság lehetőségét. „Varga” kissé jobbra döntött, szikár
állóbetűi a megformálás karakterisztikus jegyein kívül a tér betöltésében is homlokegyenest mást
mutatnak, mint „Meszlényi” kissé balra döntött, folyamatosan írt kerek betűi, eltérő oldalszélessé-
gekkel, szerkezeti sajátosságokkal, mindent aláhúzó stílusával.

Mégsem vette észre, s nem tette szóvá senki a mai napig a gyanús jegyek között. Okkal írja már
napjainkban címemre az ügy később megnevezendő koronatanúja, „Meszlényi” családtag büntető
jogásza 2019 április 12-én:

„Önnek teljes mértékben igaza van, és gyakorló büntetős ügyvédként egyszerűen nem
értem, hogy az eddigi tudományos kutatás során miért nem tűnt fel Önön kívül senkinek,
hogy az azonosnak tartott személy (Dömötör) kézírása a két fedőnév alatt teljesen kü-
lönbözik egymástól. Egy büntető eljárásban ez perdöntő bizonyíték lenne…”

Az persze majd egy következő feladat lesz, hogy kiderítsük: a „Meszlényi” fedőnév alatt jól el-
határolt kézírás mely valós hálózati személyhez köthető. Ehhez szükség lesz egy újabb összehason-
lításra, ám előbb meg kell szerezni a megalapozottan szóba jöhető másik termékeny újságíró hiteles
írásmintáját. De még ne siessünk ennyire előre.

Emlékeztetőül idézzük fel: mit tudunk a történet másik szereplőjéről, Dömötör László hírlapíró-
ról, akinek a „Varga”, „Varga Sándor” hálózati fedőneveket tulajdonítom. Két forrásunk van: a csa-
ládi gyökerekről öccse, Dr. Dömötör Endre (1928) nyugalmazott osztályvezető főorvos, c. egyetemi
tanár, pályafutásáról és hálózati munkájáról pedig kollégája és barátja, maga „Meszlényi”, „Meszlé-
nyi Károly”.
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„Varga” dossziéjába fűzte le „Meszlényi” jelentését Halmai György r. hadnagy



Dr. Dömötör Endre 2004. évi feljegyzéseiből:

„Édesapám, Dömötör László 1891. október 21-én született Bölcskén, református lelkész
családban.
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Iskoláit szülőfalujában, majd a budapesti Lónyai utcai Református Gimnáziumban és a
nagykőrösi Református Tanítóképzőben végezte, ahol 1910-ben tanítói képesítést szer-
zett.

Első munkahelye Érsekcsanádon volt, mint református kántor-tanító. 1914-ben hadna-
gyi rendfokozattal az olasz fontra került, a Doberdó-környéki harcokban fogságba esett.
4 évig tartó, Nápoly-környéki hadifogság után tért haza.

Utána került Monorra, kántor-tanítói állásba. 

1922-ben  megnősült,  felesége  Nagy  Berta  Ilona  lett.  1923-ban  született  nagyobbik
gyermekük, László, 1928-ban pedig én, Endre.

Apám tanítói hivatása mellett gazdálkodással is foglalkozott. Igen nagy szerepet vállalt
Monor társadalmi életében. Zenekart és énekkart alapított és vezetett, valamint a Gaz-
dakör vezetésében vett részt.

Bátyám, László újságíró lett, 1974-ben halt meg. Én Kecskeméten élek.

Édesapám 1959. április 24-én halt meg, kerékpár-baleset utáni súlyos mellkas-sérülés-
ben. Nagy részvéttel temették el Monoron. Édesanyám 1996-ban, 90 éves korában halt
meg.”

1945 előtt a kormánypárti Pestnél dolgozott, 1945 után a kisgazda Kis Újságnál, megfordult a
Lapkiadó Vállalatnál, a film, a reklám és a propaganda világában és vállalati sajtóberkekben is. Par-
lamenti tudósító, bennfentes információit közvetlenül a politikusoktól és avatott kollégáitól szerez-
te, jól értesültségét tükröző írásait közölte – többek között – a Hétfői Hírek, a Népszava, a Magyar-
ország, a Budapester Rundschau és 1968-tól a Magyar Hírlap is. 

Politikusként a Kisgazdapártban tűnt fel. Többen is a párt történészének tartották. Az 1947-ben
megjelent „Pártunk harca a demokráciáért: A Független Kisgazda, Földmunkás- és Polgári Párt
története” című kötet szerkesztője Szilágyi Istvánnal. A forradalom alatt ismét megjelent, s három
számot megélt Kis Újság munkatársa. Némely jelentésében doktori címet is használ, de nem tudni,
hol szerezte.

A beszervezése utáni első jelentését „Varga Sándor” fedőnéven 1956 novemberéből ismerjük, a
BRFK B - alosztályának adta, ahol azt Czvetkovics László r.  százados, alosztályvezető fogadta.
1957 januárjától a BM II. (Politikai Nyomozó) Főosztály 3. osztálya (hírszerzés), illetve annak d.,
alosztálya vette  át  hálózati  foglalkoztatását,  kapcsolattartó  tisztje  Gál  Ferenc rny.  hadnagy volt.
1957 májusában az e., alosztály kapja jelentéseit, majd május 13-tól „Vargát” átadják a II/5 osztály
(belső reakció elhárítás) d., alosztályának. Ez az alosztály alakul át 1958 január végén e., alosztállyá
Harangozó Szilveszter r. százados vezetésével, feladata: az ideológiai, tudományos, kulturális, mű-
vészeti és tájékoztatási terület, valamint az igazságügy elhárítása, így a hálózat tagjai írókról, újság-
írókról, művészekről, filozófusokról, tudományos kutatókról, ügyvédekről, ügyészekről és bírákról
jelentenek. „Varga” jelentéseit ettől kezdve Gál hadnagy mellett Halmai György rny. hadnagy fo-
gadja, hozzájuk csatlakozik 1962 szeptemberéig Kócsag József r. főhadnagy, Kovács János r. száza-
dos és Jambrik István r. százados. 
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Miután 1962 augusztusában megalakul a BM
III.  (Állambiztonsági)  Főcsoportfőnökség, „Var-
ga Sándor” a  III/III  (Belső  Reakció  és  Szabo-
tázselhárító Csoportfőnökség, a köznyelvben: po-
litikai rendőrség) hálózati állományába kerül, rö-
vid időre az 1. Osztály (egyházi elhárítás ) e., al-
osztályára , majd 1963-tól a III/III/5-a alosztályá-
ra,  ahol  a  kiemelt  tájékoztatási  objektumokkal
(újságok, rádió, televízió) foglalkoznak, kapcso-
lattartó tisztje: Kiss József r. őrnagy. 1966-ban a
III/III-4  Osztály  (kulturális  elhárítás)  területére
irányítják, ahol az a., alosztályon a radikális el-
lenzékiekről kell jelentenie. 1967-ben már alosz-
tályra történő beosztás nélkül az egész kulturális
elhárítás (III/III/4) területén mozog „Varga” ügy-
nök. 1968-ban átveszi a III/III-3 Osztály a.,  al-
osztálya,  amelynek  feladata  a  társadalomra  ve-
szélyesnek tekintett  Figyelő dossziés („F”) sze-
mélyek és a volt politikai foglyok elhárítása, ál-
landó ellenőrzése. Kapcsolattartó tisztje: Seres József r. őrnagy, akivel aztán még két évig dolgozik
együtt, egészen 1971-ig, hálózati tevékenysége befejezéséig.

Jelentéseinek tehát 1971-ig vannak írásos nyomai, havi 200 forint költségtérítést kapott. Tevé-
kenységének megcélzott és meghatározó személyei mindvégig politikusok, újságírók, írók, - minde-
nekelőtt a népi írók –, a művészvilág ismert szereplői. Otthonosan mozog a kisgazdapárt és a pa-
rasztpárt vezetői, az országgyűlési képviselők, a pártvezérek és az Antall család (idősebb és ifjabb
Antall József) körében.

Kitől  vannak még információink Dömötör  László  („Varga”,  „Varga Sándor”) személyéről?
Már említett és idézett öccsén: Dr. Dömötör Endre orvoson kívül, jó ismerősétől, hálózati társától és
barátjától: a „Meszlényi Károly” fedőnevet viselő ügynöktől, aki többször és több helyen is jelent
róla. Például a következőket:

"Dömötör László monori tanítónak a fia, felszabadulás előtt a kormánypárti Pestnél
dolgozott, felszabadulás után kisgazda vonalon tevékenykedett. Hosszabb ideig a Hír-
lapnál és a Kis Újságnál volt. Csalás miatt tették ki a Lapkiadótól kb. 2 évvel ezelőtt,
azóta a film világában dolgozott.  Utolsó munkahelye az Állami Gazdaságok Diafilm
osztálya volt. Kéri – Kellner Jenő fotóriporter szerint őt a börtönbe Dömötör juttatta.
Németh Gyula (nem azonos a Népsportossal) szerint ilyen rendőri besúgónak a sajtó-
ban nem lenne helye. Első felesége magas rangú ÁVH-s tiszt elvált felesége volt. Lakása
Vöröstorony u.3.” (1956 november 10.)

„Dömötör László dr., aki az ellenforradalom alatt a Kis Újságnál dolgozott, most jelent
meg első ízben a szövetségben. (Újságíró Szövetség, – I .Cs.) Ott állítólag Futó De-
zsővel volt tanácskozása. Róla többen megjegyezték, hogy újból megjelent a hatóság
egyik embere. Elmondta többek között, hogy az ellenforradalom alatt a Kis Újságnál
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rajta és Futón kívül ott dolgozott Klamár Gyula, Maron Ferenc, Kinizsi Andor, ifj. Lá-
zár Miklós, Avar Ferenc, stb.” (1957. január 7.)

„Dömötör László, aki jelenleg a volt Állami Gazdaságok Minisztériumának diafilm osz-
tályán dolgozik, az ellenforradalom alatt a Kis Újság munkatársa volt, nagyon érdekes
közléssel jött. November 3-án, szombaton a Kolosi téren nyilas röpcédulával találko-
zott. Ezen az volt: Bátorság – élünk! Ezt a röpcsit – már nem emlékszik pontosan – át-
adta Tildy Zoltánnak vagy Kovács Bélának.” (1957. február 22.)

„Dömötör Lászlóval beszéltem 6-án délben. Elmondta, hogy a Hétfői Hírek vasárnap
nagy bankettet rendezett, melyen mindenki berúgott. A lap vezetősége az alábbi embe-
rekből áll: Parragi György, a szerkesztő bizottság tagja, rajta kívül Balázs Anna, Nagy
Sándor, Vedres József, Révész Gy. István. 

Dömötört hétfőn nagyon lekapták a Parlamentben a cikke miatt. Kádas István, aki egy
időben a DISZ titkára volt, – az volt a lekapó. Számos olyan dolgot írt meg, ami nem
volt helyes, címer, képviselők lemondatása, stb.

Dömötörtől származik még az is, hogy az alábbi politikusok jutnak miniszteri tárcához a
közeljövőben: Bognár József, Kovács Béla, Erdei Ferenc, S. Szabó Ferenc (a Mezőgaz-
dasági Múzeum igazgatója). Ezzel kapcsolatban azt szeretném rögzíteni, hogy Sarkadi
Imre pénteken vagy szombaton beszélt Erdei Sándorral, aki szerint Ferit gyúrják, de az
még nem mondotta ki az igent.” 

„Folyó hó 12-én Matolcsy Károly és Dömötör László társaságában az ellenforradalom-
ról beszélgettünk. Fény derült az alábbiakra. Darvas József volt miniszter november 3-
án állandóan Erdei Ferenc mögött kullogott, Dömötör szavaival élve. Mikor Vas Zoltán
meglátta, (t.i. Darvast) hangosan így szólt, ’Te még itt vagy? Téged innen rég ki kellett
volna rúgni, te szar áruló.’ Fazekas György pedig, amikor az emlékezetes Tildy-Loson-
czy  sajtófogadás  előtt  Boldizsár  Ivánt  meglátta,  felelősségre  vonta  Losonczy  Gézát,
hogy engedhette be. Losonczy azt mondta: a parlamenti őrségnek még nem adott utasí-
tást, hogy Boldizsár Ivánt ne engedjék be az épületbe. A sajtófogadáson, mikor Léderer,
az Observer munkatársa kikelt Boldizsár ellen, Losonczy emelkedett szólásra és felkér-
te: ’Boldizsár kolléga közkívánatra hagyja el a termet.’ Ez a gobelin teremben zajlott le.

Dömötör ellen sok kifogás hangzott el. A Kis Újság megindulásakor a parlamentből,
Tildy előszobájából távolították el Dancs Józsefet. Akkor még visszaszemtelenkedett, de
utána végleg menesztették a szerkesztőségből.  Gyenes Istvánt a parlamentben kérték
meg, hogy távozzék. Alig indult meg a Kis Újság, az Újságíró Szövetségből Futó Dezsőt
felhívták, hogy Dömötört távolítsa el, mert az ÁVH embere. Futó megvédte.

Kiderült, hogy az Újságíró Szövetségben elkészült egy lista azokról, akik nem kívánatos
személyek a sajtóban. Ezen rajta volt Dömötörön kívül Matolcsy is. Neki azt rótták fel
bűnéül, hogy részese volt Csornoky Viktor és Tildy ügyének.

Dömötör szerint ezt a listát állítólag Nagyrévi György állította össze.
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…sok szó esik az újabb laphoz való behívásokról is. Így újabban Dömötör László is
megkapta a Lapkiadóhoz a behívását. Már státusba is került ott. Bajor Nagy Ernő el-
mondta, hogy őt is státusba vették a Friss Újság részére a Kossuth Kiadónál… oda ke-
rült Gárdos Miklós is.” (1957. február 12.)

A hatvanas-hetvenes években a kisgazdák legszűkebb körű tanácskozásain is jelen van az ügy-
nök, az állambiztonság okkal alapoz rá a nyílt vagy fedett szervezkedések felderítésében, az opera-
tív feladatok végrehajtásában. Erősen kötődik Pártay Tivadar („Buday” fedőnevű ügynök) szemé-
lyéhez, erre a kapcsolatra már kombinációkat is épít a belső reakció elhárítása. Rainer M.  János ír-
ja:

 „Ha Pártay (vagy mások) levelet írt(ak) Kádár Jánosnak, ha választ kaptak (vagy ha
nem kaptak), ha hírek érkeztek Nagy Ferenc és a magyar kormány közötti titkos tárgya-
lásokról, hamarosan koalíciós (esetleg fél-vagy álkoalíciós) alapon újjászerveződő kor-
mányról, mindannyiszor ilyen szűk körű megbeszélések szerveződtek. A többnyire hosz-
szúra nyúló borozás keretében zajló eszmecserékről „Varga” részletes jelentéseket írt,
vagy később, a hatvanas évek vége felé,  diktált  minifonra.” (Rainer:  „Jelentések há-
lójában, Antall József és az állambiztonság emberei 1957-1989”)

A hatvanas évek végére Dömötör a kisgazda vonal leg-
fontosabb hálózati informátora „Vadász” (Szolnoki István),
„Erdélyi” (Szentiványi József), és „Pásztor István” (Páll Ti-
bor) mellett. 1968 és 1969 nyarán „Varga Sándor” (Dömö-
tör László) Balatonszárszón nyaral családjával Pártay Tivada-
réknál, ott gyűjti össze a Recsket megjárt kisgazda foglyok
visszaemlékezéseit,  dokumentumait.  A gyarapodó  személyi
irattári anyag az FKgP újabb történetének alapjául is szolgált
volna, ám minderről természetesen időben és pontosan érte-
sült az állambiztonság.

Ennyit  történetünk  egyik  szereplőjéről  és  most  térjünk
vissza a másikhoz: „Meszlényi Károlyhoz”, hiszen az ő fedő-
neve mögött rejtőző másik újságíró személyének azonosítása
e tanulmány célja.

2013  végén  az  ÁBTL egyik  belső  munkatársa,  – aki
könyvében szintén azonosnak nevezte „Vargát” és „Meszlé-
nyit” Dömötör László személyében –, arra hívta fel a figyel-
mem, hogy korábban kutatóként a több ezer oldal gyors olva-
sása közben ő is elsiklott egy apró részlet felett, ami olyan „nyomra vezető” adat, ami miatt okkal
kell tévedésre gyanakodni, „de amíg nincs kétséget kizáró bizonyítékunk, addig érdemes a bizonyta-
lanságot jelezve fogalmaznunk.” Észrevételét négy évvel (!) később, 2017-ben két kolléganője is
megismétli egy szakmai kiadványban, hangsúlyozva, hogy noha történészi szemmel „Meszlényi”
ügynök kiléte az iratok alapján bizonyítottnak látszik, neve mégsem hozható nyilvánosságra, mert a
meglévő adatok jogi szempontból ahhoz nem elegendők.

Nem is merte senki sem nyilvánosságra hozni jelen pillanatig.
Miről van szó, mit takar a két hálózati személy esetleges létezésének alapos gyanúja?
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„Meszlényi” ügynök 1960. március 11-én azt jelenti a BM II/5-e alosztályán a belső reakció el-
hárításával foglalkozó Kovács János r. századosnak, hogy március 4-én elment Fodor Józsefné I.
kerületi lakására, fiatal értelmiségiek társaságába, ahol egy férfi telepedett mellé, s megkérdezte
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születési helyét, majd anyja nevét. Ő pedig megmondta. (Egy későbbi jelentése szerint a kérdező:
„Görgényi Roy fasiszta beállítottságú egyén.”)

A beszélgetés szó szerint így hangzott:

- Te biharkeresztesi vagy?

- Igen.

- Anyád valami Rozália?

- Kiss Róza, de már meghalt régen.

- Olvastam a könyved. Érdekes, dedikálnád nekem?

- Igen. De tudtommal nem lehet kapni.

- Nekem megvan. 

Majd azt mondta, meséljek neki a Szabad Európa Rádióról. Válaszom az volt, hogy amit ott lát-
tam, a könyvben megírtam.” (ÁBTL 3.1.2. M-18667/6; 204. old.)

[A jelentés kiegészítő részében az ügynök leírja, hogy utasításnak eleget téve vett részt a
társaság összejövetelén Tompa Kálmán orvos nevelt lánya: Fodorné, Márta (Morzsa) laká-
sán a Kuny Domokos u. 4/a. sz. alatt, ahol minden pénteken összejövetel van. A társaság
10-20 emberből áll, általában 20.30 után gyülekezik és a hajnali órákig marad. Irodalomról,
politikáról vitáznak, de bármi szóba kerülhet. „Meszlényi” azt jelenti, hogy a társaságba
Kerekes András vezette be. („Kerekes fiatal költő, baloldali gyerek. Újságíró szeretne len-
ni. A BEAC-ban atléta. Jelenleg állás nélkül van.”)  Megemlíti még – többek között – Ba-
novich Tamás filmrendezőt és feleségét, Dr. Duray Aladár orvost, Borhy László fiatal szí-
nészt, Kaszás Sándor újságírót, Miller Tibor békaembert, s az idézett Görgényi Royt, aki-
nek személye felkelti az állambiztonság érdeklődését és feladatot ad az ügynöknek vele
kapcsolatban. A többiekre vonatkozóan „Meszlényi” azt írja: „Utasítást kérek mihez tartás
végett.”]

Ennyi információ birtokában jó 50 évvel később a kutatónak 5-6 ezer magyar újságíró adatnyil-
vántartásában meg kell találni azt, aki Biharkeresztesen született, anyja neve: Kiss Róza, s az idézett
dialóg előtt jelenhetett meg könyve a Szabad Európa Rádióról.

A tájékozódás során segít a Magyar Életrajzi Lexikon (Főszerkesztő: Kenyeres Ágnes), de döb-
benten veszem észre, hogy félre is vezet.

Akiről valószínűleg szó van, arról a következőket közli:
Fahidy József (Biharkeresztes,  1922.  jún.  6.  –  Bp.,  1982.  febr.  26.):  újságíró.  Debrecenben

érettségizett, majd a Nemzeti Sport, később a Mai Nap, majd a Független Magyarország c. lapok
munkatársa volt. Kora ifjúságában kapcsolatba került az SZDP balszárnyával és Bajcsy- Zsilinszky
Endrével. 1944 nyarától részt vett az ellenállási mozgalomban (baloldali diákszervezetek, Supka
Géza-féle ellenállási csoport). Erdélyben röpiratterjesztés miatt lebukott, s bebörtönözték. 1947-ben
a bp.-i tudományegy.-en földrajz-történelem szakos tanári diplomát és filozófiából doktorátust szer-
zett. 1945 után újságíró, a Népszava, a Magyar Nemzet, később a Világ, az Újítók Lapja és a Nép-
sport c. lapoknál. 1956-ban Nyugatra távozott, és a Szabad Európa Rádió munkatársa lett. 1957-
ben hazatért; a Pesti Turf, majd a Hétfői Hírek, 1968-tól haláláig a Magyar Hírlap munkatársa volt.
Több könyvet írt a Szabad Európa Rádió tevékenységéről. – F. m. Életmentők (dokumentumelb.,
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Bp., 1953); A Szabad Európa munkatársa voltam (Bp., 1958); Teréz körút 39. (dokumentumr., Bp.,
1972); Az ítéletet végrehajtották. Tudósítás a rendőrgyilkosok peréről (bűnügyi dokumentumr. He-
gyi Gyulával, Bp., 1981).

Az „1956-ban Nyugatra távozott” eleve téves adat, hiszen Fahidy József maga írja 1958-ban a
Kossuth Kiadónál megjelent „A Szabad Európa munkatársa voltam” című könyvében, hogy 1955
november végén utazott ki a Népsport tudósítójaként Livornóba a magyar-olasz B-válogatott lab-
darúgó mérkőzésre, melyről nem tért haza. 

Téves adat az „1957-ben hazatért” is. Fahidy arról nem ír könyvében, hogy mikor tért haza,
csak azt közli a 187. oldalon, hogy: „Ezerkilencszázötvenhét, július 10. Itthon vagyok.”

Az MTI 1956 július 12-én egyetlen mondatot közölt „Fahidy József hazatért” címmel: 
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„Fahidy József, a Népsport volt munkatársa, aki 1955 novemberében egy sportküldött-
séggel Olaszországba utazott és nem tért vissza, most az Elnöki Tanács 1955. évi 11.
törvényerejű amnesztia rendelete alapján hazatért.”

A tudományos kutató számára ez azért fontos körülmény, mert ha Fahidy valóban Nyugatra tá-
vozott volna 1956-ban és csak 1957-ben tér haza, akkor nem jelenthetett volna az állambiztonság-
nak 1956 októberétől az év végéig csaknem 80 alkalommal írásban, s ügynökként nem szolgálhatott
volna tovább folyamatosan 1957. január 1-től egész éven át, amint ezt a dossziéiban olvasható írá-
sos jelentései bizonyítják.

De ki tudja azt 2019-ben hitelesen bizonyítani,  hogy mikor tért haza Fahidy József Nyugat-
Európából, miután – állítása szerint – a Szabad Európa Rádió munkatársa volt?

Úgy gondoltam, valamelyik közeli családtagja, hozzátartozója, aki még él, felkutatható és vállal-
ja is a megszólalás kényes tisztázó szerepét.

Ám a keresés során egy darabig a kudarcok sora ért: a Fahidy vezetéknevűek körében senki sem
vállalta a rokonságot.

Ezután némi szünetet tartva azt vizsgáltam meg, hogy a levéltári iratok között kik, mikor, s mi-
lyen vonatkozásban említik Fahidy Józsefet név szerint, akár disszidálása előtt, akár azután. 

Az  Egységes  Belügyminisztérium  I.  (Államvédelmi)  Főcsoportfőnöksége  IV.  főosztályának
(belső reakció elhárítás) 2. alosztályára (horthysta erőszakszervezetek tagjai és besúgói) 1955 de-
cember 3-án befut a „Sas” fedőnevű ügynök jelentése,  amit Viczián Pál államvédelmi hadnagy
vesz,  aki december 15-én jelentésben foglalja össze értesüléseit.  Eszerint „Sas” beszámol arról,
hogy Supka Géza volt szabadkőműves vezetőnél 2-án többen összejöttek és „a beszélgetés fő tár-
gya Fahidy József disszidálása” volt. Akik jelen voltak: Kabakovits József ügyvéd, volt képviselő,
Gelei Dezső hírlapíró, Barsi Ödön, a Magyar Rádió volt igazgatója, Pajzs Géza, a Tolnai Világlapja
volt szerkesztője, Déry János, az iparügyi minisztérium alkalmazottja, Németh Gyula, a „Világ”
volt külpolitikai munkatársa és Faragó Andor ügyvéd.

Fahidyt jól ismerték, mint a „Világ” volt munkatársát. Egyebek között elhangzott róla, hogy: 

„… még németül sem tudott. A riporthoz való anyagot nagyon ügyesen tudja összegyűj-
teni, de megírni már nem tudja. […] Németh-tel jó viszonyban volt, elutazása előtt is
beszélt vele, de az a benyomása, hogy még akkor sem határozta el, hogy nem jön vissza.
Ott kint kellett valaminek történnie. Gelei szerint lehet, hogy nő van a dologban, Rómá-
ban van egy Vadnay nevű újságírónő, akinek Pesten udvarolt. Pajzs szerint lehet, hogy
a kormányzat tudtával maradt kint és később vissza fog térni a kormány engedélyével.
Arról tanakodtak, hogy miből fog megélni… lehet, hogy felveszik a Szabad Európához,
ott úgyis szörnyű szemét társaság van.” (ÁBTL 3.1.5. O-8511/1)

D. Szabó László (1926. május 10, Debrecen, Szabó Zsófia) a BM II. (Politikai) Nyomozó Fő-
osztály 3. Osztályának (hírszerzés), majd az 5. Osztálynak (belső reakció elhárítás) „Dávid” fedő-
nevű ügynöke 1957. március 31-én jelentést készített Zsadányi Oszkárról, az „Igazság” volt munka-
társáról. Ebben megemlítette, hogy Zsadányi „Felhívta a figyelmemet Fahidy Józsefre – disszidált
és hazatért volt újságíró -, akire vigyázni kell, mert enyhén besúgó színezetű ember. Írni szeretne, de
lenne hová.”(ÁBTL 3.1.2. M-20971)
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A BM II. (Politikai Nyomozó) Főosztálya 5. Osztályának (belső reakció elhárítás) „Harmath
András” fedőnevű ügynöke 1958. június 4-én Dékány Kálmánról, a forradalom idején a Petőfi Párt-
ban politizáló újságíróról készített jelentést. Ebben az ügynök – egyebek között – ezt írta:

„Fahidy József újságíró is a BM. informátora, - hangoztatta Dékány Kálmán. Nevezett
könyve csakis ilyen körülmények között jelenhetett meg: „A Szabad Európa Rádió mun-
katársa voltam”. Az érdekesség az, hogy ezt nem Fahidy írta, hanem csak egyes adato-
kat szolgáltatott hozzá, míg magát az írói munkát más végezte el.”  (ÁBTL 3.1.2. M-
22880/5)
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A hírszerzés (BM II. (Politikai Nyomozó) Főosztály 3. Osztálya) 1961 és 1968 között vezetett
„Svájci Magyar Emigráció” nevet viselő Objektum Dossziéja tartalmazza azokat a leveleket, ame-
lyeket svájci magyarok adtak fel magyarországi címekre, ám az állambiztonság visszatartotta őket a
Magyar Postán és felbontás után a szükséges intézkedések céljából rendszerezte őket. Az egyik
ilyen levelet Bernben adták fel F. Sándornénak, Budapest XII. Kiss János altb. u. 45. sz. alá. A levél
feladója újságíró, a címzett megszólítása: „Drága Micuskám!”Részlet a levélből:

„Ezernyi bajom mellett is mosolyognom kell, amikor  Fahidyt említed. Kis csirkefogó,
akit kémnek küldtek ki, de hülye és tehetségtelen volt. Az amerikaiak 10 perc után össze-
verték, de tartották hónapokig, mert sok mindent kiszedtek belőle. Mindenki tudta, hogy
kém, csak ő nem tudta, hogy azt mindenki tudja. Én nem voltam, nem vagyok, és nem le-
szek a Szabad Európa munkatársa, de ismerem az ottani viszonyokat. Feri egy percig
sem volt a Szabad Európa munkatársa, nekem – mert én találkoztam vele, de tudtam ki-
csoda, így a szobámba nem eresztettem be, kávéházban adtam neki randevút – panasz-
kodott, hogy a Szabad Európától kidobták. Nem ő az egyetlen linkóci Pesten Micuskám.
Párisból megint jelentkezem.”(ÁBTL 3.2.5. O-8-95/2)
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Az előbbiekkel kapcsolatban meg kell jegyeznem, hogy Fahidy a SZER fizetési jegyzékén nem
szerepel, csak külső munkatárs volt. Ami pedig a „kis csirkefogó” kifejezést illeti, az emlékezetes
az MSZMP Intézőbizottságának 1957. február 12-i üléséről is, ahol  Kádár János felszólalásában
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utalt  a „csirkefogó Fahidy”-ra,  aki Rómában az amerikai hírszerzők által felmutatott  fényképek
alapján állítólag több tucat magyar államvédelmi tisztet azonosított név szerint.

Az MSZMP azonban nem kövezte meg Fahidyt. A Központi Bizottság Agitációs és Propaganda
Osztályának iratai között szerepel az Agitációs és Propaganda Bizottság egy 1958-as ülésére készí-
tett „Pártoktatási tervezet”, amelyben a Kossuth Kiadó „az ellenforradalom igazi céljainak leleple-
zését szolgáló” 11 mű egyikeként említette Fahidy József „A Szabad Európa munkatársa voltam” c.
könyvét, amit népszerűsítésre ajánl.

S most térjünk vissza a koronatanú kereséséhez. Két ok miatt is szükség van rá: mikor érkezett
haza „Meszlényi” a Szabad Európa Rádiótól,  s van-e olyan  kézírásminta, ami összevethető az
ÁBTL-ben fellelhető „Meszlényi” iratok kézírásával?

Már túl vagyok több érdeklődő körön a „Fahidy” vezetéknevűeknél, amikor egyik jeles barátom
azt tanácsolja, próbálkozzál most már azoknál, akik nem „y”-al írják a nevüket, hanem sima pontos
„i”-vel. Igaz, ők sokkal többen vannak, de tán megéri a fáradságot.

2019 március első hetének egy napsütéses délelőttjén valahol a budai hegyek alján azzal veszi
fel a telefont egy ügyvédi iroda titkárnője, hogy igen, kapcsolom a doktor urat. Néhány másodperc
múlva ezt hallom:

- Itt dr. Fahidi Gergely.

Én is bemutatkozom. 

- Engedjen meg két gyors tájékozódó kérdést.

- Nagyon szívesen.

- Rokona Ön néhai Fahidy József újságírónak?

- Igen, az édesapám volt.

- Emlékszik, hogy mikor tért haza Nyugat-Európából, miután 1955 novemberében el-
hagyta az országot?

- Igen, 1956 júniusában. Még a lengyelországi zavargások előtt.

Elmondom, hogy egy vitás kérdést máris eldöntött, de még hátra van legalább egy, ha nem több.
Tájékoztatom tudományos kutatásom tárgyáról és állásáról és arról, miben kérném segítségét.

Udvariasan és készségesen vállalja az együttműködést. Sokáig (25 évig) ő is újságíró volt, a HVG
munkatársa. Ma 52 évesen csak büntetőügyekkel foglalkozik.

Megállapodunk a személyes találkozásban, szívesen ad interjút, kérésemre megígéri az írásmin-
ta előkeresését, sőt, korabeli fényképekét is.

Így kezdődött. Aztán többször beszéltünk telefonon, elektronikus leveleket váltottunk, s amikor
előzékenyen felkeresett Budapest közeli lakásomon, hosszabb interjúban rögzítettem szavait. 
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Nem jött üres kézzel. Fényképeket hozott
és a tudományos kutatás céljára átadta Fahidy
József 6 darab zsebnoteszét, benne feljegyzé-
sekkel és a kapcsolatrendszerét kifejező tele-
fonszámokkal.  A  zsebnoteszek  évszámai:
1956, 1957, 1958, 1963, 1964, 1966. A zseb-
noteszek írásmintái tökéletesen megfeleltek a
„Meszlényi” iratokkal  való  összehasonlítás
követelményének.

A  valóság  feltárása,  a  visszaemlékezés
azonban  időnként  fájdalmas  volt,  láttam:
megviselte  dr.  Fahidi  Gergelyt.  Emberileg
mélyen  átéreztem  lelki  megpróbáltatását,
amellyel leírta a következő mondatot:

„Elég borzasztó érzés azzal szembesül-
ni,  hogy  apám  –  majdnem  teljesen
mindegy,  milyen  megfontolásból,  meg-
győződésből, hitből vagy pénzért – más
emberek  bizalmával  visszaélve  milyen
szenvedéseket,  tényleges  károkat  okoz-
hatott.”

Ám rögtön hozzátette:

„Ha apám ügynök volt, semmi akadályát nem látom, hogy halála után 37 évvel megje-
lenjenek dokumentumok […], bármikor szívesen találkozom Önnel, hátha még valami
hasznosat fel tudok idézni.”

Elkerülhetetlen volt, hogy beszélgetéseink elején tisztázó jelleggel megkérdezzem:

- Édesapja „y”- al írta a nevét, Ön viszont már „i”-vel. Ennek mi a magyarázata? Csak
nem a formális elhatárolódás?

- Nem. Ennek az oka szerintem apám enyhe sznobizmusa volt. Úgy tudom, a nagyapám
is „i”-vel írta a nevét, hagyományosan. Az általam ismert forrásokban mindig „i”-vel
szerepeltek a Fahidiak. Ez nem egy magyarosított név. Szerintem apám születési anya-
könyvében is „i”-vel írták a nevét. Fahidyként viszont, tehát „y”-al írva nemesi hangzá-
sú, tán ezért használta így. Az én születési anyakönyvi kivonatom félreérthetetlen.

Apja politikai hovatartozásáról szólva kifejtette, hogy arra nem a szociáldemokratákkal, hanem
a polgári demokratákkal való rokonszenv volt a jellemző kora ifjúságától kezdve, ezért is akkor
érezte magát igazán otthon, amikor a Supka Géza-féle „Világ” szerkesztőségében dolgozott. Úgy
emlékszik, soha egyetlen pártnak sem volt a tagja, de abban nem téved, hogy a Magyar Kommunis-
ta Pártnak, majd az MDP-nek és az MSZMP-nek biztosan nem, akárcsak az SZDP-nek. Nem em-
lékszik arra, hogy Erdélyben bebörtönözték volna, oda katonaként egy egyetemi században vonult
be a visszacsatoláskor.
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Dr. Fahidi Gergely édesapja zsebnoteszeivel



„ Az ellenállási mozgalomban való részvétele mindössze abból állt, hogy röpcédulázott,
amiért a Margit körúti Fegyházba került, ahonnan kihozták valahogy (lehet, hogy vesz-
tegetéssel), valószínűleg 1944-ben. Az ellenállás köréből Kállai Gyula nevét emlegette,
tán összekötő lehetett a kommunista munkásmozgalmi csoport és a polgári radikálisok
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Fahidy József (középütt) édesapjával és Gergő fiával



között, de alapvetően a Supka-féle eszmei-ideológiai társasághoz tartozott. Testvérének,
Fahidi Lászlónak ugyan van egy angol nyelvű memoárja, amiben leírja, hogy ellenálló-
ként egy benzinkutat felgyújtottak, de erről soha mástól nem hallottam és semmilyen bi-
zonyítékom sincs.”

„Hangsúlyozom, noha fiatalkorától egyértelműen baloldali volt, de nem kommunista.
Egy anekdota szerint azzal vágta el idő előtt az újságíró karrierjét, hogy egy telefonbe-
szélgetésben letegezte Rákosi Mátyást.”

Fahidi Gergely aztán arról beszélt, hogy édesapjának két jól elhatárolható sikeres időszak volt az
életében: a koalíciós időszak, valamint élete utolsó egy, legfeljebb másfél évtizede. (1922-ben szü-
letett, 1982-ben halt meg.) 
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„Világ” 1945. október 10: Fahidy József tudósítása



„Úgy emlékszem, a kisgazdákkal, az irodalmi népiekkel nem voltak intenzív kapcsolatai,
inkább a polgári beállítottságúakkal. 

A koalíciós idők végén az állambiztonság számára” fogható” volt, mert nagyapámat,
mint kiskereskedőt – apám ellenállásbeli kapcsolatai ellenére – elítélték és néhány hó-
napra börtönbe vetették.

A „Világ” utáni időszakról keveset tudok. Miután 1956 nyarán hazajött, újságíróként
1962-ig teljesen a süllyesztőben volt. 

Én 1962. augusztus 13-án születtem, amiről beszámolt az akkori lóverseny-újság, a Pes-
ti Turf, mert az volt apám első állása, valahol el kellett kezdenie. De érdemi újságíró
karrierje leghamarabb a 60-as évek közepén kezdődhetett újra a „Hétfői Hírek”-nél,
majd onnan került 1968-ban a „Magyar Hírlap” alapító csapatába. 1956 és 1962 kö-
zött dolgozott a békéscsabai színháznak.”

„A lakása 56 után a Pozsonyi úton volt, majd a 60-as években a Ságvári téren. Házas-
ságot egyszer kötött, születésem előtt az anyámmal. Kollégái közül Ary Kálmánnal, Bé-
kés Attilával és Horváth Lászlóval ápolt tartós barátságot, a hivatásán kívül a festő
Szász Endrével (tőle van két-három dedikált képe is) és az ugyancsak festő Hornyánszky
Gyulával.”

Kényes részhez érkeztünk, édesapja állambiztonsági múltjához.

„Nem tudom mikor és ki szervezte be. Az a tény, hogy megírta könyvét, („A Szabad Eu-
rópa munkatársa voltam”), senkiben sem hagyhatott kétséget afelől, hogy 1955-ben, ki-
utazásakor és 1956-ban, hazatérésekor az állambiztonsággal kapcsolatban állt. Azt is
tudom, hogy apámnak a hazatérése után is maradtak állambiztonsági kapcsolatai, s két-
ségtelen, igencsak otthonosan mozgott a sajtó és a politika világában. Igaz, az meglep,
hogy könyve megjelenése után is szóba álltak vele azok, akik problémát láthattak volna
abban, hogy erről a szolgálat is tudomást szerez.”

„Nem láttam a jelentéseit, egyetlen rövid írásbeli beszámolót láttam, ami nyilvánvalóan
az állambiztonságnak készült a 70-es évek elején egy erdélyi utazásáról, amiben a ma-
gyarok asszimilálásáról írt.”

Ami számára a legfontosabb kérdés apja és az állambiztonság viszonyában, azt önmagától így
fogalmazza meg:

„Ami az én számomra az igazi kérdés, az nem apám 1956 és 1962 közötti szereplése [az
akkori jelentéseit őrzi az ÁBTL-ben megtalálható 8 dosszié],  hanem az 1955-56-
os történet mozgatórugója: eleve az állambiztonság küldte ki Magyarországról Nyugat
Európába és meghatározott feladattal maradt kint, vagy nem így történt, hanem saját
elhatározásából döntött úgy, hogy disszidált.

Nem hallgatom el, hogy a 70-es években azt mondta nekem: eleve az állambiztonság küldte ki
megbízással és annak tudtával is jött haza. A hazaérkezésével kapcsolatban azt is elmondta itt-

hon: információkat hozott arról, hogy Lengyelországban hamarosan zavargások lesznek. 
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Ennek ellenére én ma egyre valószínűbbnek tartom azt, hogy apám egyszerűen kihasz-
nálta azt a lehetőséget, hogy külföldre utazhatott és kint maradt, de nem úgy jöttek be a
dolgai, ahogy szerette volna és ezért inkább hazajött.”

Rövid kitérő.

[1956. július 13-án a „Szabad Nép” Fahidy József nyilatkozatát közölte, amelyet az MTI-
nek adott, miután az az előző napon jelentette hazatérését.

A nyilatkozatot Fahidy így kezdte: 

„Emlékezetes még az olasz hatóságoknak az a kísérlete, amelyet 1955. november 29-én
két kiváló magyar sportolóval szemben követtek el, rá akarva bírni azokat hazájuk elha-
gyására. Ezzel a csapattal tartózkodtam én is Olaszországban, mint a Népsport munkatár-
sa. Amikor a fiatal magyar sportolók és társaik ellenállása folytán az emberrablási terv
meghiúsult, én már Rómában, a Via Montebello 109. szám alatti penzióban az amerikai
kémszervezetek foglya voltam” 
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Fahidy interjút készít Gyöngyösi János külügyminiszterrel 1946 júniusában



Fahidy elmondja, hogy Livornóból az olasz televízió munkatársainak álcázott amerikai hír -
szerző tisztek a vásárlás segítésének ürügyével vitték magukkal a római csendőrség köz-
pontjába.

”…hazaárulásra akartak rávenni. Ennek elutasítása
után durva testi kényszert alkalmaztak és nevemben
– tudtom és beleegyezésem nélkül – a rádióban és
a  sajtóban  olyan  nyilatkozatot  tettek  közzé,  mely
szerint politikai menedékjogot kértem. A 77 napi ró-
mai  fogságom időtartama alatt  számtalan, valótlan
adatokat tartalmazó írásos „vallomást”, népköztársa-
ságunkat  gyalázó újságcikket  és rádiónyilatkozatot
kényszerítettek ki tőlem.” 

Olaszországból  1956.  február  14-én,  mint  politikai
menedékjoggal rendelkező emigránst Rómából Nyu-
gat-Németországba  vitték.  Előbb  a  CIC  (amerikai
kémszervezet)  hallgatta  ki  Münchenben,  majd  az
FBI Frankfurtban.

„…részben hazámra vonatkozó politikai, gazdasági
és katonai ismereteim megszerzése céljából,  más-
részt annak tisztázása érdekében, hogy mint újság-
írót a hidegháborús amerikai propaganda szolgála-
tában miként tudnak felhasználni hazám és népem
ellen.”

Fahidy József nyilatkozatában beismeri, hogy:

„A fizikai kényszer mellett az anyagi juttatásokkal párosult ígérgetések, valamint a gondta-
lan élet perspektívája hatásosnak bizonyult. Ha rövid időre, … de ki is használtak.” 

Az FBI és az amerikai külügyminisztérium azt tervezte, hogy az antikommunista kampány
részeként, Fahidy egy orosz és lengyel emigránssal együtt 1956. július 6-án Washington-
ban az amerikai szenátus belbiztonsági albizottsága elé áll és vallomást tesz. Ezt előzte
meg azzal, hogy hazatérését kérte a magyar hatóságoktól.

„Noha súlyosan vétkeztem népem ellen, amnesztiát kértem, s ezt megkapva – az Elnöki
Tanács és a kormány iránt mélységes hálát érezve – boldog örömmel léptem újra szülőha-
zám földjére.”]
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Fahidy József 1956 nyarán Frankfurt
am Mainban



Folytatjuk a beszélgetést Fahidy József fiával.
Következik a kézírások összehasonlítása azzal a céllal, hogy eldöntsük: azonos-e „Meszlényi”

ügynök és Fahidy József újságíró kézírása? Kiterítjük az asztalon az Állambiztonsági Szolgálatok
Történeti Levéltárának hitelesített másolatait „Meszlényi” ügynök egyik több oldalas kézzel írt je-
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„Szabad Nép” 1956. július 13: „A ’szabad világból’ visszatérve”



lentéséről és melléjük tesszük kinyitva Fahidy József említett hat zsebnoteszét 1956, 1957, 1958,
1963, 1964 és 1966 évekből, jól látható és olvasható feljegyzéseivel.

33

Fahidy József zsebnaptárai 1956 – 1963



Dr. Fahidi Gergely válasza eléggé egyértelmű:

„Nem vagyok írásszakértő, de a hasonlóság mindenképpen nagyon nagyfokú. Apám ál-
talam ismert kézírása és a „Meszlényi”jelentések kézírás jellegzetességei annyira ha-
sonlóak, hogy valószínűnek tartom: ugyanaz a személy írta. Más szóval: sokkal valószí-
nűbbnek tartom azt, hogy ezek a „Meszlényi” féle jelentések, amiket hiteles másolatok-
ban látok az édesapámtól származnak, mint ennek az ellenkezőjét.”

Ami édesapjának az állambiztonságtól való búcsúját illeti arról befejezésül ezt mondta:

„Az utolsó éveiben kifejezetten aktív volt, gyakorlatilag a haláláig dolgozott, nem hi-
szem, hogy bármi oka lett volna leállni az ügynöki munkával. Halála előtt mondta ne-
kem: felajánlották számára, hogy egy NSZK-beli klinikára viszik műteni, ha akarja. (De
nem akarta, a Kardiológián halt meg.) A felajánlás lehetett „céges”, de lehetett az ak-
kor már rendkívül kiterjedt kormányzati kapcsolatainak gyümölcse is.

Emlékszem egy olyan szalonnasütésre csillebérci telkünkön, amin két aktív miniszter és
az Országos Tervhivatal elnöke is ott volt a 70-es évek második felében.”
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Fahidi dr.: „…a „Meszlényi” jelentések … édesapámtól származnak…”



Fahidy József említett  6 zseb-
naptára hiteles lenyomata minden-
napjainak.  Gondosan  és  pontosan
vezette  mindegyiket,  néha  keserű
magánvéleményét  is  kifejezve
egy-egy  megjegyzéssel,  kérdő
mondattal.  Az  esztendők  végén
leltárt  készített  bevételeiről  (fize-
tés, honoráriumok) és kiadásairól,
ha a kimutatás nem fért a naptárba,
külön mellékletként hajtogatta be.
A hazatérése (1956. június) után a
legfontosabb  kérdés  életében:  az
elhelyezkedés,  visszakerülés  a
sajtó  világába, előbb  külsősként,
majd  állandó  státusban.  Erre  vo-
natkozik a  legtöbb bejegyzés,  ez-
zel  kapcsolatban  keres  személyes
összeköttetéseket a politika, a tájé-
koztatás  és  a  Belügyminisztérium
területén,  az  idő  múlásával  egyre
nagyobb türelmetlenséggel.

Hazatérése után az első bejegy-
zés 1956 július 25-én olvasható. 

Másnap,  26-án  Déry  Tibor  és
D. Szabó  [László]  neve szerepel,
az utóbbi a már említett  „Dávid”
fedőnevű állambiztonsági hálózati
ügynök,  akit  előbb  a  II/3-b.  (hír-
szerzés), majd a II/5 (belső reakció
elhárítás) foglalkoztatott.

Július 27. „Szabó Laci” (Lehet, hogy a „Népszabadság” bűnügyi munkatársáról van szó, a „Hié-
náról”, a későbbi hírhedt kékfényes tv-műsorvezetőről.)

Július 30. „Fényes Tomi”, (az MTI fotoriportere,  a BM hírszerzés „Kockás Péter” fedőnevű
ügynöke).

Augusztus 1-én és 3-án is olvasható „Kónya elv.”, „Kónya” neve. (Feltehetően Kónya Pál r.
hadnagy, a BM belső reakció elhárítás operatív tisztje, annak a II/5-d alosztálynak az egyik legis-
mertebb beosztottja, amely akkor – többek között - az írókkal, újságírókkal, művészekkel foglalko-
zott.)

Augusztus 13. „Kónya”.”Averzió. Van ben[ne] valami.”
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Hazatérés után 1956 őszén a Duna parton az NSZK-ból hozott
fényképezőgéppel



Augusztus 15. „Kónya” „Állás ügybe[n] előbb jó hír,
majd B. felső hely intézi.” (Mint majd kiderül: „B” = Bor-
gos)

Augusztus 18. „Állás ügybe[n]  semmi, állás miatt le-
vél Hegedűs Andrásnak (a Minisztertanács elnöke) és Kiss
Károlynak. (az MDP Politikai Bizottságának tagja) ”

Augusztus 22. „Kónya elv.”
Augusztus  23.  „Kónya  –  Kelen [Béla]  (politikus,

1962-től az „Esti Hírlap” főszerkesztője) tel.”
Augusztus 24.  „Levél  Darvas József (író),  Kukucska

MDP sajtóosztály, Kelen Béla”
Augusztus 28. „Levél Darvastól. Kónya semmi. Levél

Vas Zoltánnak” (politikus, a „moszkovita ötös fogat” tag-
ja.)

Augusztus vége. „Semmi! Tragikus hónap. Előreha-
ladás nincs. Érdemes volt hazajönni!?
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Az első bejegyzés naptárába hazatérése után 1956. július 25-én

Kónya Pál



Szeptember 1. „Rosszullét!”
Szeptember 26. „Öngyilkos akartam lenni.”
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„Érdemes volt hazajönni?”



 
Szeptember 28. „Állás ügyben semmi, csak ígérés! Szörnyű.”
Október 2. „Sarkadi Imre” (író)
Október 6. „Rajk temetés”
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„Öngyilkos akartam lenni”



Október 18. „Borgos ales. Állás lesz. Türelem.” (Borgos Gyula r. alezredes, a BM Titkárság ve-
zetője)
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„Borgos alezredes: állás lesz. Türelem.”



Október 24 – November 4. „Forradalom”
November 4. „SZU beavatkozása”
November 8. „Lövöldözés a Lánchídon”
December 11: „Utcai harc a Nemzetinél. Rögtönítélő bíráskodás.”
Fahidy József 1956-os telefonnévsorában szerepel: „Dömötör Laci, Vöröstorony u. 3. 164 –

894” Tehát Fahidy („Meszlényi”) ismerte Dömötört (Varga”), két újságíró két fedőnévvel.

1957-es zsebnaptár.
Február 6. „Dömötör”
Február 13. „Állás semmi. Vigyázó Piri. Siklósi [Norbert]” (Minisztertanács Titkársága, majd Tá-

jékoztatási Hivatal, MÚOSZ)
Február 28. „Gál, állás lesz, HH [Hétfői Hírek] szerk.” (Gál Ferenc rendőr nyomozó hadnagy,

BM II. (Politikai Nyomozó) Főosztály 3. Osztálya (hírszerzés), majd II/5 Osztály (belső reakció el-
hárítás) d., és e., alosztálya, aki akkor „Meszlényi” kapcsolattartó tisztjeként a jelentéseit fogadta.)

Március 5. „Gál. Kossa [István] (politikus, volt miniszter) telefon. Gyáros László.” (Miniszterta-
nács Tájékoztatási Hivatala, Kulturális Kapcsolatok Intézete)

Március 15. ”Gál telefon. Szakasits Árpád.” (volt köztársasági elnök, NET-elnök, 1958-tól MU-
OSZ elnök)

Április 19. „Állás van. Turf.”
Május 2. „Munka a Turfnál, kezdés!”
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A telefonnévsorban: Dömötör Laci („Varga”)
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„Gál, állás lesz, HH szerk.”



Július 17. „Jó hír, nyomdai szerkesztő leszek Takács helyett.”
Július vége. „E hónapra nem lehet panasz. Anyagilag is kielégítő volt.”
Augusztus vége: „Nyugodt hónap. Anyagilag kielégítő. Könyvemmel elkészültem”
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„Munka a Turfnál. Kezdés!”



Szeptember 6.” Gál. Könyvemért pénz!”

Szeptember 13. „Gál. Dömötör - Antal.”
Szeptember 14. „Antal Gábornak anyag.” (Antal Gábor újságíró, „Dávid Mátyás” fedőnevű ál-

lambiztonsági hálózati személy, BM belső reakció elhárítás, II/5-d alosztály. Már 1946-ban beszer-
vezte az ÁVO, 1955-ben átvette a BM IV. Főosztályon (belső reakció elhárítás),  Gál Ferenc állam-
védelmi hadnagy, a 4. alosztály csoportvezetője.)

Szeptember 17. „Hollósi, lesz jobb állás!”
Október 3. „Rosszullét! Szerkesztőség.”
Október 31. „Jó hónap minden szempontból.”
December 27. „Vécsey – Gál –Horváth Mihály” (Horváth Mihály a MUOSZ szervezőtitkára)
1958 a várakozások éve. Ekkor a belvárosban, az V. ker. Báthory utca 7. szám alatt lakott.
A legfigyelemreméltóbb bejegyzés március 1-én olvasható: közölték vele, hogy elkerül a Turf-

tól, de még nem tudni hova. Az év végén megállapítja: anyagilag kielégítő év volt.
A következő zsebnaptára 1963-ból való. Az V. ker. Ságvári tér 1. sz. alá költözött.
Januárban Dömötör Lászlóval és Pártay Tivadarral (FKGP, a „Buday” fedőnevű ügynök) tár-

gyal. Visszatérő rosszullétei vannak.
Többször jár Haynal Kornélnál, akiről azt jegyzi fel: „Jó = segítés igény.” 

[Haynal (Hayn) Kornél, fedőneve: „Nyisztor”, „Nyerges”, az ÁVH informátora, az állambiz-
tonság titkos munkatársa, rezidense, a Press Rezidentúra (BM III/I-B. Önálló Osztály) tár-
sadalmi kapcsolata, a Magyar Rádió és Televízió elnökhelyettese]
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„Gál. Könyvemért pénz!”



Márciusban középiskolás éveinek kedvelt városába: Debrecenbe utazik, ahol felkeresi az MTI
tudósítóját: Oltványi Ottót. (Oltványi később „Zsigmondi” fedőnéven a belügyi hírszerzés (III/I-3
Osztály), majd a kémelhárítás (III/II-10-a alosztály) ügynöke, a „jól tájékozott” Antall kormány bi-
zalmából az MTI vezérigazgatója 1990 novemberétől.)

Április-májusban tovább kilincsel állás ügyben, mert feljebb szeretne lépni a beígért országos
laphoz, vagy máshova. Jár a pártközpont sajtóosztályán Valachinénál, a KISZ KB agit.-prop. osztá-
lyán Balogh Istvánnál, az Esti Hírlap főszerkesztőjénél: Kelen Bélánál, ismételten Haynal Kornél-
nál, majd Hollós Ervinnél.

[Hollós (Holzcshlag) Ervin 1962. július 10-ig a BM II. Politikai Nyomozó Főosztály 5. Osztá-
lyának, a belső reakció elhárításnak a vezetője alezredesi rangban, akkor leszerel és a
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1963: Haynal Kornél, „Jó = segítés igény”

„KISZ, Balogh István, Haynal Kornél, Hollós Ervin”



Művelődésügyi Minisztérium Marxizmus-Leninizmus Oktatási Osztályának helyettes veze-
tője.]

Júliusban kétszer is találkozik Halmai Györggyel, aki a Hírlapkiadó Vállalat alkalmazásában az
„Esti Hírlap” főmunkatársa.

[Halmai György az államvédelmi főcsoportfőnökség IV/8 Osztályán kezdte a szolgálatot r.
alhadnagyi rangban 1955-ben, majd r. hadnagy a BM II/5-e alosztályán (belső reakció el-
hárítás), aki 1958-ban emlékezetes módon lefűzte Fahidy („Meszlényi”) jelentését Dömö-
tör („Varga”) dossziéjába, ezt követően fegyelmileg azért lett elbocsátva a politikai rendőr-
ségtől, mert hazudott feletteseinek J. K. költő beszervezésével kapcsolatban. Újságíró lett,
az „Esti Hírlap” belpolitikai rovatában, jól ismerte az oda külsősként dolgozó Fahidyt, akivel
nem egyszer látták esténként a Népszabadság székház földszintjén működött  klubban,
időnként Lantos László rovatvezető társaságában.]

Júliusban az Emkében összejönnek Horváth Mihállyal és Komlós Jánossal is. (Komlós ugyan le-
szerelt államvédelmi őrnagyként 1953-ban, de 1956 februárjában visszahívta a kémelhárítás és tit-
kos állományú operatív tisztként, rezidensi feladatokkal a Külkereskedelmi Minisztériumba küldték
a Protokoll Osztály vezetőjének. Egy év múlva onnan helyezték át a Magyar Rádióba.)

Augusztus 13-án („fiam születésnapja”) a Minisz-
tertanács  Tájékoztatási  Hivatalában  járt  Gergely  Ist-
vánnál.

Szeptember tán a legintenzívebb hónap egész év-
ben, Fahidy József minden követ megmozgat a cél ér-
dekében.  7-én  Halmai  György,  Pálfy  József  (főszer-
kesztő) és Baló László (a „Hétfői Hírek” főszerkesztő-
je)  szerepel  zsebnaptárában.  16-án  Gergely  István,
Darvasi István (pártközpont) és Naményi Géza (Tájé-
koztatási Hivatal). 18-án Hárs István (Magyar Rádió,
volt  belügyminiszter-helyettes)  és  Katona  István
(MSZMP KB), majd ismét Gergely Istvánnál jár és fel-
jegyzi „Valachi, még semmi.” (pártközpont, sajtó osz-
tály), tehát nem kapott semmi választ. 19-én újra a Tá-
jékoztatási Hivatalban, Naményi Géza elnöknél, „Jól
fogadott.”

Október 29-én Kállai Gyulával (a Minisztertanács
elnökhelyettese) beszél telefonon, 31-én Ortutay Gyu-
lával, (országgyűlési képviselő, az Elnöki Tanács tagja)

December 14-én a Párttörténeti Intézetben jár, 26-án a japán követtel találkozik és levelet ír Fe-
hér Lajosnak, (miniszterelnök-helyettes, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja), valamint Nógrá-
di Sándornak, (az Elnöki Tanács tagja, az MSZMP Központi Ellenőrző Bizottságának elnöke)

December 27-én mégis rossz hírt kap. „Nem megy a TÜKÖR!” (A „TÜKÖR” című képes heti-
lap.) S ismét jön a keserű, önmarcangoló kérdés: „Érdemes becsületesen dolgozni?!!” Levelet ír
Darvasi Istvánnak. Esti bejegyzés: „Szörnyű idegesség!”
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Komlós János államvédelmi százados



December 29-én az év utolsó bejegyzése: „Pártközpont, Valachiné, semmi. (Hát érdemes??)
Elkészíti 1963 pénzügyi mérlegét. Összesen 57. 592 Ft-t keresett. Havi átlag bevétele: 4. 710 Ft.

Fizetésén (Pesti Turf) felül szokatlanul sok helyről kap honoráriumot, mert rengeteget dolgozott.
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„Érdemes becsületesen dolgozni?!!”



Szerző volt – egyebek között – a következő szerkesztőségeknél: „Esti Hírlap”, „Hétfői Hírek”, „Or-
szág-Világ”, „Magyar Ifjúság”, „Pesti Műsor”, „Szabad Föld”, „Magyar Rádió”, „Képes Újság”,
„Élet és Irodalom”, „Figyelő”, „Neue Zeitung” és még 10 kifizető hely. Szép számú előadást tartott
az ország minden részén, a legtöbbet a TIT (Természettudományos Ismeretterjesztő Társulat) kere-
tében, ahol 5. 129 Ft.-t keresett az év folyamán.

Még két zsebnaptárát kapom meg, az 1964-est és az 1966-ost.
1964-ben éves bevétele már 67.012 Ft., havi átlaga: 5.584 Ft. A „Hétfői Hírek”-nél keresi a leg-

többet, noha még nem fizetést, hanem rendszeres honoráriumot kap.
1966: a beteljesülés éve. A „Hétfői Hírek”-nél befutott, már rendszeres havi fizetést kap, egész

évben csak itt összesen 32. 930 Ft.-t, továbbá prémiumot is 5129 Ft. összegben. Az állandó státus
további előnyökkel jár. Ezt írja például: „A H. H.-t ól júniusban feleségemmel együtt 10 napot Bul-
gáriában, decemberben egyedül 10 napot Lengyelországban voltam. Lengyelországból kb. 37000 –
4000 Ft. értéket hoztam haza.”

Még fontosabb, hogy korábban is gazdag kapcsolatrendszere kiteljesedik, személyes összekötte-
tései garantálják példátlan információs bázisának mindenkori gyors, megbízható és sikeres működ-
tetését. 

Telefonregiszterében pártvezetők, kormánytagok, miniszterek, miniszterhelyettesek, a társadal-
mi és tömegszervezetek ismert funkcionáriusai, a tájékoztatási rendszer felelős posztjain állók nevei
és elérhetőségei. Nem különben a fegyveres testületek illetékesei. 
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Bevételek és megtakarítások, 1963



Az állambiztonságot több név is jelzi, mindenekelőtt
Borgos Gyula, aki 1958-tól ezredes, 1970-től r. vezérőr-
nagy és a leghosszabb ideig a BM Titkárság vezetője. De
nem feledkezik meg a régi segítőkről sem, 1966. decem-
ber 28-án például találkozik Hollós Ervinnel, meghitt a

viszony Sza-
mos  Rudolf-
fal és Siklósi
Norberttel
is, aki 1958-
tól  tizenöt
évig  a  MÚ-
OSZ főtitká-
ra,  1966-tól
a Nemzetkö-
zi  Újságíró
Szervezet al-
elnöke  és
kincstárnoka, vezetése alatt lesz a MÚOSZ a KGB irá-
nyította prágai központú NÚSZ legaktívabb tagja.

Gál  Ferenc, aki  tán  a  legjobban  ismerte  Fahidy
(„Meszlényi”) hálózati tevékenységét, 1963-tól a III/III
Csoportfőnökség  kulturális  elhárításának  területén  ha-
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1966: Bevételek, események, külföldi utak

Borgos Gyula

Gál Ferenc



lad fölfelé, 1969-ben már az osztály (III/III-4) vezetője majd egyben csoportfőnök-helyettes is. Eb-
ből a pozícióból csak egy ugrás az MSZMP KB Közigazgatási és Adminisztratív Osztálya, ahol
négy évet tölt (1974-78), visszatérése után a BM-ből kerül nyugállományba 1988-ban miniszteri
szaktanácsadóként, rendőr vezérőrnagyi rangban.

[Gál Ferenc pályafutásáról részletesen írtam a sorozat III.  részében a következő alcím
alatt: „Hogyan lett Gál Ferenc államvédelmi alhadnagyból rendőr vezérőrnagy?”, itt olvas-
hatják: http://www.utolag.com/Ilkei/DomotorLaszloIII/DomotorLaszloIII.htm]

Fahidy Józsefnek változatlanul intenzív kapcsolata van az „Esti Hírlapnál” Halmai Györggyel
(1931), aki egyre kedvetlenebb és vékonyabb, sose tudja kiheverni eltávolítását az állambiztonság-
tól. Pedig az egykori üvegcsiszoló sikeresen elvégezte a Lenin Intézetet, „az ellenforradalom leveré-
séért” megkapta a Munkás Paraszt Hatalomért emlék érmet. De felettesei a II/5 Osztályon az irodal-
mi élet területén végzett munkájában hamar észrevették jellembeli hibáit, a megbízhatatlanságot, a
felelősségérzet hiányosságait. Egy hazugságával nehéz helyzetbe hozta alosztályvezetőjét (II/5-e al-
osztály) Harangozó Szilveszter r. századost, aki ugyan túl súlyos büntetésnek tartotta elbocsátását,
de vezetőtársai meggyőzték arról, hogy helyes volt Komornik Vilmos rendőr nyomozó őrnagy, a II/
5 osztály helyettes vezetőjének döntése, amit a pártszervezet is támogatott. Az utolsó hivatalos in-
formációt 1966 májusából ismerjük róla, ekkor töltötték ki tartalékos tiszti adatlapját, ami szerint
változatlanul a Hírlapkiadó alkalmazásában dolgozott, újságíró főmunkatársként. Egyetlen gyerme-
ke: Halmai Katalin (1956. 10. 01. Dobi Éva). 

Fahidy  József  zsebnoteszeiben  van
még egy gyakran nevesített kategória:   hí-
res színésznők, a művészvilág és az irodal-
mi  élet  feltűnő  hölgytagjai,  az  újságíró
szakma  csinos  és  bimbózó  tehetségei.
Mindenki neve és egykori telefonszáma is-
mert, de itt és most érthető és jogtisztelő
okokból nem adjuk közre őket, még ennyi
év elteltével sem. (Ám megalapozatlan az
a  feltételezés,  hogy  egy  Budapestről  ko-
rábbról ismert hölgy kedvéért távozott vol-
na  Olaszországba.)  Az  viszont  megemlí-
tendő, hogy a kávéházak, éttermek, klubok
nemcsak a magán találkozók és társas ösz-
szejövetelek kellemes színhelyei „Meszlé-
nyi” számára, hanem a hír-és információ-
szerzés jól becserkészett bázisai is, ahol jó-
ban van a  személyzettel  és tudja,  melyik

asztalhoz nem szabad leülni, s melyik sarok a veszélytelen. A megcélzott személyek és társaságok
leggyakrabban a következő helyeken érhetők el viszonylag feltűnés nélkül: Fészek Művészklub,
Belvárosi Kávéház,  Hungária,  EMKE, Rátkai Klub, Vörösmarty Cukrászda,  Jókai Klub, Rózsa-
domb Kávéház, Római parti Lídó, MÚOSZ Klub, Kárpátia Étterem, Vidám Színpad Büfé, Palace
Szálloda Kávézó, s egy kivételes és rejtélyes hely: Onódy Lajos protokoll büféje.

Élete végéig tartja magát az a szakmai értékelés hírlapírók körében, hogy az egyik legjobban
informált újságíró volt, aki úgy tudott hírt szerezni, mint kevesen. Ehhez azonban nemcsak szemé-
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lyes ismeretség kellett, hanem bulldog szívósság is, lógott a telefonon, talpalt, utazott, lerázhatatlan
volt, többszöri nekifutással abból is kihúzta az információt, aki nem akart nyilatkozni. Míg mások
vártak a központ válaszára, hogy „Ezt meglehet-e írni?”, ő már rég megírta, s leadta. Igaz, néha a
hír összement, mert összecsapta, többet érdemelt volna, de a kidolgozásra fordított idő veszélyeztet-
te volna az elsőséget, a kizárólagosságot az újdonság kezelésében. Azt viszont csak a versenyképte-
len riválisai terjesztették, hogy nem tudott írni. Ma bizonyára hír- és információ szerzést tanítana a
túltengő újságíróképzés valamelyik intézményében, s nem győzné hangsúlyozni: ha valakinek eh-
hez nincs született érzéke, ő nem tudja megtanítani neki. Senki, egyetlen történész sem tudta megír-
ni a mai napig oly életszerűen mindazt, amit ő néhány jelentésében az utókorra hagyott úgy, aho-
gyan az akkor és ott történt , – eltekintve az ideológiai előjelektől és az állambiztonság korlátozó
leckéitől. 

Jellemző az a szakmai legenda, misze-
rint a „Hétfői Hírek”-től történt távozása-
kor egyik ott maradt kollégája „baráti ala-
pon” ellopta féltve őrzött „operatív”, azaz
csak a munkakapcsolatait  tartalmazó tele-
fonnoteszét. Évekig megélt belőle, a hír ro-
vat vezetője lett. Fahidy pedig gyorsan pó-
tolta a veszteséget és a „Magyar Hírlap”-
nál főmunkatársként   folytatta az informá-
ciós munka fellendítését.

Nem szóltam még azokról az állambiz-
tonsági  tisztekről,  akik  Fahidyt  („Meszlé-
nyi”) a  belügyi  szervezethez  kapcsolták,
tevékenységét  irányították,  jelentéseit  ke-
zelték és azok nyomán intézkedtek. (A ko-
rábban említett szerzőpáros szakmai publi-
kációja erről hiányos és téves is.)

Az  első  név,  akivel  találkozhatunk
1956. novemberében: Bartha István állam-
védelmi  főhadnagy.  (ÁBTL  3.1.2.  M-
18667) Új név tűnik fel 1957 januárjában
és februárjában a BM II/3-d alosztály (hír-

szerzés) képviseletében: Ladányi Mihály rendőr nyomozó százados. 
1957 márciusában viszont tartósan átveszi a kapcsolat szervezését és irányítását az a Gál Ferenc

rendőr nyomozó hadnagy (II/3-d, majd II/5 (belső reakció elhárítás d., és e., alosztálya), aki a leg-
jobban ismerte Fahidy Józsefet,  hálózati  munkáját,  ahogyan ezt Fahidy is visszaigazolja később
zsebnaptári bejegyzéseiben. Gál Ferenc rny. hadnagy, majd főhadnagy ezt követően három éven át,
1957, 1958, 1959 folyamán egyedül és kizárólagosan foglalkozik „Meszlényi” ügynök hálózati fel-
adataival, emberi problémáival, csak egy-egy alkalommal helyettesíti rövid időre Kovács János r.
százados (ÁBTL 3.1.2. M-18677/1-5). 
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Fahidy József az elmaradhatatlan szivarral…



Gál Ferenc 1959-ben alosztályvezető-helyettes lesz (II/5-e) 1962-ig, (1961-ben előlép r. száza-
dossá), ezért 1960-ban átadja „Meszlényi” tartását Kovács János r. századosnak, akitől szeptember-
től átveszi Kócsag József r. főhadnagy. (ÁBTL 3.1.2. M-18677/6). 1961-ben májusig visszaveszi
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Gál Ferenc r. fohadnagy vette „Meszlényi” fontos jelentését Szakáts Miklósról és
Kárpáti Rudolfról



Kovács János r. százados. Májusban tűnik fel Gyarmati András r. főhadnagy, aki 1962 elején még
továbbviszi „Meszlényi” tartását, hogy aztán 1962. november 28-án lezárja az ügynök utolsó dosz-
sziéját (ÁBTL 3.1.2. 18667/7) az állambiztonság augusztusi szervezeti változásának megfelelően
létrejött III/III-1 Osztály e., alosztályán.  [Halmai György r. hadnagy szerepéről már szóltam,
elbocsátásáig ugyanazon szervezeti  egységekben szolgált,  ahol „Varga” és „Meszlényi”
ügynököket foglalkoztatták.]

„Meszlényi” jelentései 8 levéltári kötetben több száz nevet tartalmaznak. Hálózati tevékenysége
során sohasem dekonspirálódott.  Úgy figyelt meg embereket és szerzett róluk információkat hol
környezetüktől, hol közvetlenül tőlük, hogy az érintettek észre sem vették, nem tűnt fel jelenléte, el-
vegyült szürkén és távozott pókerarccal, anélkül, hogy nyomot hagyott volna. Nevét hallva most
egy 90 éves irodalomtörténész kapásból  rávágja:  „Nem is ismertem”. Az ügynök érdeme, hogy
mégis sokat jelentett róla, anélkül, hogy gyanakodott volna rá. (Persze, inkább arról van szó, - tud-
juk az életszerű valóság tényeiből -, hogy professzor úr néha már kissé visszafogja memóriáját.) E
sorok írója is elmondhatja, hogy noha nem ismerte „Varga Sándort”, csak a levéltárban találkozott
nevével, az mégis említi két jelentésében, mert olyan körben mozgott, ahol hallott valamit rólam és
az információt fontosnak tartotta ellenőrzés nélkül nyomban jelenteni, bár az távolról sem volt pon-
tos. (ÁBTL 3.1.2. M-33169)

Fahidy József 1982. február 27, szombatra virradóra hunyt el 60 éves korában. Március 9-én te-
mették el a Farkasréti temetőben, sírjánál a Magyar Hírlap, a MÚOSZ és a Lapkiadó Vállalat nevé-
ben Kovács György (Magyar Ifjúság) mondott gyászbeszédet, a barátok és a család nevében Soós
Levente vett végső búcsút tőle. 

Befejezésül pedig jöjjön a bizonyítási folyamatot megkoronázó hivatalos dokumentum, amely
végérvényesen eldönti, hogy a „Meszlényi Károly” néven jelentő állambiztonsági hálózati személy
azonos Fahidy Józseffel.

2019 március első hetében a nevüket „i”-vel író Fahidiak körében megtaláltam Fahidy József fi-
át, Gergelyt, egy héttel később pedig, március 14-én az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Le-
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Fahidy József azonos „Meszlényi Károllyal” az állambiztonság mágnesszalagjá-
nak hálózati adattárában



véltárában a 29 évig rejtegetett,  alig pár hónapja kutatható  állambiztonsági mágnesszalagok H
(Hálózati) adattárában Fahidy József hálózati személyt a nyilvántartás szerinti „Meszlényi Ká-
roly” fedőnéven. Néhány nap múlva megkaptam az ÁBTL-ben őrzött eredeti iratról készült hivata-
los másolatot, amelyet itt láthatnak.

[Az 1990 előtti állambiztonsági szervek által megőrzött mágnesszalagok tartalmáról és az
egyes adatmezők jelentéséről a Levéltár külön tájékoztatót adott ki. Az ismertetőből kide-
rül, hogy az adatbázis az egyes személyekre vonatkozóan az alábbi adatokat foglalja ma-
gában: 

• a., a személy neve,

• b., születési helye,

• c., anyja neve,

• d., lakás címe

• e., a foglalkoztatás jellegére utaló kód,

• f., fedőnév

• g., élő kapcsolat esetén a foglalkoztató szerv kódja, kizárt hálózat esetén a Beszer-
vezési dosszié száma.

Az adatbázis még jelenleg is számos idegen karaktert és felesleges írásjelet tartalmaz,
ezek jórészt a számítógépes konvertálás eredményei, mivel az eredeti programkörnyeze-
tet nem sikerült rekonstruálni. Bizonyos adatmezőket ugyanakkor nem sikerült helyreállíta-
ni, ezért például a nyilvántartott személyek születési adatai jelenleg nem olvashatók az
adattárban.]

A „Meszlényi” rejtély ezzel megoldódott, az egy ügynök két fedőnévvel elmélet hosszú évek
után megdőlt. Fahidy József (1922 – 1982) az utókorra hagyott 8 dossziéjával ténylegesen a legter-
mékenyebb magyar hálózati újságíró volt, noha állambiztonsági tevékenységét ezek alapján csak
1956 és 1962 között ismerjük. Addig is, amíg netán még többet megtudhatunk róla, ajánljuk a jövő
kutatóinak tanulmányozásra. (ÁBTL 3.1.2. M-18667, 3.1.2. M-18667/1-7)
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Újságírók, szerkesztők, sajtómunkások és az állambiztonság III.(1) 

Az érettségivel is jól alkalmazkodó Márton Miklós 
és Ceausescu személyes ismerőse: Oláh Éva

Márton Miklós („Bács Balogh János”)

1952-től az ÁVH kapcsolata „Balogh Péter” fedőné-
ven, 1967-től a kémelhárítás „Mérő” fedőnéven opera-
tív feldolgozás alá vont személye, 1968-tól a BM hír-
szerzés (III/I-1 Osztály) társadalmi kapcsolata „Bács-
Balogh János” fedőnéven.

A „Szabad Nép” gyakornoka,  a  „Viharsarok” fő-
szerkesztője,  az  MDP KV Sajtóosztályának  politikai
munkatársa,  a  Külügyminisztérium  Sajtófőosztályá-
nak főelőadója,  a „Figyelő” főszerkesztő-helyettese,  a
„Népszabadság” munkatársa, az MTV „A Hét” című
műsorának szakértője.

Márton (Mautner) Miklós. 1921. május 23.-án szüle-
tett  Pécsett,  anyja  Klein  Irén.Apja  lókereskedő  volt.  A
gimnáziumi érettségi után a bőrdíszműves szakmát tanul-
ta, 1941-42-ben bőrdíszműves segéd Miskolcon, majd Bu-
dapesten, belépett a Bőrdíszműves Szakszervezetbe. Kato-
naéveit  munkaszolgálatosként  Mohácson  és  Budapesten
töltötte a hidász szertárban. 1944 decemberében Zuglóból
Németországba vitték,  ahonnan 1945 augusztusában tért
haza, nyomban belépett a Magyar Kommunista Pártba. Szüleit a háborús események során elvesz-
tette.

Két félévet hallgatott a pécsi Tudományegyetem Bölcsészkarán, de tanulmányait abbahagyva
bőrdíszművesként dolgozott 1946 végéig. 1947 elején felköltözött Budapestre, mert lehetősége nyílt
újságíróként elhelyezkedni. A „Szabad Nép”-nél lett gyakornok, ahonnan ősszel Békéscsabára he-
lyezték, a „Viharsarok” című megyei lap szerkesztőségébe. Főszerkesztőként került vissza Buda-
pestre 1949-ben a  Magyar Dolgozók Pártja Központi Vezetőségének Sajtóosztályára  politikai
munkatársnak, de már novemberben elbocsátották fegyelmi büntetés következményeként. 

Fizikai munkásként helyezkedett el a Csepel Vas-és Fémművekben, ahol később gépmunkás,
majd átképzett vasesztergályos, ezt követően műszaki tisztviselő. A gyár egyik nagy beruházásában
vett részt, ahol eredményes munkája alapján a tröszt beruházási főosztályának vezetőjévé nevezték
ki. Önéletrajzában azt írja, hogy itt alkalma volt a gyakorlatban hasznosítani azokat a közgazdasági
ismereteket, amelyeket az 1948-49, és az 1951-52 években szerzett politikai gazdaságtani és köz-
gazdasági levelező kurzusokban az MDP KB, illetve budapesti bizottsága szervezésében. Később,
1965-ben 1 éves közgazdász továbbképzésben vett részt a Közgazdaságtudományi Egyetemen. (En-
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nek ellenére legmagasabb iskolai végzettségeként mindenütt a gimnáziumi érettségi szerepel.) Kö-
zépfokú nyelvvizsgát tett francia nyelvből 1956-ban, angolból 1967-ben, beszélt németül.

1955 februárjában került a Külügyminisztériumba, főelőadó a Sajtófőosztályon, ahonnan két
év múlva: 1957 februárjában politikai okok miatt – az „ellenforradalom” alatt tanúsított magatartása
és a Külügyminisztérium „Forradalmi Bizottságában” vállalt szerepe miatt – elbocsátották. A Kül-
ügyminisztérium akkori személyzeti vezetője – egyebek között – ezt írta jellemzésében:

„Már az ellenforradalom előtt nyilvános helyeken, taggyűlésen Nagy Imre személyét ál-
lította előtérbe. Azok közé tartozott, akik élesen bírálták mindazt, ami Nagy Imre körül
történt. Az ellenforradalom előtt bízott Nagy Imrében. A Kádár kormány azon politiká-
jával, amit Nagy Imrével szemben tett, nem értett egyet. Tito pulai beszédét, mint egye-
düli helyes, tárgyilagos, minden tekintetben elfogadható politikai állásfoglalásnak te-
kintette. Az egyik gyűlésen kiderült, az ellenforradalom napjaiban marxista könyveit el-
égette.

A Kádár kormány megalakulása után, amikor a Rádió munkatársai még sztrájkoltak,
Márton Miklóst a Külügyminisztérium vezetői felkérték, hogy menjen a Parlamentbe és
segítsen a Rádió munkájánál. Ezt azon a címen, hogy nem akar sztrájktörő lenni, nem
vállalta el.”

Mégis, elbocsátása után, 1957 februárjában belép az MSZMP-be. Ez megnyitja az utat elhe-
lyezkedéséhez a Kossuth Könyv-és Lapkiadó Vállalathoz, ahonnan ismét a sajtó irányába orientáló-
dik. A gazdasági „Figyelő”-nek megalakulásától munkatársa, majd főszerkesztő-helyettese. Amikor
1961-ben a hetilap tudósítójaként Genfbe, az ENSZ Európai Gazdasági Bizottságának ülésszakára

55

A Hírlapkiadó és a „Figyelő” másképp látta, mint a Külügyminisztérium



akarják kiküldeni, az útlevélkérelemhez szükséges hivatalos véleményt a pártszervezet szervező tit-
kára: Follinus János és a „Figyelő”-t kiadó  Hírlapkiadó Vállalat személyzeti vezetője: Dundics
István írja alá. Ebben ez áll:

„Külföldi  kiküldetésével  kapcsolatos  útlevélkérelem ügyében igazoljuk,  hogy Márton
Miklós elvtárs, szerkesztőségünk rovatvezetője, az ellenforradalom alatt népi demokra-
tikus államrendünkhöz hű magatartást tanúsított.”

Senki sem kérdezi meg a Külügyminisztériumot: miért állította az ellenkezőjét. Igaz, az állam-
biztonság még 1968-ban sem felejt. Amikor Márton már Ford ösztöndíjasként tartózkodik az USA-
ban, a hírszerzés a washingtoni rezidencia figyelmét felhívja arra, hogy: 

„Korábbi ellenforradalmi nézeteit és megnyilvánulásait megváltoztatta, illetve igyekszik
azokat letagadni. Lakókörnyezetében polgári beállítottságú,  minden helyzethez alkal-
mazkodni tudó embernek tartják.”

1962-ben már a „Népszabadság” munkatársa: közgazdasági szakíró. Miután a már említett 1
éves közgazdász továbbképzésen vett részt a Közgazdasági Egyetem külkereskedelmi tanszékén, a
szerkesztőségtől lehetőséget kapott, hogy főként külkereskedelemmel, a nemzetközi munkamegosz-
tással és a beruházásokkal kapcsolatos kérdésekkel foglalkozzon.

Még 1949 novemberében megnősült. Felesége Puskás Magdolna (1926. Tolna, Brucher Terézia)
1956 előtt a Lenin Intézet tanársegéde, a 60-as években a Központi Statisztikai Hivatal tisztviselője.
Egy 1965-ös környezettanulmány, melyet a BM III/6-d alosztálya készített, úgy említi, mint politi-
kailag  passzív,  közömbös  magatartású  pártonkívülit,  aki  egyszerű,  csendes,  szolid,  házias,  csa-
ládjának élő, zárkózott asszony. Egy fiúgyermekük született, György 1956-ban.

[A környezettanulmány utal arra, hogy Márton Miklós sima modorú, alkalmazkodó, kissé
rafinált személy, aki egyfelől sokat költ magára, jól berendezett lakása, gépesített háztartá-
sa van, Opel személygépkocsit vásárolt, garázst épített, ad a külsőségekre, mert nagyra-
vágyó, szeret másoknál különbnek látszani, gőgösen kitűnni, ugyanakkor a családjától a
legszigorúbb takarékosságot követeli meg. „Példaként elmondták, feleségének oly kevés
kosztpénzt ad, hogy az a legszerényebb háztartást vezeti, de még úgy is gyakran kényte-
len az élelmiszer és zöldségfélék egy részét magán kiskereskedőktől hitelbe vásárolni.
Feleségétől megköveteli, hogy hivatali elfoglaltsága mellett minden házimunkát elvégez-
zen… Márton túlzott anyagiassága mellett mindenben rákényszeríti akaratát a feleségére,
aki önállóan semmit sem tehet… engedékeny és igyekszik alkalmazkodni.”]

Ami Márton politikai  megítélését illeti  lakókörnyezetében, az sem hízelgő a környezettanul-
mányt koordináló Juhász János r. alezredes, alosztályvezető és beosztottai számára:

„Polgári beállítottságú egyénnek tartják, aki megnyilvánulásaiban a nyugati életforma
felé orientálódik. Véleményük szerint nevezett a pártnak nem meggyőződésből lett tag-
ja, hanem csak azért, mert úgy gondolja, hogy ez érvényesülését jobban elősegíti. Ezt
támasztotta  alá az  ellenforradalom alatt  tanúsított  magatartása is,  amikor  örömmel
szemlélte az eseményeket és a „szabadságharcosok” követeléseivel egyetértett, szovjet-
ellenes kijelentéseket tett. Ezzel szemben, az ellenforradalom leverése után belépett az
MSZMP-be, korábbi nézeteit megváltoztatta, igyekszik azokat letagadni.”

A környezettanulmányra egyebek között azért is volt szükség, mert Márton jó ismerőse, 1952
óta baráti körének tagja, akivel korábban egy házban laktak, rendszeresen összejártak, s örömmel
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üdvözölték az „ellenforradalmat” 1962-ben disszidált. Nem volt súlytalan személy az állambizton-
ság számára.  Kiss Antal (1921, Szolnok,  Gyenes Rozália)  a  Külügyminisztériumban dolgozott,
MSZMP tag volt és az amerikai hírszerzés kutató, tanulmányozó ügynöke lett az NSZK-ban, nyugat
berlini lakosként. A kémelhárítás (BM III/II-2-a alosztálya) „Dolláros” fedőnéven tartotta operatív
feldolgozás alatt. Aktív tevékenységet fejtett ki az NSZK-ba utazó magyar állampolgárok körében,
különös érdeklődést mutatott volt munkahelye: a Külügyminisztérium dolgozói iránt. 

A kémelhárítás információi szerint Márton a baráti kapcsolatot „Dolláros” disszidálásáig fenn-
tartotta. Mivel azután is sokat utazott Európában, feltételezhető volt, hogy továbbra is van kapcsolat
köztük. A kapcsolat jellegének felderítése és operatív értékelése – realizálás vagy visszafordítás, ne-
tán beszervezés formájában – indokolta az ellenőrzést.

[Márton utazásai „Dolláros” disszidálása előtt: 1958: Brüsszel, Koppenhága, Stockholm,
Csehszlovákia. 1959: Brüsszel, Franciaország, 1960: NDK, Berlin, 1961: Genf. „Dolláros”
disszidálása  után:  1962:  Brno,  1963:  Lipcse,  Berlin,  Prága,  1964:  Genf,  1965:  Prága,
1966: Bécs .]

„Dolláros” ismerte legjobban Márton magatartását a forradalom alatt, várható volt, hogy isme-
reteit megosztja az amerikai hírszerzéssel, amely lépéseket tesz megismerésére és felhasználására.

Ezért a kémelhárítás 2-a alosztályának vezetője: Dr. Rédei Miklós alezredes  és Iglói Pál r. őr-
nagy „Mérő” fedőnéven megkezdte Márton Miklós operatív feldolgozását. Ennek során megszer-
vezték „Mérő”  „K” (postai levél) ellenőrzését, bevezették a „III/a” rendszabályt (telefonlehallga-
tás), titkos kutatást szerveztek lakóhelyén és munkahelyén, megvizsgálták 1965-ös Opel gépkocsi
vásárlásának körülményeit.

A feldolgozásnál figyelembe kellett venni és kellő óvatossággal kezelni azt a tényt, hogy „Mé-
rő” a „Népszabadság” munkatársaként az MSZMP KB hatásköri listáján szerepelt.  Tájékoztatni
kellett az illetékeseket a vizsgálat szükségességéről. Kérték őket, hogy ez alatt „Mérő” munkavi-
szonyában, körülményeiben ne legyen változás. Magatartásáról adjanak teljes körű jellemzést.

Az állambiztonsági nyilvántartó és a Főcsoportfőnökség elérhető adatainak összevetéséből meg-
állapították, hogy „Mérő” 1952. március 15-től „Balogh Péter” fedőnéven kapcsolatban állt az
Államvédelmi  Hatóság  szerveivel.  Anyaga  1956-ban  megsemmisült.  (Márton  állambiztonsági
Adatlapján viszont a beszervezés idejének 1951 van feltüntetve, fedőneveként pedig „Bács Balogh
János” szerepel, szemben az ÁBTL-ben őrzött Ügy Dosszié fedőlapján olvasható „Bács Balogh
József”- fel. (ÁBTL 3.2.4. K-2341). Egyébként minden későbbi iratban a BM hírszerzésnél (III/I.
Csoportfőnökség) „Bács - Balogh”, vagy „Bács Balogh János” fedőnéven említik Márton Miklóst)
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Amikor 1968-ban bizonyossá válik, hogy Márton egy éves Ford ösztöndíjat nyert az Egyesült
Államokba, ahol döntően közgazdasági PR és marketing tanulmányokat folytat majd, a III/II-2-a
alosztályról május 24-én felkereste őt munkahelyén, a „Népszabadság” szerkesztőségében Iglói Pál
r. alezredes. Ismerkedéskor az alezredes közölte, hogy az amerikai úttal kapcsolatos kérdések meg-
beszélésén kívül egy közös ismerősükről is szeretne érdeklődni. Márton nem Kiss Antalra („Dollá-
ros”)  gondolt, mint a rendőrtiszt, mert visszakérdezett: „Ocsga elvtársról?”Ebből Iglói alezredes
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megértette, hogy Márton feltehetően az ötvenes évekbeli kapcsolattartó tisztjére, „Ocsga elvtársra”
gondolt, akivel az ÁVH informátoraként állt kapcsolatban.

Kiss Antalra terelve a szót, Márton elmondta, hogy disszidálása óta nem találkoztak, levelet
nem váltottak, üzenetet nem kapott tőle. Korábbi ismeretségükről részletes tájékoztatást adott. A
kémelhárítás képviselője pedig kioktatta: mi a teendője, ha odakint az amerikai hírszerzők tanulmá-
nyozzák, ajánlatot tesznek, bizalmába akarnak férkőzni. Úgy látta, hogy szavai nyomán Márton za-
vart és ideges lett. Ennek okát az alezredes a következőkben látta: 

1., Világosan felismerte, hogy Kiss információkat szolgáltatott róla az amerikaiaknak, az informáci-
ók pedig rá nézve nem a legkedvezőbbek, ezért odakint nehéz helyzetbe kerülhet.

2., Félt attól, hogy az „ellenforradalom” alatti magatartására – amit Kiss is ismer – az állambizton-
ság visszatér és ez befolyásolhatja utazását.

3., Láthatóan olyan helyzetet akart teremteni, hogy ügynöki feladattal ne bízzák meg, ám megálla-
podtak, hogy hazatérése után beszámol tapasztalatairól, így az amerikai hírszerzés „finom” ta-
nulmányozási módszereiről és esetleges beszervezési kísérleteiről is.

Természetesen a hírszerzés is résen volt, egy ilyen útnál nekik is érvényesíteni kellett sajátos ér-
dekeiket. Még a kémelhárítás előbbi látogatása előtt tájékozódott a III/I-1 Osztály (hírszerzés az
USA és a nemzetközi szervezetek ellen) Kira József r. őrnagy, főoperatív beosztott révén, aki évek
óta közvetlenül ismerte Mártont. Május 6-i jelentésében az őrnagy – egyebek között – ezt írta róla:

„Politikai meggyőződése szilárd, véleménye nem függ –amint ez sok kollégája körében
divat – a beszélgetőpartnerétől. Amikor a Ford ösztöndíj bizottsághoz ment káderezésre,
bizalmas körben elmesélte, hogy ha az amerikaiak azt várják tőle, hogy olyanokat fog
mondani,  ami nekik  tetszik,  akkor nem fog ösztöndíjat  kapni.  Véleményem szerint  a
párthűsége ma vitán felül áll.”

Kira őrnaggyal annyira bizalmas viszonyban volt Márton, hogy ő volt az első, akinek hazatérése
után beszámolt az USA-ban töltött egy esztendejéről. Őt követte a kémelhárítás (III/II-2-a) részéről
Iglói Pál r. alezredes és Szabó Károly r. főhadnagy. 1969. szeptember 9-i jelentésük egyértelműen
pozitív volt Mártonról:

„Magatartásából, válaszaiból arra lehet következtetni, hogy a mai Márton Miklós már
egyértelműen elkötelezte magát rendszerünk mellett. Ezt támasztja alá az a tény is,
hogy amikor Iglói elvtárs felvetette neki: hajlandó lenne-e találkozni később meghatá-
rozott helyen és időben „Dollárossal”, Márton Miklós igenlően válaszolt.”

Ez azt jelentette, hogy vállalta a titkos együttműködést az állambiztonság szerveivel az amerikai
hírszerzés szolgálatába állt „Dolláros” ellenében.

Ennél persze több szolgálatot is vállalt Márton. A III/I-1 Osztály 1971. szeptember 30-i jelenté-
sében ezt olvashatjuk:

„Bács-Balogh János” fn. társ. kapcsolat szívesen tart a BM-mel kapcsolatot és ad tá-
jékoztatást a tudomására jutó, minket érdeklő kérdésekről, például a beutazókról.”
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Rendszeres kapcsolatot tartott (mert tarthatott) az amerikai ösztöndíjas tanulmányai alatt megis-
mert jeles személyiségekkel, nemzetközileg ismert professzorokkal, kutatókkal, tanárokkal, üzlet-
emberekkel.  Azokkal,  akikkel  találkozott  New-York,  Chicago,  San Francisco egyetemein,  a  na-
gyobb iparvállalatoknál, közép-és kisüzemekben, valamint egy-két értékesítési szervezetnél. Kuta-
tási témái: a PR tevékenység elvi, közgazdasági kérdései, tervezése, hatásfokának kiszámítása, fi-
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nanszírozása, továbbá a PR gyakorlati, tartalmi és módszerbeli problémái, oktatásának és szervezé-
sének összefüggései.

Amikor a magyar hírszerzés számára valamely aktuális esemény kapcsán fontossá válik, hogy
mélyebb ismeretekhez jusson „Bács Balogh” tk. ismerőseiről, haladéktalanul hozzá fordul, s ő vi-
szonylag gyorsan szállítja az információkat írásos tájékoztatójában, melyet saját nevén és saját ke-
zével ír alá. Így van ez 1970 áprilisában is, amikor egyenesen a BM hírszerzés (III/I. Csoportfőnök-
ség) vezetőjének:  Rajnai (Reich) András r. vezérőrnagynak (egyúttal a BM III. Állambiztonsági
Főcsoportfőnökség  helyettes  vezetője  is)  válik  sürgőssé,  hogy  alaposabban  tájékozódjék  David
Granick amerikai közgazdász professzorról (1926, New-York), aki Magyarországra készül, itt kí-
vánja tanulmányozni az iparirányítás kérdéseit 1971. januárjától májusig. 

Márton Miklós („Bács Balogh János”) hat oldalas tájékoztatója április 8-án készül el, gyorsan a
hírszerző főnök asztalára kerül, ő elolvassa, s indokoltnak tartja, hogy másnap, április 9-én eljut-
tassa a szovjet állambiztonsági szervek illetékeseihez a BM Nemzetközi Kapcsolatok és Tájékoztató
Osztály vezetője: Márkus Sándor r. ezredes útján.

Mi tudható meg „Bács - Balogh” soraiból? 1969 márciusában ismerkedett meg David Granick-
kal az University of Wisconsin professzorával, Wisconsin állam fővárosában: Madisonban. Akkor
már olvasta róla 1960-ban megjelent könyvét „The Red Executive” címmel. („A vörös vezérigazga-
tó”) A professzor 1946-ban New Yorkban, a Columbia Universityn kezdte egyetemi tanulmányait.
Közgazdaságtant, ipari tervezést és szervezést hallgatott és két évig a Columbia Orosz Intézetét
(Russian Institute) látogatta. Ez idő tájt írta első könyvét az orosz ipari irányításról és tervezésről.
Egyetemi előadóként a Fisk Universityn kezdi pályáját, majd a sokkal ismertebb Carnegie Institute
of Technology-re kerül, ahol a Graduate School of Industrial Administration associate professzora.
Közben, 1951 és 1952 nyarán ENSZ alkalmazottként is tevékenykedik, beosztása: Economic Af-
fairs Officer.

1958 nyarát a Szovjetunióban tölti D. Granick. Arra vonatkozóan nincs adat a könyvben, hogy
kinek a meghívására érkezett oda és ki finanszírozta az utat. Az viszont kiderül belőle, hogy D. Gra-
nick beszél oroszul, s volt alkalma ellátogatni szovjet egyetemekre, intézetekbe, minisztériumokba,
vállalatokhoz és üzemekbe. (Leírja, hogy ügyeskednie is kellett,  amikor az arra illetékes szovjet
szervek nem intézkedtek látogatásairól, útjairól, akkor közvetlenül fordult területi hatóságokhoz, il-
letve személyesen próbálta kipuhatolni a felkeresendő gyáraknál: mely alsóbb szakigazgatási szer-
vek engedélye lehetne elégséges a látogatások szentesítéséhez.)

Az 1959-60-as egyetemi évben Angliában tartózkodik, az University of Glasgow falai között.
Ott tartózkodásához megkapja az egy éves távolmaradási engedélyt az University of Wisconsintól
és erre az időre Fulbright ösztöndíjban részesül. (A Fulbright ösztöndíjjal kormánybizottság rendel-
kezik az USA-ban.)

„Bács – Balogh” részletesen beszámol találkozásaikról és jellemzi a professzort. Az első talál-
kozáson kiegyensúlyozott, magabiztos ember benyomását keltette. Csak a Szovjetunióról érdeklő-
dött, más országokról, köztük hazánkról alig tudott valamit. Járatlansága meglepő volt, közgazdász
professzor létére minimális ismeretei voltak a magyar gazdaságirányítási rendszer reformjáról. Pe-
dig a tájékozódás nem került volna számára különösebb erőfeszítésbe, hiszen az angolon kívül nem-
csak oroszul, de németül és franciául is beszélt. Nem voltak provokatív kérdései, udvariasan visel-
kedett, társasági ember jegyeit hordozta. Mártonnak az volt az érzése – noha erről nem esett szó –,
hogy szülei, esetleg nagyszülei valahonnan Kelet Európából, esetleg a pogromok elől a cári Orosz-
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országból vándoroltak ki az Egyesült Államokba. A professzor Madisonban végül átnyújtotta köny-
vének dedikált példányát.

1970 február végén lakásán hívta fel Mártont. Elmondta: néhány napig Budapesten tartózkodik,
a Kulturális Kapcsolatok Intézetével tárgyal későbbi, hosszabb itt tartózkodása ügyében. Feleségé-
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vel éppen szállást keresnek, ( végül is az IBUSZ fizető vendég szolgálatát vették igénybe, arra hi-
vatkozva, hogy a szállodák tömve voltak), majd szeretne legalább egy nagyvállalati vezetővel be-
szélgetni. Létre is jött egy találkozó – Márton javaslatára – Martos Istvánnal, a Medicor Művek ve-
zérigazgatójával, de idő híján Granick szerint nem jutottak el az őt érdeklő vállalatirányítási folya-
mat mélyebb összefüggéseihez, a Medicor szervezeti felépítésének, helyének, szerepének alaposabb
elemzéséhez. Érintőlegesen tárgyalt még az MTA Ipargazdasági Kutatócsoportjának vezetőjével és
a Beruházási Bank vezérigazgatójával. Tanulmányútjának céljaként mindenütt a szocialista vállalat-
vezetés folyamatának megismerését jelölte meg. Bizakodott, hogyha engedélyt kap, több magyar
vállalatot is felkereshet több rétegű érdemi beszélgetések céljából. Hazánkból Romániába, onnan
Lengyelországba utaztak szintén hosszabb tanulmányút előkészítésére.

Márton Miklós  („Bács – Balogh” tk.) rákérdezett: miként lehetséges az, hogy két évre jött át
Európába? (Pontosabban: felesége svédországi rokonaitól, tehát magánlátogatásról érkeztek Buda-
pestre az ott vásárolt Volvo személygépkocsival, ráadásul három gyermeküket is hozták Európába,
akik Svájcban folytatták tanulmányaikat.) A professzor elmagyarázta, hogy az amerikai egyetemek
gyakorlata már alapesetben lehetővé teszi a tanári kar tagjainak az egy év távollétet 6-7 évenként ki-
fejezetten tudományos kutatásokkal, tanulmányokkal kapcsolatos tapasztalatszerzés céljából. A fi-
nanszírozást részben a támogató szervezetek végzik, másrészt az oktatók maguk törvényes megta-
karításaikból.

Márton – feltehetően a hírszerzés felvilágosítására – rámutat D. Granick legismertebb könyvé-
nek („A Vörös Vezérigazgató”) néhány jellemzőjére is. A maga műfajában igen alapos munka való-
jában egy összehasonlító tanulmány: az amerikai és a szovjet vállalatok vezetőinek helyzetét, mód-
szereit, körülményeit, származását, előképzettségét, s felkészültségét tárgyalja. A kötet  nem a durva
és átlátszó antikommunista pamfletek családjából való. Egyrészt egy egészen más fogyasztó réteg
számára készült: ipari menedzsereknek, közgazdászoknak, értelmiségieknek, akikre általában nem
szitok-átok  propagandával  szoktak  hatni.  Másrészt,  Hruscsov amerikai  látogatása  körüli  időben
íródhatott, s a Kennedy korszak nyitánya időszakában hagyta el a nyomdát. Granick így egyfajta
objektivitásra törekszik – mutat rá Márton – az összehasonlításoknál figyelemmel van a helyi körül-
ményekre, adottságokra, lehetőségekre. Ezzel együtt szívesen elidőz a túlzott centralizálásból szár-
mazó torzulásoknál és más hibáknál. Lényegében azonban az adott időszak amerikai szemléletmód-
ját követve azt is bizonyítani igyekszik, milyen komoly kihívást jelent a hatalmas szovjet gazdaság
az amerikaira nézve.

Befejezésül mire hívja fel „Bács – Balogh” a hírszerzés figyelmét? A professzor magyarországi
rövid látogatása alapján arra, hogy D. Granick nem kíméli a fáradságot a kapott lehetőség kihaszná-
lásánál. Nem turistaként jár a helyszínen, pihenőidőt nem sokat engedélyez magának, felkészülten
érkezik, következetes az anyaggyűjtésben, s – ha úgy tetszik – információ szerzésen dolgozik. Sok
személyes benyomást és nagy statisztikai, történelmi, közgazdasági tananyagot halmoz fel. Látható-
an mozgékony ember, megkeresi a kiskapukat, hogy képet alkothasson mindazon kérdéscsoportok-
ról, amelyek megismerését és tárgyalását célul tűzte maga elé.

[Nem hallgathatom el, amit Márton még megjegyzett nem is egy rövid mellékmondat erejé-
ig. A következő leírást adja professzor ismerőséről a hírszerzés számára:

„Nem sokkal azután, hogy Granick megérkezett a Medicorba, felhívott Martos
titkárnője, akit Granick külseje és magatartása megdöbbentett. Elmondta, hogy
a várt amerikai professzor egy piszkos cipőt, kétes tisztaságú inget, szakadt ka-
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bátot viselő, mosatlan kezű koldus benyomását keltette. Félénknek, bizonyta-
lannak, tanácstalannak írta le, olyannyira, hogy végül megkérdezte: biztos va-
gyok-e benne, hogy valóban professzor, s amerikai-e? (Mint kiderült, tőle néme-
tül érdeklődött.)

Granick valóban olyan volt, mintha ki lett volna cserélve. Elutazását megelőző-
en személyesen is találkoztunk. Feleségével nálunk vacsoráztak. Sok évvel lát-
szott idősebbnek, mint első találkozásunkkor. Jóval szerényebben, öregeseb-
ben öltözött, a kemény tél ellenére vékony, rossz állapotban lévő kabát volt raj-
ta, kihajtóján – talán égésből származó lyukkal, viselt cipőt hordott, s felesége
is egyszerűen, szürkén volt öltözve. Magatartásában valóban volt egy jó adag
bizonytalanság, s valami olyan szerénység, amely odahaza nem jellemezte. Ha
tudatosan választott volna valami olyan öltözetet és viselkedési módot, amely
az ártalmatlan, a világtól elidegenedett tanárember benyomását keltheti, akkor
nem járhatott volna el másként.

Felesége a beszélgetésben alig vett  részt.  Vele ez alkalommal ismerkedtem
meg, így összehasonlítási alapom nincs. A szerzett benyomásaim szerint a szé-
pítőszereknek nem lehet nagy fogyasztója és egyidős, vagy idősebb férjénél.”]

Miután  Rajnai  (Reich)  Sándor r.  vezérőrnagy,  a  BM III/I.  Csoportfőnökség vezetője  azzal
küldte el levelét Moszkvába, hogy „Kérjük a szovjet elvtársakat, közöljék, rendelkeznek-e adatok-
kal David Granickra vonatkozóan”, a szovjet állambiztonsági szervek válaszukban részben kiegé-
szítették, részben pontosították „Bács Balog” információit. A következőket közölték:

David Granick amerikai állampolgár, közgazdász egyetemi tanár 1958-ban és 1967-ben turista-
ként tett látogatást a Szovjetunióban.

Tanulmányait a Columbia Egyetemen végezte (orosz intézet), beszél oroszul. 1957-ben kb. egy
évig a Harvard Egyetem orosz központjában dolgozott. 1958-ban a Pittsburgh Egyetemen szovjet
gazdaságot tanított, az egyetem katonai szakán az Egyesült Államok gazdaságáról tartott előadáso-
kat. 1959-től a Wisconsin Egyetem közgazdász professzora, számos könyv szerzője. A szovjet köz-
gazdászok értékelése szerint,  munkái  széles  körben ismertek és  objektív jellegűek.  Granickot  a
Szovjetunió és a nyugat európai országok termelésirányításával kapcsolatos kérdések terén tekinté-
lyes szakértőnek tartják.

1958. évi, szovjetunióbeli látogatását a professzor arra használta fel, hogy értesüléseket, infor-
mációkat gyűjtsön a Szovjetunió gazdaságáról. 1967-ben nagy érdeklődést tanúsított az új gazdasá-
gi rendszer bevezetésének gyakorlata és annak eredményei iránt. E kérdések tisztázása céljából sok
közgazdásszal és szociológussal találkozott.

A szovjet hírszerzés illetékesei így fejezik be levelüket: „Kérjük Önöket, hogy Granick 1971. ja-
nuár 1.-től  május  1.-ig  terjedő magyarországi látogatásának időszaka alatt  szerzett  anyagokról
bennünket tájékoztatni szíveskedjenek.”

1971 nyarán Márton Miklós („Bács – Balogh”) már egy másik volt amerikai ismerősével fog-
lalkozott, akiről szóban jelentett a BM III/I-1 osztály főoperatív beosztottjának: Kira József r. őr-
nagynak, ő pedig jelentését írásba foglalta és továbbította feletteseinek.
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Márton arról tájékoztatta, hogy hetekkel korábban levelet kapott Donald R. Vanderwyde okta-
tótól a Columbia Egyetemről, aki nyelvtanára volt 1968-ban, amikor Ford ösztöndíjjal az USA-ban
tanult, s most azt közölte, hogy Magyarországra érkezik és szeretne vele találkozni. A megtörtént ta-
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lálkozóról a társadalmi kapcsolat elmondta a hírszerző őrnagynak, hogy Vanderwyde továbbra is a
New York-i egyetemen oktat, akárcsak az O’Briscel nevű nyelvtanár, aki szintén Európában van,
„de csak Bécsig mert jönni.” Az ismerősnek számító Juhász vezetéknevű tanár megszerezte a PhD.
fokozatot a Columbián.
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Vanderwyde európai útja során járt Csehszlovákiában, s megy Romániába, Jugoszláviába és az

NDK-ba. Utazásának célja – bár lehet, hogy ez csak legenda – üzleti ügy. Pénzt szeretne keresni,
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ezért próbál a szocialista országokban olyan árucikket felderíteni, amely jól eladható az USA-ban,
Magyarországon például textiltermékeket. 

„Bács – Balogh” a textiláruk helyett cipőket ajánlott, próbálkozzon a bonyhádi cipőgyárban,
amely olcsón tud szállítani, a kinti eladási ár elég magas, könnyen jelentős haszonra tehet szert.
Vanderwyde érdeklődést mutatott, hogy tárgyaljon a bonyhádi cipőgyárral, megígérte Mártonnak,
hogy néhány nap múlva felhívja és beszámol látogatásának eredményéről. Ez azonban nem történt
meg. (Igaz, elutazása előtt felkereste a kereskedelmi kirendeltséget és a Hungarocoop képviselőjé-
vel tárgyalt.)

A Columbia Egyetem oktatója elmondta azt is, hogy 8 volt magyar ösztöndíjasnak írt és 7-től
választ is kapott. „Találkozott az ösztöndíjasok közül Rabárral, Somfaival, Vajdával (TV.), Deákkal
(építész) és annak feleségével.”Lengyel  ösztöndíjas ismerőseinek hiába írt,  senki  sem válaszolt,
ezért nem is utazik Lengyelországba. Az NDK-ról nagyon rossz véleménnyel van: Berlinnél a vám-
ellenőrzés igen szigorú, iratait csak két óra múlva kapta vissza, Lipcsében többször is megállították
és igazoltatták, pedig NSZK rendszámú gépkocsival utazott.

A hírszerző főoperatív beosztott úgy értékelte Vanderwyde üzletkötési szándékát, hogy az csak
legenda az utazási lehetőséghez, ahhoz, hogy a szocialista országokban volt ösztöndíjasokra hivat-
kozva információkat gyűjtsön. Ezt a feltevést támasztja alá az a tény, hogy a konkrét üzletkötési
ajánlatok elől rendre kitért.

„Bács – Balogh” aktivitását – úgy tűnt – azért értékeli a csoportfőnökség, felhasználhatóságát
többször bizonyította, s hosszabb távon számított arra, hogy kihelyezik majd valahova, netán ál-
mai városába: Brüsszelbe, amit olyannyira kedvelt. Meglepetésére nem így történt.

1971. szeptember 30-án a BM III/I-1 Osztály vezetője: Borsányi Imre r. alezredes elfogadta azt
a javaslatot, hogy „Bács – Balogh János” fedőnevű társadalmi kapcsolatuk  külföldre való kihe-
lyezését nem kezdeményezik és eddigi anyagát irattárazzák. A javaslatot Kira József r. őrnagy, ki-
emelt főoperatív beosztott terjesztette elő, az alábbi indoklással.

„Bács – Balogh János” társadalmi kapcsolat, 50 éves, MSZMP tag, a Népszabadság
munkatársa, nős, egy gyermeke van, nyelvtudása angol.

A Ford Alapítvány ösztöndíjával 1968/69-ben egy évet töltött az Amerikai Egyesült Ál-
lamokban. A BM 004. sz. parancs alapján felkészítettük, majd hazajövetele után beszá-
moltattuk. Mivel igen sok vállalatot, intézményt keresett fel, sehol sem tudott alaposan
megismerkedni ezen objektumok dolgozóival, feladatkörével.

Szívesen tart a Belügyminisztériummal kapcsolatotokat és ad tájékoztatást a tudomásá-
ra jutó, minket érdeklő kérdésekről, például a beutazókról.

Tekintettel arra, hogy egyetemi végzettséggel nem rendelkezik, 1957-ben a Külügymi-
nisztériumból ellenforradalmi magatartása miatt bocsájtották el, külföldre való kihe-
lyezését nem kezdeményezhetjük.

Javaslom Ügy- és M dossziéjának összevonását és irattárazását.”

Ahogy az megszokott gyakorlat volt, időnként az egyes hírszerző és elhárító szolgálatok (BM,
HM) érdeklődve jelentkeztek az utolsó nyilvántartó részlegnél és tanulmányozás céljából kikérték a
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volt  kapcsolat  irattári  anyagát,  hogy aztán ugyanúgy visszaadják vagy az aktivizálás  érdekében
megtegyék a szigorúan előírt hivatalos lépéseket.

1973-ban a BM kémelhárítástól a III/II-10-c alosztály (idegenforgalom, szállodaipar) tanulmá-
nyozta 3 napig „Bács – Balogh” irattári anyagát. Nem találtam nyomát, hogy folytatása lett volna
érdeklődésüknek.

1976-ban a katonai felderítés (MNVK/2. Csoportfőnökség) kérte a BM hírszerzés illetékes osz-
tályát ( BM III/I-12), hogy tanulmányozás céljából betekintsen Márton Miklós anyagába. Itt biztos-
ra vehető, hogy Márton személyében nem találták meg azt, akit meghatározott feladatra kerestek,
mert a hírszerzés feljegyezte a hivatalos kikérőre: „Nem aktuális, irattárba vissza.”

1981 viszont némi szakmai sikert hozott Márton Miklósnak. Amikor  Hajdú Jánost (Népsza-
badság) kinevezték a Magyar Televízió „A Hét” című műsora főszerkesztőjének, hozta magával ré-
gi ismerősét, és mint közgazdasági szakértőt alkalmanként külső munkatársként foglalkoztatta. Vál-
tozatlanul gimnáziumi érettségivel.

Halálának éve tisztázatlan. Megkeresésemre a MÚOSZ tagnyilvántartásának  vezetője írásban
közölte: „Nincs nyilvántartásunkban, hogy mikor halt meg, mivel kb. 10 évig nem fizetett tagdíjat,
ezért a törölt státuszba tették át a kollégák.”

Oláh Éva („Fekete Edit”)

1968-tól a kulturális elhárítás (BM III/III-4-a) informátora, 1969-ben átveszi a katonai fel-
derítés (MNVK/2), 1972-től ismét a BM kulturális elhárítását (BM III/III-4-c) szolgálja titkos
megbízottként, 1977-ben a kiemelt tájékoztatási objektumok védelmének területe (BM III/III-
5-a) foglalkoztatja, egészen 1983 júniusáig.

MÚOSZ, „Népsport”, „A Kutya”, „Film, Színház, Muzsika”, „Pesti Műsor”, „Új Tükör”,
„Ádám”, „Képes 7”, „La Gazetta Italo – Ungherese”, Fészek Klub, szállodaipari vezető.

Oláh Éva Magdolna 1944. június 9-én született Nagykárolyban (Szatmár m.) Apja: dr. Oláh
Géza jogász, anyja: Szalai Magdolna tanítónő. Aradon érettségizett 1961-ben, 1960-ban ifjúsági tor-
nászbajnok, majd a kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetem hallgatója. 1962-67 között a JATE
BTK magyar-olasz szakán szerez középiskolai tanári oklevelet. 1970-ben elvégezte a MÚOSZ Új-
ságíró Iskoláját. Tolmács a MÚOSZ-ban. 

Újságíró pályájának állomásai: „Népsport”, „A Kutya”, „Film, Színház, Muzsika”, „Pesti Mű-
sor”, „Új Tükör”, „Ádám”, „Képes 7”, „La Gazetta Italo – Ungarese”.

1971: Fészek Klub, 1984: MÚOSZ Alkotók Klubja,  1989: a Transznacionális Radikális Párt
Egyesült Európai Nemzetek titkára.

Beszervezését 1968. július 5-én hajtotta végre Gyarmati András r. százados (BM III/III-4-a) ha-
zafias alapon, informátorként a sajtó vonalán, „Fekete Edit” fedőnéven. Kapcsolattartó tisztje: Cse-
ri János r. őrnagy. Értékes román ismeretségi körét  és hírszerző lehetőségeit felmérve 1969. július
24-én átvette a katonai felderítés (MNVK/2). 1971. augusztusában kérte a kapcsolat megszakítását,
de 1972 őszén már ismét a belügyi kulturális elhárítás (III/III-4-c) foglalkoztatta Gyarmati őrnagy
révén. 1977. március 14-én került át a tájékoztatási objektumok területére (IIII/III-5-a), ahol 1983
június 29-ig látott el hálózati feladatokat titkos megbízottként.

Állambiztonsági  nyilvántartó  kartonja már  régóta  ismert  volt,  a mágnesszalagok tavalyi
megnyitása után az idén találtam meg azonosító adatait a H-2.3.2 adattárban. Jelentéseit két kötet
őrzi az ÁBTL-ben: a 3.1.2. M-30072 az 1968-1972 közöttieket, a 3.1.2. M-39784 az 1972-1983 kö-
zött írtakat tartalmazza.
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Hálózati munkája kezdetén jelentései némi tájékozatlanságot mutatnak (ami persze részben ért-
hető) a tanulmányaimban már felvázolt Press Rezidentúra (BM III/I-B. Önálló Alosztály) szövevé-
nyes rendszerében, ezért például a hozzá hasonló hálózati személyekről és a hivatásos állomány fe-
dőszervi beosztottjairól egyaránt jelent. Sőt, az utóbbiak egyikének jellemzéséhez hasonszőrű társai
véleményét kéri: Lutz József és Éles Tibor Kató Árpádról, tetézve Apró Piroska miniszter-helyettes-
sel. 
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Balatonszéplak, volt nemzetközi újságíró üdülő



1968. augusztus 14, Balatonszéplak, Nemzetközi Újságíró Üdülő. Kató Árpád éttermi és bár ve-
zető, akkor még beszervezési jelöltről kell jellemzést írnia „Fekete Editnek”. Két belügyi beavatott
készségesen „segít”: Lutz József igazgató (később: Kaposvár, „Béke” Szálló) és különösen Éles Ti-

71

Oláh Éva saját kézírással jelent a széplaki üdülőből



bor, a MÚOSZ nemzetközi főosztályának volt vezetője, a kémelhárítás majd a politikai rendőrség
szt-tisztje. „Fekete” informátor ilyen sorokat ír le kapcsolattartó tisztjének: Cseri őrnagynak a III/
III-4-a alosztályra Kató Árpádról:

„… túl nagy észbeli képességekkel nem rendelkezik. ’Csontig elvtárs’, aki főnökei felé
’csontig’ mézes-mázas, lefelé pedig tapos… ez nála nem tudatos, hanem ösztönös tevé-
kenység. Valóban tesz megkülönböztető kedvességeket, így a MÚOSZ-ból jött vezető be-
osztásúaknak, vagy amikkor Apró Piroska miniszter-helyettes elvtárs lent volt.”

Cseri őrnagy azonban elégedett értékelésében: „Kató Árpád… hírszerző lehetőségei megalapo-
zottak, beosztásánál fogva alkalmas arra, hogy minket érdeklő személyek mozgását, magatartását
figyelemmel tudja kísérni.”

A nemzetközi újságíró üdülőre eléggé odafigyelt a kulturális elhárítás, hiszen ott nyugati újság-
írók is megfordultak, mindkét Németországból érkeztek kollégák, de volt, amikor például a lengyel
biztonsági szervek kérték valamelyik érkező lengyel újságíró megfigyelését. A MÚOSZ-ban dolgo-
zó hálózati személyek közül egy-egy turnusban többen is szolgálatban voltak.

„Fekete Edit” szorgalmasan és pontosan beszámol például a szobákban zajló furcsa összejöve-
telekről, illegális portai kulcsfelvételről, sőt, azt is hallja miről beszélnek a sötétben a park padjain.

Részletesen jellemzi egy feltűnően viselkedő, mindig a középpontban és időzavarban lévő kol-
léganőjét, az örök nyüzsgő B. Szilviát, aki roppant nagy jelentőséget tulajdonít személyes kapcsola-
tainak. Munkásőr is! S nagyon sok munkaidőn kívüli elfoglaltsága van. És ráadásul szintén csinos,
teltkarcsú szőke bombázó. De „Fekete Edit” informátor nem jön rá, hogy megfigyelt kolléganője
szintén informátora a III/III-4-a-nak, akit a MÚOSZ főtitkárának: Siklósi Norbertnek a titkárságán
nem más szervezett be 1963-ban a kémelhárításhoz „Gyarmathy Csilla” fedőnéven, mint azt őt is
instruáló Éles Tibor százados (BM III/II-3-c). Később aztán többre is vitte Szilvia: újságíróként tűnt
fel a „Népszabadságánál”, ahol édesanyja is dolgozott, riporterként a Magyar Rádiónál, és még az
MTV képernyőjére is odasegítették, akik a hóna alá nyúltak. „Fekete Edit” ezt a találó mondatot írja
le róla – egyebek között – 1968. november 15-i jelentésében: „Jelenlétekor az embernek az a be-
nyomása, hogy soha sincs gondolatban jelen, mintha mindig máson spekulálna.”

„Fekete” informátor azt sem sejti, hogy az a kolléganője, akit ő Veress Edit néven ismer, – ak-
kor 34 éves, osztályvezető-helyettes, a Művészeti Dolgozók Szakszervezetéből került a MÚOSZ-
ba, – s nagyon jó véleménnyel van róla („intelligens, szerény, jóindulatú, jó munkaerő, beszél fran-
ciául, németül, angolul”) azonos a kulturális elhárítás (BM IIII/III-4-a) „Széplaki Róza” fedőnevű
informátorával, később titkos megbízottjával. 

„Politikai  nézetei  kiforrottak…  többet  érdemelne  az  élettől,  a  társadalomtól,  mint
amennyit magának eddig megteremtett. 17 éve dolgozik a szakmában, közben elvégezte
a könyvtárszakot. Vékony, sápadt lány, aki hivatalos elfoglaltsága miatt nem tudott ma-
gának otthont teremteni. Hajadon, a szüleinél lakik, akik nagyon nyomott emberek le-
hetnek, mert saját gyereküknek nem adnak lakáskulcsot, azzal a kifogással, hogy elve-
szítheti, s így valaki bejuthat a lakásba. Éjszakára a szülők három zárral és egy kereszt-
lánccal reteszelik el az ajtajukat.”- jelenti Veress Editről („Széplaki Róza”)

De tud „Fekete” minden érzelem és rokonszenv nélkül, hideg tényközlő módon is jelenteni, ezt
bizonyítja 1969 áprilisában is, amikor az NSZK öttagú újságíró delegációjának magyarországi útjá-
ról számol be, leltárát adva a visszatérően felmerült politikai kérdéseknek.
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Időnként persze visszazökken a magyar hétköznapokba és szubjektív sorokat, helyenként bántó
minősítést enged meg magának egyik-másik kollégájával kapcsolatban.  Salfai István propaganda
csoportvezető a siófoki idegenforgalmi hivataltól került az újságíró szövetségbe, nyáron turisztikai
programokat szervez a széplaki nemzetközi üdülőben, – négy nyelven: német, francia, orosz, angol
jól beszél – télen, amikor az üdülő bezár, Budapesten a szövetség idegen nyelvű levelezését bonyo-
lítja. Ám baj van vele – „Fekete” szerint –, mert aktuális politikai tájékozottsága nulla, ráadásul „a
politikai munkát fölösleges fontoskodásnak tartja üdülni vágyó vendégekkel kapcsolatban”. Gyere-
kesnek nevezett magatartása ellenére ahhoz azonban van esze – folytatja az informátor -, hogy a né-
metekkel családias viszonyt alakítson ki, magán vendégeket szerezzen siófoki kiadó szobáiba és
ajándékot fogadjon el NSZK állampolgároktól is. „… apolitikus, felületes, egocentrikus gondolko-
dású” – jelenti „Fekete” a politikai rendőrségnek.
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1969 júniusában viszont szenzációs hírt jelentett kapcsolattartó tisztjének, aki rögtön tájékoztatta
is feletteseit a fajsúlyos politikai üzletkötésről.  Siklósi Norbert, a MÚOSZ főtitkára titkos üzletet
kötött egy baloldali olasz üzletemberrel, a bolognai  Santi Serafinoval, akinek magyarországi ex-
port-import tevékenységét segíti a szövetség annak fejében, hogy az olasz kereskedő üzleti haszná-
nak egyharmadát befizeti a prágai központú Nemzetközi Újságíró Szervezetnek (NÚSZ), amely-
nek alapjából sokféle „progresszív” célt támogattak a világ minden részén. Mint ismeretes, a NÚSZ
az SZKP nemzetközi osztályának irányítása alatt állt,  akciós tevékenységét a KGB szervezte. A
gyümölcsöző tárgyalásokon Oláh Éva („Fekete Edit”) tolmácsolt, s mindvégig jelen volt a NÚSZ
prágai osztályvezetője, a magyar Roszol János. (Roszol r. alezredes, később a BM Külügyi Osztá-
lyának vezetője.)

[A magyar állambiztonság történetéből jól tudjuk, már az ÁVH is üzletelt: megteremtette
saját háttérkiadásainak illegális forrásait, s ebből fedezte a párt által igényelt pénzeket, be-
ruházásokat is. Például: útleveleket adott tőkéseknek pénzért, aranyért, ékszerért, rózsa-
dombi villákért, továbbá nyomozást szüntetett meg, büntetést engedett el, vagy törölt, bűn-
cselekményeket fedezett, bűnjeleket tüntetett el, stb.]

Cseri János r. őrnagy azzal az értékeléssel zárja le „Fekete Edit” jelentéseinek első dossziéját
1969. július 9-én, hogy az informátor „által adott anyagok kapcsán operatív intézkedések születtek,
jelentéseit esetenként ellenőriztük, mely alapján megállapítottuk, hogy azok a valóságnak megfelel-
nek.” 

„Fekete” már májusban leírta: nem tartja reménytelennek, hogy sikerül megszereznie a szak-
osztály titkárságon a nemzetközi referensi beosztást, feltehetően nincs akadálya ennek sem a MÚ-
OSZ, sem a „szerv” részéről „… tekintettel arra, hogy a NÚSZ gazdasági ügyei miatt most rajtam
keresztül nemzetközi érdekek állnak előtérben.”  Hozzátette: ”Összefutottam Markotán elvtárssal,
közölte, hogy sürgős dolga lévén, egy hét múlva tudunk csak beszélni az én hírszerző dolgomról.”

Jól számított: július 24-én átvette a katonai felderítés, az MNVK 2. Csoportfőnökség.
Jelentéseinek második kötete „Fekete Edit” információs erősségének legfontosabb forrásait mu-

tatja: a román politika vezető köreit, a pártapparátus funkcionáriusait, a külügyi szolgálat és a dip-
lomáciai testület  Magyarországon is meghatározó személyiségeit,  a mértékadó sajtószervek kép-
viselőit. Román ismeretségi körét a kémelhárítás (III/II.) 10. osztályának kérésére így foglalta össze
a „Pongrácz” fedőnevű „K”- lakáson Majda Péter r. hadnagynak (III/III-4-c.) 1976. október 6-án:

„Bukarestben támaszkodni tudok  Ceausescura,  személyesen ismerem. Hasznosabb ismeretség
praktikusan egyik testőre, akivel mélyebb ’haverságban’ vagyok. Továbbá: Lucian Nicolaura, aki a
Scintea ház igazgatója, igen nagy befolyású személy. Személyes szimpátiából minden kaput kinyit
előttem, aztán nem követi, hogy mit csinálok. Rá eszközként lehet számítani, mindenkit ismer, min-
denki függ tőle így-úgy. Joviális, kiegyensúlyozott,  úgynevezett úriember.  A román pártlapnál, a
Scinteanál dolgozik. Al. Pintea, a volt tudósító: politikai titkár. Vele teljes értékű baráti viszonyban
vagyok, segítünk egymásnak. Számíthatok  Gh. Dolgura, aki korábban a Viata Economica főszer-
kesztője volt, ma a közgazdasági egyetem rektora, a román gazdaságpolitika elvi irányítója. 
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Érdemes folytatni, nem sajnálni az időt és a helyet Oláh Évától. Tanulságosan sorolja az akkori
időkben egyedülálló információs kapcsolatait. Szó szerint idézem:

„A romániai megyei sajtóorgánumok felénél van olyan személyes régi barátom, akit
gyerekkoromból ismerek. Így: Aradon a Lapkiadó Vállalat dolgozói a Vörös Lobogónál
kiejtették a nevem, s azonnal vendégül láttak. Az aradi Vörös Lobogó főszerkesztője volt
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tanárom, osztálytársam férje. A Brassói Lapoknál az olvasószerkesztő egyik vőlegényem
volt 17 éves koromban. Kolozsvárott az egyetemtől a sajtóig bármely mélységben tudok
közlekedni, tekintettel arra, hogy szoros rokoni kapcsolatban állok a református egyház
itteni képviselőjével, aki ’illegális’ kálvinista vonalon tart fenn kapcsolatot, méghozzá
mélyet az ottani művészekkel. Itt írom le, hogy a református egyházi vonal Erdélyben
számomra nyitott. S nem is hatalom nélküli tényező.

Az Előre, a Pionir, a Munka stb. magyar nyelvű lapok szerkesztőségét jobban ismerem,
mint a budapestieket. Összefoglalva, ha célirányos feladatot kapok, a román sajtóban
otthonosabban mozgok, mint itthon. Csak és kizárólag anyagi kérdés, hogy mennyire
sikeresen. Az anyagi nem korrumpálásra értendő, hanem a mozgáshoz szükséges feltéte-
lek finanszírozására.”

A gyakorlatilag legfontosabb külügyi, diplomáciai kapcsolatok következnek, konkrétan és rész-
letesen, ezek fajsúlya és minősége határozza meg egy hálózati személy lehetőségeit, mozgásterét,
operatív tevékenységének esélyeit. „Fekete Edit” Feljegyzéséből:

„A Román SZK-val négy év elteltével újra a legoptimálisabb kapcsolatokat lehet ápolni,
úgy Romániában, mint a budapesti román nagykövetségen.

1., Az új nagykövet, akit most iktattak be, a nagyváradi volt első titkár. A fiúval sok kö-
zös nagyváradi ismerősöm van, gyárigazgatók, funkcionáriusok, akikkel 1967 óta így-
úgy tartok kapcsolatot, Nagyvárad környékén vadászatokon veszek részt meghívott ma-
gánvendégként, aminek a hátterében az áll, hogy a nagykövet unokaöccse, aki a mai na-
pig nőtlen, 1967-ben el akart venni feleségül, s hogy sikere legyen, rangos ünnepségeket
rendezett, amikor megérkeztem. Így a követ, aki jól beszél magyarul, régi barátnak szá-
mít. Egyenrangú partnerként tudok tárgyalni vele.

2., Vagy a románok eszét dicséri, vagy ezúttal jól választottak, de a másodtitkár  Oan-
cea, aki szintén csak pár hónapja érkezett, komoly koponya, ezáltal tehát komoly ellen-
fél is.
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A román újságíró szövetség főtitkára itt nyaralt Balatonszéplakon, s mivel politikai kísé-
rője és pénze nem volt, én mint felelős szerkesztő kísértem egész itt tartózkodása alatt,
anyagilag támogattam, természetesen előre megfontolt szándékkal, miszerint is Buka-
restben és a NÚSZ-ban is kulcspozíciót tölt be, rengeteg információja van. Meg lehetett
fogni, viszonylag könnyűszerrel, amiben az is segített, hogy 15 éve ismerem családostul.
Őt Ion Stanculescunak hívják. Nem eléggé óvatos és könnyen beszél. 

Itt tartózkodásuk alatt mutatta be Oancea-t, aki családostul látogatta. Oancea azonnal
rögzítette a kapcsolatot meghívással, közös tárlatlátogatással, sőt, abban is kész szövet-
séges, hogy a román főtitkár által nekem küldendő információs anyagokat számomra a
követség útján eljuttassa. Itt irodalmi és turisztikai nyersanyagokról van szó, amiket fel-
dolgozva és publikálva el tudják érni, hogy a román illetékes szervek vendége legyek
tetszés szerint bármikor, s hogy ez természetesen ne kerüljön pénzbe senkinek, hanem
államköltségre legyen elszámolható.  Oancea engem keres napi gyakorisággal,  ezzel-
azzal, látszólag kis csipri csupri ügyekkel, félreérthetetlenül kapcsolatteremtési céllal,
amiből kizárt a nő – férfi viszonya, ugyanis hozzájuk, felesége nevében hív, félreérthető
lépésnek még az árnyéka sem volt.

Kulcsfigura Ion Paduraru, az első titkár, akinél ravaszabb, tapasztaltabb rókát keveset
küldtek. Pihenőben van Franciaország és Brüsszel után. Vele nehezebb boldogulni. Úgy
tűnik, ő a legfontosabb személy, a belső irányító szürke eminenciás. De készséggel veszi
a labdát.

Ehhez az emberhez csak teljes céltudatossággal szabad fordulni, szinte rákérdezve az
ügyekre, mert a tapogatózást, bármennyire is ügyes az, észreveszi, s ha nincs cserealap,
nem ad semmit. Nehéz ellenfél. Vadászik is, azaz időt, pénzt nem sajnál gáláns kaland-
ra, ha mögötte van a maga számára valami cél. Majdnem mindent ismer, ami lényegi
összefüggés, ezért személyekre kérdez rá nagyon rafináltan. Legutóbb (több hónapja) az
újságíró szövetség érdekelte.

Aurél Pop, a sajtótudósító. Amikor Alexandru Pinteát váltotta, akkor Pintea azt mond-
ta: - Ezzel az emberrel egy Jó napot!-ot se váltson, mert veszélyes. Nem kérdeztem a
részletekre, ti. egyértelműen senkiházinak tartják otthon is, itt is a szűk közösségben.
Nem is tartok vele kapcsolatot, néha találkozunk társaságban, igyekszem nem mutatkoz-
ni vele, mert a románok is kerülik. Jellemtelen és megbízhatatlan. A karrierjén kívül
mindent eladna, az anyját is. Köztudott, másnak sem ajánlom, mert a dezinformációs
rendszerben is kusza, nem érdemes rá időt pazarolni.

Tisztességesnek mondható, nem túl jelentős figura a konzul. Egyszerű hivatalnok, átla-
gos pletykákat szívesen mesél, de többet nem, mert nem is tud.”

A magyar állambiztonság – hírszerzés és elhárítás – elismeréssel értékelte az operatív értékű in-
formációkat.

„Fekete Edit” informátornak természetesen időnként vissza kell térnie a hazai sajtó helyenként
nyomasztó körülményei közé, már csak azért is, mert az elhárítás (leggyakrabban a III/III-4-a) hatá-
rozott kérésekkel irányítja egyes szerkesztőségekbe és megnevezett újságírókról vár információkat.
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Ilyen például az „Új Tükör” című hetilap szerkesztősége, melynek Olvasószolgálatánál is dolgozott
„Fekete” informátor.
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Amikor 1976-ban személyi változások történtek a hetilapnál, az év végére kaotikus állapotok
következtek be, amiről az informátor 1977 első napjaiban jelentett. A bajok okát elsősorban a Nép-
szabadságtól jött  Kalmár György főszerkesztő-helyettes személyében látta.  Egyebek között  így
számolt be megbízóinak:
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„… Kalmár vindikálta magának azt a jogot, hogy tudta és beleegyezése nélkül a szer-
kesztőségben semmi sem történhet. A szerkesztőség tagjai úgy vélték, hogy Kalmárt ’el-
lenőri’ szerepkörben működtetik, de erről még erősebb jelzőket is alkalmaztak. [Nem
sokat tévedtek: Kalmár György az állambiztonság régi lekötelezettje és operatív
feladatokat ellátó foglalkoztatottja volt. I. Cs.] Jelenlétét egyre inkább nyomasztónak
találták, tekintettel arra, hogy az egyre növekvő munkát mind ziláltabban tudta ellátni
egy személyben, emiatt anarchikus állapot állt be. A kéziratokat elzárta, a szerkesztősé-
get minden fórumon maga képviselte, s ha tömeges mellékállásai közül valamelyik miatt
máshol volt, a munkatársak nem tudtak az anyagokhoz férni. Lapbírálatokon az ő vezér-
cikkeire semmilyen bíráló megjegyzést nem fogadott el, sőt durván visszautasított, ami
személyes ellentéteket is okozott, hisztériásnak és hiúnak nevezték leggyakrabban.

Amikor a helyettességből leváltották,  … az egész szerkesztőség örömmel fellélegzett.
Gondot okozott szakmailag az erőszakossága is, amellyel a saját gyakorlatlan kádereit
bízta meg olyan exponált munkával, riporttal, stb., amit az itt dolgozó gyakorlott írók
szerettek volna megcsinálni. Jelenleg az intézkedés (ti.: a leváltása) közmegelégedésre
talált.”

Szintén a Népszabadságtól került az Új Tükörhöz Pünkösti Árpád főmunkatárs. „Fekete Edit”
szerint külsőre kihívóan elegánsan öltözködik, sokat ad arra, hogy megjelenésében is feltűnő le-
gyen. Rendkívül büszke magára, környezetére, osztályon felüli színésznő feleségére, akinek fotóját
a lapban többször, a címlapon pedig egyszer közöltette. Noha jóképű, mégsem vonzó, inkább piper-
kőcnek ható, amihez társul „… egy ordító cinizmus és környezetének teljes lebecsülése. Magas lóról
beszél, fennhéjázóan.

A valóságon kívül álló bíráló szemlélettel közelít mindenhez és mindenkihez, de ha nála
hatalmasabbal tárgyal, meghunyászkodik, taktikusan helyezkedik. Modora, alapállása
miatt rohamos gyorsasággal veszti el jó baráti körét, de feltöltődik slepp-alakokkal…
nem érett a sztárságra, mert ez a helyzet teljesen elrontja, kihozza belőle a cinikus kar-
rieristát. Őt egy miniszter nem hívathatja, – javított ki egy esetben – őt kéretik, vagy
maga kér beszélgetést! Még árnyalataiban is kényes arra, hogy ő kicsoda.”[Köztudot-
tan közvetlen szálak fűzték Aczél György köreihez.]

Ezeket az információkat szintén operatív értékűnek minősítik az állambiztonság illetékesei.
A Népszabadsághoz is kötődő harmadik személy, akiről információkat kér az elhárítás, az  Új

Tükör világirodalmi rovatának szerkesztője: Csala Károly. „Fekete” informátor jelenti róla, hogy:

„… csak szűk baráti körének a véleményére ad, akik költők és szociológusok. Baráti kö-
rével sülve-főve együtt van, de csak lakásokon. Nyilvánosság előtt együtt nem mutatkoz-
nak. Ennek ellenére hihetetlenül jól tájékozott személyi-politikai körökben. (Lakásába
nem enged belépni senkit, amikor nincs jelen. Egy nagytakarítási ajánlatra úgy vála-
szolt a barátnőmnek, ami egy jól fejlett hisztériás roham kórképe is lehetne, valamitől
való iszonyatos félelem miatt.)

Becsvágyó, szereti népszerűsíteni magát. Meg akarja tanítani a tömegeket a magasabb
rendű gondolkodásra és nagyon fölényesen elutasítja azt, ha valaki a továbbtanulásról
beszél neki.
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Szélsőséges revizionista, erősen húz irodalmi síkon a népies táborhoz, sokszor hangoz-
tatja, hogy putriban született, s hogy szülei ma is putriban laknak. Az ’innen indultam’
lobogó égisze alatt tálalja magát. De mert sajnos teljesen tehetségtelen, csak a szakmai
fogásokat  tudja  megtanulni  és  ellesni,  sikertelenségét  rekompenzálja  a  társadalmat
megreformálni kívánó tevékenységével. Nyílván annak reményében, hogy a megválto-
zott  körülmények  között,  pontosabban megváltoztatott  társadalmi  rend bázisán nagy
ember lehet.  Hol sikerrel,  hol kevésbé sikeresen leplezi  jól  fejlett  kisebbségi érzését.
Amikor barátnőm azt kérdezte: párttag-e, azt válaszolta cinikusan, hogy ne nézze őt hü-
lyének és sokatmondóan hunyorgott.”

1978 áprilisában „Feketétől” azt várják, hogy jelentsen: mi az újságírók véleménye a párt-és ál-
lami vezetésben történt személyi változásokról, röviden a „káder átcsoportosításokról”. [Az új gaz-
dasági mechanizmus kísérlete berekesztésének következményeiről van szó] „Fekete” kriti-
kus:

„Összességében elmondható, hogy az emberek, a sajtóban dolgozók már a ’káder át-
csoportosítást’ megelőzően zárkózottá, óvatossá váltak, ezért nincs véleménynyilvánítás,
csak szűk baráti körben, csak lakásokon. Az elmúlt félévben egyetlen elégedett, vagy jó-
kedvű, a munkájával, vagy a dolgok állásával egyetértő újságíróval sem találkoztam.”

Az intézkedésekről a TV-Híradóból értesülő belvárosi társaság újságíró tagjainak kommentárjai
„vaskos káromkodásokból álltak, majd dühkitörésekből és rendszerellenes megjegyzésekből.”

„Elkeseredettek, fáradtak, képmutatók: leplezendő mindent. Az Ország - Világ szerkesz-
tőségéből 22 ember ment el. A legnagyobb fokú elégedetlenséget a Népszabadság mun-
katársaitól észleltem. A Magyar Hírlap vetekszik csak vele, ahol a belső légkört ’kato-
nai diktatúra’ elnevezéssel aposztrofálják. Általános a főszerkesztők elleni panasz. Ez
elsősorban abból adódik, hogy vezetői munkakörökben olyan, a párt vezető apparátusá-
ból kikerült elvtársak ülnek, akik politikailag megbízhatók, de nem értenek a szakmá-
hoz, s mert dolgozni akarnak, konfliktushelyzetet teremtenek akarva-akaratlanul.”

Április 5-én felhívta az informátort Mezei András, az Élet és Irodalom munkatársa és arra kérte,
hogy találkozzanak és beszélgessen el  vele egy kicsit,  mert  nagyon rossz hangulatban van. Ko-
rábban csak irodalmi kérdésekről vitatkoztak, most azonban egy budai presszóba, a „Te meg én”-be
invitálta.

„Megkérdezte: nem félek-e azoktól a személyi változásoktól, amelyeket szovjet utasítás-
ra végrehajttattak a magyar felső vezetésben? Szerinte nagyon szomorú napoknak né-
zünk elébe, jönnek a lekopírozott ötvenes évek. Az értelmiséget kifosztják, de ezt a mun-
kásosztály és a parasztság is meg fogja sínyleni, mert a nemzeti jövedelem elosztása
nem lesz kedvező. Számítanak továbbá arra is, hogy a kormány- és pártkörökben erőtel-
jes antiszemita megnyilvánulás lesz, amelynek következtében néhány tízezer zsidót ki
fognak telepíteni az országból. Szavaiból arra lehetett következtetni, hogy tömeges pá-
nikhangulat van ez irányban. Ő a maga részéről kijelentette, hogy nem megy Izraelbe,
már volt ott, s vissza is jött.”

Egyes kollégái bírálják őt és az Erdélyből eljött értelmiségieket, mint például Turi András, az
Esti Hírlap munkatársa, aki a Margitkert vendéglőben, jelenlétében tett provokáló megjegyzéseket.
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„Vegyem tudomásul, hogy ő szélsőséges nacionalista, s utálja azokat, akik eljönnek Er-
délyből, s ahelyett, hogy ott harcolnának, itt próbálnak beilleszkedni, nem teljesítve kö-
telességüket, cserben hagyva mindazokat, akiket ott hagytak. Ezek – így én is – apró-
pénzre váltják magukat, az életüket, s ami értéket elhoztak magukkal, azt elpazarolják.
Ezt megmondta nem egyszer Páskándi Gézának és másoknak is. Szerencsére vannak
még, akik becsületesek, például ő, készül nyáron kimenni, s hírt vinni a mi szemétsé-
günkről. Azt, hogy ő nacionalista, igen nagy dölyffel szinte ordította. Mészáros Ferenc
újságíró szerint nagyon sok esetben volt antiszemita megnyilvánulása is.”

„Fekete Edit”-re néha méltatlan, mélyen a képessége alatti feladatokat oszt ki az állambizton-
ság, érdektelenül tolná el magától azokat, mégis teljesíti átütő unalommal, mert nem tehet mást.
Máskor viszont érthetetlenül éppen ő kezdeményez, s lép be kisszerű történetek posványába kevés
tanulsággal szolgálva. Például:

A Szovjet Export című lap főszerkesztő-helyettesével: Kincses elvtárssal valami történt agyilag,
rettenetes mondatokat hagy maga után, mégis le kell írni a jelentésben. Kincses kijelentette:

„1., Pinyin elvtárs, a Nyesztor Reklám szovjet vezetője egy pitiáner hülye, akit a legcél-
szerűbb megkerülni.

2., Hogy a Szovjetunióban üldözik a zsidókat, azért már eleve ’le vannak szarva’.

3., A Fészek Klubban kb. 3 hete Rátkai Jánosnak (Magyar Hírlap) két pohár bor után
azt mondta bizalmasan, hogy egy szabad Magyarország esetén ő államfő (köztársasági
elnök) lesz.

Saját szememmel látom, hogy Kincses minden nap 2-3 órát tölt Siklósi Norbert, a Lap-
kiadó Vállalat igazgatójának titkárságán Többnyire pénzért sír, amit kétezer forintos
prémiumonként meg is kap.”

Más. Bajomi Lázár Endre és társasága (Bíró Zoltánné, Csernák Ferenc, Tárkányi Éva, Deák At-
tila, Győri Zsuzsa) luxus életviszonyok között törvénytelenül üzletel, csupa anyagi visszásság, devi-
za és valuta ügy van körülöttük. Különösen érdekes Lászlófy Győri Zsuzsa újságíró személye, aki
egy névházasság révén jutott ki Amerikába, ahol gazdag húga: Eszter tartja el, neki   több üzeme
van, festőművész, s képei révén kapcsolatba került a Fehér Házzal is. Zsuzsa időnként hazajön, te-
heti, mert szabadon jár-kel, „külföldön élő magyar állampolgár” útlevele van, régi és új barátaiból
széles körű társaság jön össze időnként, amire érdemes odafigyelni a szervnek. (1979-1981).

Még furcsább az a társaság, amiben „Fekete Edit” családilag is érintett. Jelenti, hogy három
rendszerellenes újságíró: Mónus Miklós, Kóbor László és Gonda Béla és a hozzájuk tartozó há-
rom értelmiségi nő: egy orvosnő, a szegedi rabbi lánya, és egy jogásznő közös külföldi utat tervez,
feltehetően disszidálási szándékkal. 

„A disszidálási szándékot Oláh Gézáné („Fekete Edit” édesanyja) orvosnő lányát félt-
ve bejelentette a Ref. Hiv. vezetőjének… Oláh Edittől hallottam, hogy Gonda készül Ju-
goszláviába  hivatalos  útra,  majd  az  Egyesült  Államokba.”  –  jelenti  az  informátor.
(1973)
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Mónus Miklós, a Lobogó munkatársa később azt tervezi, hogy belép a pártba, nem azért mert
MSZMP tag szeretne lenni, hanem azért, mert úgy könnyebben bekerülhet a Népszabadsághoz, ott
elmegy vidéki tudósítónak, így lakást kap rendkívül kedvező anyagiakkal…
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Mónus rendkívül veszélyes, nagyon gyorsan „likvidálni kell”



„Fekete Edit” jelenti 1973. július 19-én a BM III/III-4-c alosztályán Berecz Károly r. főhad-
nagynak. Helyszín a „Pongrác” fn. „K” lakás. Tárgy: Mónus Miklós.
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„Információim Erdős Ágnestől, a TV külső munkatársától származnak. Mónus Miklós
másfél éven át udvarolt neki.

Mónus - Ágnes szerint – rendkívül veszélyes mindenkire nézve, mert gátlástalanul szidja
a rendszert, szarnak minősíti a kormányt és a pártot, s disszidálási szándékáról minden-
kit informál. Így társaságban Mélykúti Attilát, Kóbor Lászlót, Gonda Bélát, Erdős Ág-
nest.

Erdős kérte a segítségem, hogy MÚOSZ ismeretségem révén segítsek neki, mert szerinte
nagyon gyorsan ’likvidálni kell’ – szó szerint – Mónust. Kifejtette, hogy illetékes he-
lyen – nem pontosított – őt megkérdezték, hogy mi a véleménye Mónusról, de ő csak
azokat mondta el, hogy megbízhatatlan, hogy Gonda társaságában a kirakatüvegbe ha-
jított egy borosüveget, a rendszer iránti mérhetetlen ellenszenve gyanánt.”

Mónus tevékenysége folyamatosan okot adott a jelentésre „Fekete Edit”-nek, még 1975 január-
jában is azt írja róla „A rendszert és a pártot változatlanul nagy nyilvánosság előtt is szidja…”, és
beadta pártfelvételi kérelmét is. Berecz Károly r. főhadnagy úgy érzi, erre már neki is lépnie kell va-
lamit, ezért úgy határoz: 1., Meg kell akadályozni Mónus felvételét a pártba. 2., Anyagát vissza kell
kérni a III/IV-2 osztálytól. (Katonai elhárítás). 3., „Hidas” fn. tmb. soron kívüli eligazítása a fentiek
ellenőrzésére, ill. megerősítésére.”

Térjünk vissza „Fekete Edit” titkos megbízott tevékenységének legsikeresebb területére: a bu-
dapesti román nagykövetségre. Az egyik legkifejezőbb állapotrajzot 1978. július 6-i, a kémelhárítás-
nak adott jelentése vázolja fel. (Szó szerinti teljes terjedelem.)

„A Románia SZ.K. budapesti nagykövetsége rendszeresen meghív minden fogadására,
koktélpartijára. A legutóbbin, amely kb. három hete volt, tudomásomra jutott, hogy a
népes, s főleg idegen nyelveket beszélő – nyilván külképviseletek tagjai – társaságban
rajtam kívül csak egy újságíró volt, az is a Magyar Rádió munkatársa, aki éppen román
vendégművészekkel dolgozott. Feltűnően nem jön el egy újságíró sem a rendezvényeik-
re.

Ebből adódóan az elsőtitkár, a sajtóattasé, a katonai attasé és a nagykövet majdnem
egész idő alatt velem foglalkozott, egy, a helyiséghez tartozó szeparé szerű beugróban.
Egy márványasztalnál körülültek, (most mutattak be másodszorra) nyomatékkal a nagy-
követnek és a konzulnak is. Megbeszéltük, mert könyvek kapcsán, amire szükségem lett
volna, hogy a következő hét péntek délutánján egyedül fogadnak a követségen, de arra
egyszerűen nem mentem el, mert addig vendéglőkbe invitált a sajtóattasé, most túl so-
kan lettek, akik körülvettek. Bekonferálták az augusztus 23-i fogadást előre. Kapacitál-
tak, hogy ha néhány turisztikai anyagot megjelentetek Romániáról, akkor néhány hétre
hivatalosan meghívnak, erre azt mondtam, lehet szó róla, mert úgyis akarok beszélni a
barátommal, aki a román Központi Bizottság sajtóosztályának a vezetője  (Alexandru
Pintea),  ettől  kicsit  meglepődtek,  de túlságosan nem zavartatta őket.  Szükség esetén
könnyen fel tudom venni velük a kapcsolatot, mert ők kezdeményeznek, s elég intenzí-
ven. Fogalmam sincs, hogy mit akarnak, mert tüntető szívélyességük már nagyon feltű-
nő.”
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Oláh Éva („Fekete Edit” informátor, majd titkos megbízott) állambiztonsági iratainak 1983. jú-
nius 29-én történ irattárazása után sikeresen alakult szakmai pályája. A MÚOSZ hírhedt, titkosszol-
gálatok által fertőzött balatonszéplaki nemzetközi újságíró üdülőjét követően, attól karnyújtásnyira,
a Balaton egyik legnagyobb négycsillagos szállodája: a siófoki Hotel Azúrban töltött be vezető be-
osztásokat, így volt személyzeti-és munkaügyi vezető, utolsó információnk szerint: szálloda me-
nedzser. A nagy létszámú rendezvények megtartására alkalmas, folyamatosan bővített Azúrban –
egyebek között – tartott már többnapos frakcióülést a Fidesz-KDNP is, Orbán Viktor részvételével.

(Megjegyzés: az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára csak az 1945 – 1990 idő-
szakra vonatkozó állambiztonsági iratokat őrzi.)
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Oláh Éva azonosítása az állambiztonsági mágnesszalagok hálózati adattárában



Újságírók, szerkesztők, sajtómunkások és az állambiztonság III. (2)

Szluka Emil újságíró, belügyi hírszerző őrnagy 
viszontagságos kísérletei

A BM II. Politikai Nyomozó Főosztály 3. Osztályának, a hírszerzésnek „T”- állományú őr-
nagya;

Az MDP KV apparátusának munkatársa, a „Szabad Nép” és a „Népszabadság” munka-
társa, a „Technika” főszerkesztője, a Qualitas Találmányokat Értékesítő Vállalat igazgatója, a
Minisztertanács Tájékoztatási Hivatalának előadója, a „Népszabadság” berlini tudósítója.

1959.  január  19-én  a  „Népszabadság” személyzeti  –  és  káderügyekért  felelős  főszerkesztő-
helyettesétől:  Szamosi Károlytól sürgős jellemzést kért  a pártközpont  és a Belügyminisztérium
Szluka Emilről (1922. december 6, Budapest, Marek Jolán) a „Szabad Nép” és a „Népszabadság”
volt munkatársáról.

Szamosi Károly (1922. november 25.) munkáskáder, a párt régi harcosa. 1945-46-ban az MKP
XIII. kerületi bizottságának titkára, 1947 és 1953 között a KV Agitációs és Propaganda Osztályának
munkatársa, alosztályvezetője. Majd a „Szabad Nép” rovatvezetője 1955-1956-ban, 1956 novembe-
rében Kádár János megbízásából a „Népszabadság” szerkesztő bizottságának tagja, főszerkesztő-
helyettes, egészen 1981-ig. 

Mindvégig a párt ortodox balos körének (Biszku Béla, Gáspár Sándor, Komócsin Zoltán)) em-
bere volt, szemben a reformszárnnyal (Fehér Lajos, Nyers Rezső, Aczél György), akiknek nézeteit
két másik főszerkesztő-helyettes: Rényi Péter és Földes István képviselte, hangos ideológiai viták és
jól kitapintható személyi ellentétek közepette. Az utóbbira jellemző volt, hogy noha Szamosi és Föl-
des szobái közös titkárságról nyíltak, bő egy évig nem köszöntek egymásnak és egy mondatot sem
váltottak. Szamosinak a hosszú évek alatt erős befolyása alakult ki a pártban és a végrehajtó hata-
lomban. Ismert az az anekdota is, miszerint Kádár a Politikai Bizottságban napirenden kívül tréfá-
san megjegyezte: „Maguk azt hiszik, hogy Szamosi elvtárs Biszku elvtárs embere a „Népszabadság-
nál”. De ez tévedés. Valójában Szamosi elvtársnak az embere Biszku elvtárs a Politikai Bizottság-
ban.” (Néha türelmetlenül hívta Szamosi Biszkut, s mivel napközben nem érhette el, Biszku este
minden bejelentés nélkül megjelent a székházban egyenesen Szamosi szobájába sietve. Miután vég-
zett, a formaság kedvéért még beköszönt az ügyeleti szobába a napi szerkesztőnek és a korrektorok-
nak.)

Nos, ez a nagyhatalmú főszerkesztő-helyettes, aki mindig jól tájékozott volt titkos és bizalmas
ügyekben, s minden hírcsatorna megnyílt számára, ha a Blaha Lujza téri székházban felemelte a te-
lefonját, ezen a napon, 1959. január 19-én önmaga előtt is információs csődöt jelentve, megszégye-
nülten kénytelen volt az utolsó mondatot így leírni Szluka Emilről: „1958 közepén internálták, tu-
domásom szerint jelenleg is internálva van, az internálás oka előttem ismeretlen.” 

Nem volt előtte ismeretlen ügy, ha ő meg akart tudni valamit, azt meg is tudta. A mindenkori fő-
szerkesztőn kívül ő tudta azt is, ha a szerkesztőség valamelyik munkatársát beszervezték a belügyi
szervek. Olyan azonban sohasem fordult elő, hogy a párt központi lapjának egyik munkatársát, aki
ráadásul korábban a KV apparátusában dolgozott, internálják előtte ismeretlen okból.
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Szamosi jó viszonyban volt Szlukával, becsülte helytállását az „ellenforradalommal” szemben.
Véleményét így fogalmazta meg személyzeti jellemzésében:

„Szluka Emil 1954-től 1956 végéig a „Szabad Nép”, illetve a „Népszabadság” munka-
társa volt. 1954-ben a KB apparátusából került a laphoz. Először a tudományos rovat-
ban, majd később az ipari rovatban dolgozott.

1955-56-ban a lap hasábjain főleg az újítások és a találmányok körüli problémákról írt
nagyon hasznos és pártos cikkeket. A többi között ő leplezte le a Találmányi Hivatal volt
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elnökének (Perédi) visszaéléseit. Mint jól képzett mérnök, sokat segített, hogy a „Sza-
bad Népben” színvonalas műszaki cikkek jelenjenek meg.

Az ellenforradalom előtt és alatt azok közé a „Szabad Nép” munkatársak közé tartozott,
akik hűek maradtak a párthoz. Személyes kapcsolatban voltam vele, ismertem állásfog-
lalásait, cselekedeteit. Ennek alapján kijelenthetem, hogy nagyon becsületesen és rende-
sen viselkedett az ellenforradalom idején. November 4.-e után azonnal dolgozni kezdett
az új lapnál és csak azért nem maradt itt, mert egy párt-vállalatot alapított az újítások
és a találmányok kivitelezésére. A vállalat megalapítása (novemberben!) is mutatja a
párthoz való viszonyát.

A vállalatot nem jól vezette, leváltották, később (1957 végén) a vállalatot felszámolták.
A KEB [Központi Ellenőrző Bizottság] az ottani hibák miatt kizárta a pártból.

1958. közepén internálták, tudomásom szerint jelenleg is internálva van, az internálás
oka előttem ismeretlen.” (ÁBTL 2.8.2.1. 51 Dob. 115)

[Az 1953. júliusában az amnesztiával nem ért véget az állambiztonsági internálótáborok
története. 1956 november 4-ével újra kezdődött az internálás intézménye, csak más lett a
neve: közbiztonsági őrizet. Jogi alapja: az Elnöki Tanács 1956. évi 31. törvényerejű ren-
delete, mely szerint a fogva tartás időtartama 6 hónap, amely kétszer 6 hónappal meg-
hosszabbítható, (lsd. még: NET, 1957. évi 1.sz.tvr., 1957. évi 41.sz.tvr.) Így nyílt meg újra
előbb a budapesti, majd a kistarcsai és a tököli internálótábor. 1956 decemberében az Ir -
házi Imre rendőr őrnagy parancsnoksága alatt álló kistarcsai táborban 3-4000 fő volt köz-
biztonsági őrizetben,  Tökölön, ahol Matheidesz István rendőr őrnagy volt a parancsnok,
2-3000 fő.  "Ellenforradalmi magatartás" miatt 1957. január 1-től összesen 7016 az inter-
náltak száma, amely március 15-ig, a MUK tervezett időpontjáig egyre nőtt, s egyes becs-
lések szerint elérte a 10 ezret. Csak 1960-ban szüntette meg ezt az önkényes jogintéz-
ményt az Elnöki Tanács újabb törvényerejű rendelete. 

A közbiztonsági őrizetbe vétel indokának megállapítását szinte megyénként másképp ér-
telmezik, a tvr. a szubjektivizmus és az önkény melegágya, rendőri vezetők egy-egy dön-
tése tetszőleges, a jogintézményt alkalmazzák például a rendőrhatósági felügyelet, a kitil -
tás és a figyelés helyett, vagy azokkal felváltva, illetve együttesen. A közbiztonsági őrizet
bármikor megszakítható, majd a szabadítás után bármikor újra kezdhető. Gumi paragrafu-
sainak alkalmazását nem egyszer politikusok kezdeményezték a rendőrségnél, mert valaki
a  párt  útjában  állt,  vagy  bosszút  akartak  állni  rajta.  Volt,  akit  háromszor  vittek  vissza
ugyanabba a büntető táborba, mert „  az illető megrögzött reakciós elem, ellenséges pro-
pagandájával  szabadlábon  hagyása  mellett  folyamatosan  veszélyeztetné  a  köznyugal-
mat.” Részletesen írtam e témakörről a 2013-ban megjelent „Internálótáborok Kistarcsá-
tól Recskig” című digitális kötetemben: http://mek.oszk.hu/14900/14910]

Szamosi Károly, a „Népszabadság” főszerkesztő-helyettese azonban nemcsak az internálás okát
nem ismerte, hanem azt sem ismerhette, ami később megdöbbentette: Szluka Emil újságíró a BM
II. Politikai Nyomozó Főosztály 3. Osztályának: a hírszerzésnek „T”- állományú őrnagya volt.
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Móró István r. alezredes, a II/3 Osztály vezetője
(1956 november  –  1959 május)  javasolta  felvételét
1957. március 5-én. Indoklásában ez állt:

„1922-ben  született  Budapesten.  Apja  gépész-
mérnök. Anyja Marek Jolán. Iskolai végzettsége
Műszaki Egyetem. Nős, két gyermeke van. Szü-
lei  a II.  világháború után (sic!)  kivándoroltak
Franciaországba.  1933-34-ben  tértek  vissza
Magyarországra.

Szluka elvtárs a „Szabad Népnél” mint újság-
író a műszaki rovat szerkesztésében dolgozott.
Jelenleg fontos pártbeosztásban műszaki vona-
lon dolgozik.

Nagy általános műveltséggel és széleskörű mű-
szaki  tudományos  kapcsolatokkal  rendelkezik.
Képzett, világos gondolkodású, kiváló tárgyaló.
Tökéletesen beszéli a német és a francia nyel-
vet.”

Kilenc hónappal később, 1957. december 13-án Móró alezredes, a hírszerzés főnöke már ellen-
kező értelmű „Szigorúan titkos!”javaslatot terjeszt elő: „Szluka Emil rny. őrnagy elvtársat, a BM.
II/3 Osztály „T” állományú beosztottját javasoljuk a Belügyminisztérium kötelékéből elbocsájtani.”

A javaslat előbb korrigálja korábbit: szülei nem a II., hanem az I. világháború után vándoroltak
ki Franciaországba, s bővíti is az előző információkat: anyja htb., nős, két gyermeke van. Majd így
folytatja:

„Szluka elvtárs a „Szabad Nép”-nél mint újságíró és műszaki szerkesztő dolgozott. Az
októberi  ellenforradalmi  események  után  az   MSZMP Központ  irányítása  alatt  álló
„Qualitas” nevű tudományos vállalat igazgatójaként volt alkalmazásban, azonban ez a
beosztása megszűnt, mivel maga a vállalat is megszűnik 1958. január 1-vel.

1957 márciusában került a BM. II/3. Osztály „T” állományába, mivel az osztály a vál-
lalat jellegét tekintve érdekesnek látta azt felhasználni munkájában. Ezért a központi ál-
lományból is helyeztünk oda elvtársakat Szluka elvtárs révén. Ez az elgondolás azonban
nem valósulhatott meg, mivel úgy a „T” állományos, mint a központi állományból oda-
helyezett elvtársak dekonspirálódtak, és ez elsősorban Szluka elvtárs hibájából, fecsegő
magatartása miatt történt.

Felelőtlen magatartása és egyénisége miatt nem alkalmas arra, hogy a BM. II/3. Osz-
tály „T” állományába tartozzon.

Ezért javasoljuk Szluka Emil elvtársat elbocsájtani a Belügyminisztérium kötelékéből.”
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A javaslat december 13-án íródott, de érdekes módon Szluka rendőr nyomozó őrnagy már de-
cember 12-én  titoktartási nyilatkozatot írt alá, amelyben kötelezi magát arra, hogy a Belügymi-
nisztériumban tudomására jutott hivatali titkokat soha senkinek fel nem fedi. (A Belügyminisztéri-
umban hivatali titkot képez az ügyiratokban foglaltakon kívül, minden írásbeli és szóbeli utasítás,
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minden  technikai  és  szervezeti  értesülés,  épületek,  szobák,  alosztályok  elhelyezése,  beosztottak
neve és lakhelye, stb.)

Mi történt rövid 9 hónap alatt Szluka Emillel, akit ezek után 1958. május 8-án őrizetbe vesznek
és közbiztonsági őrizetbe helyeznek a tököli táborban, ahol bő 10 hónapot tölt 1958. május 15-től
1959. március 23-ig?

(Mielőtt a kérdésre válaszolnék, az eddig szóba nem került információk: Szluka 1929 és
1935 között élt szüleivel Franciaországban, majd hazatérése után rokonai segítségével
Esztergomban végezte el a reálgimnáziumot. 1942-ben kezdte meg egyetemi tanulmánya-
it  a  Budapesti  Műszaki  Egyetemen,  ahol  1949-ben  szerzett  gépészmérnöki  diplomát.
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1950-től az MDP központi apparátusában, majd 1954-től a „Szabad Nép” szerkesztőségé-
ben dolgozott.)

Az ügy kezdete 1956 novemberére tehető, amikor Szluka kezdeményezésére a pártközpontban a
pártmunkások egy csoportja a Gazdasági és Ügykezelési Osztály engedélyével a Közlekedési és
Műszaki Vállalat keretében megalakította a „Qualitás” műszaki részlegét, melynek vezetője, majd a
vállalat igazgatója Szluka Emil lett.

A  párt nem titkoltan, de bizalmasan a „Qualitas” tevékenységével  kívánt a maga számára
anyagi eszközöket szerezni a Gazdasági és Ügykezelési Osztály irányításával és ellenőrzése alatt.
Milyen tevékenységről beszéltek? A műszaki fejlesztés előmozdításáról, különös tekintettel egyes
elakadt találmányok, újítások hasznosítására, külföldi értékesítésére újszerű, bürokráciamentes, ru-
galmas szervezeti formában. 

Szluka igazgató 1956. december 14-én az alapító levéllel felkereste a Külkereskedelmi Minisz-
tériumot, kérve a benne foglaltak tudomásulvételét. Az alapító tagok a pártvállalathoz különböző
okok miatt  csatlakozó személyek bevonásával  (állambiztonság)  munkához  láttak  a  célkitűzések
megvalósításáért. Kétségtelen, nem minden külkereskedő örült a párt vállalkozásának, önjáró moz-
gásának saját ellenőrzés alatt, már az indulásnál bizonyos bennfentes előnyökkel és hivatkozások-
kal.

A BM hírszerzése a „Qualitas” külkereskedelmi pártvállalatot fel kívánta használni arra, hogy a
berlini rezidentúrán lévő két hírszerző tisztjét a vállalat megbízottjaiként legalizálják, akik elkezdték
a vállalat berlini irodájának létrehozását. Egy harmadik hírszerzőtiszt legalizálását pedig az szolgál-
ta volna, ha a Szluka Emil főszerkesztő és Gál János szerkesztő neve alatt Budapesten megjelenő
„Technika” című műszaki szaklap berlini tudósítójaként dolgozhat, gyakori beutazással az NSZK-
ba. Az illetékesek intézkedései azonban egyre késtek. A gyakorlat az volt, ha egy külkereskedelmi
vállalat megbízottakat delegál külföldre, akkor a Külkereskedelmi Minisztérium utasítást küld a ke-
reskedelmi kirendeltség vezetőjének a megbízottak támogatására. A hírszerző tisztek legalizálását
az gátolta, hogy a berlini kirendeltség vezetője (Szalai Béla) nem kapott ilyen utasítást miniszteré-
től (Incze Jenő),  akinek viszont előzetesen a Minisztertanács illetékes elnökhelyettesétől (Apró
Antal) kellett volna engedélyt kérnie. Az időmúlás, a teendők hanyag kezelése súlyos sérelmet oko-
zott a hírszerzésnek, s ebben közrejátszott Szluka mulasztása is. A „Technika” berlini tudósítójának
legalizálása sem ment simán, ehhez a Kossuth Könyvkiadó igazgatóját: Vas Henriket kellett beavat-
ni és megnyerni. (ÁBTL 3.2.6. 8-021/1)

Szluka egy svájci tőkés csoporttal kezdte meg tárgyalásait 1957-ben magyar találmányok Nyu-
gaton történő értékesítése céljából. Július 4-én szerződést kötött a zürichi NAEF Vertretungen Im-
port-Export céggel, - amely mögött tekintélyes bankcsoport állt -, egy svájci-magyar RT. életre hí-
vására. A csoport vezetője Mandl József és Adolf Naef mérnök, megbízottjuk: dr. Irsay Jenő volt.

De már májusban súlyos hibáról küldött jelentést a Külkereskedelmi Minisztérium jogi osztálya
Incze Jenő miniszternek:

„…január 4-én engedélyt  adtunk nevezett  cégnek 2 találmány külföldi értékesítésére
azon feltétellel, hogy a szabadalmat csak a LICENCIA-val közösen megállapított felté-
telekkel szabad külföldre kiajánlani, a megállapodáshoz a LICENCIA közreműködését
mindenkor igénybe kell venni és a megállapodás véglegesítéséhez a Külkereskedelmi
Minisztérium jóváhagyását kell kikérni. A „Qualitas” most beterjesztette azt a megálla-
podás tervezetet, amelyet a fenti feltételek figyelmen kívül hagyásával, teljesen önálló-
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an, a NAEF. svájci céggel kívánt kötni. A megállapodás, amit mellékelek, valósággal
hajmeresztő feltételeket tartalmaz. A megállapodás jóváhagyását elutasítottam.” (ÁBTL
4.1. A-1347)
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Szluka ismerte  a  Külkereskedelmi Minisztériumnak azt  a  többször  hangoztatott  véleményét,
hogy a szerződés a népgazdaságra súlyosan hátrányos, olyan kitételeket tartalmazott, aminek a ma-
gyar állami vállalat részéről történő aláírása megengedhetetlen. Mégis aláírta és folytatta Svájcban a
tárgyalásokat a kiválasztott céggel.

A második szerződést a „Qualitas” közjegyző előtt írta alá, anélkül, hogy szövegébe foglalta
volna: a szerződés csak a minisztérium jóváhagyásával válik érvényessé. A szerződést így a minisz-
térium ismét ellenezte.

1957 júliusában a BM II/6-b alosztály (szabotázs elhárítás) „Koppány László” fedőnevű ügy-
nöke többször jelentett kapcsolattartó tisztjének: Roskó Béla rny. századosnak a „Qualitás” körül
zajló eseményekről. Jelentéseiből kiderül, hogy a KGST gépkocsi ügyekkel foglalkozó magyar albi-
zottsága első ízben vizsgálta meg az ország személygépkocsi szükségletét, s az igények kielégítésé-
nek módját. Francia, olasz és angol gyárakkal folytak tapogatózó tárgyalások (Pegaut, Simca, Re-
nault, Fiat, Ford, stb.) Ennek során például a francia Simca gyár – a magyar kereskedelmi kirendelt-
ség vezetőjén keresztül – szóbeli, majd írásbeli ajánlatot tett arra, hogy Magyarországon gépkocsi
összeszerelő üzemet létesít, az általa szállítandó anyagok és alkatrészek árát pedig általa megjelölt
helyekre exportált kész kocsikkal lehetne kifizetni. „Koppány” leírja, hogy „… ez ügyben július 28-
án  Marton  osztályvezető  (Külkereskedelmi  Minisztérium)  tárgyalt  futólag  a  Qualitással.  Lehet,
hogy … a jövőben ez a vállalat fogja össze ezt a kérdést.” Szlukának mobilizálható régi francia kap-
csolatai voltak. „Koppány” számolt be a magyar szabadalmak külföldön történő értékesítése céljá-
ból alakított svájci-magyar részvénytársaságról, a tárgyalásokon az ügynök szerint magyar részről
Szluka Emil, Palanek Antal, Horváth Imre és Vas Jenő megbízottak vettek részt. A kereskedelmi és
pénzügyi szakértők azonban aggályosnak tartották a szerződést és a berni magyar kereskedelmi ki-
rendeltség feljelentést is tett a károkozás miatt.

Amikor 1958 március 10-én az ügynök találkozik Szlukával a Belvárosi Kávéházban, ő úgy nyi-
latkozik, hogy a „Qualitas”-nak érvényes szerződése van a svájci céggel, amelyet egyesek hiába
próbálnak érvényteleníteni. Zürichben csak a diesel adagoló Krávits szivattyúkkal folynak kísérleti
mérések Lévai Zoltán közreműködésével, szeretne hozzá minél előbb kiutazni.

Április 7-én ismét találkoznak a Belvárosi Kávéházban, ahol elmondja az ügynöknek, hogy már
a  Minisztertanács Tájékoztatási Hivatalában dolgozik, s egész nap Münnich Ferencnek a MÁ-
VAG-ban elmondandó aznapi beszédéhez gyűjtött adatokat. Egyébként éppen a MÁVAG-ba akarja
beadni a gázturbinákkal kapcsolatos egyik újítását, amitől sokat vár. Az ügynök úgy értékelte jelen-
tésében az újítást, hogy egy régi elavult konstrukció. (ÁBTL 3.1.2. M-23979)
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Május 8-án megszakadt a kapcsolatuk, mert Szlukát őrizetbe vették, majd egy hét múlva a tököli
közbiztonsági táborba szállították.

Egy másik ügynököt, a „Bársony” fedőnevűt a BRFK Politikai Nyomozó Osztályának II/b cso-
portja azért mozgósította 1958-ban, mert kapcsolata:  Ledényi Zoltánné jól ismerte Szluka Emilt,
aki rendszeresen vitt leveleket, csomagot és pénzt Ledényiné lelépett férjének Franciaországba. Le-
dényiné ezért hálás volt, azzal a hangoztatott gyanakvásával, hogy Szluka kémkedik is.

[„Bársony” fn. ügynököt, aki civilként feltehetően az igazságszolgáltatás területén dolgo-
zott, a BRFK 1958 január és 1965 május között foglalkoztatta elhárítási feladatokkal, kap-
csolattartó tisztje Major Tibor r. őrnagy volt. Operatív munkáját eredményesnek és értékes-
nek tartották, jelentései négy kötetet töltöttek meg. Egy leleplező akciója nyomán 1959-
ban őrizetbe vették a kémelhárítás áruló hálózati ügynökét: „Kornis Icát”, aki azonos volt
Kux Kitty Mariannal (1935. október 15. Budapest, Manheim Magdolna). Több ügyben is si-
keresen foglalkoztatták, külföldi utazásainak, - így például az 1964. évi egyiptominak - a
beszámolóit a BM III/I. Csoportfőnökség hasznosította. Az ügynököt rendszeresen ellen-
őrizték, megbízhatósága kifogástalannak bizonyult.]

„Bársony”jelentéseiből kiderül: Ledényiné „az úrinő” a VKF-2-nél (katonai felderítés) dolgo-
zott,  volt  munkatársaival  kapcsolatot  tart.  1945  és  1947  között  Németországban,  Angliában  és
Ausztriában tartózkodott, de ezt a hatóságok előtt letagadta. Társasága alapvetően kétféle: a letűnt
rendszer deklasszált elemei, volt VKF-2 tisztek (akikkel általában a Farkasréten volt Blahák-féle
vendéglőben találkoztak) és az új hatalom olyan bizalmi állásban lévő képviselői, akik államtitkok
birtokában vannak, így például: ügyész, BM alkalmazott, Kádár János személyi kísérője és mások.
„Bársony” ügyesen és rutinosan kihasználja Ledényiné jellembéli gyengéit és nőiségének sebezhető
pontjait. „Bársony” egy amerikai titkosszolgálat Ausztriában beszervezett ügynökének adja ki ma-
gát, aminek következtében a hölgy bizalmasan megsúgja: ő pedig a CIC-nek dolgozik. (Counter In-
telligence Corps: amerikai katonai hírszerzés.) Ledényiné elmondta: férje évekig a budapesti svéd
követség alkalmazottja volt és a kapcsolatokat a követségen keresztül tartotta. Ám amikor 56 októ-
berében mindketten feltűntek a Köztársaság téri pártház ostrománál a férjét véletlenül lefényképez-
ték és a kép megjelent a Fehér Könyv első kötetében, félni kezdett, hogy rászáll az elhárítás. Mert
férje is egy külföldi titkosszolgálat ügynöke volt. Hogy melyiké, azt nem árulta el a felesége. Fran-
ciaországba szökött, egy repülőgépgyárban dolgozik, a német tanácsadó mellé van beosztva, akivel
gyakran utazik az NSZK-ba.

Ledényiné minden héten elmegy az angol követségre, ahol filmvetítés van és találkozik egy Sir
Jackson nevű emberrel. Megemlíti „Bársonynak”, hogy beajánlhatja kertésznek a követségre, mert
tőle kértek egy megbízható embert. Ledényiné egyszer megjegyezte: elvesztette a noteszét, amiben
fontos címek vannak, de mindegyik rejtjelezve. Ám egy francia cím alá oda van írva, hogy CIC.

Többekkel is összeköttetésben van Budapesten. Nyáron az egyiptomi követség gépkocsijával
ment sokfelé, együtt a beosztottakkal. A franciák, miután észrevették, hogy Emil gyakran jár kül-
földre, főleg Svájcba, gyanakodni kezdtek: netán a magyar hírszerzés ügynöke, ezért kérték őt Emil
megfigyelésére. Az osztrákok is sűrűn megfordulnak Budapesten, nincsenek a követség állományá-
ban.  H. Lajos ügyvéd,  volt  VKF-2 tiszt  a Gellért  hegyi Sziklaközpont teljes tervrajzát kiküldte
Ausztriába. Miután „Bársony” felajánlja, hogy ő is szívesen kivisz híranyagot a férjének, Ledényiné
azt válaszolta: örömmel megadja férje címét, legalább megbízható ember viszi.  Igaz, ez a gond
megszűnik, ha ő is kimegy. Mert elhatározta, hogy kimegy, elég volt az itthoni feladatokból.
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Két nappal Szluka Emil őrizetbe vétele előtt, 1958. május 8-án Ledényiné azzal fogadta „Bár-
sonyt”: tudja-e mi történt Emillel? Az ügynök mintha nem tudta volna. Ledényiné elújságolta:

„Lebukott. Rájöttek, hogy magyar találmányokat csempészett ki külföldre és adta el jó
pénzért. Itt volt fent nálam és elmondta, hogy azonnal visszavonták az útlevelét, kizárták
a pártból és el akarták kobozni a svájci kocsiját, de őt előre értesítették a jó barátok és
előző este kiküldte az autót valakivel Svájcba. Emil fel volt háborodva, hogy azért a ta-
lálmányért vannak oda, amit kivitt, de majd ő megmutatja, hogy nem lehet vele könnyen
elbánni.

Én tudom – folytatta Ledényiné -, hogy Emil 15 találmányt vitt ki, mert elmondta. A Qu-
alitas vállalattól is kidobták, ahol dolgozott és a „Technika” című lapot is elvették tőle.
Csodálkozással vegyes sajnálkozásomat fejeztem ki… amit Emil csinált, annak csak le-
bukás lehetett a vége, mert nagyon feltűnően csinálta. Szórta a pénzt, amikor itthon
volt, minden nap más külföldi társaságban volt. Szerencsére nekem vannak olyan jó ba-
rátaim, akik időben figyelmeztetnek, ha valami baj van. (Itt megemlítette T. Márton ne-
vét, aki a BM egyik operatív osztályán szolgált és hivatkozott másik jó barátjára, aki a
főváros légoltalmi parancsnoka volt a városházán.”)

A kapcsolattartó tiszt: Major Tibor r. őrnagy a jelentés után írta megjegyzésként:

„Bársony” fn. ügynök kezdi megnyerni Ledényiné bizalmát. Helyes volt a magatartása,
hogy az utóbbi időben csak akkor jelentkezett nála, ha az személyesen hívta. Helyesen
nem tett fel kérdéseket, várta, hogy Ledényiné magától beszéljen.” (ÁBTL 3.1.2. M-
23467)

A Külkereskedelmi Minisztérium érthető okokból igyekezett a megkötött hátrányos szerződése-
ket felbontani. Ehhez Szluka segítségét kérte, utalva pártbeli felelősségére is, ő azonban nem értett
egyet a felbontással, sőt, igyekezett azt megaka-
dályozni: a külföldi féllel közölte a minisztéri-
um szándékát és tervezett intézkedéseit.

Mindezért 1957. decemberében az MSZMP
KB Gazdasági-és  Ügykezelési  Osztálya  (Tóth
László) levélben kereste meg a BM II. Politikai
Nyomozó  Főosztályának  6.  Osztályát  (szabo-
tázs-elhárítás), amelyet akkor Kucsera László r.
ezredes vezetett (1957. május – 1961. március).
A levélben közölték a felügyeletük alá tartozó
„Qualitas”  műszaki  vállalat  működésével  kap-
csolatos információikat, s egyben az ügy alapos,
sürgős kivizsgálását kérték.

A  Belügyminisztérium vizsgálata  –  egye-
bek között – megállapította:

Szluka Emil, a „Qualitas” igazgatója a szer-
ződésekben a magyar állam számára előnytelen
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feltételeket  fogadott  el,  melyekből  jelentős  károk  származhattak  volna  a  Külkereskedelmi  Mi-
nisztérium közbelépése nélkül.

A külföldi üzletfelet tájékoztatta a várható hazai válaszlépésekről, kiadta a tárgyalási taktikát.
A találmányok értékesítésére végül azt az utat választotta volna, hogy feleségével együtt távozik

az országból, odakint valamelyik külföldi gyár képviseletét vállalná, s partnereit kérte: szerezzenek
neki ilyen megbízást. Mandl József is felvetette neki: maradjon kint Svájcban.

Szluka egy gépkocsit kapott használatra a svájci cégtől. A szerződés olyan kitételeket tartalma-
zott, hogy a tárgyalásokon részt vett személyeknek felváltva Svájcban kell tartózkodniuk a svájci fél
költségére. A külföldi félnek - különösen az első megállapodásban – biztosított részesedése olyan
magas, ami semmilyen vonatkozásban nem állt arányban az általa vállalt munkával és befektetéssel.
Azt nem sikerült bizonyítani, hogy a tárgyalásokon részt vett egyik vagy másik magyar személy kü-
lön juttatást kötött ki magának, az a megfogalmazás viszont érdekes volt, hogy a magyar félnek jutó
összeget külföldi banknál kell elhelyezni.

Szluka Emilt 1958. január 25-én leváltották és a Minisztertanács Tájékoztatási Hivatala elő-
adójává nevezték ki.

1958. februárjában az MSZMP Központi Ellenőrző Bizottsága (KEB) kizárta a pártból és bí-
rói eljárást javasolt ellene.

A pártközpont Gazdasági és Ügykezelési Osztálya a súlyos károk miatt a BM-mel együtt 1958
februárjában szükségesnek látta a legfőbb ügyész véleményét kikérni. Szénási Géza legfőbb ügyész
helyett, helyettese:  Szalay József az iratok áttekintése után indokoltnak tartotta a bírói eljárás le-
folytatását. Javasolta azonban, hogy a felelősségre vonást szűkítsék le a gazdasági bűncselekmé-
nyekre, így lehet elkerülni, hogy a bírósági eljárás alkalmával szóba kerüljön a pártközpont Gazda-
sági-és Ügykezelési Osztálya, mint a „Qualitas” felügyeleti hatósága.

Az akkori politikai helyzetre való tekintettel azonban a felsőbb szervek elálltak a Szluka elleni
bírósági eljárás megindításától, mert a párt szerepe semmilyen vonatkozásban sem merülhetett
fel az ügyben.

Mivel Szluka - leváltása ellenére – még ekkor sem szüntette meg károsnak nevezett tevékenysé-
gét, – így a belügy vizsgálati jelentése –, s az érintettek befolyásolásával veszélyeztette a szerződé-
sek felbontására irányuló egyébként eredményesnek ígérkező tárgyalásokat, az illetékesek távoltar-
tása végett szükségesnek tartották őrizetbe vételét, majd közbiztonsági őrizetbe helyezését.

1958. május 8-án őrizetbe vételével egyidejűleg házkutatást tartottak a lakásán, ahol – többek
között – megtalálták a svájci-magyar szerződés egyik példányát. Vallomása szerint, ennek alapján
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készült cikket írni a „Népszabadságban”, illetve memorandumot készíteni vezető pártfunkcionáriu-
sok számára.

1958. május 15-én 02263/58. szám alatt  közbiztonsági őrizet alá helyezték Tökölön. A tábori
őrizetet 1959. március 23-án szüntették meg a 40534/1/59. sz. határozattal.

Ügyének vizsgálatakor felmerült, hogy a Belügyminisztérium titkos állományába tartozott, s az
előnytelen  szerződések  megkötésekor  arra  hivatkozott  a  Külkereskedelmi  Minisztérium vezetői
előtt, hogy külföldi útjai alkalmával belügyi megbízatásokat teljesített. Ezzel kapcsolatban a Köz-
ponti Ellenőrző Bizottság meghallgatta Móró István r. alezredest a II/3 Osztály vezetőjét, aki hatá-
rozottan cáfolta, hogy Szluka rny. őrnagy bármilyen utasítást kapott volna a „Qualitas” igazgatója-
ként  folytatott  üzleti  tárgyalásai  során.  Elbocsájtásával  minden kapcsolatot  megszakítottak  vele.
(ÁBTL 4.1. A-1347)

1963-ban Szluka Emil a Legfőbb Ügyészséghez fordult panasszal, melyben közbiztonsági őri-
zetbe helyezése törvényességének felülvizsgálatát kérte. Kérését azzal utasították el, hogy az inter-
nálási határozat felülvizsgálatára, rehabilitálására nincs törvényes lehetőség.

Az előző terhelő adatok alapján került a BM operatív nyilvántartásába, de miután visszavették a
pártba, a meglévő adatokról 1969-ben tájékoztatniuk kellett a VIII. kerületi Pártbizottságot. A kerü-
leti testület levélben közölte a BM-mel, hogy Szluka Emilt az adatok ismeretében is meghagyta
párttagnak. Így a vonatkozó utasítások értelmében a BM 1969-ben törölte az operatív nyilvántartás-
ból. (ÁBTL- 4.1. – A-1349/8)
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A „Népszabadság” szerkesztősége már a hatvanas évek elejétől újra foglalkoztatta újságíróként.
Később zavartalanul utazott és tudósított külföldről is.

A BM II/8.  Osztálya (vizsgálati  feladatok)  a  Tökölön közbiztonsági  őrizetben tartott  Szluka
Emil mellé ügynököt helyezett el a zárkába. A „Kolozsvári Tamás” fedőnevű hálózati ügynököt a
II/5-b alosztály (belső reakció elhárítás) beosztottja: Szeifert József r. százados szervezte be 1958-
ban. A beszervezés alapja „Kolozsvári” 1956-os kaposvári, Somogy megyei tevékenysége volt, ami-
ért 2 év börtönre ítélték, amit a Legfelsőbb Bíróság egy évre mérsékelt. Ebből 6 hónapot Vácot töl-
tött. A tököli közbiztonsági táborba 1958. április 9-én szállították és október 9-ig tartották őrizetben.
„Kolozsvári Tamás” állambiztonsági hálózati személy – állambiztonsági nyilvántartó kartonja és az
állambiztonsági  mágnesszalagok  tavaly  feltárt  H-2.3.2.  adattára  szerint  –  azonos  Nagy  Tamás
(1932. március 11, Kaposvár, Csontos Margit) volt kaposvári újságíróval, a „Somogyi Napló” mun-
katársával, akit a politikai rendőrség írók, újságírók és politikai foglyok, illetve a forradalom kapos-
vári és Somogy megyei vezetői ellenében foglalkoztatott. Írásos jelentései az ÁBTL-ben olvashatók
a 3.1.2. M-25334 számú M-dossziéban.

„Kolozsvári” ügynök, mint kolléga hamar megnyerte Szluka bizalmát, aki teljes őszinteséggel
avatta be titkaiba. „Kolozsvári” jelentései – melyeket Pethő Imre r. főhadnagy vett át – alapvetően a
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korábban rovására írt tények cáfolatára és sajátos ideológiai nézeteire vonatkoztak. Ami a tényeket
illeti, azokról elmondta:

Semmiben sem érzi bűnösnek magát. Az általa vezetett vállalat és a svájci szerződés csak hasz-
not hozhatott volna a magyar államnak: mintegy 300 elfektetett találmány hasznosítását. Magyaror-
szágnak csak a találmányokat és szakembereket kellett volna adni, Svájc fizette volna meg őket
tisztességesen. Konkrét példaként említette a Diesel motorokhoz gyártott diesel adagoló Krávits-
szivattyú és egy elektromos érintkező sorsát. Elkészítették a modelleket, de a riválisok meg akarták
akadályozni kivitelüket. Pedig azért jött haza a svájci cég által bérelt autóval, hogy kivigye a model-
leket.  Végül némi fondorlattal  sikerült  elérnie,  hogy a szivattyúkat a vállalat  hét munkatársával
együtt repülőre tegye és célba juttassa. Amikor azzal vádolták, hogy a gépkocsit a találmányok át-
adásáért kapta, ő azt egy gépkocsivezetővel elvitette a határig, onnan pedig egy megrendelt szállító
jármű visszafuvarozta oda, ahonnan bérelték. Az ellene itthon folyó érthetetlen hajsza úgy elkeserí-
tette, hogy komolyan foglalkozott az ország elhagyásával. Ezért végighallgatta zárkatársainak ötle-
teit: miként lehet kiszökni az országból, melyik határszakaszon van erre jó esély. Az ügynök termé-
szetesen nyomós információként jelentette erre irányuló érdeklődését.
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Ugyanakkor az ügynök azt is jelentette, hogy Szluka határozottan marxistának vallja magát, po-
litikai műveltsége alapos és igen keményen szembeszállt a tököli táborban minden olyan kijelentés-
sel, szóbeszéddel, ami a népdemokráciát vagy a Szovjetuniót sértette.

Ezt követően „Kolozsvári” beszámolt Szluka más politikai véleményéről, „érdekes álláspontjá-
ról” is, ami szó szerint így hangzott:

„Magyarországon és a Szovjetunióban is a zsidóság beférkőzött a párt-és államvezetés-
be, kezében tartja a hatalmat és az irányítást, így nem az elméletben, a marxizmus-leni-
nizmusban kell keresni a hibát, hanem a pártban a polgárság, a zsidóság személyében,
akik tönkreteszik az országot és lejáratják a marxizmust. A párt is csak eszköz ezek kezé-
ben, s ők nagyon jól tudják, mit akarnak ezzel: belülről bomlasztják a szocialista tábort,
megpróbálnak módszereikkel elégedetlenséget kelteni a szocializmus építésével szem-
ben.

Erősen állítja, hogy az ellene folyó hajsza sem más, mint az anyagi kérdések, illetve az
anyagi érdekeiket féltő zsidóság és a pártban lévő polgárság undorító hajszája. Ez ellen
– ahogy mondja – harcolni fog mindvégig.”

„Kolozsvári” ügynök ezután megjegyzi jelentésében: „Persze mindez éles ellentétben
áll azzal, hogy mégiscsak mindenképp külföldre akar jutni, s az, hogy Svájcban mégis-
csak egy magyar zsidóval, Mandl Józseffel kötött üzleti kapcsolatot, s ezt akarja tartani
továbbra is.”

De ki az a Lévai Zoltán, aki szóba került „Koppány” és Szluka beszélgetése során 1958. már-
cius 10-én a Belvárosi Kávéházban?

Dr. Lévai Zoltán (1929. július 7, Kisújszállás, Ká-
das Anna) okl. gépész-és hadmérnök, az MTA doktora
egy interjúban („Interjú a J 522 szobában”, Bp. 2014-
15, Batalka Krisztina) egyebek között a következőket
mondta el:

1956 végén ”Egyik nap megjelent nálunk
Török Antal, aki ösztönzött a szovjet aspi-
rantúrára, meg  Szluka Emil újságíró, az
általa  alapított  Qualitas  Találmányokat
Értékesítő  Vállalat  igazgatója,  s  megkér-
dezték, hogy elmennék-e főkonstruktőrnek
a  Qualitáshoz…  ami  helyileg  a  pártga-
rázsban volt… a Kárpát  utca  környékén.
Akkor még ott volt Rákosi páncélozott au-
tója is.

Ők hívtak. Szluka utazgatott, hogy eladja a
találmányokat…  Svájcban  talált  egy  há-

rom emberből álló kis vállalkozást. Nem tudom mi volt a neve, csak azt tudom, hogy egy
Erdélyből Zürichbe költözött kövérkés, nagyon kellemes zsidó bácsi vezette. Dolgozott
ott egy eredeti svájci úr és ott volt egy dr. Irsay nevű úr is, akinek az I. világháború után
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elvették a birtokait a Felvidéken, és akkor Londonban telepedett le. Ők hárman és Szlu-
ka egy svájci-magyar vállalatot alapítottak, aminek a célja az volt, hogy magyar talál-
mányokat, elsőnek egy dízel adagoló szivattyút, az un. Krávits szivattyút értékesítsék.

A folytatás az volt, hogy amikor Szluka hazajött, a kormány, illetve az illetékes miniszter
felhördült, hogy milyen alapon mert alapítani ilyen vállalatot. Döntöttek: a vállalatot
fel kell számolni, és a Qualitas csak megbízza a kinti céget, hogy értékesítsék a talál-
mányt. A szerződésmódosítás céljából egy Svájcban végzett jogász, a Mogürt vezérigaz-
gatója, meg én, hárman kiutaztunk Zürichbe. Egy hónapig tartott a tárgyalás. Az alatt
én ott unatkoztam, szórakoztam. Egy hónap után sikerült a magyar minisztériumnak is
megfelelő megállapodást kitalálni. Nem közös vállalat, hanem csak megbízásokat kap
az ottani cég a Qualitastól. És akkor hazajöttünk. Volt a megállapodásban olyan is,
hogy az értékesítéshez a műszaki támogatást mi megadjuk. Viszünk ki majd szivattyút, és
próbapadon bemutatót tartunk azoknak, akik meg akarják venni. Pár hét múlva azzal a
technikussal, aki legyártotta Krávitsnak a szivattyút, kimentünk Zürichbe. 

Elkezdtük  a  kísérleteket,  de
az a példány, amit kivittünk,
nem volt  precíz, nem tökéle-
tesen  működött.  Akkor  lehe-
tőséget adtak, hogy a techni-
kus egy kis magánműhelyben
legyártson egy tökéletes pél-
dányt.  Aztán  azt  egy  labor-
ban fel lehetet tenni egy mo-
torra és lehetett vele kísérle-
tezni. Néha Irsay hozott oda
embereket,  akik  érdeklődtek
a szivattyú  iránt.  Az  volt  az
érzésünk,  Irsay saját  üzletet
akar ebből csinálni. A kísér-
letek folytak. Nyár elején azt
vettük  észre,  hogy  a  napidí-
jak  kezdtek  kimaradozni…
aztán valamikor  a  nyár  ele-
jén meg is szűntek. A kísérle-
teket is leállították…

Kiderült,  hogy  amikor  a
banknak bemutatták  új  szer-
ződésüket, ami már nem vál-

lalatról szólt, hanem csak megbízásról, a bank azt mondta, erre nem ad pénzt. […] Si-
került a szerződést teljesen felbontani. A vicces dolog az volt, hogy amikor még kint vol-
tunk, Szluka egyszer-kétszer beszélt telefonon a céggel, még a tárgyalás alatt is, emiatt
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bevitték az internálótáborba, hogy ne tudjon érintkezni a svájciakkal. Utána kiengedték
persze, amikor az ügy lezárult.”

Arról nincsenek pontos információink, hogy a pártközpont Gazdasági –és Ügykezelési Osztályá-
nak utódja lehetőséget adott-e még egyszer lelkes pártmunkások valamely csoportjának, hogy válla-
latot alapítson saját bevétel szerzés céljára, nem számolva a rivális Külkereskedelmi Minisztérium
„éberségével”.

Mint korábban utaltam rá: Szluka Emilt visszavették a pártba, a BM operatív nyilvántartásából
törölték, a 60-as évek elejétől már ismét az MSZMP központi lapjának: a „Népszabadságnak” a
munkatársa. 

A Népköztársaság Elnöki Tanácsa 1969 november 4-én a Nagy Októberi Szocialista Forradalom
52. évfordulója alkalmából eredményes munkássága elismeréséül a Munkaérdemrend ezüst fokoza-
tával tüntette ki. 

Egy hónappal később, 1969 decemberében perspektivikus céllal újbóli beszervezését és foglal-
koztatását javasolja a hírszerzés, a BM. III/I. Csoportfőnökség.

Később külföldre küldik, Berlinből tudósítja a „Népszabadságot.” 
A szerkesztőség 1982. december 8-án köszöntötte 60. születésnapja alkalmából, amikor nyuga-

lomba vonult, s az Elnöki Tanács a Munkaérdemrend arany fokozatával tüntette ki. 
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1969-ben ismét beszervezésre javasolta a BM III/I. Csoportfőnökség

„Népszabadság” 1982. december 8: Szluka Emil kö-
szöntése



Ám tovább publikált a lapban, írásai még halála előtt két évvel is megjelentek. Ismeretterjesztő
és dokumentációs műszaki kötetei máig ismertek.

A „Népszabadság” 1994. július 28-án közölte halálhírét. 
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Újságírók, szerkesztők, sajtómunkások és az állambiztonság III. (3)

„Mátrai Vilma” jelenti az ELTE Bölcsészkar Újságíró
Tanszékéről és Chrudinák Alajosról (1957 – 1961)

„Több dolgok vannak földön és égen, 
mintsem bölcselmetek álmodni képes, 

jó Horatio!” 
(Shakespeare)

Chrudinák Alajos kollégám (1937. március 29 – 2020. március 11) távozása az örök vadász-
mezőkre juttatta  eszembe azt  az állambiztonsági  „M” dossziét  (ÁBTL 3.1.2.  M-22474),  melyet
2011-ben tettem félre, megjelölve benne a nevét, s barátjáét: Molnár Árpádét is, akivel együtt jár-
tak az angyalföldi Berzsenyi Dániel Gimnáziumba 1950-1955 között. Majd az érettségi után együtt
mentek Moszkvába tanulni a rossz hírű Nemzetközi Kapcsolatok Intézetébe 1955-56-ban.

S volt egy harmadik gimnáziumi osztálytársuk is – szép barna lány -, akivel legközelebb 1957-
ben, kényszerű hazatérésük után már az ELTE Bölcsészettudományi Karán találkoztak. Ő is rokon-
szenvezett a forradalommal, de a felelősségre vonástól megrettent, az állambiztonság beszervezte és
jelentett két volt osztálytársáról, akárcsak sok más egyetemistáról 1957 és 1961 között. Aztán átvet-
te a hírszerzés és külföldi célpont felé irányította.

Ez a tanulmány elsősorban róla szól: a „Mátrai Vilma” fedőnevű hálózati személyről. Előbb
nem írhattam volna meg, mert hivatalosan csak tíz hónappal ezelőtt kaptam meg azonosító adatait
az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárától, miután sok évi várakozás után megnyílt az
állambiztonsági mágnesszalagok hálózati adattára. (ÁBTL 2.3.2. H-adattár).

2019. július 23-án kutatói érdeklődésemre azt közli az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti
Levéltára, hogy az előzmények szerinti „Mátrai Vilma” fedőnevű állambiztonsági hálózati sze-
mély azonos Rétfalvi Évával (anyja: Uhlaczky Ilona), aki az ÁBTL 3.1.2. M-22747 dossziéban ol-
vasható jelentéseket írta.

A papír alapú jelentések túlnyomó többségét Rétfalvi Éva („Mátrai Vilma”) saját kezével írta. (A
dosszié teljes irat anyagát nemrég digitalizálták, ma már így olvashatják a kutatók.)

Igaz, saját kutatásom nyomán már 2011-ben – beszervezési nyilatkozata és 6-os nyilvántartó
kartonja híján – rájöttem: kit takar a „Mátrai Vilma” fedőnév. Ehhez kellett az ügynök saját hibája,
amivel nyomot hagyott és kellett kapcsolattartó tisztjének hibája, amikor hagyta, hogy ügynöke sa-
ját nevén szerepeljen néhány jelentésben egyes szám harmadik személyben. (A kutatónak mindig
gyanús, ha minden előzmény és összefüggés nélkül feltűnik egy konkrét személy, aztán hamarosan
eltűnik a neve anélkül, hogy megtudtunk volna róla bármit és soha többé nem fordul elő. Más kap-
csolattartó tisztek inkább azt szokták javasolni az ügynöknek, hogy használja ezt a formulát: „Talál-
koztam barátommal, aki elmondta”, vagy: „Barátomtól hallottam”.)
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„Mátrai Vilma” jelentéseinek dossziéja az ÁBTL-ben



Az ügynök első hibája abból adódott, hogy nemcsak a bölcsészkar hallgatóiról jelentett, hanem
túlbuzgó módon, – kapcsolattartó tisztje szerint „öntevékenyen” – az ötéves érettségi találkozójáról
is. 1960 szeptember 24-én, egy szombati napon elment a zuglói Rózsakert étterembe az angyalföldi
Berzsenyi Gimnázium 1954-55-ben végzett IV.A osztálya érettségi találkozójára. Beszélgetett volt
tanáraival, osztálytársaival, majd jelentést készített némelyikükről, mert reakciós, rendszerellenes
beállítottságúak. Például:

„Dr. Korondi Oszvaldné volt osztályfőnököm, orosztanár. Jelenleg is tett ellenséges kije-
lentéseket. Az 56-os eseményeket forradalomnak nevezte és nagy részvéttel beszélt azok-
ról a tanárokról, akiket akkori viselkedésük miatt eltávolítottak. (Győrváriné, Lengyel
Albert történelem tanárok.) Fiát nehezen vették fel az Orvostudományi Egyetemre értel-
miségi származása miatt, ezért is szidta a rendszert.”

„Benkó Barnabás volt magyar tanár, jelenleg nyugdíjas. Szintén „a forradalomról” be-
szélt, valamint arról, hogy most csak az árulók írnak, az irodalom és a művészet megbé-
nult. Németh László és még néhány „hallgató” irodalmár jó ismerőse, ezeket dicsérte,
míg ellenben Illés Bélát, Barabást, Györét, stb. szidta.”

„Deák Ferenc nyugdíjas matematika tanár az új  igazgatónőjüket szidta,  aki  nagyon
„vonalas”, örökké neveli őket és „szimatol”. Mindhárom tanár kifejezte abbeli vélemé-
nyét, hogy „a ti generációtok még megéri a szebb jövőt.”
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Rétfalvi Éva, („Mátrai Vilma”) az állambiztonsági mágnesszalagok hálózati adattárában
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Rétfalvi Éva jelenti volt gimnáziumi tanárairól és osztálytársairól 1. oldal



„Molnár Árpád volt szovjet ösztöndíjas, majd 56-ban hazaküldték a SZU-ból ellenséges
magatartás miatt. Egy félévet az ELTE török filológia szakára járt, majd eltávolították
az egyetemről. Azóta több helyen dolgozott, de mindenhonnan elbocsátották állásfogla-
lása miatt.  (Legutóbb a Chemolimpex Külker. Vállalattól.) Jelenleg a Vendéglátó-ipari
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Rétfalvi Éva jelenti volt gimnáziumi tanárairól és osztálytársairól 2. oldal



Vállalatnál  könyvelő.  Ő is  rendszerellenes  kijelentéseket  tett  és  elkeseredve  mesélte,
hogy karrierjét a kommunisták vágták el.”

„Chrudinák Alajos szintén szovjet ösztöndíjas volt, szintén hasonló okokból eltávolítot-
ták, előbb a SZU-ból, majd az ELTE arab szakáról. Jelenleg a Szabad Egyetemen arab
tanár és egy arab nyelvű lapot szerkeszt. Ő is rendszerellenesen nyilatkozott és magát
sajnáltatva számolt be „forradalmi tevékenységéről”,  sikertelen disszidálásáról, majd
Fő utcabeli tartózkodásáról 57-ben.” (Innen kb. 3 sor utólag törölve.)

A kutató ezek után keresi és meg is találja a Berzsenyi Dániel Gimnázium 1954-55-ben végzett
IV.A osztályának érettségi tablóját. A tanárok közt ott van az említett Dr. Korondi Oszvaldné osz-
tályfőnök, Benkó Barnabás és Deák Ferenc, a volt osztálytársak között pedig Chrudinák Alajos és
Molnár Árpád. De ott van Rétfalvi Éva is!

Azért ellenőrizni kell a bölcsészkari évfolyam névsorokat is, hátha több Rétfalvi Éva nevű hall-
gató is van. De nem, csak egy.

Az ügynök által elkövetett második hiba az volt, hogy nem működött a veszélyérzete és nem
kellő előrelátással járt el, amikor idővel saját nevét kezdte használni. Természetesen nem aláíróként,
hanem a jelentésben szereplő személyek egyikeként.

Például: korábban így jelentett „Mátrai Vilma”: „1959 október 23-án, pénteken voltam Vidovity
Erzsébetnél … másfél órát a Diákszálló társalgójában beszélgettünk.”

Ez a megfogalmazás decemberben már így hangzott: „December 10-én, csütörtökön  Rétfalvi
Éva felkereste Vidovity Erzsébetet a Rákóczi úti Diákszállóban.”

112

A Berzsenyi Gimnázium 1954/55-ben végzett IV.A. osztálya



Vagy: „1960. január 5-én, kedden Rétfalvi Éva a Rákóczi úti Diákszállóban felkereste Vidovity
Erzsébetet. A következő beszélgetés zajlott le köztük.”

Tanárok: Benkó Barnabás, Dr. Korondi Oszvaldné osztályfőnök, Deák Ferenc

(Rétfalvi Éva)                         (Osztálytársak: Molnár Árpád, Chrudinák Alajos)      
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Rétfalvi Éva a következőket írja magáról az interneten Dr. Aradi Éva cím alatt:

„Aradi (leánykori néven: Rétfalvi) Éva, születtem 1938-ban Budapesten. Mint első éves
bölcsészhallgató részt vettem a forradalomban, nem fegyverrel, csak röplapok másolá-
sával, terjesztésével. De még ezért is letartóztattak 1957 márciusában, három hónapig
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Az ügynök saját magára hivatkozva jelent 1959 decemberében és 1960 januárjában



voltam a Gyűjtőfogházban előzetes letartóztatásban. Nem ítéltek el, mivel valóban nem
követtem el semmit. De kizártak az ország összes egyeteméről. Munkát vállaltam egy
külkereskedelmi  vállalatnál,  ahol  megismertem  férjemet.  1960-ban  férjhez  mentem.
1963-ban született kislányom, Csilla. 1965-ben kérvényeztem az ELTÉ-n visszavétele-
met. Ez megtörtént, így 1969-ben végeztem angol-magyar szakon.”(Az információk to-
vábbi részéről később.)

Amit az ügynök Dr. Aradi Éva néven feltett az internetre, annak időrendje ellentmond a dosszié-
ban megtalálható jelentések dátumainak. Mint írja: 1957 márciusától három hónapig a Gyűjtőfog-
házban volt előzetes letartóztatásban, majd kizárták az ország összes egyeteméről.

Ezzel szemben, az állambiztonsági dossziéjában található első bölcsészkari jelentését beszerve-
zetten „Mátrai Vilma” fedőnéven 1957 március 30-án írta, amelyben március 25- és 29-i olyan ese-
ményekről számolt be, amelyeken jelen volt az Újságíró Tanszéken. Ettől kezdve folyamatosan,
éveken át, egészen 1961. július 27-ig jelentett, amikor az őt foglalkoztató politikai rendőrség (BM
II. Politikai Nyomozó Főosztály II/5-f alosztálya) átadja felhasználás céljára a Főosztály II/2 osztá-
lyának, a kémelhárításnak, azon belül – a Szolgálati jegyen olvasható határozat szerint - a „jugo vo-
nal”-nak. A határozatot Hollós Ervin r. alezredes, osztályvezető és Porteleki László r. százados, mb.
alosztályvezető írta alá.

Kézzel írt jelentéseit ennek megfelelően dátumozta „Mátrai Vilma”, aki az egyetem életének
olyan belső eseményeiről jelentett, amelyen aktív egyetemi hallgatók voltak jelen; az egyetemről ki-
zártaknak, alkalomszerűen bejáróknak, rendezvényeken időnként megjelenőknek csak kivételezett
helyzetű pártfogoltként lehettek olyan ismereteik, információik, személyes élményeik, mint amilye-
nekről szervezetten beszámolt kapcsolattartó tisztjeinek.

De kik voltak a kapcsolattartó tisztek, az állambiztonság mely szervezeti egységei foglalkoztat-
ták „Mátrai Vilmát”1957 és 1961 között? (Csak 1961-ig ismerjük tevékenységét, az azt követő
kémelhárító hálózati  munkájáról „jugo vonalon”, egyelőre nincs kutatható irat  az ÁBTL-
ben.)

Az ügynök első, 1957. március 30-i, kézzel írt jelentését Bodrogi László rendőrnyomozó őrnagy
fogadta a BM II/3-d alosztályán. Május 6-tól azonban egy új belügyminiszteri parancs értelmében
már másképp jelölték a belső reakció elhárítását végző osztályt: II/5-ként szerepelt. Az osztály egyi-
ke volt a BM Politikai Nyomozó Főosztálya 13 osztályának. Ettől kezdve a II/5-d alosztály feladata
lett a röpcédulázók, a névtelen levélírók és a falfirkálók felderítése. Vezetői Kovács István őrnagy,
majd 1958-tól Juhász László százados. „Mátrai Vilma” jelentéseit Kovács Miklós rendőr nyomozó
hadnagy fogadta, aki első kapcsolattartó tisztje volt.
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Dr. Aradi (Rétfalvi) Éva írja önmagáról az interneten



[Intézménytörténeti érdekesség, hogy kezdetben szintén „d” jelű volt az az alosztály is,
amely később II/5-e alosztály néven vált ki belőle. Feladata lett az ideológiai, tudományos,
kulturális, művészeti és tájékoztatási terület, valamint az igazságügyi elhárítás. (Írók, új-
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„Mátrai” ügynök első, 1957. március 30-án átadott jelentése kézzel írva és legépelve



ságírók, művészek, filozófusok, tudományos kutatók, ügyvédek, ügyészek, bírák, stb.) Ve-
zetői: Harangozó Szilveszter százados, Sándor György őrnagy, Csikós Sándor alezredes.
1958-tól az alosztályba olvadt az addig külön egység, a II/5-g csoport, amely a „revizionis-
ták”, a „nemzeti kommunisták” ellenséges tevékenységével foglalkozott.]

„Mátrai Vilma” 1958. tavaszán átkerült a II/5-f alosztály hálózatába. Ez a szervezeti egység fog-
lalkozott az ifjúság, a középiskolai és egyetemi oktatás (hallgatók és oktatók), a tudományos élet
egyes intézményei és a sport területének elhárításával. Az alosztály vezetői: Zalai Emil százados,
helyettese Porteleki László főhadnagy. A BM. II/5 osztály (belső reakció elhárítás) vezetője: Hollós
Ervin r. alezredes. „Mátrai Vilma” ügynök – mint említettem – 1961. július 27-ig tartozott az alosz-
tályhoz, akkor adták át a kémelhárításnak, a II/2 osztálynak.

Az 1957. március 30-án írt első jelentésének az adott aktualitást, hogy március 25-én az Újság-
író Tanszéken meghallgatta Ibrányi Margit „börtönbeszámolóját”. Megjelent Szörényi Imre is, aki
szintén le volt csukva. „Mátrai” is szólni akart tapasztalatairól, de leintették, mert az „áruló” Györe
Imre épp ott volt. Az ügynök megjegyzi: „Györe egyébként bátor kommunista, sokan félnek tőle
emiatt.” Mire a jelentést átvevő Bodrogi rendőr nyomozó őrnagy megjegyzi: „… Györe Imre alosz-
tályunk hálózatában nem szerepel, viszont egyik társadalmi kapcsolatunknak mindent elmond.”

További „börtönbeszámolókról” jelent április 10-én. Karai László II. éves hallgató többek előtt
elmondta, hogy öt hete tartóztatták le, jól meg is verték, aztán Ceglédre vitték, két hete engedték ki.
Keresztényi Nándor III. éves újságíró szakos hallgatót 7 hétig vizsgálták Győrött forradalmi és ille-
gális cikkei miatt, köztük az Újságíró Tanszék vezetője: Sárkány László ellen írtakért.

Április 29-én Strelinger Leó (írói neve: Sigrai Gábor) II. éves, Sulyán Pál III. éves és Bodó Béla
IV. éves újságíró szakos hallgatókról ad írásos jellemzést. Sulyánt tartja a legveszélyesebbnek, min-
den egyetemi szervezkedésben, gyűlésen részt vett, DISZ funkcionárius volt, de összetépte a tag-
könyvét, sokat írt az ellenforradalmi „Egyetemi Ifjúságba”, sőt nemzetőr is volt. Baráti köre főleg a
diákszállósokból tevődik össze: Lázár Ervin, Király Ernő, Keresztényi Nándor, Bodó Béla, Priska
Tibor és mások.

Strelinger, aki színésznek készült,  de oda nem vették fel,  vicces formában szokta gúnyolni a
rendszert és a Szovjetuniót. Most azonban komoly dologról számolt be: 15-én ott volt csoporttár-
suk: Téri Tamás bírósági tárgyalásán. Elmondta, hogy Térit fegyverrejtegetés és államtitoksértés mi-
att egy évre ítélték, de a jelenlévők szerint alaptalan volt a vád, szidták  is az igazságszolgáltatást és
nagyon sajnálták Térit. Sulyán és Bodó most mással szórakoztak: a tanszéki asztalról felvettek egy
tűzoltó lapot és kifigurázták a vezércikket, mert annak az volt a mottója, hogy „A néppel tűzőn- ví-
zen át”, s voltak benne olyan kitételek, hogy a tűzoltók egységét is megbontotta az ellenforradalom.
Majd így folytatja jelentését „Mátrai”: „Erre Sulyán és Bodó olyan trágár dolgokat mondtak, amit
ide le se lehet írni. Bodó elmesélte: egy süketnéma szaklapban olvasta pár éve, hogy „Példaképeink
a nagy szovjet süketek”. Erre Sulyán kijelentette, hogy egy lipótmezei lapban pedig azt kellene meg-
írni: „Példaképeink a nagy szovjet bolondok”!

1957. május 3. „Mátrai Vilma” az egyetem tanári karának olyan tagjairól jelent, akik a tanórákat
használják fel káros nézeteik terjesztésére. Például: 

Nádor György filozófia tanár. „Nagyon sajnálta azokat, akiket mostanában elfogtak, azonkívül
Nietzsche káros nézeteit dicsérte, a szocializmusról úgy beszélt, mint az egyén elnyomójáról. Azo-
kat, akik letartóztatásban voltak, erősen vigasztalta, hogy nemsokára minden jobb lesz.”

Simonffy Zoltán angol tanár: „Óráin többször erős hangsúllyal szembeállítja az angol nyelv
szépségét az orosszal. Mindig a nyugati életszínvonalat dicséri, az angol jegyzetet szidja, ha politi-
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kai rész van benne. Állandóan azon meditál, mennyivel jobb volt azelőtt, amikor valaki 25 évig egy
állásban lehetett, bezzeg most évenként megfúrják az embert, mint ahogy vele is ez történt.”

A jelentést átvevő Kovács Miklós rendőr nyomozó hadnagy megjegyzi, hogy a tanárok ilyen
magatartása rendkívül károsan hat a hallgatók ideológiai fejlődésére. Utasítja az ügynököt, hogy to-
vábbra is kísérje figyelemmel a tanárok magatartását és azt jelentse. Majd szó szerint a következő
javaslatot teszi feletteseinek:

„Javaslom, hogy országos viszonylatban jöjjön létre egy olyan bizottság, aminek fel-
adata lenne a tanári kar felülvizsgálata abból a célból, hogy ki az, aki hajlandó a szoci-
alizmusban, nevezetesen a mi rendszerünkben oktató lenni, az tegye magáévá, illetve
magára nézve kötelezőnek azt, hogy szocialista szellemre neveli az ifjúságot. Aki nem
hajlandó a szocializmusban szocialista szellemre nevelni, attól vonják meg az oktatói
engedélyt mindaddig, amíg saját maga nem vállalja minden feltétel nélkül a szocialista
oktatást. A bizottság munkáját a nálunk összegyűlt anyagokkal segítenénk.”

A javaslatot Porteleki László főhadnagy továbbítja Harangozó Szilveszter századosnak:

„Harangozó et.! Ez, ha nem is így, de más formában már megy!”

1957. június 4-én 14 olyan egyetemi hallgatóról készít többoldalas jelentést „Mátrai Vilma”,
akik „az ellenforradalom alatt súlyosan kompromittálódtak”, majd egy nappal később, 5-én újabb
9-ről. A jelentések célját így határozza meg a kapcsolattartó tiszt, Kovács Miklós rendőr nyomozó
hadnagy:

„…  többoldalú  igazoláshoz szükséges  … az  anyagot  az  egyetemek megtisztításához
használjuk fel.”

A 23 hallgatóra vonatkozó ügynöki jellemzés, - a rovásukra írt „ellenforradalmi” cselekmények,
ellenséges beállítottságuk és gondolkodásmódjuk számtalan, részletezett megnyilvánulása – 1957-
ben némely esetben felér egy feljelentéssel, ami valóban felhasználható „az egyetemek megtisztítá-
sához”.  Az állambiztonság ez alkalommal a következők viselt dolgairól kapott információt „Mát-
rai” két jelentéséből: Karai László, Csanádi Csernus Ákos, Nagy Zsuzsa, Vidovity Erzsébet, Mészá-
ros Ferenc. Henth Judit, Strelinger Leó, Keresztényi Nándor, Kocsis Tamás, Szabó Katalin, György
Mariann, Sulyán Pál, Bíró Réka, Márton László, Bíró Teréz, Bársony Gyöngyi, Feketéné Hari Már-
ta, Tuba István, Pergel Ferenc, Ónody György, Suszt György, Dömölk Sándor, Patak Károly.

[Patak Károly III. éves újságíró szakos hallgató jellemzésében az ügynök megemlíti annak
véleményét az ő (Rétfalvi) októberi szerepéről is, emígy:

„Most Debrecenben van gyakorló éven, az ellenforradalom alatt is ott volt. November
közepén odajött hozzám a kabinetbe, kijelentette, hogy olvasta cikkem Dudás lapjában,
büszke ezért rám és gratulált nekem. Fájlalta, hogy ő nem vehetett részt a „forradalom-
ban”, mert Debrecenben volt. Egyébként mikor a Gyűjtőben voltam, egyik szobatársam,
Máté Vilmosné, aki a XI. kerületben lakik, említette, hogy az ő körzeti orvosuk Patak

Károly apja milyen reakciós.]
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Június 10-én az ügynök Semjén Katalint kereste fel, aki az Eötvös Gimnáziumba járó osztálytár-
saival novemberben kétnyelvű röpiratokat terjesztett és ragasztott az V. kerületi házfalakra. Ezek az
orosz csapatok ellen lázítottak – írja „Mátrai” – és kivonulásukra szólítottak fel. A röplapokat készí-
tőkről, s a terjesztésről Semjén elmondása alapján készült ügynöki jelentés az állambiztonság II/5-d
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alosztályára került, ahol Kovács Miklós rendőr nyomozó hadnagy megjegyzést fűzött hozzá és uta-
sítást adott „Mátrainak”.

„Megjegyzés:

A jelentésben szereplő gimnáziumi tanulók november közepén a Bölcsészkar Diákbizott-
ságától kapott kétnyelvű szovjetellenes röplapokat terjesztettek. A Rákóczi úton műkö-
dött Diákbizottság tagjai közül Molnár József, Vincze György és Pergel Ferenc az ellen-
forradalmi röplapok készítése és terjesztése miatt több hónapig őrizetben voltak, de el-
ítélve nem lettek. A Ménesi úton működött Diákbizottság nevei nem teljes mértékben is-
meretesek, azok felderítése folyamatban van. Egyelőre Nagy István IV. éves és Ringbau-
er Zoltán III. éves hallgatók nevei ismeretesek, akik mint diákbizottsági tagok Koós Pé-
ter ENSZ képviselő lakásán lévő személyes holmik összetörésében részt vettek. Nevezet-
tek tevékenysége felderítés és konkretizálás, illetve dokumentálás alatt áll.

Utasítás:

A kapcsolat feladatul kapta, hogy nevezett barátnőjét többször is keresse fel és érdek-
lődjön olyan személyek iránt, akik még terjesztettek röplapokat. Tudja meg, hogy kik
adták a jelentésben szereplő Molnár Ferencnek a röplapokat terjesztésre. Ha van lehe-
tősége, úgy tudja meg a Ménesi úton működött diákbizottsági tagok neveit és tevékeny-
ségét. A feladat megoldásának módja meg lett beszélve.”

A belső elhárítás figyelme egyre inkább a forradalom szellemét tovább vivő, elszántan szervez-
kedő fiatalokra koncentrálódik, így Vidovity Erzsébet szerb származású másodéves hallgatóra és
vőlegényére:  Molnár  Józsefre,  valamint  a félelmet  nem ismerő,  kommunistaellenességében nem
hátráló Karai Lászlóra. Vidovity a forradalom leverése után nem utazott haza, hanem a Rákóczi úti
diákszállón folyó szervezkedésben vett részt, hangsúlyosan kifejezésre juttatva, hogy ellensége a
szocialista rendszernek. A Rákóczi úti szervezkedésben vőlegénye, az ávósokat gyűlölő Molnár Jó-
zsef illegálisan vett részt, röpcédulákat készítettek és terjesztettek.

1957. július 2-i jelentésében „Mátrai Vilma” ügynök leírja „5 nap alatt folytatólagosan zajlott
beszélgetéseik” néhány fontos mozzanatát Vidovity Erzsébettel, amire az adott lehetőséget, hogy
”ilyenkor együtt tanulunk a könyvtárban” (Ez csak abból a szempontból fontos elszólás, hogy mi-
lyen minőségben volt jelen ezekben az években a Bölcsészkaron Rétfalvi Éva, ha kizárták az ország
összes egyeteméről.) Molnárt őrizetbe akarták venni, de Vidovity beszélt Téri Tamás hallgatóval,
aki felajánlotta lakását az illegális tartózkodás céljára. Így csak hosszú nyomozás után sikerült őri-
zetbe venni. Molnár még a börtönből is irányította a szabadlábon maradt ellenálló csoportot úgy,
hogy Vidovity Erzsébet hozta és vitte a helyzetjelentéseket, információkat és utasításokat a tisztasá-
gi csomagba rejtve, – ezt Kovács Miklós hadnagy is elismeri egy megjegyzésében. Amikor Kékes
Andor, a Tanulmányi Osztály vezetője közölte Molnárral kizárását az egyetemről, s meg is akarta
indokolni azt, Molnár félbeszakította: „Magával nincs több tárgyalni valóm!” Karai szerint Kékes,
Sárkány és Waldapfel nem kommunisták, hanem aljas csirkefogók, az igazi kommunisták az oro-
szok ellen harcolnak. (Másutt az előzőek közé sorolták – Vidovity környezetéből – Földes Lászlót, a
politikai gazdaságtan tanszék adjunktusát is, mint „tehetségtelen, vad kommunistát.”) Ugyanakkor
Kovács hadnagy azt is megjegyzi, hogy a tanári kar megnehezíti munkájukat, amikor nem lépnek
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fel kellő szigorral a hallgatók helytelen magatartásával szemben, azok nyíltan rágalmazhatják a pár-
tot, a rendszert, bárkit.

1957. szeptember 24-én Rétfalvi Éva („Mátrai Vilma”) feljelenti a BM II/5-d alosztályán a 16
éves Tóth Vera nevű gépírónőt, aki a Darugyárban dolgozott a Váci úton és szüleivel, négy testvéré-
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vel a VI. kerületi Munkácsi Mihály utcában lakott, apja műszerész volt. Október 23-án este 18 éves
nővérével együtt a Sztálin szobor felé haladó tömegbe keveredtek. A szobornál az elsők között men-
tek fel a talapzatra, majd amikor megérkeztek a hegesztő pisztolyok és a vágó szerszámok, tevéke-
nyen részt vettek a szobor ledöntésében. Másnap újdonsült barátaival – akiket a tömegben megis-
mert – harcolni ment. Amikor a Kossuth Lajos utcai Horizont könyvesboltot feltörték a fegyvere-
sek, Tóth Verát ültették a kirakatba, hogy szelektálja a könyveket, s ami nem tetszik, azt dobja az ut-
cán égő máglyára. Vera nem igen válogatott. Ami a keze ügyébe akadt, azt dobta a tűzbe. Egy ame-
rikai folyóiratban is megjelent a képe, ahogy ül a kirakatban egy széken, körülötte tépett könyvek és
ő épp nevetve dobja egyiket az utcára.

Amikor egy-két ismerőse felismerte a folyóiratban, s ezt közölték vele, elsápadt és félelmében,
hogy elkapják, elköltözött hazulról valahova Budára, de dolgozni továbbra is a Darugyárba jár, ahol
nem tudnak a történtekről. Jelentésének utolsó mondatában az ügynök megjegyzi még: „Egyébként
Tóth Vera csinos barna lány.”

Kovács Miklós rendőr nyomozó hadnagy intézkedett: a jelentés egy példányát megküldte az ipa-
ri osztálynak. „Mátrai Vilmát” pedig utasította: írásban jelentse, ha Tóth Vera további említést tesz
az ellenforradalom alatt kifejtett tevékenységéről.

Egy szeptember 25-i jelentésében az ügynök újabb információs morzsát ejt el kizárásáról és az
arról határozó fegyelmi bizottságról:

„Szeptember 25-én, szerdán koradélután az egyetemen a Tanulmányi Osztály előtt talál-
koztam Hari Márta, Ibrányi Margit és Wimmer Matild V. éves újságírókkal. Mindhár-
man a tanszék [újságíró] ellenforradalmi klikkjéhez tartoznak. (Tuba István, Petress Ist-
ván – aki a Rádióban dolgozik – és Bársony Gyöngyi klikkjéhez.) Mindhárman részvé-
tüket fejezték ki kizárásom miatt. Ibrányi kijelentette, hogy borzasztóan izgult ő is a ki-
zárás miatt, mert Sárkány [László] utálja őt, de szerencsére nem tudták meg róla, hogy
a forradalom alatt Budán népszónokoskodott. Hari Márta megkérdezte, hogy kik voltak
a fegyelmi bizottságban, mire a felsorolt nevekre mindnyájan közvetlen megjegyzéseket
tettek, különösen Kékest [Andor] és Dolmányost [István] szidták. Hari Márta [Fekete
Sándorné] azt fejtegette, hogy a forradalom alatt ott követték el az egyetemen a legna-
gyobb hibát, hogy Kékest nem rúgták a legsürgősebben ki. Különben nem aljaskodna
most. De ha adódna még egy ilyen alkalom, mint októberben, ő figyelmeztetné a többie-
ket Kékes elmozdítására. Hari még gúnyosan megjegyezte, hogy Hérics és Györe V. éve-
sek még nem igen járnak be az egyetemre, pedig ők a diktatúra fő szószólói a tanszé-
ken.”

A jelentést vevő kapcsolattartó tiszt utasítása: „Az ügynök feladatul kapta a jelentésben szereplő
társaság tevékenységének figyelemmel kísérését. Több alkalommal beszéljen velük és vesse fel az
októberben várható eseményeket. Feltételezhető ugyanis, hogy mivel annyira óhajtják a rendszer-
változást, kutatni fognak olyan társaság vagy személy után, akik tudomással bírnak egy várható
rendzavarásról, amit aztán tovább mondanak az ügynöknek.”

„Mátrai” ezt a feladatát sikeresen teljesíti, akárcsak a komoly kapcsolatokat kereső Vidovity Er-
zsébet megfigyelését. Jelentéseit értékesnek tartja Hollós Ervin alosztályvezető és erről írásban tájé-
koztatja felettesét: Komornik Vilmos rendőr nyomozó őrnagyot is, a II/5 osztály vezetőjét is.
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December 17-én terjedelmes jelentést ad át az ügynök Kovács Miklós rendőr nyomozó had-
nagynak: „Csoportok az ELTE újságíró szakán” címmel. Ezek a következők:

1., Kozmopoliták, jobboldali elemek csoportjai.

Az ide soroltak: Tuba István, Bíró Teréz, Bársony Gyöngyi, Hari Márta, Ibrányi Margit, Dömök
László. Kiemelten jellemzi Tuba István V. évest, aki a tanszékvezető legaktívabb ellensége, „…
még az ellenforradalom előtt nyugatimádó nézeteket fejtett ki, Gömöri, Sömjén és Márton jó barát-
ja volt és velük együtt a szektásság, a dogmatizmus elleni harc leple alatt a rendszer ellen szították
a tüzet.”  Bíró Teréz V. éves hallgató is kellő hangsúlyt kap: „…  leplezetlen gyűlölettel beszél a
kommunistákról … meg akarta ünnepelni március 15-ét, a röpcédulák gyártását is, állítólag fekete
gyászkarszalagot viselt aznap.”

2., A nemzeti kommunisták csoportja.

Az említettek: Az V. évről Ónody György, Vincze György, Suszt György. („Szuszt veszélyesebb
az első kettőnél, mert hajlik a kimondottan jobboldaliak csoportjához is.”) A IV. évről Vidovity Er-
zsébet, Nagy Zsuzsa, Téri Tamás, Molnár József, Karai László. („ … de az utóbbiak inkább jobbol-
daliak, mint ahogy ezt tetteikkel bizonyították.”)

3., A jobboldaliak csoportja.

A IV. évről: Sulyán Pál, Keresztényi Nándor, Bán Béla. („Az első csoport kicsi, de annál veszé-
lyesebb, ezek a rendszer ellen aktívan szervezkedők csoportja.”) Az V. évről: Kocsis Tamás, Patak

123

Az ügynök jelentését igen értékesnek tartják a politikai rendőrség vezetői



Károly, Hárs György, Szabó Katalin, Cserhalmi Imre. („A kispolgári értelmiségiek társasága.” Kö-
zülük Kocsis, Cserhalmi és Szabó részt vettek az ellenforradalomban is, főleg cikkekkel, Szabó és
Cserhalmi az Egyetemi Ifjúságban, Kocsis pedig Dudás lapjában. Hárs az ellenforradalom leverése
után hőbörgött még egy jó ideig, Patak Károly pedig előtte, alatta és utána is kimondottan jobbol-
dali volt és az is maradt. Ezeknek az embereknek a nagy része azonban igen ügyesen hamar igyeke-
zett betakarni a múltját és egyrészt a Párt, másrészt a KISZ nevével takaróznak … amikor Kocsis
Tamás szemére vetették, hogy miért változtatott a köpönyegén ilyen gyorsan, [belépett az MSZMP-
be],  azt felelte: „Egy életem van!”Szerintem ezek az emberek a legalkalmatlanabbak az újságírói
hivatás betöltésére, mert abszolúte jellemtelenek és minden rendszert kiszolgálnak anyagi előnyö-
kért.”

[Cserhalmi (Friedman) Imre (1934, Budapest, Wittenberg Gabriella), már 1956 előtt is be-
súgó volt, a forradalom napjaiban, mint kipróbált hálózati személy csatlakozott a XI. kerü-
leti karhatalmi század operatív csoportjához, melyet Kónya Pál r. hadnagy vezetett. Ezt
követően a kádári állambiztonsági szervezet "Újságíró" fedőnevű "T" (titkos találkozó) la-
kásgazdája volt a XIII. kerület Pannónia utca 42. I. emelet 1. szám alatt. Vele együtt lakott,
mint albérlő az "Újlaki"  fedőnevű informátor,  Szalkai  Sándor újságíró,  a Népszabadság
munkatársa, később televíziós rendező. Itt írtam róla: 

http://www.utolag.com/Ilkei/MTVOsztalyharc/MTVOsztalyharc.htm]

A II. évről: Sári Pál és Váróczy Judit. („Sári a faliújságon gúnyolta ki a KISZ lapját, Váróczy
kijelentette, hogy a tanszéken már csak páran vannak, akik nem KISZ-tagok, de ő még köztük van,
és ha kizárással fenyegetnék, akkor sem lépne be a KISZ-be Balázs Piroskánál és Sárkány elvtárs-
nál. Ocsmány hangon beszélt, Balázs Piroskát kommunista szajhának nevezte.”)

A jelentést értékelve a kapcsolattartó tiszt megállapítja:

„Az ügynök hosszabb idő óta főleg szervezkedések felderítésével foglalkozik … értékes
adatokat tudott meg eddig. Ebben a jelentésben helyesen csoportosított utasításra … de
a baráti körök nem elég pontosak.”

Kovács hadnagy értékes jelzésnek tartja a Bíró Terézről jelentetteket az „Élünk” című röplappal
kapcsolatos nyomozásban, kapcsolatát Molnár Edit, volt diákbizottsági taggal és a joghallgató Kö-
teles Icával, aki szervezkedéssel gyanúsítható. Figyelemre méltóként említi a Tuba István, Pergel
Ferenc, Sömjén Péter, Hari Márta, Köteles Ica, Keresztényi Nándor, Sulyán Pál és Kocsis Tamás
személyére vonatkozó információkat.

Kovács Miklós hadnagy utasítja „Mátrai Vilmát”: tudjon meg többet Tuba István társaságának
összejöveteleiről, bővebb értelemben beszéljen Bíró Terézzel Köteles Icához való együttműködésé-
ről, tartsa a kapcsolatot Vidovity Erzsébettel.

Az alosztály intézkedéseit így rögzíti:

„Megállapítjuk, hogy az ELTE Bölcsészkar Újságíró Tanszékén hány írógép van és me-
lyik az, amihez a hallgatók is hozzáférhetnek. Ezekről informátor útján gondosan írás-
mintát veszünk az „Élünk” c. röplap írásával való összehasonlítás céljából. A jelentés-
ben szereplő személyek által  kifejtett  tevékenységeket összesítjük és  az osztályidegen
hallgatók közül egyeseket más szakra helyezünk át.”
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„Mátrai” minden héten többször is felkeresi Vidovity Erzsébetet, hol a munkahelyén, a „Narod-
noje Novine” szerkesztőségében, hol a diákszállón. Jelenti, hogy Vidovity élénk kapcsolatot ápol az
indiai követséggel, egy Budapesten hosszan tartózkodó dúsgazdag bombayi hindu gyáros: Radzs
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Saden állandó vendége Téri Tamással és Henth Judittal. Luxushelyekre járnak szórakozni, a 45-50
év körüli kábel gyáros szórja a pénzt, de arra nem hajlandó, hogy „hős forradalmárokat” anyagilag
támogasson Magyarországon, mondván, hogy kidobott pénz lenne, mert politikailag semmit sem le-
het tenni ebben az országban. Különösen közeli kapcsolatot alakít ki az egyetemről időközben ki-
zárt Térivel, fedezi költségeit, ugyanez nem sikerül Vidovitynak.  („Meggyőződésem, hogy Vidovi-
tyot főleg a dolog anyagi oldala érdekelte, mert alapjaiban egy kalandornő. Henth Juditnak nagyon
tetszik a hindu, szeretné megfogni és kimenni vele Indiába … de a hindunak csak pár hónapig kell,
amíg itt marad Magyarországon – állítólag három hónapig –, mert különben családos ember.”)

A kapcsolattartó tiszt ezzel kapcsolatban megjegyzi, hogy a külföldről hazatért Henth Judit „Va-
lószínűleg dekonspirálódott, illetve dekonspirálta magát , ezt ellenőrizzük, mert tudomásom szerint,
akik hazahozták, azok nem olyan legendát adtak neki, mint amiről ő itthon beszélt.” Kovács Miklós
rendőr nyomozó hadnagy ugyanakkor rámutat, hogy a társasághoz nem tartozó „Mátrai Vilma csak
Vidovityon vagy Henth Juditon keresztül tud értesüléseket szerezni … gátolja az, hogy nem jár egye-
temre …”

„Mátrai” azonban már elég jól ismeri Vidovityot, s tapasztalatai alapján leírja azt a következteté-
sét, hogy „Vidovityot a kapcsolatok szerzésében mindig az a határozott cél vezette, hogy politikai
szervezetben vegyen részt, ne csak baráti társaságban. Amint nekem kifejtette Ónody György (V.
éves) udvarlását is azért fogadja, mert tudja, hogy hasonlóak a politikai elvei és alkalomadtán őt is
be lehet szervezni. Miután Téri Tamás kiszabadult, különösen égett Vidovityban a vágy, hogy vele és
társaságával közelebbi kapcsolatba kerüljön.”

Mivel Kovács hadnagynak gyanús, hogy a társaság indiai mecénása üzletkötési ügyben hónapo-
kat tölt Magyarországon, a jelentés tartalmát megbeszéli a kémelhárítással.

Az igazán fajsúlyos megállapítást azonban valamiért éppen ezen ügy kapcsán teszi  Rétfalvi
Éva („Mátrai Vilma”) eddigi hálózati tevékenységéről a következőképpen:

„Értékelés:

Az ügynök a lehetőségekhez mérten igen jól dolgozik. Szorgalmas, hozzánk az eddig
történt ellenőrzés szerint őszinte.  Feladatát mindig az utasítás szerint hajtja végre.
Munkájában kezdeményező, rugalmas, az általunk javasolt módszereket jól és ered-
ményesen tudja alkalmazni.” (1958. január 22.)

De ugorjunk vissza még decemberre. Csak a későbbiek során derül majd ki, hogy milyen jó ész-
revétele volt „Mátrai Vilmának” Téri Tamással kapcsolatban. Elkerülhetetlen, hogy pontosan idéz-
zem ide vonatkozó mondatait:
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„Hogy  Téri Tamás beszervezése a legjobb úton halad, arról saját magam győződtem
meg. December 3-án együtt láttuk – Téri, Vidovity meg én – a „Császár parancsára” c.
filmet.  Közben beszélgettünk,  persze politikai  dolgokra is  sor  került.  Téri  elmesélte,
hogy határozott célja visszakerülni az egyetemre, ezért kérvényt adott be, amit Balázs
Piroska is támogat (itt egy sor utólag törölve) és ettől a támogatástól Téri sokat vár,
illetve reméli azt, hogy visszakerül a Tanszékre. Éppen ezért kért minket, hogy addig,
amíg kérvényére választ nem kap, ne találkozzunk sűrűn, mert  én különösen kompro-
mittált egyén vagyok és így lehet, hogy nem veszik vissza, ha az én társaságomban lát-
ják. Megjegyezte még, hogy Vidovity beszélt arról, hogy politikai szervezetet kellene lét-
rehoznunk és ő ezt helyesli és van jó pár ismerőse, akik szívesen részt vennének ebben,
de mindezt csak kérvénye elintézése után beszélhetjük meg.”

1958 márciusában, amikor az ügynök átkerül a BM II/5-f alosztályának hálózatába, utasításra le-
írja kapcsolatait. A már említetteken (Vidovity Erzsébet, Téri Tamás, Sulyán Pál, Strelinger Leó,
Henth Judit, Tuba István) kívül a következőket tünteti fel:

Koszta Lujza, III. éves magyar szakos; Pfaff Mara, III. éves, magyar-történelem szakos; Verdes
Tamás, III. éves színinövendék (együtt jártak gimnáziumba); Varga Éva védőnő, Mezőkövesd (gim-
náziumi ismeretség); Végh László, állatorvostan hallgató, Békés; Ziaja Zsuzsa, nyomdász, Budapest
(gimnáziumi ismeretség); Thén Jenő, nyugalmazott művezető, Budapest; Rózsavölgyi István atléta,
Budapest; Molnár Árpád MÉH-tisztviselő, Budapest (gimnáziumi ismeretség); Hideg Jánosné, var-
rónő, Budapest;  Debreczeni Erzsébet,  III.  éves orvostanhallgató, Budapest (gimnáziumi ismeret-
ség); Dr. Balogh Miklós fogorvos, Budapest.

Az ügynök az utasításnak megfelelően a nyári szünetben is találkozik Vidovity Erzsébettel, aki-
nek baráti köréről az állambiztonság úgy látja, hogy ellenséges tevékenységet kifejtő személyekből
tevődik össze, ezért sokoldalúan tanulmányozzák, és ha alkalmassá válik, operatív célra is felhasz-
nálnák.

Augusztus 11-én jelenti „Mátrai Vilma”, hogy július végén kétszer is találkozott Vidovittyal, mi-
előtt elutazott szülőfalujába. Előtte néhány napig Henth Juditnál lakott, aki egy izraeli diplomatával
ismerkedett meg, s annak hazatérte után is levelezési kapcsolatban vannak. Még érdekesebb a II/5-f
alosztály számára az alábbi információ az ügynök jelentéséből:

„A szerb követségről bemutattak neki  [Vidovitynak] egy férfit, akit nemrég helyeztek
Budapestre, de ő már járt itt 1956 októberében titkos megbízatással, ismerte Nagy Im-
rét is. Gyűlöli a magyar kormányt és azt a kijelentést tette Vidovitynak, hogy ne menjen
vissza az egyetemre, mert ott újra elrontják, vagyis kommunistává nevelik.” (Itt kb. 15
sor utólag törölve az eredeti jelentésből.) „Azon kívül beszélt még Molnár és Pozsár
elítéléséről is, szidta a bírákat, ügyészeket.”

Kovács hadnagy arra utasítja az ügynököt: miután Vidovity visszatért szabadságáról, keresse
vele a kapcsolatot és „mint nő a nővel beszélgessen erkölcsi dolgokról vele, amin keresztül több fér-
fi kapcsolata felszínre kerülhet.”

1958. szeptember végén jelentős lépésre szánja el magát az állambiztonság: egy  rezidentúra
szervezésére az ELTE Bölcsészkarán. Egy kijelölendő rezidenshez tervezik csatolni a hét fős háló-
zatot, amelyben 5 informátor és két ügynök dolgozik. Legalább 4 fő beszervezésével kívánják bő-
víteni a hálózatot. A változtatást a karon kialakult politikai helyzet indokolja, az ellenséges csopor-
tok nem szűnő jelenléte, a tanári kar elnéző magatartása, a nagy területi tagoltság és a feladatokhoz
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mérten gyenge hálózatszervezés, irányítási és nevelési hiányosságok. Nagyobb áttekintésre, jobb
feltételekre van szükség az operatív feldolgozó munkához. Szükséges a rezidentúra szervezése azért
is, „… mert nem rendelkezünk megfelelő találkozó hellyel, a találkozások nyilvános helyeken tör-
ténnek, ami magával hozza a dekonspirálódást illetéktelen személyek előtt.”

Az egyetemen lévő hálózati személyek operatív feladatai végrehajtását irányító rezidens szemé-
lyében teljes az egyetértés a II/5 osztályon: ő Balázs Piroska, az Újságíró Tanszék adminisztrátora,
aki már 1956. november 28 óta a hálózat beszervezett informátora „Piroska” fedőnéven, de már
előtte is segítőkészen együttműködött a belső reakció elhárítással. (Az Újságíró Tanszéket 1954-
ben hozták létre, 1957-ben, a forradalom után azonban nem indult új évfolyam, akik el-
kezdték, azok folytatták és befejezték tanulmányaikat az 1960-ban megszűnt tanszéken.)

Balázs Piroska saját kézzel írt Beszervezési Nyilatkozattal kötelezte el magát az állambiztonság-
nak:

„  Nyilatkozat  

Alulírott Balázs Piroska (Gyöngyös, 1930. V. 26. Márton Erzsébet, Bp. VII. Jósika u. 26.
I. 7) önként, elvi meggyőződésből felajánlom a segítségemet a BM. politikai szervek ré-
szére. Vállalom, hogy minden olyan cselekményt vagy megnyilvánulást, amely a népi
demokrácia megdöntésére, vagy gyengítésére irányul, a velem kapcsolatot tartó politi-
kai tiszt tudomására hozom. A tudomásomra jutottakat mindenkor írásban közlöm. Az
írásos jelentéseket „Piroska” névvel írom alá.

Tudomásul veszem, hogy köztem és a BM. politikai szervek között létrejött kapcsolat szi-
gorú államtitkot képez, melyről soha, senkinek, semmilyen körülmények között nem be-
szélhetek. Az államtitok megsértése büntetést von maga után.

Budapest, 1956. november 23.                                                                                            Balázs Piroska”

Mindez nem „Mátrai Vilma” M-dossziéjából, hanem „Piroska” B-dossziéjából derül ki, amely a
3.1.1. B-91694 szám alatt található az ÁBTL-ben.

Balázs Piroska (1930. május 26, Gyöngyös, Márton Erzsébet) a pártközpont javaslatára került a
megalakuló  Újságíró  Tanszék titkárságára  és  a  megszűnéséig  ott  dolgozott.  Apja  borbélysegéd,
majd honvéd főtörzsőrmester,  korán meghalt.  Anyja,  egy ács kilencedik gyereke varrólány volt,
négy gyereket nevelt. Piroska előbb polgári alkalmazott a határőrségnél Salgótarjánban, majd 1948-
tól Budapesten gyors-és gépírónő, személyi titkárnő, titkos irodai ügyintéző a honvédségnél (Kos-
suth Akadémia, Honvédelmi Minisztérium, Honvéd Akadémia). 1953-ban elvégzi az egyéves újság-
író iskolát, 1954-ben pedig elfoglalja javasolt helyét a Bölcsészkar Újságíró Tanszékén.

Az állambiztonság jellemzése szerint Balázs Piroska teljesen megbízható, párthű, „fáradságot
nem ismerő elvtárs a proletárdiktatúráért.” 1947-ben lépett be a Magyar Kommunista Pártba, majd
az MDP-be, 1956. november 3-án pedig az MSZMP-be. Volt pártvezetőségi tag, DISZ-titkár, propa-
gandista,  szeminárium-  és  konferenciavezető,  KISZ-szervező  aktivista.  1956.  november  10-től
1957. január  elejéig a  Parlamentben dolgozott,  a Tájékoztatási  Hivatalban, ezzel egy időben az
egyetemi MSZMP szervezésében is segédkezett.
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Beszervezője: Kovács Miklós rendőr nyomozó hadnagy írja róla:

„Már az ellenforradalom kitörése előtt kapcsolatba került velünk, Sárkány László akko-
ri tanszékvezetőn keresztül. Előfordult, hogy Sárkány elvtárs távollétében adott ki anya-
got részünkre és szolgáltatott információkat olyan hallgatókról, akikről maga Sárkány
elvtárs sem tudott volna pontosabb felvilágosítást adni. Az együttműködés még jobban
elmélyült 1956. október 28-tól, amikor folyamatosan úgy tartottuk a kapcsolatot, hogy ő
jött el a találkozókra, lévén, hogy a mi bejárásunk az egyetemre nem volt tanácsos. Ér-
tékes adatokat adott az ellenforradalmárok mozgásáról, tevékenységéről. Novemberben
pedig önként vállalta a titkos együttműködést a politikai rendőrséggel. Eddigi feladatait
– lehetőségeihez mérten – mindig teljesítette és kezdeményezően vetett fel részünkre fon-
tos kérdéseket.” (ÁBTL 3.1.1. B-91694)

Az Újságíró Tanszék 1957/58-ban:
Kardos László egyetemi tanár, tanszékvezető,
Zalka Miklós adjunktus,
Solt Andor adjunktus,
Szabó Béla adjunktus,
Bálint Józsefné adjunktus,
Balázs Piroska adminisztratív ügyintéző
A rezidentúra létrejötte utáni első lépcsőben 4 hálózati személyt kapcsolnak Balázs Piroska rezi-

denshez:
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K. J. magyar-történelem szakos hallgató,
R. K. magyar-történelem szakos hallgató,
D. Á. idegen nyelvi lektor,
A hiányzó negyedik személy az előzmények ismeretében meglepő, ezért szó szerint idézzük a

hivatkozott állambiztonsági dosszié 14. oldaláról Kovács Miklós rendőr nyomozó hadnagy (BM. II/
5-f alosztály) jelentését:

„Téri Tamás (Moszkva, 1932. Szabados Magda) értelmiségi származású, pártonkívüli,
nőtlen, Budapest, XIII. Pozsonyi u. 42. Az ELTE Bölcsészkar volt II. éves újságírósza-
kos hallgatója, jelenleg az Akadémiai Nyomda dolgozója, „Mogyoróssy Viktor” fedőne-
vű informátor.

Nevezett 1958. május 10-én került kapcsolatba a politikai rendőrséggel. Kapcsolatot
elvi meggyőződésből vállalt. Beszervezése azért vált szükségessé, mert számunkra érté-
kes kapcsolatokkal rendelkezett és rendelkezik jelenleg is egyetemi vonatkozásban. Ez
az eddigi megállapításunk szerint azért is értékes, mert mint egyetemen kívüli személy-
nek nagyobb lehetősége van érdeklődni egyetemi hallgatókról, másrészt vele szemben,
mint egyetemen kívüli személlyel sok esetben őszintébbek a bennünket érdeklő szemé-
lyek.

A kapcsolat során kialakult véleményünk róla az, hogy igen párthű, józan, megfontolt,
komoly gondolkodású, velünk szemben őszinte. A találkozókra pontosan eljár. A tudo-
mására jutott dolgokat mindig írásban közli.”

[A Moszkvában született Téri 1945 végén jött haza családjával. 1950-1952 között Moszk-
vában tanult. 1956. november 5-től az ELTE BTK újságíró hallgatójaként karhatalmista Bu-
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dapesten, majd orosz tolmács, jelen volt több forradalmár kihallgatásán. 1957-ben államti-
tok megsértése és fegyverrejtegetés miatt egy év börtönbüntetésre ítélték.]
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Amikor az Újságíró Tanszék 1960-ban megszűnik, június 21-én Balázs Piroskát kizárják az ál-
lambiztonsági hálózatból. Ő azonban felvetette a kizárás tényét közlő Tipold Ferenc r. hadnagynak
(BM. II/5-f.), hogy némely ügyben egyes személyekről továbbra is tud információkkal szolgálni,
ezért abban állapodtak meg: esetenként, másfél-kéthavonként felkeresik egymást és egyes kérdések-
ről elbeszélgetnek. Ennek jegyében írta alá a titoktartási nyilatkozatot. 1966-ban, amikor az időköz-
ben férjhez ment Balázs Piroska a Hírlapkiadó Vállalatnál dolgozik a Blaha Lujza téren, Várkonyi
Bálint r. őrnagy (BM. III/2-b. alosztály) javaslatot készít az informátorral való kapcsolatfelvételre,
mivel kötött munkahellyel rendelkezik. Természetesen nem mulasztja el hangsúlyozni, hogy Balázs
Piroska az ELTE Bölcsészkarán „Eredményes munkát végzett az ellenforradalmi és az azt követő
időszak eseményeinek felderítésében.” Nem tudunk a javaslat további sorsáról.

Térjünk vissza „Mátrai Vilmához” az ÁBTL 3.1.2. M-22474 sz. alatt olvasható dossziéjának ira-
tai szerint.

1958. november 26-i jelentése szerint, a diákszállón felkeresett Vidovity Erzsébettől tudta meg,
hogy 19-én viharos KISZ taggyűlés volt az Újságíró Tanszéken, határozatot is hoztak a tanszék
„polgári elemei” ellen. Ezek között volt mindenek előtt Henth Judit, akit elvtelen karrieristának ne-
vez, továbbá Sevcsik, Pethes, Józsa és Karácsondi. Józsa Jánosnak az volt a bűne, hogy 56-ban disz-
szidált, tavasszal hazajött, de ennek ellenére el van ragadtatva a Nyugattól, ezt viselkedésében, öl-
tözködésében is kifejezi. Karácsondi Miklósnak azt rótták fel, hogy kijelentette: „ a marxizmus nem
világnézet”, továbbá, amikor egy III. éves lány Lenin művet olvasott a kabinetben, azt mondta neki:
„Fáj ez nekem, hogy te Lenint olvasod és nem Németh Lászlót!” A KISZ taggyűlés éjfélig tartott, s
arról vitatkoztak, hogy „ezeket az alakokat” kizárják-e a tanszékről, vagy ne. „A végén úgy döntött
a tanszék vezetősége és a KISZ, hogy nem zárják ki őket, de ha egy évig meg nem javulnak, nem
kapnak diplomát és nem lehetnek újságírók.”

Azt is jelenti „Mátrai”, hogy a Vidovity a Gyűjtőfogházban meglátogatta Molnár Jóskát. (Innen
egy sor utólag törölve.) Molnár ennek során megkérdezte: kik most a nagy költők a tanszéken? Vi-
dovity azt felelte: Hárs György és Györe Imre. Molnár gúnyosan megjegyezte: „Persze, most az
ilyen kis senkik lehetnek nagy költők, mert az igazi nagyok börtönben vannak.” Vidovity nagyon iz-
gul a fiúért, hogy még a Gyűjtőben sem nyugszik.

1959 nyarán ismét azt kéri az állambiztonság az ügynöktől, hogy írja le kapcsolatait. „Mátrai
Vilma” az 1958 márciusában leírtakon kívül a következőket nevezi meg:

Közvetlen kapcsolatok: Molnár József, volt újságíró szakos hallgató, nyomdász; Semjén Kata-
lin, asszony nevén: Somfai Ivánné, akivel a „Szabad Ifjúságnál” ismerkedett meg, majd a „Függet-
lenségnél” találkoztak újra, kozmetikus Sztálinvárosban, oda ment férjhez.

Közvetett kapcsolatok: Vidovity Erzsébeten keresztül: Gál Judit, Szabó Katalin, Patak Károly,
Hallama Erzsébet újságíró szakos és Koszta Lujza IV. éves magyar szakos hallgató. Molnár Józse-
fen keresztül: Horváth János, volt újságíró szakos, a szombathelyi lap munkatársa. Henth Juditon
keresztül: Asbóth Erzsébet, volt magyar szakos, könyvtáros. Sulyán Pálon keresztül: menyasszonya,
Köteles Ilona, végző jogász. Strelinger León keresztül: Balogh István és Tóth Károly IV. éves újság-
író szakosok.

1959. október 23-án az ügynök az egyetemi diákszállón járt, a társalgóban megtalálta Vidovityot
és Henthet, találkozott Hankóczyval is, aki az előző évben végzett és a Magyar Ifjúság munkatársa.
Nagy volt  a nyüzsgés,  a portán nem lehetett  tartózkodni,  mindenki titokzatoskodott.  Vidovityék
mondták, hogy ez semmi, az egyetemen és a menzán sok az ismeretlen idegen, a diákok szerint
„ávósok civilben.” Az „Egyetemi Ifjúság” c. lapban egy Osborne darabbal kapcsolatban vitacikkek
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jelentek meg, több is avantgardista, antimarxista nézeteket hangoztatott. Köztük volt Sevcsik írása
is, aki egy évvel lejjebb járt újságíró szakon. A témáról aztán rendeztek egy 6 órás vitát a MÚOSZ-
ban, a szerzőket letolták, az „Egyetemi Ifjúság” szerkesztőjét elbocsátották.

„A másik botrány az volt – jelenti az ügynök -,  hogy az Újságíró Tanszékről kirúgtak
négy fiút: Gerencsért aláírás hamisításért, Pethest, Patak Károlyt és Diósdit pedig iga-
zolatlan mulasztásokért és különböző tanulmányi vétségekért.”

[A történtek ellenére, Gerencsér Ferenc a Magyar Televízió elnökhelyettese lett  (1984-
1987), az MSZMP Központi Bizottságának Agitációs- és Propaganda Osztályáról került a
politikai műsorokért felelős posztra; Pethes Sándor a „Magyar Ifjúság” munkatársa, Patak
Károly, az MTI külföldi tudósítója, Diósdi László, a „Népszava” munkatársa lett.]

A két botrány miatt nagy az elégedetlenség. Kékes Andort (a Tanulmányi Osztály vezetője) job-
ban szidják, mint valaha, Szabó Kati Kékest aljas gnómnak nevezte, de különösen azért nagy a fel-
zúdulás, mert Kékes elrendelte, hogy a most végző újságírószakosok csak akkor kaphatnak diplo-
mát, ha a tavalyelőtt felvett szakukat is elvégzik. Ezt azt jelenti, hogy még 3 évig kell tanulniuk.
Persze a nagy többség így lemond a diplomáról, a többiek levelezőn akarják elvégezni a másik sza-
kot.

Vidovity Jugoszláviába szeretne menni és ott is maradna. Még mindig rajong Titóért és naciona-
lista. Téri Tamás dolgozik, fordító. Henth viszont nagyon megbánta, hogy hazajött Franciaország-
ból, szeretne kijutni, levelez vőlegényével, aki időközben két diplomát szerzett a Sorbonon és atom-
mérnök Párizsban, nem akar hazajönni.

Tipold Ferenc rendőr hadnagy (BM II/-5-f), aki Kovács Miklós rendőr nyomozó hadnagy után
lett Rétfalvi Éva „Mátrai Vilma” kapcsolattartó tisztje megjegyzést fűz a jelentéshez:

„Az ügynök Henth, Vidovity és Rétfalvi beszélgetésén keresztül ír az egyetemen lévő po-
litikai hangulatról. Utasításra foglalkozik Vidovity és Henth személyével. Vidovitytyal a
II/2-es osztály, Henth Jutkával a II/3-as osztály foglalkozik. Ezen kívül elképzelésünk
volt, hogy az ügynököt Henth Jutkán keresztül bevezessük Asbóth Erzsébethez.”[Tipold
hadnagy teljesen feleslegesen említette az ügynök valós nevét, amin szerepelni
a következő jelentésekben is, – elég rossz javaslat volt, kimenetelét tekintve pe-
dig egyenesen lebukás.]

Az ügynök utasításra Vidovity Erzsébetre koncentrál, kevésbé fontos megnyilvánulásairól is je-
lentenie kell.

A „December 10-én, csütörtökön Rétfalvi Éva felkereste Vidovity Erzsébetet a Rákóczi úti diák-
szállóban” kezdetű jelentésben az ügynök arról számol be, hogy barátnőjét nagyon meglepte Kádár
Jánosnak a pártkongresszuson elhangzott beszéde, melyben tavaszra a mezőgazdaság teljes szocia-
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lista átszervezését jelentette be. Szüleitől tudja, mekkora az elégedetlenség a falun, a téeszekbe nem
önkéntes a belépés, hanem kényszerítik a parasztokat. Az ő szüleit azzal fenyegették, hogy lányukat
kivágják az egyetemről, ha nem lépnek be. Elmondta azt is: már nem jár a „Narodnoje Novine”
szerkesztőségébe, cikket sem ír, inkább a szerb tanszéken ténykedik.

Tipold hadnagy megjegyzi: „A jelentés bizonyítja azt, hogy V. E. továbbra is zavaros politikai
állásfoglalású és ennek hangot is ad.” Intézkedik is: „A II/2-es osztályról – ha a beszervezéstől el-
álltak – visszakérem az anyagot. A teljes anyag alapján javaslatot teszek.”

Az „1960. január 5-én, kedden Rétfalvi Éva a Rákóczi úti diákszállóban felkereste Vidovity Er-
zsébetet” kezdetű újabb jelentésben Vidovity elmesélte, hogy a szilvesztert Téri Tamás lakásán töl-
tötte, ahol kb. 15-en voltak. Köztük Téri barátai: az orosz származású Vologya (Rákosi volt nevelt-
fia) és a kairói diplomata fia: Gazdik Péter, aki nagyon udvarolt Vidovitynak, ő kijelentette, hogy
hozzámenne, mert vele kijuthatna Nyugatra.  Henth Jutka is, meg ő is, olyan pasikra pályáznak,
akikkel kijuthatnak külföldre. V. E. aztán arról beszélt, hogy különben nem jár mostanában szóra-
kozni, mert vizsgázik. Már lezajlott az „egyik hülye vizsgája” a tudományos szocializmus” c. tan-
tárgyból, de hátra van egy „még hülyébb”: a marxizmus.

A belső reakció elhárítás egyre inkább a szerb hírszerzés ügynökeit, titoista értelmiségi kapcso-
latokat, általuk befolyásolt egyetemi hallgatókat szeretne felfedezni V.E. körül a szerb lap budapesti
szerkesztőségében, a bölcsészkari szerb tanszék körül, a baráti kapcsolatok között, de „Mátrai Vil-
ma” nem tud jelenteni ilyenekről, helyettük csak Erzsébet magánéletének, intim szférájának hétköz-
napi eseményeit vetheti papírra.

1960 júniusában például V. E. megismerkedését egy szerb nyelvész professzorral a szerb tanszék
egyik munkatársának születésnapi összejövetelén. „Miután bemutatták Vidovitynak, rögtön felkérte
és egész este együtt táncoltak.” Politikai nézeteiről elmondta, hogy a szocializmus eszméi megvaló-
síthatatlanok, Tito rendszere túl kommunista neki, „az itteni rendszert egyenesen kiröhögte”, a né-
meteket nem szereti,  eszményképe De Gaulle,  a burzsoáziával szimpatizál és Amerikába készül
szerb tanszéket alapítani. Sajnos azonban a professzor úr nős, felesége író, a későbbiek során csak
néhány baráti levelet váltanak. Jelenti az ügynök azt is, hogy V. E. fél, hogy kiszúrnak vele és vi-
dékre helyezik. Nem úgy, mint Szabó Katit, a legjobb barátnőjét, aki noha roppant reakciós, Zalka
Miklós tanszékvezető mégis elhelyezi őt Budapestre, „… mivel nagyon szimpatikus neki Kati, mint
ahogyan elődjének: Sárkány elvtársnak is az volt.” Henth Juditot azonban nem helyezik el újságíró-
ként – jelenti az ügynök – ezért most mindent elkövet, hogy kijusson Franciaországba.

A fentiek ellenére, a jelentéseit fogadó Csongrádi Károly r. százados erőlteti a jugoszláv pro-
fesszorral kapcsolatos újabb információkat.

Ilyenek azonban nincsenek. Helyettük következik az az 1960. október 6-i jelentés, amely „Mát-
rai Vilma” lebukásának egyik forrása az állambiztonsági kutató szemszögéből. A korábban említett
módon szeptember 24-én elmegy ötéves érettségi találkozójára a zuglói Rózsakert Étterembe és je-
lent  „reakciós,  rendszerellenes” volt  tanárairól,  osztályfőnökéről  és  diáktársairól,  az  angyalföldi
Berzsenyi Dániel Gimnázium1954/55-ben végzett IV.A osztály tanulóiról, akiket fehér asztal mel-
lett látott viszont. Csongrádi százados úgy értékeli a jelentést, hogy az ügynök „ …az ellenséges ér-
zületű személyekről öntevékenyen írt …”

„Mátrai” az utolsó jelentését 1961. július 11-én írja a BM II/5-f osztálynak, mielőtt átadnák a
kémelhárítás jugoszláv vonalának. A két találkozóról szóló jelentés 13-án kerül Csongrádi Károly r.
százados asztalára a belső reakció elhárításnál.
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Májusban az „Apostolokban” találkozott Vidovity Erzsébettel, asszonynevén most már Horváth
Józsefnével, aki mesélt bajai férjéről, esküvőjéről, nászútjáról, jellegzetesen női problémákról. Fel-
hagyott kalandos életmódjával, szolidan él, változatlanul a Váci utcai albérletében, férjének esélye
sincs arra, hogy Budapestre jöjjön dolgozni. Ő a „Narodnoje Novine” külső munkatársa lesz egy-
előre, a kulturális rovatnak ír. Henth Judit egy jogi irodában van félnapos adminisztrátor állásban,
amit jelenlegi barátja: Szász Iván szerzett neki, ő jól fut KISZ vonalon és a Külkereskedelmi Mi-
nisztérium Jogügyi Osztályán dolgozik. Judit a nap második felében a Kandó Kálmán Szakgimnázi-
um esti tagozatán magyar órákat ad, holott még nincs is meg a diplomája, az álláshoz a Bölcsészkar
Tanulmányi Osztályán dolgozó egyik fiatalember segítette.

Júniusban a Berlin Étteremben találkozott az ügynök újra Vidovitytyal, aki hozta magával Olga
nevű cseh barátnőjét, őt érdekelte „Mátrai”beszámolója legutóbbi cseh útjáról. Semmilyen fajsúlyos
információ nem került szóba.

A jelentésre a következőket írta a kapcsolattartó tiszt:

„Mátrai Vilma feladata volt Vidovity Erzsébettel beszélgetést folytatni és baráti körét,
azok kilétét fokozatosan felderíteni. Vidovity ügyével a II/2 Osztály foglalkozik (jugo vo-
nal!). Az ügynököt is átadtuk a II/2 Osztálynak.”

Intézkedés: „A jelentés minden példányát megküldjük a II/2 Osztálynak.”
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Az ügynök átadásáról szóló hivatalos belső dokumentum azonban csak 1961. július 17-én készül
el a Belügyminisztérium II/5-f alosztályán a BM. II/2 Osztály vezetőjének:

Szolgálati jegy
Budapest, 1961. július 17.

„Mátrai Vilma” fn. ügynök VII. 11-i jelentését felhasználás céljából megküldöm. Neve-
zett hálózati személyt – és anyagát – közben további foglalkoztatásra a II/2 Osztálynak
(jugo vonal) átadtuk.

Hollós Ervin r. alez                                                                                                      Porteleki László r. szds.
osztályvezető                                                                                                                         mb. alosztályvezető

(A BM. II/2 osztály, a kémelhárítást jelentette, amelynek meg nem nevezett vezetője ekkor Hazai Jenő
ezredes volt (1957. április – 1962. július).

Egyetlen  jelentést  ismerünk „Mátrai  Vilmától”,  amelyet  a  kémelhárítás  jugoszláv  vonalának
adott, mert csupán ez az egy található az ÁBTL 3.1.2. M-22474 dossziéban. A többi még nem került
elő.

Ezt az 1963. augusztus 23-án kelt jelentést Kácsor Pál r. őrnagy vette a II/2-e alosztályon. Az
ügynök jelentette,  hogy augusztus  2-án találkozott  az „Apostolokban” Vidovity Erzsébettel,  aki
örömmel  újságolta:  remény  van  arra,  hogy  férje,  Horváth  József  Bajáról  Budapestre  kerüljön.
Ugyanis bátyja, aki Sztálinvárosban a belügyi szerveknél szolgál, megpróbál neki helyet szerezni a
Corvin Ottó BM Kórházban, s ha ez sikerül, akkor ott lakást is kap. A szükséges személyi ellenőr-
zést az illetékesek már meg is kezdték, de fél, hogy esetleg ő is sorra kerül. „Mátrai” érdeklődésére
félelmét azzal indokolta, hogy közismerten a nemzeti kommunizmus és Tito híve, túl sokat járatta a
száját a rendszer ellen, s nyíltan szidta az egyetem kommunista vezetőit is. Barátairól is szólt, köz-
tük szerkesztője helyetteséről a lapnál, a szerb tanszék tanársegédjéről és a már említett cseh barát-
nőjéről.

Kácsor őrnagy megjegyezte, hogy mindhárom személy ismert előttük, s folyamatban van V. E.
férje felhelyezésének ellenőrzése is a BM Corvin Ottó Kórházba. Az ügynök további feladatává tet-
te információk beszerzését Vidovity Erzsébetről.

1961. október 31-én zárta le Kácsor őrnagy „Mátrai Vilma” fn. ügynök M-22474 sz. dossziéját
277 számozott lappal, de csak ideiglenesen.

A tanulmány elején már idéztem az egykori Rétfalvi Évát, mai nevén Dr. Aradi Évát az inter-
netről. Ott hagytam abba, hogy közölte, 1965-ben visszavették az egyetemre, s 1969-ben végzett
magyar-angol szakos tanárként.

A továbbiakban az derül ki nem egészen friss soraiból, hogy Indiába helyezett közgazdász férje
mellett nyolc évet töltött Bombayban, ahol az Indiai Tudományok Főiskoláján tanult, 1976-ban ka-
pott diplomát. Hazatérése után 1978-ban az ELTÉ-n hindi nyelvből és indiai irodalomból doktorált,
s hindit tanított néhány évig. Majd indiai források alapján a magyarság eredetét kutatta és publikálta
elsősorban a fehér hunokkal kapcsolatban. Eredményeiért állami kitüntetésben részesült Indiában.

Itthon angol tanárként dolgozott egy híradástechnikai vállalatnál, majd 1999-től a Pécsi Egye-
tem Földrajz Intézetének Ázsia Központjában tanított hindit és indiai kultúrát.
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Elkerülhetetlen, hogy szóljak még néhány szót Rétfalvi Éva gimnáziumi osztálytársáról, Chrudi-
nák Alajosról, akiről jelentett.

Hadd bocsássam előre azt a meggyőződésemből fakadó és élettapasztalataim által megerősített
alaptételt, amit már többször leírtam, legutóbb hat évvel ezelőtt:

„Az ember egyik legnagyobb büntetése az, ha nem változhat, ha nem változtathatja meg
a véleményét, ha köteles tegnapi meghaladott önmagához láncolva ragaszkodni hibái-
hoz, tévedéseihez. Így persze könnyebb címkézni, skatulyázni, elhallgatni, kirekeszteni, a
versenyképtelenek közé taszítva. Az életben nincsenek örök barátok és örök ellenségek,
minden változik és mozog, csak a buta ember nem, ő sziklaszilárdan ugyanazt mondja,
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mint ötven évvel ezelőtt. És ez nálunk erény az amúgy totális  értékvesztésben.” http://
www.utolag.com/Ilkei/Ilkei75/Ilkei75.htm

Mit is jelentett Rétfalvi Éva 1960-ban, ötéves érettségi találkozójuk alkalmával Chrudinák Ala-
josról?

„Chrudinák Alajos szintén szovjet ösztöndíjas volt, szintén hasonló okokból eltávolítot-
ták, előbb a SZU-ból, majd az ELTE arab szakáról. Jelenleg a Szabad Egyetemen arab
tanár és egy arab nyelvű lapot szerkeszt. Ő is rendszerellenesen nyilatkozott és magát
sajnáltatva számolt be „forradalmi tevékenységéről”,  sikertelen disszidálásáról, majd
Fő utcabeli tartózkodásáról 57-ben.”

Ha végigtekintünk Chrudinák személyiségfejlődésének mozgalmas történetén, jól kirajzolódnak
a változások.
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Chrudinák Alajos
A róla készült portréfilmekben, nagyinterjúkban mindig hangsúlyozta: pályáját meghatározta,

hogy Angyalföld érdes részén született, ahol a szegénység, a létért folytatott küzdelem különösen
érzékennyé tette a munkásság igazságkereső megmozdulásai iránt. Hatéves volt, amikor apját elvit-
ték munkaszolgálatosnak. Később 32 kilósra lefogyva, szörnyű rongyokban érkezett haza. Szeren-
cséjükre az oroszok a házuk udvarán állították fel egyik konyhájukat. Enni kaptak, megmenekültek.
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„Az egyik osztálytársam vitt el először a mozgalmi emberek közé. Attól kezdve minden-
ben részt vettem. Rövidesen megkezdődött az agitálás (házról házra mentünk meggyőzni
hol erről, hol arról az embereket), s a falujárás is. Megalakítottuk az ország első párt-
szervezet [MKP] mellett működő úttörőcsapatát. Megesett, hogy apámmal – aki kalauz,
majd beszkártos agitprop. titkár, később pedig függetlenített szakszervezeti vezető lett –
faluról falura utaztunk, s ő tizennyolc helyen szavazott a kommunistákra. Úgy éreztük,
hogy ez hozzátartozik a harchoz. S apámnak meggyőződése volt, hogy küldetést teljesít.
Így éltem én rendes gyerekkoromat. A politika elsodort minden egyebet.”

A lelkes és buzgó angyalföldi úttörőre többen is felfigyeltek, csapattanács elnök lett, moszkvai
nyaralásra küldték, Rákosit köszönthette az Operában. Amikor Chrudinák Alajos 1955-ben leérett-
ségizett az angyalföldi Berzsenyi Dániel Gimnáziumban, a káderfejlesztésért felelősök kiválasztott-
ként küldték Moszkvába, a Nemzetközi Kapcsolatok Intézetébe (IMO), az ismert „diplomataképző-
be”.

A moszkvai felsőoktatási intézményekben ekkor már ott tanult – többek között - Óvári Miklós,
az MSZMP Politikai Bizottságának későbbi tagja, Szűrös Mátyás, aki az MSZMP Központi Bizott-
ságának titkára lett, a „jól csengő nevű” Szamuely László, aki vezető közgazdásszá lép majd elő,
vagy Avar János újságíró, aki aztán Budapesten fejezi be a közgazdasági egyetemet és sokan mások.

Alajos gimnáziumi osztálytársával: Molnár Árpáddal érkezett a szovjet fővárosba. 1956-ban a
forradalom hírére  a  Moszkvában tanuló  ösztöndíjasok egy részével  a  magyar  nagykövetség elé
mentek és tájékoztatást kértek az itthoni történésekről. Várni kellett, míg előkerült a nagykövet, s
addig leültek az utcára a nagykövetséggel szemben.

Amikor a megérkező diplomata egy mondattal próbálta elintézni a választ, azt nem fogadták el,
hanem tiltakozásul továbbra is ott maradtak az utcán, ez volt az „ülősztrájk” a Vorovszkaján. Bol-
doczki János nagykövet későbbi jelentése szerint Alajos és Árpád voltak a fő szervezői a moszkvai
nagykövetség előtt lezajlott tiltakozásnak.

Chrudinák november végén érkezik haza. A forradalomban nem vett részt, ilyen bűncselekmé-
nyért nem lehet elítélni. Az ELTE Bölcsészkarán sémi filológiával folytatja arab tanulmányait. A
Moszkvában történtek miatt, s mert „Nagy Imre ideológiai platformján állt”, váratlanul kizárják a
karról, s az ország más egyetemei is bezárulnak előtte. Mérhetetlenül keserű. De hol itt a „börtön”?
A megfejtés kulcsát akkor ritka módon talán volt osztálytársa, Rétfalvi Éva írja meg egyedül, ami-
kor „Mátrai Vilmaként” jelenti, hogy Alajos beszámolt „sikertelen disszidálásáról, majd Fő utcabe-
li tartózkodásáról, 57-ben.” A tiltott határátlépés kísérlete (disszidálási szándék) az már büntető tör-
vénykönyvi tényállás, börtön is jár (járhat) érte. De mi volt a „Fő utca?” S ott a másutt említett
„másfél vagy két év”?

Alajost orosz katonák fogták el a határon 1957-ben (akárcsak néhány hónappal korábban Vitray
Tamást), átadták a határőröknek, ők pedig az állambiztonságnak. (BM Politikai Nyomozó Főosz-
tály, vizsgálati osztály (II/8).

Az I. kerület Fő utca 70-78. sz. épületbe 1951-ben költözött be az Államvédelmi Hatóság, amely
nemcsak vizsgálati célokra, hanem börtönként is használta az épületet. A forradalom leverése után
1956-ban itt kapott helyet még a Budapesti Katonai Ügyészség, a Budapesti Katonai Bíróság, a
Legfelsőbb Bíróság Katonai Kollégiuma, átmenetileg a Legfelsőbb Bíróság Népbírósági Tanácsa és
alkalomszerűen a Katonai Rögtönítélő Bíróság. Az épületkomplexum Gyorskocsi utcai oldalán ren-
dezkedett be a BM II (Politikai Nyomozó) Főosztály Vizsgálati Osztálya, együttműködve más osz-
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tályokkal, mindenekelőtt a belső reakció elhárító II/5 osztállyal. Akik ide kerültek vizsgálati fogság-
ba, azok közül néhányan „több hónapig őrizetben voltak, de elítélve nem lettek” – mutatott rá Ko-
vács Miklós hadnagy (II/5-d) fentebb egy idézett megjegyzésében.

Chrudináknak sem volt más választása, minthogy a vizsgálat lezárulása után, előbb-utóbb talál-
kozzon a Rétvári Évánál már említett II/5 osztály tisztjeivel, különös tekintettel a „d”, majd az „e”
alosztály beosztottaira. Érdemes közülük legalább 3 nevet megjegyezni: Hollós Ervin, Zalai Emil,
Harangozó Szilveszter (1929-2011). Az utóbbi arról volt ismert, hogy akivel megalkudott, annak
soha többé nem eresztette el a kezét, sem negatív, sem pozitív értelemben, s ez így volt mindaddig,
míg példátlanul sikeres belügyi pályáján a legmagasabb csúcsra nem jutott: a BM III. Főcsoportfő-
nökség vezetője, a belügyminiszter állambiztonsági helyettese, altábornagyi rangban (1985).

Alajos már abban az évben, 1957-ben dolgozhat: a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat József
Attila Szabadegyetemén óraadó nyelvtanár, az Országos Fordító Iroda munkatársa. 1965-től tanít az
ELTE BTK sémi filológiai tanszékén. 1966-tól a Magyar Rádió szerkesztő-riportere. (Az MR - hoz
politikai területre senki sem kerülhetett az állambiztonság ellenében.) 1972-ben pedig már a Magyar
Televízióhoz helyezik, a Külpolitikai Szerkesztőség helyettes vezetője, 1977-től külpolitikai főszer-
kesztő.

Ettől kezdve világjáró riporter, tudósító, a Közel-Kelet, az arab világ egyik legjobb ismerője,
számtalan nagysikerű dokumentumfilm alkotója, államfők és pártvezetők visszatérő ismerőse, ba-
rátja és ellenfele. Meglepően sok filmjét vásárolták meg Nyugatról, hazai és nemzetközi elismeré-
sekben dúskált. Ide értve a kommunista újságírás legmagasabb itthoni elismerését: a Rózsa Ferenc
díjat is.
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Az épület Gyorskocsi utcai oldala, 

Gyorskocsi utca, fogda, belső udvar



A párt szerepéről vallott, gyerekkorától elkötelezett angyalföldi véleménye a munkásosztály ve-
zette munkás-paraszt szövetségről a nyolcvanas évek közepén válik hangsúlyossá és a nyolcvanas
évek végén változik meg először. A párton belüli ideológiai viták felerősödése és a vezetés új irány-
zatok szerinti átrendeződése idején az osztályszempontú gondolkodást hangsúlyozza, amely szerinte
rendezőelve a hazai és nemzetközi osztályharcnak. 1984-ben, amikor az MTV új elnöke: Kornidesz
Mihály, az MSZMP Központi Bizottságának tagja (Aczél György közvetlen munkatársaként a párt-
központból érkezett volt osztályvezető) jelentést kér tőle a Külpolitikai Szerkesztőség terveiről, a
következőket válaszolja:

„A Külpolitikai Szerkesztőség műsormunkájának homlokterében a nemzetközi  osztály-
harc folyamatainak árnyalt ábrázolása, a világpolitikai változások osztályszempontú, s
egyben lehetőleg gyors bemutatása áll, különös tekintettel a szocialista közösség, s azon
belül a Magyar Népköztársaság érdekviszonyainak sokoldalú érzékeltetésére, a kelet-
nyugati kapcsolatrendszer, illetve az enyhülési folyamat, valamint a szocialista országok
fejlődésének objektív, érvelő ábrázolására.”

A munkásosztály vezette munkás-paraszt szövetség osztályszempontú politikája melletti kiállás
akkor a párt felhígulása, a kispolgári életszemlélet terjedése, az anyagiasság, az elüzletiesedő veze-
tői szemlélet, a globalista divathullámok követése ellen szólt a marxi osztályharc klasszikus tételei-
nek jegyében.
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Harangozó Szilveszter és Ilkei Csaba a Nemzetbiztonsági Bizottság ülésén, 1990-ben



Ugyanakkor nem mondhatta ki nyíltan azt, ami foglalkoztatta és bántotta, s csak visszavonulása
után ostorozhatta egzisztenciális félelmek nélkül: Aczél György és cionista körének káros tevékeny-
ségét a magyar sajtó, rádió, televízió és a nemzeti tájékoztatás minden területén, megszerezve azok
vezető posztjait. Akkor már nem az osztályharc elavult és követhetetlen elméletét, s nem a pártirá-
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Chrudinák, 1984: az osztályharc osztályszempontú bemutatása



nyítást ajánlotta a változó világ változó magyar társadalmának, de nem is a globalista pénzuralom
modelljét, hanem a nemzeti értékek és érdekek mentén való gondolkodást és haladást.

Ezt a véleményét kérésemre 1989 tavaszán fogalmazta meg először az MDF Budapesti Televízi-
ós Szervezetének lapjában, az általam szerkesztett „MTV Demokrata SZEM-PONT”- ban:

Chrudinák Alajos:

„TELJESEN ÚJAT, RADIKÁLISAN!

A Magyar Televízió mindig hatalmi harcokba kényszerült. Hol egyik, hol másik politi-
kusunk személyi ambícióit szolgálta, csatlósként valakihez kötődött. Ezzel függ össze
az „ejtőernyősök” állandó jelenléte is a televízióban. Mert kik kerültek az élére? Több-
nyire azok, akik valamilyen hatalmi csoport uszályába kapaszkodva „lobbyztak”. Így
alakult  ki  az a dróton rángató,  telefonon,  „zsebből” irányító parancsuralmi rendszer,
amely a vélt napi politika igényei szerint dirigálta az itt folyó munkát.

Az önállóság az, amely szavatolná, hogy a Magyar Televízió ne valamelyik párt, vagy
pártok, hanem az egész nemzet érdekeit szolgálja. Magyar szemmel kellene láttatni en-
nek az országnak a valóságát, és a világról is mindig reális, igazi képet nyújtania. S ak-
kor senki se mondhatja rá, hogy idegenmajmoló, kozmopolita, amely kiiktatja a nemzeti
tudatot, vagy azt, hogy nacionalista, önámítóan magyarkodó. A különféle vélemények
ütköztetése és a vitaszellem óvná meg ezektől a vádaktól. A reform nálunk csak akkor
járhat sikerrel, ha a magyarság nemzeti problémáinak megoldására, a hivatalos politiká-
ból szándékosan kiiktatott nemzeti tudat feltámasztására is vállalkozik. Csak akkor vál-
hat az egész társadalom ügyévé, ha a nemzeti megújhodást és felemelkedést szolgálja.
Így fonódik össze a függetlenség, a reform, a társadalmi igazságosság, a nemzeti identi-
tás és európaiságunk eszméje. Szerintem a televízió nemcsak a nemzet szeme és szája,
hanem az esze és a szíve is.

Mindenki tudja, hogy egyelőre csak a víz felszíne mozog, a mély mozdulatlan. Lent
még nagy a várakozás, de az emberek mihamarabb részt kívánnak venni életük irányítá-
sában. Magatartásukat, mentalitásukat nagymértékben befolyásolhatná a televízió. Ha
nem a lobbyzás érvényesülne, ha a vezetés a nemzet önmegvalósításán ügyködne.” (A
teljes cikk eredeti formában alább olvasható.)

Chrudinák ezen nyilatkozata nagy visszhangra talált a felbolydult MTV-ben. De jellemző volt az
akkori szekértáborok gyűlölködő szembenállására házon belül, hogy egy másik nyilatkozó: Horváth
Ádám vezető rendező, az MTV egyik későbbi elnöke (1994. július 1. – 1995. december 31.), akinek
gondolatait Chrudináké mellé tördeltem, kikérte magának, hogy Chrudinákkal egy lapszámban sze-
repelt együtt, s erről nem tájékoztattam előre. Véleményét a faliújságokon közölte az olvasókkal. Én
a következő lapban válaszoltam neki „Még Horváth Ádámnak sem…” címmel.
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Chrudinák, 1989: „Teljesen újat, radikálisan!”



A nyolcvanas években népszerűsége csúcsán van. Ismerik, kedvelik, díjazzák. Alig van itthon, a
nemzetközi küzdőtereken tűnik fel fáradhatatlanul. Tekintélye van, titkos és nyílt kapcsolatokkal a
legrangosabb interjúalanyokhoz. Nincs a világon olyan titkosszolgálat, amely ne akarná a saját javá-
ra is kamatoztatni ezt a kedvező helyzetet. A magyar állambiztonság, amely pártirányítás alatt áll,
természetesnek tartja, hogy hírszerző – elhárító munkájához segítségét kérjen egy, a rendszer által
kiemelt, a párt által megbecsült sikeres televízióstól, akinek információi az egész „szocialista közös-
ség” számára hasznosíthatók.

Haynal (Hayn) Kornél, a Magyar Rádió és Televízió elnökhelyettese írta beszervezésének nap-
ján, 1950. június 22-én:

„… politikai meggyőződésemnek, világnézetemnek és a Párt iránti kötelességemnek te-
szek eleget ezzel…” „Úgy érzem, az osztályharc, amely napról napra élesedik, igen-
igen fontos politikai poszton talál, s ma már nem lehet elegendő az, hogy a munkámat –
elszigetelve – elvégzem, hanem ennél Pártomnak, s a magyar dolgozó népnek sokkal
többet kell nyújtanom. A Párt az élvonalba állított, én vállalni akarom ezt a harcot, bár-
mibe is kerül. Ezért vettem fel a kapcsolatot.”

A nemzeti oldalon először a Kuruc.info írta meg 2011. március 6-án, hogy:

„Chrudinákról sok mindent el lehet mondani, jót és rosszat egyaránt, illetve fel lehet
vetni azt is, hogy ő maga is kiszolgálta a kommunista titkosrendőrséget egy időben.”
https://kuruc.info/r/34/63537/

Alajos nem neheztelt, nem tiltakozott ezért sem akkor, sem később. Elvszerűnek tartotta segítsé-
gét, amellyel az ország akkori érdekeit szolgálta. Meggyőződése szerint haladt, lelkiismeretének fe-
lelt érte, nem akart hasonlítani senkihez. Az illetékesek megköszönték neki, értékelték, elismerték,
honorálták, kitüntették. Riportútjain féltő gondoskodással kísérték minden lépést, vigyáztak rá, Ala-
jos nem egyszer rajtuk keresztül üzent haza az MTV-be. Ennek a dolgozatnak nem témája sem Ali
állambiztonsági szerepének részletezése, sem a szerkesztőségébe beépített hálózati személyek tevé-
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Horváth Ádám kikérte magának, hogy Chrudinákkal egy lapszámban szerepelt együtt

https://kuruc.info/r/34/63537/


kenysége. (Az utóbbiakról tudott, egyeseket még előtte, másokat az ő vezetése idején szerveztek be,
volt, akit eltűrt, volt, akit pártfogolt.) De – ismétlem – ez a tanulmány nem róla szól, hanem egyik
volt gimnáziumi osztálytársáról, aki a hálózat tagjaként megemlítette egyik jelentésében, s fontosat
mondott róla.

Itt és most csak egyetlen konkrét példa következik két dokumentummal, sokat mondó, jellemző
mozzanat az utazó riporter és a magyar állambiztonság kapcsolatáról, aki akar, ért belőle.

1980. október - novemberében Iránban jár riportúton a Magyar Televízió forgatócsoportja Chru-
dinák Alajos vezetésével. Az iráni elhárítás erősen gyanakszik, akadályozza munkáját, megerősíti fi-
gyelőszolgálatát. Ezzel kapcsolatban készít operatív feljegyzést a belügyi hírszerzés (BM III/I. Cso-
portfőnökség) vezetője: Bogye János rendőr vezérőrnagy, aki egyben az állambiztonsági főcsoport-
főnök helyettese is. Szó szerint így hangzik:

Belügyminisztérium                                                                     Szigorúan titkos!
III/I. Csoportfőnökség                                                                            Különösen fontos!

F E L J E G Y Z É S
Budapest, 1980. november 1.

Tárgy: Operatív tájékoztató

Teheráni nagykövetségünk 1980. október 30-án jelentette a KÜM-nek,  hogy Iránban
szigorú  katonai  cenzúra van érvényben.  A külföldi  tudósítók  által  bevitt  és  kihozott
anyagokat, filmek terjedelmét (méterben) ki- és belépésnél ellenőrzik, és az adatokat az
útlevelekben írásban rögzítik. Kizárólag a cenzori hatóságok által előhívott film hagy-
hatja el Iránt. Egy méter film előhívásának árát egy USA dollárban állapították meg és
azt csak konvertibilis valutában fogadják el.

A Magyar Televíziótól forgatáson járt Iránban egy csoport, Chrudinák Alajos vezetésé-
vel. Háromezer méter filmet vittek magukkal, amelyet útleveleikbe pontosan bevezettek.
Külképviseletünk javasolja, hogy az olyan hadműveleti cselekményekről, objektumokról
készített filmtekercseket, amelyek filmezését a cenzori hatóságok tiltanak, ki kellene von-
ni az iráni cenzori előhívás alól és ezen tekercsek helyett újakat kell beszerezni, hogy az
útlevélben bejegyzett mennyiséggel el tudjanak számolni a határkilépésnél.

Továbbá javasolja, hogy az ellenőrzés és előhívás alól kivont filmeket valamilyen mó-
don juttassák ki az országból (esetleg követségi diplomata átvinné a szovjet határon dip-
lomáciai postaként és ott adná át Chrudinák elvtársnak.)

Másrészt azon filmmennyiség, amelyet az iráni cenzori hatóságok hívnak elő, előhívási
költségeinek deviza fedezetét kellene a TV-nek valamilyen módon megoldani.

Chrudinák elvtársék a fentiekről kérték a TV tájékoztatását.

Intézkedés:
Tájékoztatjuk a BM III/II. Csoportfőnökségét. 

 Bogye János r. vezérőrnagy
 főcsoportfőnök – helyettes
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Belügyminisztérium                                                            Szigorúan titkos!
III/I-6. Osztály                                                                                        Különösen fontos!

F E L J E G Y Z É S
Budapest, 1980. november 13.

Tárgy: Operatív tájékoztató 

Teheráni rezidensünk 1980. november 12-én a reggeli órákban külképviseletünk utcájá-
ban található állandó kommités figyelő szolgálaton túl, egyértelműen azonosítható köz-
ponti figyelést fedett fel. A nagykövetségünkhöz vezető utca mindkét bejáratánál gépko-
csis figyelők voltak, őrhelyekkel és a szomszédos utcában mozgó Peykán típusú gépko-
csis figyelő brigáddal.

Feltűnő, hogy a nagykövetségi objektum védelmére – kérésünkre – kirendelt egyenruhás
fegyveres őrök – kb. 3 hetes szünet után – ismét rendszeres őrszolgálatot teljesítenek. Az
időszakos figyelést rezidensünk Chrudinák Alajos elvtársék iráni tevékenységével hozza
összefüggésbe, akik különböző személyekkel vették fel a kapcsolatot és gyakran bejár-
nak nagykövetségünkre. Chrudinák elvtársék figyelmét a fentiekre felhívjuk.

Intézkedés:

Tájékoztatjuk a BM III/II. Csoportfőnökséget.

Bogye János r. vezérőrnagy
főcsoportfőnök – helyettes
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A BM hírszerzés főnökének operatív tájékoztatója 1980. november 1-én



 

Még a rendszerváltás előtt, 1990. március 12-én – az első szabadon választott magyar ország-
gyűlés és az Antall kormány megalakulása előtt – kitünteti Szűrös Mátyás ideiglenes köztársasági
elnök a Magyar Köztársaság Aranykoszorúval Díszített Csillagrendjével.
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A BM hírszerzés főnökének feljegyzése 1980. november 13-án



Csalódása a rendszerváltásnak nevezett folyamatban azonban már 1990. április 29-én megkez-
dődött, amikor a választásokon győztes MDF szégyenteljes paktumot kötött a rivális SZDSZ-szel.
Göncz Árpád köztársasági elnökké választása garantálta, hogy nem lesznek lényegi és tartós válto-
zások a tömegtájékoztatásban, így a Magyar Televízióban sem. Személyes pályája innen kezdve a
megpróbáltatások sora, rövid remények és hosszú kudarcok váltakozása, a helyzetbe kerüléstől a
mély megalázásig. Sikerekkel és fájdalmas tanulságokkal vonult vissza élete utolsó húsz évére a
Nógrád megyei Mátracserpusztára, ahonnan csak ritkán mozdult ki haláláig.
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Újságírók, szerkesztők, sajtómunkások és az állambiztonság III. (4)

Egy értelmiségi ügynök panasza az állambiztonságra
Biszku Béla belügyminiszternél

Biszku Béla belügyminiszter (1957 – 1961), az MSZMP Politikai Bizottságának tagja 1961.
március 2-án levelet kapott egy állambiztonsági hálózati személytől, aki sorait a fedőnevével zárta:
Mátrai András. Nem volt egy szokványos eset, hogy egy ügynök levelezzen az állambiztonságot
felügyelő miniszterrel, s a civil nevét ne árulja el. Oka és súlya volt végső elhatározásának: kétség-
beesett panasz elöljáróira, akik megbetegedése után nem foglalkoztak vele, megélhetési gondjaival,
így a tönk szélére került, egészsége romokban. Mindjárt az elején azt is közölte: valódi nevét a de-
konspirálódás elkerülése végett nem írja meg, az illetékesek úgyis tudják azt címével és telefonszá-
mával együtt.

A másfél oldalas, sűrűn gépelt levél így kezdődik:

„Az  ellenforradalom  leverése  után  összetalálkoztam
az egyik  BM-elvtársammal,  akivel elbeszélgettünk.  A
beszélgetés vége az lett, hogy kellő kiképzés és instruk-
ciók  után  1957.  január  31-én  Ausztriába dobtak  át,
majd onnan Nyugatra mentem. Tisztán szocialista ha-
zám iránti szeretetből vállaltam a kockázatos és nehéz
munkát, a családomat is itthon hagytam, akik erről mit
sem tudtak. Kint elvégeztem azt a munkát, amit rám
bíztak. Közben beteg lettem és betegen hazajöttem.”

A folytatásban leírja: itthon elhelyezték a Vöröskereszt-
nél, de az illetékesek ígérete ellenére létszámcsökkentés cí-
mén hamarosan, 1960. június elején elbocsátották. Újabb el-
helyezkedéséhez már nem kapott segítséget volt elvtársaitól.
Gyomorvérzését hathetes kórházi ápolás követte, de beteg-
biztosítása nem volt. A részvétlenség és a közöny miatt al-
kalmi munkákból nyomorog családjával.

„…  mindenki  előtt  „hazaáruló disszidens” vagyok.  Bárhova kopogtatok be állásért,
mindenütt  kiraknak.  Próbálkoztam már  apróhirdetésekkel,  de  még  csak  választ  sem
kaptam. Lassan úgy érzem magam hazámban, mint egy kivert kutya. Kommunista va-
gyok, aki tettekkel bizonyította be hazája iránti hűségét és szeretetét. Az elvtársak meg-
ígérték, hogy a szolgálati időben történt megszakítást elintézik. Nem intézték el. Teljesen
elölről kell kezdenem mindent.”  [51 éves a levél írásakor. Állambiztonsági legen-
dája miatt vélte civil környezete hamar hazakullogott disszidensnek.]”Azt is ígér-
ték, hogy hazajövetelem után megkapom a párttagsági könyvemet…”
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Hozzáteszi: két diplomával, három felsőfokú nyelvvizsgával dolgozni akar, sok helyütt meg tud-
ná állni a helyét, hozzájárulni a szocializmus építéséhez, nem alkalmi fordításokból küszködni csa-
ládjával.
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„Úgy érzem magam, mint a kifacsart citrom, amit a szemétdombra dobtak. Nem hiszem,
hogy ezt a sorsot érdemeltem, amiben jelenleg élek. Kérem Belügyminiszter elvtársat,
segítsem rajtam. Már mindent megpróbáltam, semmi sem sikerült. […] Kérem Önt, in-
tézkedjék, hogy végre rendes munkahelyre kerüljek.”

Biszku Béla saját kezűleg a következőket írja a levél első oldalának jobb felső sarkába állambiz-
tonsági helyettesének: Galambos József rendőr ezredesnek:

„Galambos Elvtárs!

Olvasd el ezt a levelet és ítéld meg mit helyes csinálni. Tájékozódj, kik foglalkoztak
ügyével, tegyél minél gyorsabban javaslatot. Ha igaz, amit ír, ne csodálkozzunk ne-
hézségeink okán.

III.2.   Biszku”

A történet folytatását válasszuk két részre. 1., Mit tud az állambiztonság a levélíróról azelőtt,
hogy ő Biszku Bélához fordult? 2., Milyen új információk derülnek ki róla azután, hogy az állam-
biztonság vezetőinek jelentést kell adni a történtekről a belügyminiszternek? 

Válaszoljuk meg először az első kérdést. Hivatkozási alapunk az ÁBTL 3.2.1. Bt-703/2 dosszié-
ja a „Mátrai”, illetve „Lelkes” fedőnevű ügynökről.

A fedőnevek rejtette személy: Dr. Hantos László a felvidéki Nagymagyar községben született
1910. július 9-én. (Nagyszombati kerület, dunaszerdahelyi járás: Zlaté Klasy, korábban Rastice.)
Anyja: Brég Erna háztartásbeli, apja: Hantos Ádám felvidéki tanító. Közgazdasági diplomát Buda-
pesten szerzett 1933-ban, a jogi egyetemet Pécsett fejezte be 1941-ben. Egy évet belga és holland
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egyetemeken hallgatott, francia, angol és német nyelven beszélt. A kétéves Keleti Intézetben balká-
ni ismeretekkel gazdagodott, elsajátította a szerb-horvát nyelvet, amihez a szlovákot és a csehet is
hozzászámíthatta. 

A Hanza szövetkezeti központban kezd dolgozni, a
„Hanza Szövetkezeti  Újság” c.  hetilap  főszerkesztője.
Szövetkezeti és mezőgazdasági tanulmányúton járt Bul-
gáriában, Lengyelországban, Romániában és Jugoszlá-
viában.  1937-ben  a  pozsonyi  „Magyar  Újság” szer-
kesztőségéhez került. Még abban az évben meghívták a
Szlovákiai Magyar Gazdasági Egyesületek Szövetségé-
hez, ahol a főtitkári teendőket látta el és a szövetség fo-
lyóiratát szerkesztette. Részt vett a csehszlovákiai ma-
gyar  ifjúsági  mozgalmakban,  közgazdasági  írásokat
publikált.

1938 novemberében már Magyarországon dolgozik,
Jaross Andor hívta meg a felvidéki minisztérium gazda-
sági osztályára, majd Baranyai Lipót, az MNB elnöke
vette  fel  havidíjas  tisztviselőnek 1940-ben.  Rövid idő
múlva Teleki Pál miniszterelnök kérte át a Miniszterel-
nökség gazdasági tanulmányok osztályára. (Teleki még
az egyetemről ismerte, mint jófejű hallgatót.) Közvetlen
főnöke Surányi Unger Tivadar professzor volt, akinek környezetében neves magántanárok dolgoz-
tak.  Telekitől azt a feladatot kapták, hogy tekintsék át Németország reális lehetőségeit arra vonat-
kozóan, hogy gazdaságilag meddig bírhatja a háborút. A féléves munka eredményeit 300 oldalas ta-
nulmányba foglalták, megállapítva, hogy Németország erőforrásai négy évnél tovább nem elegen-
dőek.

1941 októberében visszahívták az MNB közgazdasági osztályára, egyidejűleg a „Közgazdasági
Irodalmi Szemlét” szerkesztette. 1943 júliusában a Földművelésügyi Minisztérium államtitkára, Bá-
rányos Károly kérte fel: szervezze meg a Mezőgazdasági Fejlesztési Kutató Intézetet és vezesse
azt.  Ebben az évben fejeződött be legjelentősebb köteteinek megjelenése: „A csehszlovákiai ma-
gyarság”(1936), „Gazdasági életünk húsz éve, 1918 – 1938, Magyarok Csehszlovákiában” (1938),
„Magyar gazdasági élet” (1940), „A mezőgazdasági ingatlanok elaprózódása” (1943).

1944-ben megnősült, feleségül vette Csinády Dóra (1935)  táncosnőt, a Magyar Állami Opera-
ház neves balerináját, házasságukból egy leánygyermek született. Házasságuk 1948-ban megrom-
lott, 1952-ben elváltak. 1953-ban újra megnősült, második felesége Szilágyi Júlia fonónő, aki zsel-
lér családból származott, apja 1919 óta vett részt a munkásmozgalomban, baloldali magatartása mi-
att többször bebörtönözték. 1954-ben kislányuk született.

A szovjet megszállás Budapesten érte 1945-ben. Egészségi állapota miatt sosem volt katona. Az
ostrom alatt lakása és minden értéke elpusztult. 1948-ig tudományos intézeti munkát végzett, részt
vett a békeszerződés mezőgazdasági fejezetének kidolgozásában és a mezőgazdasági ipar újjászer-
vezésében. 1949-ben a Mezőgazdasági Tudományos Központ dokumentációs osztályát szervezte
meg, ahol főelőadóként dolgozott. 1952-től a Mezőgazdasági Könyvkiadó felelős szerkesztője, mi-
közben szakirodalmat fordít. Ebből a beosztásából 1957-ben a hírszerzés utasítására kilépett.
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Még 1945 végén belépett az SZDP-be, majd az egyesülés után az MDP tagja lett. Ám a tagreví-
zió során tagjelöltnek minősítették vissza, majd 1951-ben kizárták a pártból „politikailag képzetlen”
minősítéssel. (Ez utóbbi nem volt igaz, Hantos olvasott, művelt ember volt, szemináriumi instruk-
tornak is felkérték.) Kapcsolattartó tisztjének utasítására azonban nem szorgalmazta a pártba való
visszavételét. 

Államvédelmi beszervezése 1950. április 2-án történt erőltetett „pressziós alapon”, foglalkozta-
tása idején viszont már hazafias együttműködéssel, „elvtársias szellemben” oldotta meg feladatait.
Beszervezésének körülményeiről „Pro memoria” címmel kézzel írott feljegyzést készített, amely
megtalálható Bt.- dossziéjában.

„Pro memoria

Tárgy: „Lelkes” beszervezésének körülményei

Letartóztatásom 1950. ápr. 22-én este történt. A Mosonyi utcába vittek, ahol 3 nap múl-
va kezdődött a kihallgatásom. A vallatás általában akörül mozgott, hogy milyen kapcso-
latom volt Jaross Andorral, majd a szocdemekkel, különösen Takács Ferenc v. államtit-
kárral.

A jegyzőkönyvek tartalmára már nem emlékszem. Aláírtam mindent, hogy ne történjék
semmi bajom. Innét aztán ápr. 8-án reggel a Csengery utcába vittek, ahol írógépet kap-
tam és ismerős egyénekről jellemrajzokat kellett írjak. Inkább a művészi osztály embe-
reiről volt szó. A nevekre már nemigen emlékszem, köztük volt Tóth Aladár, Oláh Gusz-
táv és mások.

Estefelé a földszintre vezettek egy őrnagy szobájába (alacsony, fekete bajuszos, a Lenin
körúton lakott), aki sajátkezű nyilatkozatommal beszervezett. A nyilatkozat lényege az
volt, hogy a Szovjetúnió és a nép demokráciák ellen irányuló megmozdulásokról, meg-
nyilatkozásokról jelentéseket teszek.

Az első összekötő nevére nem emlékszem. A második Csapkay Éva volt,  a harmadik
Márton et., a negyedik Timár et.

1955 nyarán a kapcsolat írásbeli felmentéssel megszakadt.

Bp. 1957. I. 25.

Dr. Hantos

A Mosonyi utcai cellában egy szerb szakács és egy taxi sofőr (volt horthysta tiszt) volt a
társam.

Dr. Hantos László előbb „52/4”, majd „Magyari János” fedőnéven adta jelentéseit elsősorban
kulturális-művészeti területről, a sajtó munkatársainak köréből, előbb az egységes ÁVH I. Hálózati
Főosztály 2. Osztálya (a belső reakció elleni harc) 5. alosztályának (államapparátus, értelmiség, mű-
vészet, tudomány), majd 1953 júliusától az egységes Belügyminisztérium I. Államvédelmi Főcso-
portfőnökség IV. Főosztálya (belső reakció elhárítása) 4. Osztályának (ideológiai és tudományos te-

158



rület). Kapcsolattartó tisztje Koppány József volt.  1955-ben „további lehetőségek hiányában” a há-
lózatból kizárták.
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1956. december 20-án ismét megkereste korábbi kapcsolattartó tisztje, mert határozottan jó véle-
ménye volt az ügynök előző munkájáról és emberi tulajdonságairól. „Ellenőrzött munkájával és hű-
ségével bizonyította be szervünkhöz való ragaszkodását.””Az ellenforradalmi események fegyveres
szétverése után is – a korábbiakhoz hasonlóan – értékes jelentéseket adott az ellenséges elemek te-
vékenységéről.”  1957. január 22-i összefoglaló jelentésében Koppány József leírja, hogy Hantos
kombinációs érzéke igen jó, kellő politikai éleslátással párosul. Értelmes, művelt ember, aki mező-
gazdasági és közgazdasági kérdésekben roppant járatos, európai tapasztalatokkal és széles körű is-
meretséggel bír, barátai között a polgári demokrácia számos neves képviselője megtalálható.

A decemberi baráti beszélgetés együttműködési megállapodással zárult  1958  januárjában, Dr.
Hantos Lászlót  "Mátrai András"  fedőnéven Koppány József a  BM hírszerzés (BM II. Politikai
Nyomozó Főosztály  3.  Osztály) számára hazafias  alapon ismét  beszervezte.  [Másik  fedőneve:
„Lelkes”, ennek eredete az iratokból nem rekonstruálható.] Január 30-án Dr. Hantos János az alábbi
nyilatkozatot írta saját kezével:

„  Nyilatkozat  

Az 1950 áprilisától 1955 nyaráig tartó és azóta megszakadt kapcsolatomat az államvé-
delmi szervekkel felújítom.

A kapcsolat felújítása a magyar szocialista hírszerző szervekkel történik, amelyeknek
külföldön, Párizsban teljesítek szolgálatot.

Feladataimat ismerem, arra törekszem minden erőmmel, hogy szocialista hazámat szol-
gáljam és hírszerző munkásságomat hazám javára hasznosíthatni lehessen.

Jelentésemet Mátrai András fedőnéven írom.

Budapest, 1957. január 30.

Dr. Hantos László
„Mátrai András”

Már januárban, a szóbeli beszervezés után, de még a Nyilatkozat aláírása előtt megkezdődött az
ügynök gyorsított kiképzése, operatív felkészítése hírszerző feladataira, a határon való átdobására, a
kinti kapcsolatfelvétel módjára (jelszó, jelhang, ismertetőjel), az állandó biztosító találkozókra, az
összeköttetés megszervezésére, a konspirációra, a legendájára, stb. 

A hírszerzés utasítására barátai, ismerősei, külföldi partnerei, levelezőtársai körében már régóta
jobboldali, párt-és rendszerellenes magatartást tanúsított, ilyen hangot ütött meg, megteremtve kinti
érvényesülésének eszmei-pszichológiai összetartó alapjait. Franciaországi mozgásterének személyi
környezetében kiválasztották az emigráció azon alakjait, akik megbízható politikai kapcsolatokat je-
lenthettek elhelyezkedésének elősegítéséhez mezőgazdasági, közgazdasági szakterületen. Központi
szerepet kapott párizsi barátja Ternyei (Stern) László újságíró, szerkesztő, akivel Prágából ismerték
egymást 1936 óta. 1939-ben Budapestre szökött, innen illegálisan jutott ki Párizsba, ahol a Rádió
magyar osztályának vezetője, az emigráció egyik vezető alakja, kitűnő kapcsolatokkal a köztársasá-
gi elnök kabinetirodájához. A hírszerzés előkészítette a politikai kapcsolatfelvétel szálait a francia
szocialista és szociáldemokrata pártnál, valamint a párizsi csehszlovák emigráció körében.
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„Mátrai” hírszerző ügynököt 1957 januárjának utolsó napján a szombathelyi határszakaszon át-
dobták Ausztriába, ahol zavartalanul eljutott Bécsbe, onnan pedig a tervezett módon Párizsba. Tele-
pítését Oswald Károly r. százados, a BM II/3-c alosztály vezetője hajtotta végre. Az osztrák kapcso-
latok megkapták a Budapestről küldött támogató leveleket. 
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Az ügynök a megérkezését követő hét 6. napján déli 12 órakor megállt egy szobor előtt a térké-
pen bejelölt téren. A jobb kezében napszemüveg, kabátja bal zsebében a „Paris Match” aznapi szá-
ma. Két perc múlva egy jól öltözött, középkorú férfi lépett hozzá:
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- Mondja kérem, Ön nem a Technoimpex képviselője?

Mire Ő így válaszolt:

- Tévedés, én Párisban lakom, bár magyar vagyok.

Kezet fogtak és feltűnés nélkül elindultak a legközelebbi mellékutca felé, ahol beszálltak egy
kissé megviselt, hétköznapi, francia rendszámú kocsiba. Ettől kezdve „Mátrai” az illető utasításait
követte és mindenkor rendelékezésére állt, bármerre is járt az országban.

„Mátrai” franciaországi ügynöki tevékenységének részleteit nem ismerjük. A belügyi hírszerzés
(BM II/3-E) tömör összefoglalójából az derül ki, hogy az ügynök elsősorban egyes emigráns veze-
tőkről és a strasbourgi Szabad Európa Egyetem működéséről adott információkat. „A strasbourgi is-
koláról adott információi értékesek voltak, az elhárítás számára ma is felhasználhatók. „Mátrai” a
kapott feladatokat kinn tartózkodása során jól oldotta meg.” – állapítja meg 1961. március 19-i je-
lentésében Rausch János r. százados.

A biztató eredmények azonban 1957 októberében megszakadtak, mert „Mátrai” egészségi álla-
pota megroppant. A vizsgálatok olyan erős fájdalmakkal járó súlyos betegségeket mutattak ki, hogy
az ügynököt október 30-án a hírszerzésnek kombinációs módszerrel sürgősen haza kellett hoznia.

Amíg a hírszerzés  jelentése csak „gerincferdülés,  reuma,  stb.”  betegségeket  említ,  „Mátrai”
megírta Biszku Bélának, hogy idegösszeomlást kapott.  („Idegösszeroppanással kerültem haza.”)
Emlékezetes, hogy Dr. Hantos László eredendően egészségi állapota miatt nem lehetett katona. Eb-
ből adódik az első kérdés: vajon számolt-e a hírszerzés „Mátrai” kihelyezésének egészségügyi koc-
kázataival?

Ami ezután következik, az sem az ügynök Biszkuhoz írt leveléből, sem az állambiztonság ko-
rábbi jelentéseiből nem derült ki, csak a belügyminiszter által elrendelt vizsgálat hozta felszínre.

Hazahozatala után az ügynököt gyógykezeltették, felgyógyulása után a hálózatból való kizárásá-
ig, 1960. március 2-ig a következő kapcsolattartó tisztek foglalkoztak bonyolulttá vált helyzetével:
Bihari János r. őrnagy, Paulik Imre r. őrnagy, Lukács József r. százados. (BM II/3-E)

„Mátrai” elhelyezése ügyében az a furcsa helyzet állt elő, hogy az állambiztonság főnökének
utasítását nem hajtották végre.

„Mátrai” elhelyezésének ügyében az osztály több javaslatot küldött a Miniszter Elvtárs
és Galambos főosztályvezető elvtárs részére, azonban „Mátrai” elhelyezésének kérdé-

163

Galambos ezredes utasítása ellenére sem …



sében érdemleges intézkedés Galambos ezredes elvtárs utasítása ellenére nem történt.
A társosztályok nem vállalták „Mátrai” elhelyezését.”

Dr. Hantos László a mezőgazdasági szakterületen ismert és elfogadott szaktekintély volt, ám
munkába állását megakadályozta az a tény, hogy lakóhelyén és volt munkahelyén is dekonspirálta a
BM-mel való együttműködését, azt, hogy a BM megbízásából távozott külföldre 1957 januárjában.
Állástalansága idején a hírszerzés ezért rendszeres anyagi támogatásban részesítette. „Mátrai” fele-
sége férje Franciaországba történt távozása után 1957-ben 27. 500 forintot, hazatérése után az ügy-
nök a gyógykezelés költségén kívül 1958-ban 28. 960 forintot, 1959-ben 26.000 forintot kapott
anyagi juttatás címén.

1960-ban a pártközpont segítségét kérte a hírszerző osztály helyettes vezetője: Vértes János r. al-
ezredes, aminek eredményeképpen Kárpáti József, a Magyar Vöröskereszt főtitkára a külügyi osz-
tályon alkalmazta Dr. Hantos Lászlót. Ám a júniusi létszámcsökkentésnél váratlanul elbocsátották.
A főtitkár ezt azzal indokolta, hogy csak, mint fordító végezte el munkáját, az emberekkel való fog-
lalkozásra nem alkalmas, kollégái nem szerették tudálékoskodó, nagyképű magatartása miatt.

Ettől kezdve „Mátrai” munkanélküli, időnként alkalmi fordításokhoz jut.
Időközben,  1960. március 2-án  ki kellett zárni az állambiztonsági hálózatból. Ehhez két ok

vezetett. Az elsőről korábban nem esett szó. 1960 januárjában jutott a hírszerzés tudomására, hogy:

„Mátrai az ellenforradalom alatt egy vasúti vagonból különböző dolgokat lopott el, er-
ről mi korábban nem tudtunk, s a lopás miatt feljelentették. A feljelentést a rendőri szer-
vek hozzánk küldték meg, eljárást nem indítottak ellene.” 

A II/3-E alosztály ezt őszintétlenségként értékelte. Az ügynök kizárásánál nagyobb súllyal esett
latba a második ok:

„Kizárását szükségessé tette az a körülmény, hogy a velünk való kapcsolatát, illetve külföldön
végzett munkáját több helyen dekonspirálta. A dekonspirálódás tényét, illetve „Mátrai” fecsegését
a XII. kerületi kapitányság, a II/7 osztály „Takács” fn. ügynökének jelentései és Hollányi Béla, Bu-
dapest, XII. Alkotás u. 19. sz. alatti lakos bejelentése bizonyítja.”

„Mátrai” arra hivatkozott,  hogy külföldön végzett munkájáról,  a BM-mel való kapcsolatáról
azért beszélt, mert régi munkatársai és volt társasági köre, mint disszidenst fogadta és ezt nem tudta
elviselni.  Önérzetét  sértette,  ezért  hivatkozott  hivatalos kiküldésére.  Lakókörnyezetében felesége
mondta el a BM-mel való kapcsolatát, azzal kérkedve, hogy férje után a BM-től rendszeres havi fi-
zetést kap.

Kizárását az ügynök tudomásul vette és írásos nyilatkozatot adott a kapcsolat megszakításáról,
illetve a további titoktartásról.

„Nyilatkozat

Miután a BM szerveivel való aktív kapcsolatom megszűnt, büntetőjogi felelősségem tu-
datában kijelentem, hogy a szervvel kialakult kapcsolatomról és ennek során tudomá-
somra jutott  adatokról,  módszerekről,  franciaországi  megbízatásomról és a szervnek
végzett munkámról soha, senkinek, semmiféle körülmények között nem beszélek. Tudatá-
ban vagyok annak, hogy ezek az adatok szigorú államtitkokat képeznek.
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Kérem a szervet, hogy amennyiben fenti munkám miatt, illetve disszidálásom miatt tá-
madásnak lennék kitéve, megfelelő támogatásban részesítsenek. Ha a szerv esetleg ké-
sőbb igényt tart munkámra, úgy készséggel vállalom azt.

Budapest, 1960. március 2.                                                                           Dr. Hantos László
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A Nyilatkozat másik oldalára a következő megjegyzést írta Bihari János r. őrnagy:

„ A kapcsolat megszakításakor M. kérte:

- 10 év múlva nyugdíjképes és hiányozni fog 3 éve, kéri, segítsünk majd akkor ezt igazolni,

- esetleg „disszidálása” miatti kellemetlenségek esetén védjük, ill. igazoljuk őt.”

A hírszerzés 1961. március 19-i jelentése – a belügyminiszter vizsgálatot kérő intézkedése nyo-
mán – megállapítja azt is, hogy „Mátrai” a hálózatból történő kizárása, illetve a munkahelyéről tör-
tént elbocsátása után kereste korábbi kapcsolattartóit, de nem találta őket, mert időközben elkerültek
az osztályról, más beosztást kaptak.

Ugyanakkor a jelentést aláíró Rausch János r. százados egy megjegyzésben hangot ad kritikájá-
nak is:

„Véleményem szerint „Mátrai” az elhelyezkedését nem szorgalmazta. Elhelyezkedése
érdekében hazatérése óta nem tett semmit, annak megoldását a BM-től várja. Ehhez
hozzájárult az indokolatlan és túlzott anyagi támogatás is.

„Mátrai” jelenlegi bejelentésével [a Biszku Bélának írt panaszos levéllel] azt szeret-
né elérni, hogy a BM-től további anyagi támogatást kapjon, illetve „vezető” álláshoz
jusson. Ilyen jellegű törekvésének több esetben hangot is adott. B - dossziéjában elfekvő
kérvényeiben a különböző minisztériumok felé kérései is ezt tartalmazzák. 
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Javaslat:

„Mátrai”  végleges  elhelyezését  a  további  dekonspiráció  megakadályozása  végett  szükséges
megoldani. Személyes találkozó alkalmával közöljük, hogy segítünk elhelyezkedésében és a lehető-
ségeket közösen keressük meg erre.”A jelentésre 1961. április 6-án saját kézzel az alábbiakat írja
Galambos ezredes:

- 2-3 hónapi ellátmány 

- elhely. a BM csop.-ton keresztül

- 1. old. jel. Biszku elvt.-nak, miután felvették vele a kapcsolatot, tisztázták a tenniva-
lókat.

Április 18-án Vértes János, már a hírszerző osztály (BM II/3) vezetőjeként készít egy újabb je-
lentést, amelyben ő is összefoglalja az előzményeket. Kevés új információjából az derül ki, hogy
„Mátrainak” a fordítóiroda nem tud állandó munkát biztosítani, ezért létbizonytalanságban él csa-
ládjával. Az SZTK-ba nincs bejelentve, ingyenes orvosi kezelésre nem jogosult, minden álláskere-
sése kudarccal végződött. Anyagi helyzete javítása céljából az osztály 3000 forintot adott át neki. A
BM Személyzeti Főosztályának elhelyezési csoportja ígéretet kapott Tömpe Istvántól, a földműve-
lésügyi miniszter első helyettesétől (1956. december 6-tól 1958. január 15-ig a belügyminiszter első
helyettese volt), hogy „Mátrai”felvétele még azon a héten megtörténik. 

Eltelik két és fél év, időközben (1962. augusztus 15) megalakul a BM III. (állambiztonsági) Fő-
csoportfőnökség, amelynek hírszerző csoportfőnökségén (BM III/I) a 3-D alosztály 1963. november
20-án határozatot hoz „Mátrai” dossziéinak felülvizsgálatáról. A határozat abból indul ki, hogy az
ügynök újbóli felhasználására széles körű dekonspirlódása miatt nem kerülhet sor. „M” dosszié-
ját megsemmisítették, a dossziéból korábban nyilvántartásba vett 47 személyt törölték. „B” dosszié-
ját csupán azért irattárazták, mert feltételezték – okkal -, hogy „Mátrai” ügyével később még foglal-
kozni kell, személyes panasza vagy egyéb körülmény miatt. De biztos, ami biztos, kiemelnek belőle
több iratot és megsemmisítik.

A határozat számunkra legfontosabb tárgyi része „Mátrai” elhelyezésére vonatkozik. A határo-
zat megállapítja, hogy az ezzel kapcsolatos utolsó anyagok 1961. június 16-i és 17-i keltezéssel fek-
szenek el. Ezekből a jelentésekből az derül ki, hogy ezen időpontokig „Mátrai” nem került állás-
ba! Ezért 2. 500 Ft. juttatásban részesítették. A határozatot Szombath József r. alezredes osztályve-
zető írta alá.
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Nagy ugrásra kényszerülünk a hiányzó állambiztonsági iratok miatt. Nem tudjuk, hogy „Mát-
rai” dolgozott vagy sem, elhelyezték vagy nem, de 1976. január 6-án Dr. Hantos Lászlónak a BM
Személyzeti Osztály címére küldött újabb beadványát a hírszerző csoportfőnök: Rajnai (Reich) Sán-
dor r. vezérőrnagy felterjeszti jóváhagyásra Karasz Lajos r. vezérőrnagyhoz, BM III Főcsoportfő-
nökhöz, a belügyminiszter állambiztonsági helyetteséhez. Rajnai szerint Hantos kérelme indokolt,
javasolja annak teljesítését. „… mód van illetékes munkaügyi szervek felé intézkedést tenni Dr. Han-
tos László munkaviszonya visszamenőleges elismertetésére.” (Mint említettük, hiányzott legalább
három év.)
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Tizenöt év telt el azóta, hogy az ügynök megírta levelét a belügyminiszternek, s hét évvel va-
gyunk halála (1983) előtt. Emlékeznek még milyen megjegyzéssel küldte el Biszku Béla belügymi-
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niszter „Mátrai András” panaszos levelét kivizsgálásra állambiztonsági helyettesének, Galambos
József ezredesnek 1961. március 2-án? „Ha igaz, amit ír, ne csodálkozzunk nehézségeink okán.”

Nehézségei voltak és maradtak is az állambiztonságnak, de igaza volt-e  „Mátrai
Andrásnak”?
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Újságírók, szerkesztők, sajtómunkások és az állambiztonság III. (5)

Miért hiúsult meg Fényes Tamás fotóriporter (MTI),
hírszerző ügynök izraeli kiküldetése?

Fényes Tamás (1924. december 14, Budapest, Flesch Erzsébet) – 1990. május 4., Budapest),
1951-től volt az MTI fotóriportere, csaknem 40 éves munkaviszonya alatt főmunkatársa, majd a fo-
tó rovat vezetője.

1957. február 26-án bement a budapesti amerikai nagykövetségre, hogy megérdeklődje apja két
unokatestvérének New-York-i címét, mert a válása miatt megrendült anyagi helyzetében némi segít-
séget szerettet volna kérni tőlük. Meglepetésére teljes elutasításra talált. Mikor kijött az épületből,
elővette fényképezőgépét és el kezdett fényképezni a Felszabadulás téri szovjet hősi emlékmű kö-
rül. Éppen akkor tartották karban, a munkások feltettek egy vörös zászlót is, a padokon kora tavaszi
napozók figyelték az eseményeket. Természetesen a nagykövetség épülete is látszott a képeken. 

Távozóban az Október 6 utcában a kémelhárítás (BM II/2 osztály) civil ruhás nyomozói várták,
s igazoltatás és ellenőrzés céljából előállították. Miután Fényes igazolni tudta magát, meg kellett
várnia a fényképezőgépéből kivett filmtekercs előhívását is. A képek bizonyították állítását, semmi-
lyen tiltott cselekményt nem követett el. Akkor mire gyanakodott a kémelhárítás? Arra, hogy Fé-
nyes látogatása idején rendőri előállítások történtek az amerikai nagykövetségről, s a civil ruhások
azt hitték, hogy erről az akcióról készít fényképeket a számukra ismeretlen férfi.

A helyzet tisztázása és az MTI munkatársának szabadon
bocsátása után a kémelhárítás megbízásából Fényes Tamás
többször is járt a Szabadság téri épületben. Azt a feladatot
kapta – beszervezés nélkül –, hogy próbáljon bizalmas vi-
szonyt kialakítani a beosztottakkal, így például a konzullal
vagy a sajtóattaséval. Erre azonban nem nyílt reális lehetősé-
ge, kiképzés híján járatlan volt a hálózati munkában, gyenge
angol tudása pedig alapvető akadálynak bizonyult.

A kémelhárítással  így megszakadt alkalmi kapcsolata –
amint ez Surmann György r. őrnagy, a BM II/2-a alosztály
vezetőjének egy későbbi szolgálati jegyéből kiderül -, de az
állambiztonság  nem  adta  fel  és  figyelemmel  kísérte  tevé-
kenységét. Minden oka meg volt rá. Amint kérdőíve tanúsít-
ja, a BM politikailag teljesen megbízhatónak tartja: 1945 óta
párttag, munkásőr, meggyőződéses elkötelezettsége alkal-
massá tette szemináriumok vezetésére (felsőfokú végzettség
nélkül), büntetlen előéletű, „erkölcsileg szilárd”. 

Apja  egy papír  nagykereskedés,  anyja  a  Központi  Tej-
csarnok alkalmazottja, elváltak 5 éves korában, apja 1939-

ben meghalt, anyját Németországba hurcolták, ott hunyt el 1945-ben. A gimnáziumi érettségi után
biciklis kifutó, raktáros a Parfüméria Rt. szappan-és illatszergyárában. 1944-ben munkaszolgálatra
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vonul be, Fertőrákosra, majd Mauthausenbe deportálták, ahonnan 1945 július 14-én tért haza. Au-
gusztusban belépett az MKP-ba, az egyesüléskor az MDP-be, majd az MSZMP-be. 
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Ismét az illatszer szakmában helyezkedett el, mint üzletszerző. 1946 márciusától szeptemberig
Bukarestben fizikai munkás, majd hazatérve egyik rokonának a vegyi üzemében utazó ügynök, az
üzem államosítása után 1949-ben a Fotó Kisipari Szövetkezet üzletkötője. Amikor a Ktsz beolvad a
Magyar fotó Állami Vállalatba, ott folytatja a munkáját 1950 novemberében. 1951-től az MTI fotó-
riportere, de csak 1951 és 53 között végzi el esti tagozaton a Képző-és Iparművészeti Gimnázium
fotó tagozatát, s teszi le a fényképész szakvizsgát.

1951 márciusában megnősült, házasságából született Péter fia, ám felesége rossz anyagi helyze-
tük miatt szakított vele. Ismét elvált asszonyt vesz el 1956 decemberében, akinek két lánya van elő-
ző házasságából. Őt világnézeti különbségek miatt volt kénytelen elhagyni, - mondta az állambiz-
tonságnak. 1960 márciusában harmadszor nősül: most már szakmabelit választott, az MTI fotólabo-
ránsát, egy gyermekük született.

Az állambiztonság értékelte, hogy Fényes Tamás az „ellenforradalom” alatt semmilyen ellensé-
ges pártnak vagy szervezetnek nem volt tagja, a lakásán és a munkahelyén tartózkodott. 1956 no-
vember 4. után is megjelent az MTI fotó osztályán, azonnal munkába állt, részt vett az MSZMP
szervezésében és 1957 januárjában belépett tagjai sorába. A pártban aktivista, főnökei jó munkaerő-
nek, ügyes, szorgalmas, mozgékony, fegyelmezett fotóriporternek tartják.

Apjának Amerikában élő két unokatestvérével változatlanul nem tart kapcsolatot. Annál inkább
– s ez volt a legfontosabb az állambiztonság számára – legjobb barátjával, az Izraelben, Haifában
katonai szolgálatot teljesítő századossal: Kemény Gáborral. Budapesten nyolc évig együtt jártak
iskolába,  emlékezetes  barátságuk  akkor  szakadt  meg,  amikor  meghaltak  Gábor  szülei,  ő  pedig
1946-ban kivándorolt Izraelbe. Azóta is sűrűn leveleznek. Levelezésüket rendszeres ellenőrzés alatt
tartja az állambiztonság, ebből tudja, hogy Fényes erős politikai befolyással van barátjára, hívta is
haza, de ő egyelőre nem akar jönni, arra hivatkozva, hogy szégyellné bevallani: nem találta meg
számításait Izraelben, főként anyagi körülményeivel elégedetlen.
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A BM hírszerző osztálya (II/3) megállapítja, hogy Kemény Gábor százados komoly hírszerző le-
hetőségekkel rendelkezik az izraeli hadseregben, ezért egyre irányítottabb levelezési formát igyek-
szik kialakítani vele Fényes Tamás révén, ám jól tudja: ehhez előbb-utóbb be kell szerveznie az
MTI elkötelezett fotóriporterét.

Időközben szépen felfelé ível Fényes karrierje, megbízhatóságánál fogva állami-, párt-, és kor-
mánydelegációk kísérője a világ minden részébe, személyes kapcsolatokat épít vezető politikusok-
kal, simulékony, szolgálatkész, mértéktartó, jó humorú. (Az utóbbi körébe tartozik legemlékezete-
sebb tréfája: 1966 márciusában arab öltözékben, magát lókereskedőnek kiadva jelent meg a Horto-
bágyon és bocsátkozott  üzleti  alkuba,  kezében Hasselblad típusú fényképezőgépével.  Kollégája:
Szebellédy Géza örökítette meg a derűs pillanatokat.)

1960-ban eljön az ideje, hogy a belügyi hírszerzés, a BM II/3-a alosztálya, megbízza Kovács
Sándor r. hadnagyot: szervezze be Fényes Tamást. Szeptember 14-én behívják a BM Útlevélosztály-
ra a szokásos trükkel: adat kiegészítésre van szükség ahhoz, hogy állandó kilépőt kapjon szolgálati
útleveléhez. Az MTI fotóriportere éppen egy hónapos moszkvai útjáról érkezett haza, a magyar ki-
állításon volt a kormánydelegáció kísérőjeként, szöveges fotóriportokat is készített, például a Keres-
kedelmi Kamara részére. (Az orosz nyelvben kevésbé volt jártas, akárcsak az angolban, de németül
még gimnazistaként megtanult, s fájdalmas kényszerként gyakorolta deportálása alatt.)

A beszélgetés bevezető tiszteletköreiben szót ejtettek – egyebek között – az 1957. évi Szabadság
téri  incidensről,  amelynél  Fényes  vétlen  volt  és  később sem neheztelt  a  kötelességét  végző el-
hárításra; szóba került munkásőr szolgálata, amelyről azt mondta: szívvel-lélekkel végzi az abból
adódó feladatokat is. 

Majd a hírszerző tiszt rátért az MTI útlevélkérelmére és kijelentette: meg fogja kapni az állandó
kilépőt. Ami azt is jelenti, hogy a kapitalista országokban dolgozva többször is ki lesz téve provoká-
cióknak, igyekeznek hazánk elleni tevékenységre rábírni, különböző titkosszolgálatok megkörnyé-
kezni és beszervezni. Kovács r. hadnagy a következő megfogalmazásban tért rá a lényegre:

„Szükség van arra, hogy becsületes, rendszerünkhöz hű elvtársaink segítsenek állambiz-
tonsági szerveinknek az ellenséges tevékenység felderítésében, a készülő provokációk
megakadályozásában. Különösképpen nagy szükség van az olyan elvtársak segítségére,
akik Nyugatra utaznak, mert ők közvetlen érintkezésben vannak a kapitalista környezet-
tel, igen sokat látnak, tapasztalnak. Fényes elvtársat becsületes, jó kommunistának is-
merjük. Ennek alapján kérdezzük: számíthatunk-e ilyen irányú segítségére?”

A tankönyv által előírt szöveg elhangzása után Fényes kifejtette – a jelentés szerint -, hogy teljes
mértékben egyetért az elhangzottakkal, ő a segítségadást  kommunista kötelességének tartja és
minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében.

„Fényes  elvtárs  a  jövőbeni  feladatokkal  kapcsolatosan  elmondta,  hogy  belőle  ez  a
rendszer csinált embert, ezért ő örömmel megtesz mindent, amivel a segítségünkre le-
het.”

A hadnagy felhívta figyelmét arra, hogy beszélgetésük tartalma, egész további együttműködé-
sük, tervezett kiképzési feladatai, a kapcsolattartás módja, stb. szigorú államtitkot képez, ezt rögzí-
teni is kell beszervezési nyilatkozatában. Jelentéseit a jövőben „Kockás Péter” fedőnéven írja. Ezt
követően Fényes helyben az alábbi beszervezési nyilatkozatot írta saját kezűleg.
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„Alulírott Fényes Tamás fotóriporter a Belügyminisztérium politikai nyomozó szerveivel
bizalmas kapcsolatra léptem. Tudomásul veszem, hogy a velük való megbeszélt dolgok,
az általuk adott feladatok szigorúan titkos jellegűek, amelyekről senkinek nem beszélhe-
tek.

Az általuk adott feladatok végrehajtásáért teljes erővel dolgozni fogok.

Budapest, 1960 szeptember 14.

Fényes Tamás”    

A beszélgetés további részében konkrét részletességgel áttekintették a Kemény Gáborról rendel-
kezésre álló információkat, köztük azokat, amelyek összefüggéseikben még nem voltak világosak
az izraeli hadsereg századosáról a levelezésüket ellenőrző (postai „K” – ellenőrzés) hírszerzők szá-
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mára. Végül megállapodtak abban, hogy legközelebb október 3-án találkoznak a Déryné eszpresz-
szóban.

A beszervezésről készült értékelés megállapítja, hogy a baráti hangnemű beszélgetés során a be-
szervezési jelölt jól fogadta a segítségadás kérdésének felvetését, látszott, hogy őszintén akar segíte-
ni. Kiképzésére külön terv készül, amit mielőbb végre kell hajtani. Azt követően pedig:

„Fényes Tamást kiképzése után jól fel lehet használni utazásai alkalmával hírszerzési
feladatok végrehajtására,  majd a célfeladatra:  irányított  levelezést  folytatni  Kemény
Gáborral, az izraeli hadsereg századosával. Nyelvtudása és szakmai képzettsége alap-
ján javasoljuk kiküldeni Izraelbe az Eichmann – ügy tárgyalására. Kiutazása alkalmá-
val Kemény Gáborral személyes kapcsolatot is létesíthet…”

A hírszerzés egy másik tájékozódási vonalat is kiépít a Budapesten született (1924, Hőrnig Jan-
ka) és Haifában katonáskodó Kemény Gáborhoz. Anyósa: Felber Andorné, született Heisler Bor-
bála (1913. április 29, Szabadka, Bun Gabriella) ugyanis Budapest belvárosában élt. Többször be-
idézték, kihallgatták, levelezését ellenőrizték a következők miatt. 1956 november 20-án disszidált
lányával: Felber Máriával (Budapest, 1937) Ausztriába. Előtte, 1952-től a Magyar-Szovjet Baráti
Társaság központjában dolgozott orosz nyelvű gépíróként, az MKP-nak és az MDP-nek volt tagja
1945 és 1956 között. Későbbi kihallgatásai során eltérő vallomást tett disszidálásának okáról. Egy-
szer azt állította, hogy az antiszemitizmustól tartva hagyta el az országot, máskor azt, hogy nem
akarta egyedül elengedni lányát, akivel elvált asszonyként együtt élt, de annak barátnői  rábeszélték
a meggondolatlan lépésre. Ő úgy tervezte, hogy egy-két napi bécsi tartózkodás után hazahozza. Ám
a körülmények másként alakultak és két hónapi bizonytalan várakozást követően Izraelbe történő
kivándorlásra jelentkeztek. A költségeket az izraeli hatóságok fedezték.

Izraelben a szabadkai rokonok várták őket és anyagilag is gondoskodtak róluk. Haifába került,
ahol 1957 áprilisától augusztusig héber nyelvtanfolyamon vett részt. Ám mielőtt befejezte volna,
váratlanul hazatérésének engedélyezését kérte a Tel-Aviv-i magyar követségen. Elhatározását hon-
vágyával és a számára szokatlan kinti életviszonyokkal magyarázta.

Leánya, Mária azonban maradt Izraelben. Először, mint vasúttervező a szakmájában helyezke-
dett el, majd egy nagy olajvállalat alkalmazta. Időközben megismerkedett  Kemény Gábor grafi-
kussal, kirakatrendezővel, aki miután 1946-ban elhagyta Magyarországot két évig Olaszországban
tartózkodott, azután került Izraelbe. Az arab-izraeli háborúban katonai szolgálatot teljesített, annak
befejeztével az izraeli Pénzügyminisztérium telekkönyvi csoportjánál dolgozott. Házasságkötésük
után Mária otthon maradt és a háztartást vezette. Két gyermekük született, a második után anyagi
gondjaik támadtak. Ezért is a következő információk már arról szóltak, hogy Kemény visszament a
hadseregbe, ahol századosi rangban kapott beosztást. Néha 3-4 napig távol van családjától, de ha
otthon tartózkodik, kocsi jön érte és az is hozza haza, ebből Fényes azt a következtetést vonta le,
hogy komoly beosztásban lehet. Élénk társadalmi életet él, tiszttársai gyakran megjelennek a laká-
sán. Leveleinek ellenőrzése során tudta meg a hírszerzés, hogy amikor a lakbérárak irreálisan meg-
emelkedtek, Keményék feladták bérelt lakásukat és engedéllyel beköltöztek az egyik Tel-Aviv-i lak-
tanyába, ahol lakbért nem kellett fizetni és a gyermekek ruházkodásához is hozzájárult a hadsereg.
Időnként csomagot is küldenek Budapestre Felbernének.

Felberné hazatérése után előbb a Kultúra Külkereskedelmi Vállaltnál volt orosz nyelvű gépíró,
majd a Belkereskedelmi Minisztérium elhelyezte a Budapesti Textil- nagykereskedelmi Vállalathoz.
Az állambiztonság valótlan, szándékosan félrevezető információkon kapja rajta a kihallgatások so-
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rán.  Például:  egy  korábbi  útlevélkérelmében  letagadta,  hogy Szabadkán  élő  egyetlen  testvérén,
Heisler  Györgyön kívül  bármilyen rokona lenne  külföldön,  ezzel  szemben Izraelbe  érkezésekor
több szabadkai rokona várta. Később, hol azt állította, hogy nem ismerte vejét, sosem találkozott
vele, míg kint tartózkodott Izraelben, hol azt írta lányának, hogy hozzá is mily kedves volt, míg kint
volt náluk.

A hírszerzés végül arra következtetésre jut a számára aktuálisan legfontosabb kérdésben, hogy
Felberné minden bizonnyal megismerte vejét izraeli tartózkodása alatt, de az figyelmeztette hazau-
tazása előtt, hogy ne beszéljen munkahelyéről a magyar hatóságoknak, mert azzal kellemetlen hely-
zetbe hozhatja családját. Ezért is válaszolta az állambiztonság érdeklődésére kihallgatásakor, hogy
„nincs tudomása olyan magyar származású személyről, aki idegen állam hadseregébe jelentkezett
volna szolgálatra.” A hírszerzés 1960. február 1-i feljegyzése szerint, Felber Andorné közölte lányá-
val: ősszel szándékában áll végleg kivándorolni Izraelbe, hogy unokái mellett lehessen.

Amikor Fényes Tamást kérdezte az állambiztonság
barátja, Kemény Gábor politikai beállítottságáról, Fé-
nyes mindenkor határozottan állította, hogy 1945 előtt
és után is, egészen a jelen ideig pacifista volt és fasiz-
mus  ellenes.  Pacifizmusáról  a  hírszerzők  is  meg-
győződhettek a „K”-ellenőrzés során,  amikor levelé-
ben utalt arra, hogy a katonaságról vallott korábbi né-
zetei nem változtak meg. Amikor ennek ellenére visz-
szament a hadseregbe anyagi nehézségei miatt, az őt
jól ismerő Fényes nyomban hívta haza, mert – mint ír-
ta  –  itthon  képzett  grafikusként,  kirakatrendezőként
sokkal jobb megélhetést biztosíthatott volna családjá-
nak. Ekkor válaszolta baráti őszinteséggel azt a már
említett mondatot, hogy noha honvágya van, anyagi-
lag is rosszul áll, de szégyell hazajönni, szégyellné itt-
hon bevallani, hogy nem találta meg a számítását.
Fényes  hozzátette:  Gábor  a  „felszabadulás”  előtt  is
szocialistának tartotta magát, de a szocializmusról, kü-
lönös,  idealisztikus elképzelései voltak,  s ma is  utó-
pisztikusan gondolkodik, nem a realitás határain belül mozog.

Adolf Eichmann, volt SS-Obersturmbannführer perének bírósági tárgyalása 1961. április 11 és
december 15 között zajlott Izraelben, Jeruzsálemben, Eichmannt 1962. május 31-én felakasztották
Ramiában.

Ki képviselje a magyar sajtót a tárgyaláson, kik azok a megbízható, elkötelezett sajtómunkások,
akiknek kiküldetését javasolják a sajtószervek, s a legfelsőbb döntési szintén is támogatásra számít-
hatnak? – ez a kérdés jár körbe 1960 nyarától az illetékeseknél.

A belügyi hírszerzés egyik szeptemberi jelentése szerint már biztos értesülésük van arról, hogy a
Minisztertanács Tájékoztatási Hivatala három újságírót akar kiküldeni, fotoriportert egyáltalán nem.
A következőket nevezik meg:

Réti Ervin, 
Paál Ferenc 
Loránt László Endre.
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A hírszerzés Loránt személyével egyetért, hiszen „Urbán” fedőnéven az ő titkos munkatársuk az
MTI-nél,  1959  novemberében  szervezték  be.  Itt  írtam róla:  http://www.utolag.com/Ilkei/Ujsagi  -  
rokSzerkesztokSajtomunkasokIX/UjsagirokSzerkesztokSajtomunkasokIX.htm

Réti Ervin és Paál Ferenc személye ellen azonban tiltakoznak. Meg is indokolják, hogy miért.
Ellenvetésük szó szerint így hangzik:

Réti Ervin. „Az ellenforradalom alatt kompromittálta magát. A szovjet csapatok bevo-
nulása után a jugoszláv követségre menekült. Tevékenysége miatt a karhatalom abban
az időben őrizetbe vette. Kizárt párttag.”

Paál Ferenc. „A II. világháború előtt Csehszlovákiában a legreakciósabb lapnak, a Ma-
gyar Hírlapnak volt a munkatársa. Cikkeiben dicsőítette Mussolinit és Francót. Amikor
a Felvidéket Magyarországhoz csatolták, Jaross belügyminiszter lapjához került belső
munkatársnak. Zsidó származása ellenére a háború végéig átmentették, mint a haza hű
emberét. Feltehetően rendelkezik Csehszlovákiából Izraelbe származott cionista kapcso-
latokkal is.”

Helyettük a hírszerzés javasolja kiküldeni a következőket:

Kovács István. „A Népszabadság külpolitikai rovatának munkatársa. Az ellenforrada-
lom előtt szervünknél dolgozott a tájékoztatási alosztályon. Operatív munkára is fel le-
het használni. Rendes, becsületes elvtárs és jó újságíró.”
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Fényes Tamás. „Az MTI fotóriportere. Párttag, az ellenforradalom alatti időben is jól
megállta a helyét. Szakmailag jó híre van, párt-és kormányküldöttségeket szokott kül-
földre kísérni.  (Legutóbb a moszkvai kiállításra utazott  kormányküldöttséget kísérte.)
Beszervezésével foglalkozunk egy konkrét izraeli üggyel kapcsolatban. Ebből a szem-
pontból is hasznos lenne a kiküldése.”

Ezt az 1960. szeptember 3-án kelt jelentést Vadász Tibor r. őrnagy írta alá.
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Az elvi és személyi kérdések is legfelső szinten, az  MSZMP Politikai Bizottságának ülésén
dőltek el. A per kapcsán követendő külpolitikai alapelvekről kétszer is tárgyalt a PB, előbb 1960. jú-
nius 28-án, majd október 11-én. Az utóbbin megváltoztatta eredeti határozatát, s egyúttal elfogadta
Szirmai Istvánnak, a Központi Bizottság titkárának javaslatát a Jeruzsálembe kiküldendő újság-
írókról, azokkal az instrukciókkal együtt, amelyekkel ellátják őket. A névsort Szirmai István hozta
nyilvánosságra. Eszerint:

Barcs Sándor az MTI-t,
Koncsek László a Népszabadságot,
Pethő Tibor a Magyar Nemzetet tudósítja.
Magyar fotóriporter kiküldését Szirmai feleslegesnek tartotta. A PB vigyázott arra, hogy a kivá-

lasztottak között véletlenül se legyen „érintett”. (Koncsek László például korábban katolikus pap
volt.)

A három tudósítón kívül természetesen mások is írtak a hazai sajtóban az eseményekről. Így pél-
dául a tanúként megidézett, kiutazott, de a bíróság által végül is meg nem hallgatott Lévai Jenő tör-
ténész,  holokausztkutató,  akinek neve  alatt  a  párt  által  szükségesnek tartott,  300 oldalas  doku-
mentum kötet jelent meg Budapesten „Eichmann Magyarországon” címmel, angol, német és fran-
cia nyelven, de magyarul nem.

Lévai az Ország-Világban, a Magyar-Szovjet Baráti Társaság hetilapjában is cikksorozatot írt.  
Komlós János volt államvédelmi őrnagy a  Magyar Nemzetben publikált többször.(Itt írtam róla:
http://www.utolag.com/Ilkei/MTVII/MTVII.htm).

 

Sós (Schlesinger) Endre újságíró, a Magyar Izraeliták Országos Képviseletének (MIOK) elnö-
ke, az állambiztonság „Sipos” fedőnevű hálózati ügynöke (BM II/5-c) pedig az Új Élet című zsidó
felekezeti lapban, amelynek főszerkesztője volt, nem különben a Magyar Nemzet főmunkatársa 25
évig.
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1960. május vége és 1962. június eleje – Eichmann elfogása és kivégzése – között a három ve-
zető napilapban: a Népszabadságban, a Magyar Nemzetben és a Népszavában csaknem 400 újság-
cikk jelent meg.

De mi változott meg az MSZMP PB 1960. június 28-i és október 11-i ülése között? A június 28-
án  meghatározott  követendő  alapelvek  arra  az  előterjesztésre  támaszkodtak,  amelyet  a  külügy-
miniszter első helyettese: Péter János és az MSZMP Külügyi Osztályának vezetője: Hollai Imre
nyújtott be a Politikai Bizottságnak június 24-én. Ebben az szerepelt, hogy követelni kell Izraeltől
Eichmann kiadatását a Magyarországon elkövetett bűncselekményei miatt, az itt lefolytatandó pert
pedig a nyugatnémet revánspolitika mögött megbúvó fasiszták leleplezésére kell felhasználni, meg-
zavarva ezzel az izraeli-NSZK kapcsolatokat. (amelyek egyébként ebben az időben javultak.) Szir-
mai István ehhez még hozzátette: Eichmann olyan információkkal rendelkezik, amelyek „az izraeli
kormányt és a cionista mozgalmat súlyosan kompromittálják”, mert az izraeli politikai vezetésnek
közismerten „voltak összeköttetései a Gestapóval.”  Ezért a per nemcsak az NSZK, hanem Izrael
„leleplezésére” is alkalmas. (Szirmai a Hasomér Hacair ifjúsági cionista mozgalomban kezdett el
politizálni szülőföldjén, Erdélyben.)

Kádár János el akarta kerülni, hogy a per hosz-
szan  elnyúló  tárgyalásairól  szóló  tudósítások  túl-
ságosan  középpontba  állítsák  a  holokauszt  esemé-
nyeit  és  a  zsidókérdést  Magyarországon.  „Az  nem
lesz célszerű, hogy minden lap első négy oldala ezzel
legyen tele. Ezt nem kell csinálni.” Kellő hangsúllyal
mutatott  rá:  „nem jó  ezekből  a  nyomorult  fasiszta
ügyekből kizárólag zsidókérdést csinálni”,  mert „ez
nem zsidókérdés,  ez  a  fasizmus és  az  antifasizmus
kérdése.”  „Ha  mi  ebben  a  dologban  fellépünk,  a
döntő az legyen, hogy ez az Eichmann magyar ál-
lampolgárok százezreit  gyilkolta  meg.  Ennek a vo-
nalnak  kell  erősnek  lennie,  ne  az  a  vonal  legyen,
hogy zsidókérdést csinálunk ebből az ügyből. Eich-
mann nem csak zsidókat gyilkolt meg, mások is vol-
tak ott.” 

Az október 11-i PB ülés ezért változtatott az ere-
deti terven és nem tekintette fő céljának Izrael és az
NSZK egyszerre történő bírálatát. A holokauszt és a
zsidókérdés mérsékelt megközelítését ajánlotta, nem sértve így a meghatározó szovjet álláspontot
ebben a kérdésben.

Térjünk vissza röviden Fényes Tamás („Kockás Péter”) hírszerző hálózati pályájára.
Az ügynök egy ideig még tovább folytatta baráti levelezését Kemény Gáborral, az izraeli hadse-

reg századosával, miközben két dologban reménykedhetett: vagy lesz még alkalma kijutni hozzá Iz-
raelbe, vagy sikerül meggyőzni: térjen haza. Egyik sem következett be. Ellenben megváltozott az
egykor még baráti hang, s egyre inkább ellenségessé vált, amit a levélellenőrzés során a hírszerzés
is észrevett és 1962. május 17-én értelmetlennek találta a folytatást. Tapasztalatait egyetlen mondat-
ban foglalta össze:
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„Kemény Gábor Kockás leveleire olyan vad cionista szellemben válaszolt, ami kétség-
telenné tette, hogy őt ezen az úton nem tudjuk megközelíteni.”

Noha „Kockás” fotóriporteri  pályájából még negyedszázad vissza volt  az MTI-nél ,  s egyre
gyakrabban utazott a nagyvilágban, tehát nem szűntek meg hírszerző lehetőségei, a belügyi hírszer-
zés (BM II/3-i) 1962. május 25-én kizárta a hálózatból. Fényes párttagsága nem lehetett akadály,
mert a felsőbb pártszervek általában hozzájárulásukat adták a fontos hálózati munkához, ha azt az
állambiztonság kérte. De a hírszerzés most nem kérte.

Fényes Tamás a Luxor eszpresszóban írta meg Titoktartási Nyilatkozatát, ahol kapcsolattartó
tisztjével találkozott.

„Alulírott Fényes Tamás a mai napon tudomásul veszem, hogy a Belügyminisztérium
szerveivel való kapcsolatom megszűnt. Tudomásul veszem továbbá, hogy a fennállt kap-
csolat szigorú államtitkot képez, arról senkinek, semmilyen körülmények között nem be-
szélhetek.

1965. május 25.                                                                                                                              Fényes Tamás”

Fényes Tamás beszervezés nélkül sem akarta megszakítani a kapcsolatot az állambiztonsággal,
ezért felajánlotta, hogy ha őszre tervezett afrikai utazása „A Céget” érdekli, ő szívesen áll a rendel-
kezésére. Azt a választ kapta, hogy a hálózatból való kizárás nem jelenti a kapcsolat megszűnését,
ismeri a telefonszámot, amelyen jelentkezhet, így várják hívását az afrikai út előtt is.

[„Szemtől szembe az afrikai emberrel” címmel a Fotóművészet 1971/2 száma közölte afri-
kai felvételeit. 1977-ben a Fővárosi Művelődési Házban volt látható „A harmadik világban”
című egyéni kiállítása. 1982-ben a Műcsarnokban rendezett egyéni kiállításán mutatták be
fotóit „Emberöltő” címmel, kiállítási katalógusához Bereczky Loránd írt bevezetőt. 1983-
ban SZOT-díjat  kapott.  A „Hat ország fotos szemmel” a  Fotó 1966/8.  számában jelent
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meg, a „Kairó” c. fotóalbum (többekkel) 1970-ben. 1987-ben a „Magyar fotográfia ’87” cso-
portos kiállításon szerepeltek képei a Műcsarnokban. 1990-ben bekövetkezett halálakor a
Fotó és a Népszabadság méltatta művészetét.]
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Újságírók, szerkesztők, sajtómunkások és az állambiztonság III. (6)

Zay László („Zuglói”) evangélikus lelkész, 
Rózsa Ferenc díjas újságíró, 

„szívesen tájékoztatta a BM. politikai nyomozó szervét”

A Rózsa Ferenc díj a magyar kommunista újságírás legmagasabb szakmai elismerése volt 1960
és 1989 között. A párt a legelkötelezettebb és legmegbízhatóbb szolgálóit tüntette ki vele, pártonkí-
vülieket a legritkábban. A MÚOSZ Elnöksége tett javaslatot és az MSZMP Agitációs és Propaganda
Bizottsága döntött. (A kiválasztottak nem egyszer egyúttal az állambiztonság bizalmára is rászol-
gált, elismerésre méltó hálózati személyek voltak.)

A megbecsült  sajtómunkások  névsorából  olyanokra  emlékeztetünk,  mint  például:  Boldizsár
Iván, Barcs Sándor, Pálfy József, Rényi Péter, Pethő Tibor, Róbert László, Ipper Pál, Sugár András,
Aczél Endre, Avar János, Baló György, E. Fehér Pál, Heltai András, Komlós János, Kalmár György,
Vince Mátyás, Sándor István, Várkonyi Tibor, Gyulai István és még sokan mások.

1988-ban, a MÚOSZ egy példányban készült javaslatát Megyeri Károly főtitkár írta alá, a párt-
központban Berecz János láttamozta. A kitüntetésre várók sorában Mester (Messinger) Ákos és Ka-
tona Éva között többek meglepetésére feltűnt egy pártonkívüli evangélikus lelkész, újságíró, koráb-
ban az Evangélikus Élet szerkesztője, 1957-től a Magyar Nemzet munkatársa, 1972-től a kulturális
rovat helyettes vezetője, 1982 decemberétől a szerkesztőbizottságnak is tagja, aki – biztos, ami biz-
tos – a teológia után elvégezte a Marxizmus-Leninizmus Esti Egyetem esztétikai tagozatát is. A
MÚOSZ kulturális  szakosztályának alelnöke,  a film-és tévékritikus tagozat titkára. A neve:  Zay
László. Az állambiztonság II/5-c alosztályán korábban „Zuglói” fedőnéven tartották nyilván. A po-
litikai rendőrség „c” alosztályának feladata a „klerikális reakció” elleni harc volt, egyházak, feleke-
zetek, szerzetesrendek, szekták megfigyelése, ellenőrzése, elhárítása. Az alosztály vezetője: Berényi
István r. őrnagy. Zay informátorként való beszervezését 1957. december 18-án hajtotta végre Baji
László r. nyomozó százados hazafias alapon, arccal az evangélikus egyház felé. Ezt rögzíti elérhető
6-os kartonja.

Zay László  1989-ben megkapta  a  Rózsa Ferenc  díjat,  a  kommunista  újságírás  legmagasabb
szakmai elismerését.

[Munka dossziéját még 1960-ban lezárták és megsemmisítették, Beszervezési dossziéja
azonban megmaradt és 3.1.1. B-92019 számon ma is olvasható az Állambiztonsági Szol-
gálatok Történeti Levéltárában. Beszervezésére előbb társadalmi kapcsolatként, majd in-
formátorként utalnak az állambiztonsági iratok, ám mivel beszervezési nyilatkozatot nem
írattak alá vele, jelentéseit megsemmisítették, formálisan hiányoznak a titkos együttműkö-
dés azon bizonyítékai, melyeket a 2003. évi III. tv. megkíván a hálózati személy fogalmá-
nak kritériumaiként.]
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1927. május 4-én született Sopronban. Anyja Dénes Erzsébet háztartásbeli, apja Zay Ödön kato-
natiszt, akit 1941-ben nyugdíjaztak, 1947-ben hunyt el.
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Budapesten érettségizett kitűnő eredménnyel. Néhány hó-
napos műegyetemi tanulmányait megszakította, hogy irodal-
mi pályára lépjen, de családi okokból ezt a tervét is megvál-
toztatta és 1946-ban beiratkozott a soproni evangélikus teoló-
giára. Miután özvegy édesanyja 1950-ben elveszítette nyug-
díját, Dezséry László püspök az utolsó éves teológiai hallga-
tót beosztotta a budapesti kelenföldi lelkészi hivatalba segéd-
lelkészi megbízatással. Tanulmányait befejezve Cinkotára ke-
rült segédlelkésznek, majd rövid ideig Kőbányára. Ebben az
időben már külső munkatársa az Evangélikus Életnek. 1952-
ben a  Deák téri  templomban előbb  Kemény Lajos  esperes
közvetlen munkatársa,  majd a gyülekezet  segédlelkésze,  az
esperest annak halála után helyettesíti. Közben az  Evangéli-
kus Élet állandó munkatársa lesz, korrektora, esetenként se-
gédszerkesztője.

1952-ben megnősül, felesége Gras Lenke, a Semmelweis
Orvostudományi  Egyetem II.  sz.  Szemklinikájának asszisz-
tense.  Két  gyermekük  született,  Balázs  (1963)  és  Péter

(1966).
Ilyen előzmények után nevezik ki 1954-ben ügyvivő lelkészként az evangélikus egyház sajtó-

osztálya vezetőjének és az Evangélikus Élet szerkesztőjének. 1956. október 18-án azonban lemon-
datják és elbocsátják állásából. Ezt mindvégig önkényesnek és jogtalannak tartja, azt írja 1958-ban:
„… a fokozódó ellenforradalmi nyomás hatására lemondásra kényszerítettek”, Dezséry László püs-
pök „a reá nehezedő ellenforradalmi nyomás hatására rábeszélt a kényszer elfogadására és állá-
som elhagyására, ami akkor az ellenforradalmi ostrom idején gátszakadás jellegű volt.”

Ugyanakkor az állambiztonság úgy látta, hogy ekkor már
(1956 októberében) Zay László lelkiismereti okokból is azzal
a gondolattal foglalkozott, hogy az egyházi szolgálatból kivá-
lik és korábbi irodalmi szándékainak megfelelően az újság-
írásban próbál elhelyezkedni.

Ez azonban eléggé kilátástalan volt 1957 elején segítség
nélkül. Az egyházi elhárítás (BM II/5-c) azért kezdett foglal-
kozni Zay László személyével és kapcsolatot létesíteni vele,
mert mint megállapították:

„ ebben az időszakban az egyház (ti.: az evangé-
likus) vezetése az ellenforradalom alatt felszínre
került  reakciós erők kezében volt,  Ordass Lajos
és társai.” „… a volt püspök intézkedése folytán,
ilyen reakciós vezető került Botta István evangéli-
kus lelkész személyében az evangélikus sajtó osz-
tály élére.” „A távolabbi célunk „Zuglóival” az
volt, hogy Ordass Lajos klikkjének és Botta István
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eltávolítása után az evangélikus egyház sajtó osztályára jelentős beosztásba helyeztet-
jük.”

A folyamat azonban időigényesnek ígérkezett. Ezért Zay Lászlóval fel kellett venni a hivatalos
kapcsolatot, s el kellett helyezni valahol újságírónak. Először 1957. augusztus 6-án találkozott vele
a Belvárosi Kávéházban Baji László rendőr nyomozó százados és Győri Vilmos rny. főhadnagy.
Mint később megállapították:

„Kezdettől fogva igen készségesnek mutatkozott, szívesen tájékoztatta a Belügyminisz-
térium Politikai Nyomozó Szervét az evangélikus egyház belső helyzetéről.”

A jelentések szerint Zay elmondta: az „ellenforradalom” utáni egyházi vezetés a haladó papság
háttérbe szorításával a maga reakciós elemeit vitte be az egyházi tisztségek túlnyomó többségébe.
Emiatt a haladó papság körében igen nagy az elkeseredés és nem ellenőrizhető a vezetők tevékeny-
sége. Saját személyére vonatkozón kifejtette: amennyiben az evangélikus sajtó osztályon létrejön
egy sajtó tanács, abban szívesen részt venne, de gyülekezeti lelkészi állást nem kíván vállalni két
okból. Az egyik: ez az egyházi vezetés a teológiában nem képviseli azt a társadalmi fejlődéssel pár-
huzamos haladást, amit a korábbi (tehát az 1956 októbere előtti) vezetés megpróbált képviselni és
aminek ő is híve volt. Noha a régi vezetők közül egyesek – különösen Dezséry László – bizonyos
túlzásokba estek, amelyek őt is népszerűtlenné tették az akkori politikai légkörben. A másik: nem
tudna kellőképpen együttműködni az új vezetéssel, ezért egyéni ambíciói az írói-újságírói munka
felé vonzzák.

Ám rögtön hozzátette: ez nem jelenti az egyháztól való elszakadását, megtartja kapcsolatait, kü-
lönös tekintettel a béke misszióra, aminek újságíró munkájában is hangot kíván adni. Elképzelése
szerint, a Hazafias Népfront megindítandó lapjában szükség lenne egy egyházi rovatra, „ahol a ha-
ladó gondolkodású papok és egyházi személyek szólalhatnának meg a szocializmus építésének szel-
lemében, elősegítve a békemozgalom kiszélesítését, az állam és az egyház közötti viszony helyes
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alakítását.” Erre vonatkozóan mindjárt át is adta írásba foglalt, kidolgozott tervezetét, amit egyezte-
tett az Állami Egyházügyi Hivatallal. (Bár – jegyezte meg – nem vallja magát kommunistának, van-
nak kérdések, melyekben nem ért egyet, igen sokban azonban egyetért, „sokat tanul is tőlük és tisz-
tában van azzal, hogy a hibák ellenére is a haladást képviselik.”)

Mivel Zay kijelentette, hogy máskor is szívesen áll a BM képviselőinek rendelkezésére, az al-
osztály nyomban megkezdte a társadalmi kapcsolat kiépítését, s fokozatos módon történő beszerve-
zését hazafias alapon. Ennek a folyamatnak lett az eredménye 1957. december 18-án történt be-
szervezése informátorként, „Zuglói” fedőnéven az evangélikus egyház vonalán. Állambiztonsági
nyilvántartó kartonja szerint, a beszervezést említett első tárgyalópartnere: Baji László rny. százados
hajtotta végre.

A biztató együttműködésnek már szeptember 15-től volt előzetes eredménye Zay számára: a
Lapkiadó Vállalat  alkalmazásában szerződéses  munkatársként  dolgozhatott  a  Hazafias  Népfront

lapjánál, a Magyar Nemzet szerkesztőségében. [Elhelyezését személyesen a II/5 osztály veze-

tője: Hollós (Holzschlag) Ervin r. alezredes intézte.] 1961-től belső munkatárs a lapnál, 1972-
től a kulturális rovat helyettes vezetője, 1982-től a szerkesztő bizottság tagja. Szakszervezeti bizal-
mi, később szakszervezeti titkár, érdekvédelmi munkájáért kétszer kap kitüntető oklevelet. Ismeret-
terjesztő munkáját a TIT jutalmazza. A magyar-szovjet barátság erősítésében végzett tevékenységé-
ért kitüntetik az MSZBT aranykoszorús jelvényével. Egyre többször jár külföldön, Keleten és Nyu-
gaton egyaránt, a Magyar Nemzet tudósítójaként, filmes küldöttségekkel vagy filmfesztiválok egyé-
ni meghívottjaként. Írásai megjelentek a Népszabadságban, a Magyarországban, a Filmvilágban, a
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Film Színház Muzsikában, az Esti Hírlapban, publikált az NDK egy-két szaklapjában, s megszólalt
a Magyar Rádióban.

Mihályfi  Ernő,  a  Magyar  Nemzet főszerkesztője  1969.  június  14-i  személyi  minősítésében
egyebek között így jellemzi:

„Az a munkatársa a kulturális rovatnak, aki termékeny, jó nyugtalansággal keresi a szo-
kott munkaköréből azokat az átjárókat, amelyek a film világából, a filmesztétikából az
általánosabb újságírás felé kivezetnek. Érezhetően időnként megújulni akar ezekben a
kirándulásokban, frissen tartani a szemlélet- és írásmódját, próbára tenni magát a leg-
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különbözőbb szerkesztőségi műfajokban. Rendkívül munkabíró, már-már annyira, hogy
önkíméletre intendő, feszítetten szorgalmas, s ez - egyelőre legalábbis -, csak ritkán vi-
szi rutinmunkára.”

Miközben sikeresen emelkedik újságíró pályáján, elkeseredett vitákat folytat saját egyházával
rehabilitációjáért az 1956 októberében történt, szerinte jogtalan, méltatlan és megalázó elbocsátása
miatt. Levelei püspökéhez, az Evangélikus Egyházegyetem Tanácsához, a Művelődési Minisztéri-
um Egyházügyi Hivatalához fájdalmas sebeket tépnek fel, s kevés megértésre találnak. Ezzel párhu-
zamosan próbálja helyzetbe hozni az egyházi elhárítás, mert nem adta fel azt a tervét, hogy „Zugló-
it” az evangélikus egyházban vezető pozícióhoz jutassa, akár sajtó vonalon, akár a szervezeti hie-
rarchiában. A BM II/5-c alosztály ezt így fogalmazza meg 1960. június 23-án:

„Ez az elgondolás kezdetben az ÁEH [Állami Egyházügyi Hivatal] elgondolásával is
találkozott, későbbi időben azonban az egyházpolitika alakulása ezt nem tette lehetővé,
bár ez hosszú ideig nem volt eldöntött kérdés, amelyet alátámaszt az is, hogy 1960 janu-
árjában is folytattak az ÁEH részéről olyan megbeszélést vele, amely arra engedett kö-
vetkeztetni, hogy őt egyházi munkára kívánják igénybe venni.”

Milyen  egyházi  munkáról,  beosztásról  volt  szó?
„Szamosi László” ügynök, aki azonos volt Ottlyk Ernő
későbbi (1967 – 1982) evangélikus püspökkel, 1960. ja-
nuár 23-án jelentette az állambiztonságnak, hogy Gádor
András, az Evangélikus Élet felelős szerkesztője hallga-
tózott (sic!) az Állami Egyházügyi Hivatalban Grenák
Károly szobájának ajtaja előtt, s hallotta, arról tárgyal-
tak Zay Lászlóval, hogy ő lesz a déli egyházkerület fel-
ügyelője Darvas József író után. Ezt valószínűsítette az
az információja, amit Pálfy Miklós, evangélikus teoló-
giai dékán tudott meg „egy vezető pártembertől”: Zay-
nak közelebb kell kerülnie az evangélikus egyházhoz.
Ezért is kérte Grenák Károly az Evangélikus Élettől Gá-
dor András útján, hogy közöljön cikkeket Zay László-
tól. Mindezzel szemben állt az az ismert várakozás, mi-
szerint  Káldy  Zoltán,  a  Déli  Egyházkerület  püspöke
(1958-1987), az állambiztonság „Pécsi” fedőnevű ügy-
nöke Szalatnai Rezső írót fogja jelölni a déli kerület fel-
ügyelői tisztjére, s ebben a szándékában „az egyházmentő erők bizalmát élvezi”, - jelentette „Sza-
mosi”. Jelentésére megjegyzésként írta kapcsolattartó tisztje, Lovász Imre r. százados:

„Amennyiben Zay László vállalná a déli egyházkerületi felügyelőséget, úgy az részünk-
re előnyös volna, mert Zay Lászlót Ordassék magatartása miatt üldözték ki az egyház-
ból.”
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„Szamosi” ügynök következő, január 31-i jelentésében már arról számolt be, hogy Káldy Zoltán
püspök  („Pécsi”) a nászútjáról hazatérve tombolt  a távollétében történtek miatt.  Egyfelől azért,
mert Zaynak cikkei jelentek meg az ÁEH biztatására, s az Albert Schweitzerről írt megemlékezésé-
ben a neve nagyobb betűvel volt szedve, mint az övé. Másfelől azért, mert a sajtóosztály élére vagy
a déli egyházkerület felügyelői székébe akar kerülni. „Káldy élesen tiltakozik az egyházi baloldal-
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nak ilyen megerősítése ellen.” – jelenti „Szamosi”, hozzátéve: nagy a felháborodás Káldy köreiben,
valójában azért, mert félnek Zaytól. Lovász Imre r. százados most sem állja meg megjegyzés nélkül:

„Káldy püspök kifakadása nem annyira hiúsági kérdés, mint azt feltünteti, lényegében
tudomással bírhat arról, hogy Zay Lászlót, aki leszerelt evangélikus lelkész, az ÁEH fel-
ügyeleti tisztségbe akarja beállítani. Operatív szempontból előnyök származnának belő-
le és erre Zay is vállalkozna, ha sikerül a bejutás.”

Az egyházi elhárítás sokoldalúan tájékozódik „Zug-
lói” esélyeiről. Úgy látják: túl korán szivárgott ki a hír a
helyzetbe hozásról,  „már az egész egyház tud erről a
tervről”,  s  „Zay  személyét  a  püspökök  nem támogat-
nák”, Szalatnai Rezső esélyei jobbak.

Zay László foglalkoztatását, „B” és „M” dossziéi őr-
zését 1960. június 6-án Baji László r.  századostól Lo-
vász Imre r. százados veszi át a BM II/5-c alosztályon.
Áttekinti  és  értékeli  „Zuglói”  tevékenységét,  amelyet
társadalmi  kapcsolatként  és  informátorként  végzett.
Megállapítja azokat a tényeket, melyeket a „B” dosszié-
jában található személyi minősítése is tartalmaz, kiemel-
ve,  hogy kezdettől  fogva igen készségesen segítette  a
Belügyminisztérium politikai szervét.

„Zay László a Belügyminisztérium politikai szer-
véhez való viszonyában a népi demokrácia mellet-
ti meggyőződéséről tanúskodik. Kapcsolattartójá-
hoz mindenkor feltétlen bizalommal és őszinteség-
gel tartozott.  Írásbeli jelentései tárgyilagosak, amelyet többoldalú hálózati jelentések
igazolnak. […] Szóbeli és írásbeli véleményt adott az evangélikus egyház vezetőiről és
lelkészeiről, tájékoztatást adott az ev. sajtóosztály belső helyzetéről, feljegyzést készített
a protestáns egyház béke munkájával kapcsolatban, javaslatot az egyházon belüli sze-
mélyi változásokra, lelkészek jellemzésével.”

Az egyházi elhárítás úgy értékelte: Zay felismerte, hogy az egyház a társadalmi fejlődéssel nem
tud lépést tartani. S bár az egyházi szolgálatból kilépett, nem szakadt el teljesen az evangélikusok-
tól, egyes vezetőkkel, régi lelkész társaival alkalomszerű kapcsolatot tartott, lojális haladó gondol-
kodásával hatni tudott környezetére. Ám a világi pályán történt sikeres elhelyezkedése után egyre
aktívabb, társadalmilag hasznos munkát a sajtó területén végzett nagy kedvvel és odaadással, amit
az állambiztonság tudomásul vett és nem erőltette visszatérését egyházi pozíciókba.

Ezek után 1960. június 23-án megszületett a döntés:

„Javasoljuk a hálózatból való kizárását nyilatkozatvétel [ti.. titoktartási nyilatkozat]
nélkül, mivel beszervezéséről sem vettünk fel nyilatkozatot. Kizárása után javasoljuk
szükség szerint társadalmi kapcsolatként foglalkoztatni.”
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Kizárását Hollós Ervin r. alezredes, a BM II/5 osztály vezetője engedélyezte.
Mindig érdekes, hogyan alakul a hálózatból kizárt személy további sorsa az állambiztonságnál,

mikor, kik érdeklődnek iránta, kik vennék fel a kapcsolatot vele további foglalkoztatás céljából.
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A polgári titkosszolgálatok 1962 augusztusi átszervezése után, amikor megalakul a BM III. Fő-
csoportfőnöksége 5 csoportfőnökséggel, a volt II/5-c alosztály utódja: a III/III/1-c áttanulmányozza
„Zuglói” iratait, s Bodor Ernő r. őrnagy megállapítja, hogy:

„Zay Lászlónak a BM. szerveihez való viszonya jó. Az ev. egyház helyzetét ismeri. A ké-
sőbbiekben a vele való kapcsolat felvételére veszünk irányt.”

 

1976 júliusában a  kémelhárítás  (BM III/II.  Csoportfőnökség)  1-b alosztálya tanulmányozza
Zay László „B” dossziéját. Szándékának komolyságát jelzi, hogy Révész Imre r. ezredes osztályve-
zető és Nagy József r. alezredes alosztályvezető kéri a tanulmányozási idő 30 nappal való meghosz-
szabbítását a BM Nyilvántartó Központjától. Nem tudni, milyen következtetésre jutnak, de annak
írásos nyoma van, hogy szeptemberben már ők nyilatkoznak arról: nem emelnek kifogást Zay Lász-
lónak az NSZK-ba szóló, szolgálati útlevele kiadása ellen. 1977. május 3-án hasonlóképpen nyilat-
koznak, amikor Zay Olaszországba, Ausztriába és Svájcba kér turista útlevelet.

A kémelhárítás ezután megpróbálja szorosabbra zárni az együttműködést „Zuglóival” és bevon-
ni egy bizalmas nyomozásba, amely a „Dénes” fedőnevű célszemély ellen folyik. Május 31-én a III/
II-1-b alosztály beosztottja: Zsolnai Tamás r. százados személyes találkozik Zay Lászlóval az Út-
levél Osztály egyik helyiségében. A találkozóra meghívja Lovász Imre r. alezredest a III/III-1 Osz-
tályról, „Zuglói” korábbi kapcsolattartó tisztjét. Meglepő jelenet zajlott le. Lovász üdvözölte Zayt,
emlékeztette régi együttműködésükre, Zay azonban nem emlékezett rá, nem ismerte fel, vagy nem
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akarta felismerni. Arra hivatkozott, lehet, hogy azok között a belügyi illetékesek között volt, akikkel
annak idején tárgyalt, de 20 év távlatából ténylegesen már nem emlékszik rá.

Ami a kapcsolatfelvétel konkrét tárgya volt, arról elmondta: többször volt a „Dénes” fedőnevű
célszemély lakásán filmvetítéseken, de hiányos angol nyelvtudása miatt nem értette a filmeket, ezért
részvétele egyre terhesebb lett a meghívottak körében.

A kémelhárítás ezért feladta eredeti tervét. Annak ellenére, - jegyezte meg -, hogy Zay továbbra
is az V. Deák tér 4. sz. alatti evangélikus házban lakott, s baráti kapcsolatai továbbra is megmarad-
tak az egyházi körökkel.

Egy lényeges mondatot azonban megörökített Zaytól a kémelhárítás 1977. június 20-án kelt je-
lentése. Így hangzott:

„A továbbiakban elmondta, úgy érzi, a sajtó területén megtalálta a helyét. Utólag visz-
szagondolva, nem lett volna jó vezetője az egyháznak. Hiányzik belőle a szükséges dip-
lomáciai érzék.”

Ezután újabb 11 év telik el. Két szűk esztendővel a rendszerváltozatás előtt, az egyházi elhárítás
még egy kísérletet tesz, amikor igen kecsegtető ajánlattal lepi meg Zay Lászlót. Horváth István r.
főhadnagy jelenti 1988. augusztus 22-én, hogy megürült az Evangélikus Élet c. hetilap felelős szer-
kesztői posztja. Zay László újságíró, ev. lelkész, a Deák téri gyülekezet presbitere, akit baráti szálak
fűznek  Harmati Béla újonnan megválasztott püspökhöz, alkalmas és esélyes lenne a szerkesztői
feladatok ellátására és egyúttal „információszerző hálózati funkció ellátására, sőt, a szóba került ál-
lás betöltését követően pozitív befolyásolás kifejtésére is.”

A politikai rendőrségnek azonban sajnálattal kell megállapítania azt, amit a jelentés utolsó mon-
data így összegez:

„Az egyházvezetés és „Zuglói” közti tárgyalások nem jártak eredménnyel. „Zuglói” a
felkínált állást nem fogadta el, ezért tanulmányozását befejeztük. Mivel „Zuglói” hír-
szerző lehetősége ezzel megszűnt, ismételt beszervezésétől elálltunk.”
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Az első 3 év a 32-ből: 1988 – 1990

Lakitelek, Magyar Televízió, MDF

Duray Miklós mondja Koltay Gábor „Trianon” című dokumentumfilmjében. (Mozi változat,
teljes dokumentumfilm, 2: 08: 32.)

„Meg voltam róla győződve, hogy a kommunizmus megbukik, és megbukik ez a hata-
lom. A puha változásnak az lett a következménye, hogy az egypártrendszerből többpárt-
rendszer lesz, de a formális demokrácia csak úgy alakulhat ki, hogy a leköszönő hata-
lom ellenőrizni fogja ennek a kialakulását. És ez történt mindenütt. Tény az, hogy ha a
rendszer nem forradalmi úton változik meg, hanem a leköszönő hatalom vezényletével,
vagy legalább is ellenőrzése alatt, akkor az sehova máshova nem vezethet, mint a hata-
lom átmentéséhez.

Az 1989-90-ben úgymond vereséget szenvedett hatalmi elit és annak pártja, egy kis le-
porolással legitim parlamenti  politikai erővé vált  a rendszerváltozás után.  Ez olyan,
mint hogyha Napóleon elűzése után a francia király visszahívta volna a legyőzött Napó-
leont. A rendszerváltozás úgy zajlott le, hogy – úgymond – helyt adott a Bourbon restau-
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rációnak. Ez valószínűleg nem véletlen. Valószínűleg nem véletlen, hogy ha mindenütt
ez történt, akkor ez nyilván így volt valahol megtervezve.

Már 1990 tavaszán látni lehetett, hogy erről van szó. Ezért siettünk a prágai parlament-
ben, hogy hozzunk egy olyan törvényt, hogy a volt párt nómenklatúra, a különböző kate-
góriájú titkos ügynökök, munkásőrök ne vehessenek részt a politikai életben. Ez a tör-
vény Csehországban majdnem tíz évig működött. Viszont érdekes, hogy emiatt a törvény
miatt a legtöbb bírálatot éppen Amerikától kaptuk, az Egyesült Államoktól. Szinte hinni
sem akartam, az a szervezet bírálta leginkább ezt a törvényt, amely a politikai üldözöt-
teket védte annak idején, a Helsinki Figyelő nevű szervezet.

És ekkor esett le a tantusz: valójában egy olyan tervezésről volt szó a rendszerváltozás
kapcsán, amelynek célja, hogy ugyan a kommunista rendszer megszűnjön, de azok a
kapcsolatrendszerek, amelyek a kommunista rendszer és a nyugati világ között működ-
tek – egy felszín alatti kapcsolatrendszer – az életben maradjon.

És ezt a kapcsolati rendszert éppen a titkos ügynököknek a rendszere teremtette meg.
És ezek hálózzák be több, mint tíz évvel a rendszerváltozás után is ezt a térséget. S tulaj-
donképpen ezekkel kell nekünk felvenni a harcot. Ugyanis ennek a titkos ügynöki háló-
zatnak a felszín fölötti megjelenése az a politikai harc, ami most van ügynökök érdek-
csoportja és a nem ügynökök érdekcsoportja között.

A nem ügynökök érdekcsoportja a nemzetet képviseli.  Az ügynökök érdekcsoportja
nem tudni kit képvisel.  Hogyha forradalom lett volna, akkor ez valószínűleg nem így
történik.”

„Olyan elvárások fűződtek a kommunista hatalom bukásához, amely elvárások közül
szinte semmi sem teljesült. Sajnos a rendszerváltás messze nem hozta meg a várt ered-
ményt. Mert az tény, hogy megszűnt a kommunista hatalmi rendszer, s ez mindenkinek
jó. De nem szűnt meg a magyarság elnyomása, a magyarság kiszolgáltatottsága, a ma-
gyarság tudatos megosztása, a magyarság elszegényedése. Ez nem azt jelenti, hogy nin-
csenek bizonyos lehetőségek, de azokat ki kell használni, s általában nem élünk a lehe-
tőségekkel.”

1988. szeptember 3-án este még tán haza sem értem Lakitelekről Budapestre, amikor a „Nagy
Márton” fedőnevű titkos munkatárs már megírta és le is adta jelentését az aznapi találkozóról a po-
litikai rendőrségnek, - ezt bizonyítják a dokumentumok.

A második lakiteleki találkozón több állambiztonsági hálózati személy is jelen volt, de elsőként
Élő Ferenc erdőmérnök (1922. május 23. Pusztasomorja, Fördős Margit), a Vértesi Állami Erdő-
gazdaság nyugdíjas dolgozója jelentett a sátrakban történtekről. Élőt 1957. október 19-én szervezte
be a Komárom megyei  Rendőr-főkapitányság Politikai Nyomozó Osztályának VII.  alosztályáról
(mezőgazdasági elhárítás) Kapuvári János rendőr hadnagy, terhelő adatok alapján. Az akkor Tatán
lakó erdőmérnököt az „ellenforradalmár” kategóriába sorolták és 32 éven át, 1989-ig foglalkoztat-
ták, mialatt ügynökből titkos munkatárssá lépett elő. Több dossziényi jelentése közül a lakiteleki ta-
lálkozóról szóló a 3.1.2. M-42061/1 számúban található. Állambiztonsági nyilvántartó (6-os) kar-

197



tonja régóta ismert, az állambiztonsági mágnesszalagok hálózati adattárában szereplő adatai 2018
óta elérhetők (ÁBTL – 2.3.2. - H-adattár)

Jelentését azzal az ismert megtévesztő szóhasználattal kezdi, hogy: „Egyik barátom” 1988. 09.
03-án Lakitelken részt vett a Magyar Demokrata Fórum alakuló ülésén. Ezt a félrevezető fordulatot
a kapcsolattartó tisztek javaslatára több ügynök is használta, de eléggé átlátszó fogalmazás volt a
körülmények ismeretében. Élő Ferenc személyesen volt jelen és a jelentést is ő írta. Nem volt sem
politikus, sem gyorsíró, beszámolójától nem várható alapos és részletes elemzés, az eltérő nézetek
kritikája, a finom árnyalatok észrevétele. Négy és fél oldalnyi sűrűn gépelt jelentését így kezdte:

„A részvevők száma 351 volt. Jól szervezett összejövetel, három sátorral, amelyekből
kettőt az éjszakai vihar feldöntött, de hajnalra újra építették. Az összejövetel 10 órakor
kezdődött  Lezsák Sándor bevezetőjével.  Bíró Zoltán elnökölt délelőtt. Röviden ismer-
tette az MDF eddigi működését, amelyhez a legutóbbi pártértekezlet megfelelőbb (sic!)
új légkört teremtett. Bírálta a magyar miniszterelnök [Grósz Károly] legutóbbi aradi
tárgyalásait, mondván, hogy részünkről az alku rossz volt, a románokkal látszategység,
lefegyverző fogadtatás, de minden eredmény nélkül. Az erdélyi magyar kisebbség kérdé-
se adja az indítékot, hogy az MDF nemzeti összefogást sürgessen osztrák és egyéb segít-
séggel, például, az ENSZ segítségét is lehet kérni sürgős beavatkozásra.”
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Bíró a továbbiakban bejelentette, hogy a „HITEL” című folyóirat engedélyét 10 évi várakozás
után végre megkapták. Nem az MDF lapja, de az MDF szellemi hátteret adhat a lapnak.

Csoóri Sándor következett, aki az aradi találkozóval kapcsolatban nyilatkozat-tervezetet ismer-
tetett. Úgy értékelte a találkozót, hogy az felháborító román siker és magyar kudarc. Szerinte sikere-
sebb lett volna tárgyalási feltételeket szabni magyar részről, s ha azokat a román fél nem fogadja el,
akkor bejelenteni, hogy eredmény nélkül tértek vissza. Követelni kellett volna a kolozsvári régi Bo-
lyai egyetem és további bezárt magyar iskolák megnyitását, az erdélyi Múzeumi Egyesület és a Ro-
mániai Magyar Írók Szövetsége működésének engedélyezését. Hangsúlyozta: az RKP ismerje el,
hogy a magyar kisebbség nemzetünk része, adják vissza a magyarságnak azokat a jogait, amelyek
Petru Groza idején megvoltak. Szűnjék meg a falvak rombolása, ne akarják szülőföldjükről eltávolí-
tani a kisebbségeket. Engedélyezzék továbbá a menekültek visszatérését, a családegyesítést. Java-
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solta, hogy – amennyiben elfogadják – ezt a nyilatkozatukat küldjék meg a Politikai Bizottság min-
den egyes tagjának, s hozzák nyilvánosságra
a sajtóban.

Ezután a következők szólaltak fel a jelen-
tés sorrendjében:

Szabad György, Frigyesi Ferenc, Kálmán
Attila,  Mécs  Imre,  Márkus  László,  Király
Zoltán, Németh Zsolt, Bilecz Endre, Pálfi Ist-
ván  [Pálfy  G.  István],  Lezsák Sándor,  Für
Lajos, Albert Gábor, Bihari Mihály, Kodolá-
nyi Gyula, Filó Katalin, Vígh Károly, Czakó
Gábor, Jeszenszky Géza, Légrádi Tibor, Fe-
kete  Gyula,  Kozma  Huba,  Furmann  Imre,
Fejér  Dénes,  Benke  László,  Gadó  György,
Sebestyén László, Barki Éva Mária. [Dr. Eva
Maria Barki].

Szabad György javasolta, szólítsák fel a
világ  valamennyi  egyetemét:  támogassák  a
kolozsvári egyetem visszaállítását. Bezárásá-
nak napja: április 19 legyen minden évben a tiltakozás napja. Ehhez kapcsolódva Kálmán Attila ta-
tai tanár beszámolt a diákjaival tett tíz napos romániai útjának tapasztalatairól.

Mécs Imre ismertette a már megalakult Történelmi Igazságtétel Bizottság terveit. Első felhívá-
suk június 16-án a népellenes perek és a bebörtönzött ártatlan áldozatok sorsának tisztázására irá-
nyult. Követelte, hogy a rákoskeresztúri 301-es parcellában emeljenek valami egyszerű emlékművet
Nagy Imrének, Szigeti Attilának, Losonczi Gézának és társainak, a kivégzett áldozatoknak. Javasol-
ta: az MDF vegye fel munkaprogramjába további szekciók megalakítását (jogi, rehabilitációs, ke-
gyeleti, tankönyv revíziós, stb.)  Márkus László ezt azzal egészítette ki, hogy elengedhetetlen az
egyházak jogainak helyreállítása és a nemzetiségek törvényes védelme.

Király Zoltán országgyűlési képviselő egy független parlamenti bizottság felállítását javasolta a
romániai helyzet tanulmányozására, majd – egyebek között – azt ajánlotta: „Ne egy elkeseredett
népfelkelés fogalma legyen az MDF szóhasználatában, hanem egy tartós, békés szellemi forrada-
lom.”

[Király Zoltán, az MTV munkatársa 1988 márciusában már aláírta az „Új Márciusi Front”
nevű baloldali reform mozgalom program nyilatkozatát Baló György televíziós műsorveze-
tővel együtt. A nyilatkozatot 1988. szeptember 8-án hozta nyilvánosságra Újhelyi Szilárd
elnök és Vitányi Iván ügyvezető titkár.]

Németh Zsolt, a Magyarságkutató Intézet munkatársa rámutatott: az előző negyven évben da-
rabjaira hullott magyar társadalomban nem lehet antidemokratikus eszközökkel politikai stratégiát
és taktikát készíteni. „Végre szabadon és ne gyanakvóan politizáljunk. Az MDF meghatalmazottjai
túl óvatosak magatartásukban és ez üres várakozást szül. Nem várakozni kell, hanem cselekedni,
mert nem hatalom az, amelynek nincs hitele… magyar demokratikus pártot kell alapítani MADEP
néven. A hatalom gyenge, alulról lehet építkezni. A vezetés nemzetietlen, ellene kell harcolni, a jel-
szó: demokrácia, nyitottság, bátorság!”
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[Az elnöklő Bíró Zoltán itt szót kért és rögtön válaszolt a felszólalónak: megérti indulatait,
látni, hogy kellene a többpártrendszer, de az MDF egyelőre nem kíván politikai párttá vál-
ni.]
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Bilecz Endre a Szárszói Front nevében a hatalommal szembeni társadalmi önszerveződést szor-
galmazta, ami az MDF-ből hiányzik, az szerinte megvan például a Petőfi Körben, a Bajcsy-Zsilinsz-
ky Társaságban vagy a Fideszben, megmozdulásokat, felvonulásokat szerveznek. A Szárszói Front
másik jelenlévő képviselője:  Légrádi Tibor ehhez hozzátette: független mozgalmuk legfontosabb
partnerének tekinti az MDF-et az ország politikai válsága megoldásában, a Szovjetúnióhoz fűződő
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viszony átértékelésében és az európai értékekhez való kapcsolódásban. Az 1943-as Szárszói Konfe-
rencia részvevője:  Sebestyén László megjegyezte: a miniszterelnök (Grósz Károly) tárgyalása az
RKP főtitkárával (Ceausescu) csak a pártközi kapcsolatok felvétele volt és nem miniszterelnöki tár-
gyalás.

Az MTV munkatársa: Pálfy G. István felszólalását – egyebek között - így idézte a jelentéstevő
titkos munkatárs: „Ő sem tartja teljesen monolitikusnak a mai magyar vezetést. Minden esetre nem
kell éket verni ott, ahol hidat is lehet építeni. A nyugati sajtó jól elfogadja az aradi találkozó több
pozitívumát és ez így igaz. Az idő fogja kiforrni a jövő eredményeit. Az MDF feladata közvetíteni a
társadalom és a hatalom között. Nem jó példa nekünk a lengyel állapot. Az MDF-nek nem szabad
arra törekednie, hogy párt legyen…” Filó Katalin az erdélyi kérdéskörben kifejtette: Románia ma-
gatartásával az összes nemzetközi szerződést megsértette és ezért sürgős nemzetközi segítségre van
szükségünk.

[Lezsák Sándor, a házigazda még az ebédszünet előtt rámutatott – válaszképp az addigi
felszólalásokra – szerinte is csak független társadalmi szervezet legyen az MDF. A ta-
nácskozást folytatva az elnöklő Für Lajos három témakör tárgyalását helyezte előtérbe:
az MDF szervezett mozgalommá alakulása; ideiglenes alapszabály; Csoóri Sándor koráb-
bi javaslata a nyilatkozatra.]

Albert Gábor úgy látta: az MDF feladata, hogy nyomást gyakoroljon a vezetésre, hogy az a
többségi érdekeket szolgálja. A belpolitikában van már némi beleszólása, de a külpolitikában szinte
semmi. „Erdély mai helyzete a hosszú, vétkes cserbenhagyás eredménye. Legyen az MDF a messze
tekintő nemzeti politika letéteményese, amely az országot segíti újra felépíteni. Sajnos a cselekvés
jelenleg csak kevesek lehetősége és privilégiuma. Vagy a körülmények fosztanak meg a cselekvéstől,
vagy az anyagiak hajszolása.”

Bihari Mihály különböző szövegmódosításokat javasolt az
alapítólevélhez és kitartott a hármas jelszó mellett: „Demokrá-
cia, Szocializmus, Magyarság.” Rámutatott: az alapítólevél ér-
telmében  az  MDF  további  feladata  lesz  az  önálló  választási
program kidolgozása. Sürgette, hogy elnökség mellett választ-
mányt is válasszanak, amely közvetít a tagság és az elnökség
között.

Vígh Károly azért kezdeményezte az alapítólevél kiegészí-
tését, mert „… nemcsak társadalmi, hanem politikai koalíció is
kell. A Fidesz lehetne a minta politikai programjában az MDF-
nek.” Czakó Gábor határozottan úgy vélekedett: „Ha az MDF
párt lenne, csak bizonyos keretek között mozoghatna. Nem kell
párt!”

Jeszenszky Géza felszólalását  a  következő két  mondattal
jellemezte a titkos munkatárs: „Humanisztikus európai gondo-
latvilág tagjai lettünk, sok esélyünk van, hogy támogatást kap-
junk Nyugatról. Az MDF legyen ellenzékiségi, de ne legyen el-
lenséges!”
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Gadó György úgy vélte, hogy az államosított gazdaság helyett a társadalmasított gazdaságért
kell harcolni. Felvetette: lehet-e az MDF-nek a tagja az, aki MSZMP tag? Várja a kérdés tisztázását.
Beszámolt arról, hogy tizenkét társával Krakkóban részt vett a Szolidaritás konferenciáján, ahol ja-
vasolták: november 15 legyen a Ceausescu elleni nemzetközi tiltakozás napja, s egyúttal a kormány
elleni bizalmatlanság kifejezése is.

Dr. Eva Maria Barki bécsi ügyvédnő bejelentette: belé-
pett az MDF-be, s az osztrák fővárosban pártfogója és szóvi-
vője kíván lenni az MDF-nek. Ezzel párhuzamosan Lezsák
Sándor is közölte: helyben eddig 19 lakiteleki személyt szer-
vezett az MDF-be. A kiskunmajsai szervezet megalakulásá-
ról Kozma Huba, a miskolciról Furmann Imre, a szegedi-
ről Fejér Dénes számolt be.

Végül Fekete Gyula összegezte és szavazásra tette fel az
alapítólevéllel,  az  MDF működésével  és  a  Csoóri  Sándor
előterjesztette nyilatkozattal  kapcsolatos szóbeli  és írásbeli
javaslatokat. A találkozó részvevői ezeket egyhangúan elfo-
gadták.  Lezsák  bejelentette:  a  megjelentek  a  mozgalom
törzskarát képviselik, akiknek belépési nyilatkozatához aján-
lás nem szükséges.(Így lettem tagja ezen a napon életem el-
ső és egyben utolsó mozgalmának, amely hamarosan párttá

ala-
kult.)

A
délelőtt 10 órakor kezdődött második lakitele-
ki találkozó este 20 órakor ért véget.

„Nagy Márton” titkos munkatárs jelenté-
se végén úgy értékelte az összejövetelt, hogy
az általában nyugodt és felelősségteljes han-
gulatban zajlott, a „jobboldali és túlzó törek-
véseket,  kijelentéseket  rendre  visszautasítot-
ták”,  de kifejezetten ellenséges hangok nem
voltak.

Mások  ennél  kritikusabbak  voltak,  így
például  Ilia  Mihály szegedi  irodalomtörté-
nész, aki véleményét röviden így foglalta ösz-
sze: az előző tanácskozáson is volt a lényeget
nem érintő probléma felvetés, most azonban

több ilyen is előfordult, ezért lett széteső, szétfolyó az egész találkozó. (ÁBTL 3.1.5. O-19783/5)
Antall József az első lakiteleki találkozón, 1987. szeptember 27-én nem volt ott Lezsák Sándor

sátrában. Hiányzott az MDF 1988 januári vitafórumáról is a Jurta Színházban. Ezen a második laki-
teleki találkozón, 1988. szeptember 3-án már jelen van, itt lesz a mozgalom tagja. De csak figyel,
óvatosan tájékozódik, időnként gyanakvóan néz körbe, arcát tenyerébe rejtve mered maga elé. Ke-
resi a helyét, de nehezen találja. Erről az időszakáról és politikusi pályájának indulásáról részletesen
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írtam 2014-ben megjelent „A Hálózat jelenti, - Titkos iratok erdejében” című kötetemben, olvasha-
tó  az  Országos  Széchenyi  Könyvtár  Magyar  Elektronikus  Könyvtárában:  https://mek.oszk.hu/
15000/15086/15086.pdf

Ahogy rámutattam: Antallt sok minden taszítja a zavaros, nyüzsgő, szétszórt ellenzéki oldalon.
Így a rövidlátó naiv illuzionisták, az üres hőbörgők, a harmadik utasok, a népfrontos beszivárgók,
az alakuló pártokba beépített ügynökök, a kommunistákkal együttműködött történelmi pártok egyes
áruló vezetőinek feltűnése, a mindennap nyilatkozó pecsenyesütögetők, baloldalról megtérő, zászló-
lengető népiesek, a kétes szándékú volt MSZMP tagok, helyezkedő, hatalomra éhes karrieristák,
globalista liberálisok és vallási fanatikusok, no meg a devalvált deklarációk dömpingje naponta.
Legjobban persze a népi-nemzeti derékhad radikalizálódásától és balratolódásától tart a maga
polgári centrista beállítottságával, keresztény-konzervatív nézeteivel.

Apja, id. Antall József ismert és elismert politikai múltja (országgyűlési képviselő, államtitkár,
miniszter) ellenére ifj. Antall Józsefet több kudarc is éri a kibontakozó jobboldalon. (Apa és fia né-
zetei azért nem mindig egyeztek, 1960-ban egy politikai vita végén mindketten öngyilkossággal fe-
nyegetőztek.) Az újjáalakuló Kisgazdapárttól – megfáradt öregektől és gyanús ifjaktól – nem azt
kapta 1988 novemberében a Pilvax Kávéházban, amit várt, csak a főtitkár-helyettesi posztot ígérték
neki. Később a Bajcsy Zsilinszky Társaság (Vígh Károly) a két alelnöki hely egyikét ajánlotta fel. A
Barankovits féle Demokrata Néppárt utódaként jelentkező kereszténydemokraták (Keresztes Sán-
dor) pedig a főtitkári tisztséget kínálták Antallnak. Egyiket sem fogadta el, úgy érezte: többre hiva-
tott, évtizedek óta az első számú vezető szerepére készült. Ahhoz pedig a legerősebb párttal kellett
elfogadtatnia magát.

Novembertől állandó meghívottja a szerveződő MDF ideiglenes elnöksége tanácskozásainak.
November 14-én előadott kezdeményezése a mozgalom párttá alakulásáról azonban időelőttinek bi-
zonyult, a többség elutasította. Antall mégis erőlteti ezt a változtatást, s közvetlenül az MDF 1989.
március 11-12-i I. Országos Gyűlése előtt írásos előterjesztést nyújt be az elnökségnek a pártszerű
működés haladéktalan kialakításáról, s a párt hazai és külföldi szövetségeseivel kiépítendő kapcso-
latokról. Az elnökség azonban nem fogadja el a tervezetet, sem az eredeti, sem annak kompromisz-
szumos, rövidített változatát.
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MSZMP-MDF konzultáció 1989. március 5-én a KB székházában: Fejti György, Csurka Ist-
ván, Bíró Zoltán

https://mek.oszk.hu/15000/15086/15086.pdf
https://mek.oszk.hu/15000/15086/15086.pdf


Március 5-én, az informatív MSZMP-MDF konzultációs találkozón az MSZMP KB székházá-
ban az MDF-t Bíró Zoltán és Csurka István képviselte a Fejti György KB-titkár vezette MSZMP
tárgyaló delegációval szemben.

Az I. Országos Gyűlésen nem sikerül Antall József bemutatkozása, kevés szavazatot kap, nem
jut be az elnökségbe, amelynek élére átmenetileg Bíró Zoltán kerül. Majd csak október 21-én vá-
lasztják meg az MDF elnökének az MDF II. Országos Gyűlésén, miután a választmány június 24-
i ülésén az Ó-utcai barakk épületben végérvényesen eldőlt a „párt vagy mozgalom” vita, s az MDF
többségi szavazattal párttá alakult.

Ám még 1988-ban történik valami, ami hatással lesz arra az 1989-es várakozásra (lásd az állam-
biztonság idézendő dokumentumát), amely  MSZMP-MDF kormányzást prognosztizál, különösen
Pozsgay Imre 1989. júliusi nyilatkozata után. 1988. december 1-én Antall József 12 oldalas levelet
ír Grósz Károlynak, az MSZMP főtitkárának. Ezzel a levéllel Antall József nyit, megelőzve az el-
lenzék  más  vezetőit,  s  felvázolja  a  vértelen,  békés  átmenet  lehetőségét.  Szerinte  a  megtisztult
MSZMP alkotó és politikai ereje a hazai reformpolitika egyik alapkövetelménye, amely biztosan
szilárd szövetségeseket fog szerezni, s a nemzet érdekében létre jöhet olyan erő-egyensúly, amely-
ben elképzelhetővé válik a történelmi kompromisszum, a politikai közmegegyezés; visszaszerezhet-
jük tisztességünket a világ előtt politikailag, gazdaságilag, erkölcsileg. 

Antall és Grósz Károly megbízottjának levelezése 1989. március 20-án zárul. A leveleket, mint a
rendszerváltás irodalmának fontos üzenethordozó dokumentumait, szó szerint közlöm fent említett,
„A Hálózat jelenti, Titkos iratok erdejében” című digitális kötetem 137-150. oldalán.
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A választmány négy ellenszavazattal elfogadta a párttá alakulást 1989. június 24-én az Ó-
utcában. A második sor szélén: Sólyom László



A Levendel – Schultheisz városmajori szabadelvű szalonból Csoóri Sándor útján az MDF-be
ajánlott Antall Józsefnek 1989 tavaszán van még egy váratlan, de nem véletlen húzása, amelynek ál-
lambiztonsági háttere a mai napig nem tisztázott.  Az Orvostörténeti  Múzeumban megalakítja az
Emberi Jogok Magyar Ligája Párizsi Szervezetének Budapesti Tagozatát Göncz Árpáddal, Vásár-
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helyi Miklóssal, Szabad Györggyel és több ismert szabadelvű politikussal. Antall ez alkalommal
állítólag kijelentette: az aktívabb politizálás időszaka következik, ami veszélyekkel is jár a hatalom
részéről, ezért be kell biztosítani magunkat, ha lecsapnak ránk, franciaországi barátaink biztosan til-
takozni fognak, kiállnak majd értünk. Előbb említett kötetem 137-138. oldalán írtam arról a „benn-
fentes jól értesültről”, aki 1992-ben nekem küldött levelében azt a kérdést tette fel: „… miként kell
megítélni azt a személyt, akit a III/II. Csoportfőnökség, - tehát nem a III/III. Csoportfőnökség –
francia vonalon foglalkoztatott kettős ügynökként?”A kérdésben megfogalmazott állításra vonatko-
zóan nincs adat. Legfeljebb arra az összefüggésre utalhatok még, hogy 1968-ban ifj. Antall József
„Franciák Magyarországon” címmel javasolja cikksorozat megírását Dömötör Lászlónak („Varga
Sándor”) a „Magyarország” c. hetilap hasábjain. Lásd. idézett mű 117. – 121. oldal.

A BM III/III. Csoportfőnökség 4-es és 5-ös osztálya (kulturális elhárítás) a második lakiteleki
találkozó után már teljes áttekintéssel bírt a két találkozó (1989. szeptember 27 és 1988. szeptember
3) részvevőiről. Feldolgozásuk fokozott tempóban zajlott, az információkat más csoportfőnökségek-
ről is begyűjtötték, az év végére együtt voltak a vidéki főkapitányságok ÁB szerveinek és a BRFK-
nak a jelentései is, nem különben az egyes kiemelt objektumok kapcsolattartó tisztjeinek részletes
beszámolói frissített adatokkal. Ezek alapján megkezdődött az MDF szervezésében kiemelt szerepet
vállalók ellenőrzése a szokásos állambiztonsági módszerekkel és eszközökkel (figyelés, telefonle-
hallgatás, postai küldemények kiemelése, visszatartása, közösségi helyiségek technikai ellenőrzése;
a már megalakult szervezetek bomlasztása, a párhuzamosan létrehozott csoportosulások támogatá-
sa; egyes személyek lejáratása, elszigetelése, kiszorítása, állandó támadása a sajtóban, stb.)

Lezsák Sándor 1987-ben keresett meg először, s hívott Lakitelekre, kizárólag tv-műsorom alap-
ján. Nézőként tűnt fel neki az „Új Reflektor Magazin” 1984-től, mint elmondta: megragadta kriti-
kai hangvétele, társadalom szemlélete, megannyi valóságfeltáró riportja. Hírét vitte, s rendszeresen
leült készüléke elé, ha jött a műsor, aztán megírta véleményét is. Leveleit általában akkor adta fel,
amikor Budapesten járt és a lakáscímemre küldte. Nem is volt semmi baj, így mindig megkaptam
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azokat. Akkor változott meg a helyzet, amikor elkezdtem szervezni az MDF MTV szervezetét és
hivatalos leveleimet munkahelyemről, a Szabadság térről küldtem Lakitelekre Lezsák címére.  Ő
már akkor „F” (Figyelő) dossziés személy volt, leveleit kiemelték a kecskeméti postán és a megyei
Rendőr-főkapitányság  Állambiztonsági  Szervének  III/III.  osztályára  vitték.  Feldolgozásuk  után
visszaragasztották a borítékokat és alapos késéssel továbbították a leveleket Lakitelekre.

 

1989 január 13-án, amikor Bíró Zoltán jelenlétében megalakult az MDF Budapesti Televíziós
Csoportja 37 taggal és megválasztottak ügyvivőnek, elküldtem programnyilatkozatunkat Lakite-
lekre,  Lezsák Sándornak. Hivatalosan,  bevezetve a  postakönyvbe,  ajánlott  jelzéssel  adtam le az
MTV postázójába továbbításra. Hiba volt. Ekkor már engem is figyeltek. A levél a programnyilat-
kozattal együtt Kecskeméten a Bács-Kiskun megyei Állambiztonsági Szerv III/III. osztályán Do-
náth Tibor rendőr százados elé került, aki február 8-án az alábbi jelentést készítette felettesének:
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Jenovai Lajos r. alezredesnek, a megyei főkapitány állambiztonsági helyettesének „Szigorúan tit-
kos” jelzéssel:

„Dr. Ilkei Csaba megküldte Lezsák Sándor lakiteleki „F” dossziés személy részére a
Magyar Demokrata Fórum Budapesti televíziós Csoportjának 1989. február 3-án kelt
programnyilatkozatát. Ebben kifejezésre jut, hogy az MSZMP-nek meg kell osztani a tö-
megtájékoztatási hatalmát az alternatív szervezetekkel, az MDF kapjon önálló műsort a
Magyar Televízióban, hatalmi eszközökkel ne léphessenek fel az eltérő nézeteket valló
munkatársakkal szemben.

Követelik,  hogy haladéktalanul  hozzák nyilvánosságra a Pénzügyminisztérium tavaly
készített ténymegállapításait a TV gazdálkodásáról.

Intézkedés:

Az információt a BM III/III-4 és 5 osztály részére megküldjük.

Jóváhagyom:

Jenovai Lajos r. alezredes
a megyei főkapitány állambiztonsági helyettese 

A Bács-Kiskun megyei jelentés Budapesten kissé átírva, tömörítve így került be a  BM Napi
Operatív Információs Jelentései (NOIJ) közé 1989 február 9-én:

„Az MDF budapesti televíziós csoportjának február 3-ai keltezésű programnyilatkozata
szerint az MSZMP-nek meg kell osztania a tömegtájékoztatási hatalmát az alternatív
szervezetekkel. Követelik, hogy az MDF kapjon önálló műsort az MTV-ben, s hatalmi
eszközökkel ne lehessen fellépni az eltérő nézeteket valló munkatársakkal szemben.

A nyilatkozatot Ilkei Csaba megküldte Lezsák Sándornak.

Az információ forrása megbízható, tartalma nem ellenőrzött.

Intézkedés: jelentik a BM III/III. Csoportfőnökségnek     

/Bács-Kiskun megye/”

De mi is volt valamivel bővebben abban a programnyilatkozatban, amit 1989. április 17-én meg-
erősített az MDF Budapesti Televíziós Csoportja, amikor tisztújító gyűlésén az MDF Budapesti Te-
levíziós Szervezete nevet vette fel.

Alább azon leglényegesebb megállapításait összegzem, amelyek „A nemzeti televízió megte-
remtése nem tűr halasztást” címmel március 15-én megjelentek a HITEL című folyóirat 1989/6.
számának 35. oldalán.

„Meghatározó célunknak tekintjük az alkotmányosság keretei között működő, független nemze-
ti televízió megteremtését. Elutasítjuk, hogy az objektív tájékoztatás és az országos méretű véle-
ménycsere közvetítésének leghatékonyabb fóruma egyetlen párt kizárólagos monopóliuma legyen.
Műsorainknak hitelesen kell tükrözniük a társadalomban jelenlévő  minden olyan nézetet, törek-
vést, álláspontot, amely nem ellentétes az alkotmánnyal. Hatalmi szóval nem szűkíthető a nyil-
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vánosság, a nyilatkozók köre, nem korlátozható a szólásszabadság és a kritika szabadsága. Addig is,
amíg az MTV elnöki posztja koalíciós konszenzus tárgya lesz, betöltésére írjon ki pályázatot a kor-
mány, illetve az országgyűlés mellett életre hívandó társadalmi felügyelő bizottság és a szakmailag
legrátermettebb, szuverén személyiségnek szavazzon bizalmat.
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Különös felelősséget érzünk a  magyarságtudat ébresztéséért, a fiatalok  nemzeti önismeretre
neveléséért, az erdélyi magyarság sorsáért. Fontosnak tartjuk a műholdas műsorszórás azon felté-
teleinek megteremtését, amelyek segítségével minden  magyar anyanyelvű emberhez szólhatunk,
lakjék a világ bármely részén.

A Magyar Televízió nem maradhat a demokratizálódó, mind nyíltabb és kritikusabb hazai tö-
megkommunikáció zárt kövülete. Átmenetileg sem konzerválhatók a direkt sajtóirányítás meghala-
dott módszerei. Nem találhat táptalajra a közvélemény lebecsülése, a burkolt reformellenesség, a
szuverén egyéniségek, önálló véleményű alkotók elszigetelése és kiszorítása. Hatalmi eszközök-
kel, adminisztratív módszerekkel sehol se léphessenek fel az eltérő nézeteket valló munkatársakkal
szemben. Haladéktalanul fel kell számolni a személyzeti munkában évek óta tapasztalható kontra-
szelekciót.

Elvi alapállásunk leszögezése mellett, megjelöltük a legkritikusabb  szakmai, intézményi fel-
adatokat is. A négy alappillért a következőkben látjuk:

1., A műsorpolitika egyetlen meghatározója csak a közönség lehet! A közönségnek azonban még 
nincs kellő befolyása a műsorpolitikára, a programszerkesztésre, az egyes szerkesztőségekre, 
a véleménycserét közvetítő személyiségekre. A közönség által magas tetszéssel fogadott mű-
sorok értékükön aluli műsorsávot kapnak, míg a nézők által elutasított műsorok akkor is őrzik 
privilegizált helyüket fő műsoridőben, ha elvesztették a közönség érdeklődését. Kísért a múlt: 
ami népszerű, az gyanús. Az ilyen műsort előbb-utóbb átszervezik, megszüntetik.

2., Egyenlő esélyű versenyt a műsorkészítő műhelyek között! Az MTV az utóbbi években a perma-
nens belső átszervezés állapotában van. Az átalakítások indítékai azonban mindig a személyi 
változások voltak, s nem a közönség megváltozott igényei. Nem a magyar társadalom és gaz-
daság új tartalmi elemei, a gondolkodás, a szellemi szféra új irányai határozták meg a belső 
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mozgás irányát, hanem a szervezeti-szerkezeti formák, a hierarchikus és káderkérdések, a fel-
gyülemlett adósság.

3., Decentralizált, önálló alkotó műhelyeket, szerkesztőségeket! A jelenlegi vezetés megalomán 
szemléletének, az összevonó, tömbösítő műsorátszervezéseknek az lett az egyik következmé-
nye, hogy eltűntek a kis szerkesztőségek által készített, eredeti arculatú, karakterisztikus kis 
műsorok. Jellegtelen vegyes felvágottak jöttek létre emészthetetlen és kiszámíthatatlan terje-
delemben. A jövő: a decentralizált szervezeti egységekben nagy önállósággal, anyagi és jogi 
felelősséggel, teljes technikai vertikalitással működő szerkesztőségeké, amelyekben stábköz-
pontú műhelymunka folyik, egyszemélyi vezetéssel, menedzseléssel, felesleges hivatali átté-
telek nélkül.
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HITEL, 1989. március 15: „A nemzeti televízió megteremtése nem tűr halasztást!”



4., Legnagyobb tartalékunk a tehetség, a szuverén alkotó személyiség. Tenni akaró egyéniségek 
kallódnak, elvtelen érdekszövetségek, klikkek állják útjukat, intézményi törődés és társadalmi 
kontroll híján kiszolgáltatottjai a szervilizmusnak, a középszerűségnek, a testületi döntések 
mögé bújóknak. Az informális hierarchiában, a csendes többség és a pártonkívüliek soraiban 
felkészült emberek várnak értelmes cselekvési lehetőségre.”

Ilkei Csaba                            
az MDF budapesti televíziós csoportjának ügyvivője

 
Még februárban történt, hogy két nappal február 26 előtt este felhívott a lakásomon Lezsák Sán-

dor és kért, hogy ugorjak be helyette egy előadás megtartására Komáromban 26-án délelőtt „De-
mokrácia és nyilvánosság vidéken” címmel. Utána Fórum, kérdésekre kell válaszolnom. Az MDF
komáromi szervezete rendezi, már meghirdették, nagy az érdeklődés, nem szeretnék lemondani.

Elvállaltam. Átrendeztem televíziós munkámat, elutaztam, lelkesen vártak a szervezők, tömve
volt a terem. De mások is vártak, az elhangzottakat rögzítették,  aminek nyomán február 28-án a
Komárom megyei Rendőr-főkapitányság Állambiztonsági Szervének III/III. osztályán Andrási
József rendőr alezredes a következő jelentést tette le a főkapitány állambiztonsági helyettesének:
Gász Vilmos rendőr ezredesnek az asztalára:

„Az MDF komáromi szervezete 1989. február 26-án fórumot rendezett dr. Ilkei Csaba,
az MTV munkatársa részvételével, aki „Demokrácia és nyilvánosság vidéken” címmel
tartott előadást, majd kérdésekre válaszolt. Többek között kifejtette: az MTV elnöke ré-
vén az MSZMP irányítása alatt áll, de az MDF-nek van véleménye a TV átszervezésé-
ről, ami a Reform c. lapban olvasható. Véleménye szerint, először új választási törvény,
új választás kell, majd az alkotmányozó nemzetgyűlés hozza létre az új alkotmányt.

A kérdések kapcsán kifejtette továbbá, hogy a vidék Budapesthez képest 40 évig el volt
nyomva, a vidéki embereket II. osztályúnak tartották – lásd: infrastruktúra elhanyagolá-
sa, stb. – a mezőgazdaság szerepét vissza kell állítani, mivel ez az ország alkotó ereje.
Az ország problémája viszont akkor oldódik meg, ha az MSZMP magától átadja a ha-
talmat.

Intézkedés:

A BM. III/III-4-c alosztályát tájékoztattuk.”

A megyei rendőrfőkapitány állambiztonsági helyettesének jóváhagyásával Budapestre küldött
jelentés március 1-én így jelent meg a BM Napi Operatív Információs Jelentés (NOIJ) összefog-
lalójában:

„Az MDF komáromi szervezete február 26-án rendezett fórumán dr. Ilkei Csaba, a Magyar Tele-
vízió munkatársa tartott „Demokrácia és nyilvánosság vidéken” címmel előadást, majd kérdésekre
válaszolva többek között kifejtette, hogy bár az MTV – elnöke révén –az MSZMP irányítása alatt
áll, „az MDF-nek van véleménye a tv átszervezéséről, s ez a Reform c. lapban olvasható. 
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A kérdések kapcsán kifejtette véleményét új választások, illetve az alkotmányozó nem-
zetgyűlés által létrehozandó új alkotmány szükségességéről, s kijelentette, hogy az or-
szág problémája csak akkor oldódik meg, ha az MSZMP magától átadja a hatalmat.
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Az információ forrása megbízható, ellenőrzött, tartalma részben ellenőrzött.

Intézkedés: jelentették a BM III/III Csoportfőnökségnek

/Komárom megye/”

 

Ettől kezdve az állambiztonság számon tartja előadásaimat, a nagynyilvánosság előtti szereplé-
seimet és un. NOIJ névmutató kartont állít ki rólam, ami ma is megtalálható a levéltárban (ÁBTL
2.7.1.) A politikai rendőrség kulturális elhárításának (III/III-4 és 5 osztály) a Magyar Televízióért fe-
lelős összekötő tisztje: Anhalt Róbert alezredes felsőbb utasításra már 1984-ben prioráltatott az ál-
lambiztonsági nyilvántartóban, szerepelek-e bármely minőségben. „Nem szerepel” – kapta a vá-
laszt. Itt írtam róla: https://mek.oszk.hu/15000/15087

1989 tavaszán azonban „a helyzet fokozódik”: egy aktív ellenzéki párt szervezetének élén egy-
szerre veszélyes leszek munkahelyemen, ahol akkor már 20 éve dolgoztam. Mozgósítja erőit szék-
házon belül az MSZMP Bizottsága, amelynek 800 tagjából több mint 600 még megmaradt és védte
pozícióit. A rivalizáló SZDSZ ellenséges mozgása közelről és távolról is tapasztalható. A BM III.
Főcsoportfőnöksége minden csoportfőnökségének hálózata megkapja az MTV megvédésével kap-
csolatos feladatát, mert a tömegtájékoztatás legfontosabb bázisa nem engedhető át senkinek, tartani
kell az utolsó pillanatig. Egy frissen beszervezett fiatal ügynököt és három kipróbáltat indítanak el
az MDF szervezethez, akik elkezdenek dolgozni utasítás szerint. Akkor természetesen senkiről sem
tudtam, hogy hálózati tag. Csak 15 évvel később, mikor elkezdtem levéltári kutatásaimat, döbben-
tem rá a valóságra, kikkel voltam körülvéve. S másfél évvel ezelőtt ért az újabb meglepetés, amikor
megnyíltak az állambiztonsági mágnesszalagok hálózati adattárai (H-2.3.2.) az ÁBTL-ben.

216

A BM Napi Operatív Információs Jelentése 1989. március 1-én

https://mek.oszk.hu/15000/15087


 

Nem lehetett nem észrevenni a szolgálat érdeklődését. Egyik nap szobámban véletlenül kihúz-
tam a telefon zsinórját a fali dugóból, s láttam, hogy a csatlakozás „meg van drótozva.” Hívtam a
rendészet vezetőjét. Felvette a kapcsolatot a „külső illetékessel”. Másnap közölte: most már rendben
van. Értő és avatott kollégáim azonban átnézték és megállapították, hogy most másutt manipulálták.
Félretettük a „leltári tárgyat”, szereztünk egy másik készüléket zsinórral együtt és naponta ellen-
őriztük. Igyekeztünk nagyon óvatosak és elővigyázatosak lenni minden tekintetben. Mégsem elég-
gé, mint később kiderült.

Nyárelején megjelent saját lapunk, az „MTV Demokrata SZEM-PONT” Vezércikkünk címe
az első oldalon: „Politikai harcra szövetkeztünk!” Mi írtuk, saját költségünkre nyomtattuk és adtuk
ki, nem kértünk és nem kaptunk pénzt saját mozgalmunk központjától sem. Miért született ez a lap?
– tettük fel a kérdést az 1. számban, s meg is válaszoltuk.

Alapvetően két okból. Egyrészt azért, mert eltökélt szándékunk volt a Szabad Magyar Televí-
zió megteremtése, mely jellegében nemzeti, szemléletében pluralista, működésében demokrati-
kus, vezetésében szakmai. Az MSZMP konzervatív káderei és kiszolgálóik túlélésre rendezkedtek
be,  nem hajlandók feladni tájékoztatási  monopóliumukat,  nem akarnak félreállni,  a sztálinizmus
utóéletére jellemző módon manipulálnak. Nincs igazi váltás, csak felelősség megosztás, áthárítás,
dörgölődzés új lobby-vezérekhez, kozmopolita kikacsintgatással, kalmárszellemmel, a néző véle-
ményének semmibevételével.

A másik ok, amiért fórumot kerestünk véleményünknek, az, hogy a „Telehír”, az MSZMP televí-
ziós  bizottságának lapja  kirekesztett  minket  a  publikációs  lehetőségekből:  írásainkat  nem közli,
vagy megcsonkítja, a hasábjain folytatott vitát egyoldalúan lezárja. Birtokon belül, hatalmi pozíció-
ból diktál, manipulál, feltételt szab, korlátoz. Így a „Telehír” természetesen nem a televízió dolgo-
zóinak lapja, hanem az egyeduralkodó párt helyi agitátorainak faliújságja. Csak szavakban akarnak
reformokat, pluralizmust, tetteikben fogcsikorgatva őrzik legrosszabb hagyományaikat. Durván be-
avatkoztak szervezeti életünkbe, megosztásunkra, egymással szembeni kijátszásunkra törekednek,
párhuzamosan az állambiztonság bomlasztó, lejárató műveleteivel. Egy be nem vált modell morális
csődjének hordozói, akik uralmuk végnapjaiban sem tudják megtagadni önmagukat.
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Az MDF szervezet lapja a televízóban: MTV demokrata SZEM-PONT



Politikai harcra szövetkeztünk, s ebben a népi-nemzeti indíttatású demokrata elszántságunkban
egyetlen szempontja van a „SZEM-PONT”-nak, a Néző és a műsort készítő közös érdeke, nemes
célja: a Szabad Magyar Televízió! – írtuk lelkesen és elszántan.

A nemzeti televíziózás ügyéért kritikusan verekedtünk minden számunkban egy államhatalmi
eszközként működő intézményben, ahol a hatvanas években leszerelt ávéhás tisztek még uszíthattak
ellenünk, s ahol a totális kiszolgáltatottság, a megalázás, a kontraszelekció iszonyú nyomokat ha-
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gyott. Ezért is találtuk szemben magunkat naponta a csendes többség egzisztenciális félelmeivel, a
passzív várakozással, a meghunyászkodó tétlenséggel.

 

De nem hátráltunk Lemondásra szólítottuk fel, nemcsak Bereczky Gyulát, az MSZMP Közpon-
ti Bizottságának tagját, a Magyar Televízió elnökét (minden idők legkisebb képességű elnökét), ha-
nem az egész elnökséget és az azt kiszolgáló pártbizottságot, élén a rossz kisugárzású függetlenített
párttitkárral: Halák Lászlóval, akinek narcisztikus szereplési vágya túltett a legrosszabb magamu-
togató karrieristákén. Hiába követeltük, nem voltak hajlandók nyilvánosságra hozni a Pénzügymi-
nisztérium lesújtó jelentését az MTV pazarló gazdálkodásáról, a felelőtlen eladósodás okozta csőd
előtti helyzetről. A megalapozatlan beruházások, az átgondolatlan ingatlanvásárlások, az összehan-
golatlan külföldi beszerzések, a teljesítmény nélküli jövedelmek, a belső szervezetlenség és a sza-
bálytalan kifizetések következményei 1989-ben: 450 millió forint erejéig zárolják az MTV vagyo-
nát, 20 százalékos általános visszafejlesztést vezetnek be. Magyarul: a műsorok és a műsoridő csök-
kentése, a műszaki kapacitások visszafogása, létszám-és jövedelemcsökkentés, valamint ezek to-
vábbi negatív következményei. (De az előző párttitkár, aki már a kerületi pártbizottság alkalmazásá-
ban áll példátlanul magas prémiumátalányt kap az MTV-től, az előző MTV elnök: Kornidesz Mi-
hály (1983-1987) szép összegű előleget vett fel a televízió történetének megírására, ő már rég tira-
nai nagykövet, de a PM revizorok még mindig nem találják a teljesítés nyomait…)
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Március 7-én még részt veszünk a kibontakozás lehetősé-
geit kereső intézményi kerekasztal vitán, mivel azonban az ot-
tani elhatározások realizálásának semmilyen nyomát nem ta-
pasztaljuk, elutasítjuk az elnök újabb meghívását az április 21-
re szóló kétoldalú tárgyalásokra. Tárgyal viszont a pártbizott-
sággal egy fantom MDF csoport, tagjait nem ismertük, néhá-
nyan összeálltak jobbára külső telephelyekről, műszaki-és se-
gédszemélyzet,  mondván,  ők  előbb alakultak  meg,  mint  mi
harmincheten a Szabadság téren. Lezsák sem ismerte őket, az
MDF I. Országos Gyűlésére  létszámunknál és aktív működé-
sünknél fogva csak mi voltunk képesek és jogosultak küldötte-
ket választani, a tíz főnél kisebb csoportosulások nem, mert
legalább tíz  fő volt  szükséges egy csoport  megalakításához.
Az Országos Gyűlésen a küldöttek az Országos Választmány
tagjává választottak, erről azonban egy sor sem jelent meg a
„Telehír” nevű „kis piszkosban”, helyette azt közölték, hogy
„kettévált az MDF televíziós csoportja”. Jót mosolyogtunk az
átlátszó trükkön, s a következő taggyűlésünkön úgy értékeltük
a helyzetet, hogy ellenfeleink támogatott bomlasztási kísérle-
teinek ez volt az első jelentéktelen akciója, ami még jobban megerősítette egységünket, létszámunk
közelített az ötvenhez. Nyár végére aztán a fantom csoport minden eredmény nélkül magától szét-
esett, megszűnt, tagjaitól soha egyetlen értelmes mondatot nem olvashattunk, viszont pótcselekvés-
ként feljelentettek mindenütt, ennyi volt a küldetésük.

A „SZEM-PONT” következő számaiban  további  kritikus
cikkek jelentek meg sorainkból.  Például Furkó Zoltán,  Lékó
Sándor, Cselényi László (a Duna TV későbbi elnöke, akkor az
„Új Reflektor Magazin” külső munkatársa), Fogel József, Rad-
evszki  Teodor,  Bárándi  Zoltán,  Király  Sándor,  Berghoffer
György tollából. Elmondta véleményét a kiút keresésről Chru-
dinák Alajos, Horváth Ádám (későbbi MTV elnök), Csurgay
Judit,  Búzáné  Fábry  Éva,  Pálfy  G.  István,  Horváth  Sándor
színművész és több ismert televíziós. Szervezetünk tagja volt a
Duna TV jelenlegi vezérigazgatója: Dobos Menyhért is, szor-
galmasan fizette a tagdíjat, eljárt az összejövetelekre, de nem
publikált.  Amikor  szeptember-októberi  számunk  megjelent,
nem gondoltuk, hogy ez lesz az utolsó, mert az 1989. évi XX-
XIII.  törvény értelmében a pártoknak hamarosan be kell  fe-
jezniük tevékenységüket a munkahelyeken, a kivonulás kötele-
ző. De addig még történt néhány említésre méltó esemény kö-
rülöttünk.

1989. július 3.  Pozsgay Imre államminiszter nyilatkozata
szerint, Magyarország következő kormánya koalíciós lesz, az

MSZMP koalíciós partnerei között leginkább a Szociáldemokrata Párt és az MDF jöhet számításba.
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Bereczky Gyula MTV elnök

Halák László MSZMP titkár



A politikai rendőrség (III/III. Csoportfőnökség) 1989. évi főbb feladatait meghatározó munka-
tervet Harangozó Szilveszter altábornagy, főcsoportfőnök, belügyminiszter-helyettes hagyta jóvá.
(ÁBTL 1.11.1. – 45-73/3/4/1989) Már bevezetőjében megállapítja:

„A társadalomban – már tartósan – egyfajta hajszálegyensúly tapasztalható, amelynek
fenntartásához a politikai- állami vezetésnek rendkívüli erőfeszítései szükségesek. Ki-
alakulóban van egy új struktúra, amelyben a megújulásra képes hagyományos intéz-
ményrendszerrel  párhuzamosan jönnek  létre  új  szervezetek,  mozgalmak,  szövetségek,
amelyek egy része – eddigi tapasztalataink szerint – valós társadalmi igényt fejez ki, és
olyanok  is,  amelyeknek  célkitűzése  homályos,  esetenként  egyéni  ambíciókat  szolgál,
vagy kifejezetten ellenséges, szocializmusellenes.”

A különbségeket felismerve erőiket azokra a
területekre,  csoportokra,  személyekre  koncent-
rálják,  amelyek akadályát  képezik a társadalmi
válság  leküzdésének,  a  kiegyezés,  a  közmeg-
egyezés létrejöttének. Ugyanakkor :

„Az országos stabilizálódáshoz szükséges
új társadalmi közmegegyezésben konstruk-
tív  szerepet  vállaló  áramlatok szervezete-
ken  belüli  térnyerését  sajátos  lehetősége-
inkkel elő kell segítenünk.” – hangsúlyoz-
za a politikai rendőrség munkaterve.

Hozzáteszik:  a  feladatok  végrehajtásának
fontos feltétele a titkos operatív eszközök haté-
kony működtetése,  de  „A prioritást  minden te-
kintetben a hálózati munka birtokolja.”

A kiemelt bizalmas nyomozásokban tervezett
intézkedésekkel kapcsolatban leszögezik:

„Az  operatív  helyzet  és  a  politikai,
társadalmi  megítélés  alakulásától
függően teszünk javaslatot egyes bi-
zalmas  nyomozások  megszüntetésé-
re, átadására, átminősítésére, illetve

folytatására, továbbá újabb bizalmas nyomozások nyitására.”
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Harangozó Szilveszter altábornagy, BM. III. fő-
csoportfőnök, miniszterhelyettes

Vagyoczky Béla ezredes, BM Adatfeldolgozó és
Tájékoztatási csoportfőnök



1989.  július  3,  Belügyminisztérium. "A várható  koalíciós  kormányzásra  tekintettel" a  BM
Adatfeldolgozó és Tájékoztatási Csoportfőnökség javaslatot tett a belügyi államtitkárnak (Földesi
Jenő) az állambiztonsági operatív nyilvántartás adatainak felülvizsgálatára. Az indoklás szerint az
állambiztonsági szervek bizalmas nyomozást, illetve "F" figyelő dossziét vezetnek olyan személyek-
ről is, akik a szerveződő pártok jeles képviselői.

Ezért Vagyoczki Béla ezredes, csoportfőnök ezt írja:

„Javaslom Államtitkár Elvtársnak, hogy a III. Főcsoportfőnökség illetékes szervei – a
várható koalíciós kormányzásra tekintettel – döntsenek abban, melyek azok a dossziék,
amelyek megsemmisítése szükségessé válhat, továbbá, hogy mely személyek adatait le-
hetne törölni az operatív nyilvántartásból.” 

Vagyoczki Béla ezredes, ekkor még a várható MDF-MSZP koalíciós kormányzásra gondolt.
Nem ok nélkül. A III/III. Csoportfőnökség Harangozó Szilveszter állambiztonsági miniszterhelyet-
tes,  BM  III.  főcsoportfőnök  által  jóváhagyott  1989.  évi  munkatervében  (ÁBTL 1.11.1.  –  45-
73/3/4/1989) az MSZMP – MDF közös kormányzásra „esélyes” MDF így szerepel:

„A Magyar Demokrata Fórum tevékenységének, politikai törekvéseinek, szervezeti ke-
reteinek kialakítását kiemelt figyelemmel kísérjük. Hálózati lehetőségeink kihasználásá-
val a konstruktív szárnyát ’védelemben’ részesítjük, erősítjük, a jobboldali csoportok
rovására bázisnövelő szándékaikat támogatjuk. Gyakorlattá tesszük a párbeszéd útján
történő pozitív irányú befolyásolást az arra alkalmas célszemélyekkel, azok szoros kap-
csolataival és az alternatív mozgalmak meghatározó személyiségeivel.”

Védelem? Erősítés? Támogatás? Szavakban. De a gyakorlatban az ellenkezője volt igaz tovább-
ra is. Semmit sem adott fel 1989 decemberi lemondásáig Bereczky Gyula, az MSZMP KB tagja, az
MTV elnöke és az őt mindvégig támogató állambiztonsági összekötő főtiszt, a kulturális elhárítás
(III/III-4 és 5 osztály) és az intézményben foglalkoztatott hálózata.

A durva példa. Már nyáron észrevettem, hogy távollétemben átkutatták a szobámat, amely az
„Új Reflektor Magazin” szerkesztőségétől kissé távol, más emeleten volt, egy csendes kis folyosó-
ról nyílt. Itt tartotta vezetőségi üléseit az MDF szervezete, rendszerint munkaidő után. A szoba kul-
csát leadtam a portára, a rendészet gondolhatta, hogy távoztam a Szabadság téri főépületből. De csi-
náltattam egy saját kulcsot is, azt használtam. Ez megtévesztette titkos látogatóimat. Nyár végén ké-
ső este szobámban ült a teljes vezetőség, amikor halljuk, hogy a zárban kívülről megfordul a kulcs
kétszer és belép a rendész, háta mögött egy tipikus civil ruházatú nyomozó. Látva, hogy bent va-
gyunk, nyomban visszahátrálnának, de felpattanok és megkérdezem: „Kit keresnek?” A rendész el-
vörösödve vágja rá a sablonos választ: „Csak ellenőrzés!” Visszakérdezek: „Milyen ellenőrzés?”
„Csak a szokásos…” – válaszolja. Közben megnézem az idegen arcát. Az volt az érzésem, már lát-
tam valamikor az épületben az elmúlt 20 év alatt.

Medveczky László belpolitikai főszerkesztő, Kádár megrögzött híve, már 1987-ben politikai hi-
bának minősítette azt, hogy műsoromban rendszeresen idézni mertem a dolgozók hangulatáról szóló
bizalmas SZOT tájékoztatót. Szerinte ez súlyos félreértésekre adott alkalmat az ország politikai köz-
hangulatát  illetően.  Vitánkat  azzal  zárta  le  Bereczky Gyula  elnök,  hogy utasításában a  legkate-
gorikusabban megtiltotta a szakszervezeti belső tájékoztatókból való szó szerinti idézést. Tiltakozá-
sul nem vettem fel sajtónapi jutalmamat. De amikor 1989-ben már inogni kezdett a vezető káderek
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széke mindenütt, a SZOT írásban közölte: nem kifogásolja hangulat jelentéseinek nyilvánosságra
hozatalát.

 
Ezután azért kötekedtek ve-

lem még egy sort utoljára, mert
volt  kritikai  érdekvédő  műso-
romnak egy mottója, amelyet az
adás végén 15 éven át (1984 –
1999)  mindig  hangsúlyosan el-
mondtam. Így szóltam nézőink-
hez a Magyar Televízióban:

„Állj  a  gyengék,  az  el-
esettek  mellé,  a  győzte-
sek,  a  hatalmasok  olda-
lán  sütkérezni  nem
erény!”

Nem  változtattam  rajta  ak-
kor sem, amikor egyes vezetők
a „hatalmasokat” az egyedural-
kodó  párttal  azonosították  és
arra intettek engem, a pártonkí-
vülit,  jobb lesz elhagyni ezt az
„ellenzéki  felhívást!”  1989  vé-
gén Bereczky egy értekezleten –
távollétemben  –  megint  erre  a
mondatomra  hivatkozva  vélte
bizonyítani  vezetőellenessége-
met és populizmusomat. 

Mégsem  hagytam  el.  De
1990 után sem! Az okos politika
megértette a műsor üzenetét, az
érdekvédelem  szükségességét.
Hagyni kell beszélni az embere-
ket,  eltűrni,  megérteni  és orvo-
solni a jogos kritikát. Mert a jo-
gos  magánérdek  is  közérdek!
Nem a tükör felmutatója a hibás
a valóságért, nem kell hát össze-
törni sem a tükröt, sem a felmu-
tatóját. Ők megpróbálták össze-
törni.
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MTV 1987: a magyar dolgozók hangulata szigorúan titkos!



Az  MTV-hez  1987-ben  a  párt-
központból érkező, korábban rádiós
Bereczky  Gyula  elnöki  újítása  az
volt, hogy kettéválasztotta az intéz-
ményt  M1  és  M2  csatornára,  az
egyik  programigazgatója  Wisinger
István, a másiké Horvát János lett.
Szabad kezet kaptak, s előbb-utóbb
nyugati  mintára  elfogadtatták  a
„megrendelő  televízió”  mechaniz-
musát,  ami magyarul  azt  jelentette,
hogy a programigazgató dönt a mű-
sorok sorsáról: amit megrendel a jö-
vő évre, az fut, amit nem, az meg-
szűnik.  Ez  az  elég  önkényes  és
szubjektív rendszer  teljesen függet-
leníti magát a közönség véleményé-
től, nem érdekli, hogy annak mi tet-
szik és mi nem. Az érdekérvényesítés szemszögéből a követendő személyzeti politika így szól: vá-
laszd ki az emberedet, hozd helyzetbe, ő pedig végrehajtja, amit akartok.

Így történhetett, hogy Wisinger programigazgató úgy döntött: 1990-re már nem rendeli meg az
„Új Reflektor Magazint”, noha az az MTV egyik legnépszerűbb és legnézettebb műsora volt, min-
den adását meg kellett ismételni. A közönségtalálkozókra szóló meghívásokat nem győztem teljesí-
teni.

Nem rajta múlt, hogy megmaradtunk. Bereczky Gyula decemberi lemondása után Wisinger is
távozott posztjáról. (Horvát már májusban lemondott, utódja Baló György lett.) 

Mivel az „Új Reflektor Magazin” a rendszerváltás után is változatlanul a bérből és fizetésből
élő kisemberek kritikus érdekvédelmi műsora maradt, kormányzati sugallatra további tv-elnökök is
meg akarták szüntetni, így Nahlik Gábor (1992-1994) és Peták István (1996-1998). Egyiknek sem
sikerült. Nem így az Orbán-Torgyán kormány idején Szabó László Zsoltnak (1999-2001), aki fel-
sőbb utasításra intézkedett és 1999 őszén megszüntette. Hiába tüntettek a műsor nézői szeptember
23-án a Szabadság téren.

225

Az „Új Reflektor Magazin” műsorvezetőjeként (1984-1999)



Az 1990. évi tavaszi országgyűlési választásokon győztes MDF tagsága azt várta, hogy a párt a
választási eredményeket majd érvényesíti a tömegtájékoztatási intézményeknél is. A hatalomváltás
azonban nem következett  be. Ellenkezőleg, minden változást megakadályozott  az  MDF-SZDSZ
paktum, amely hosszú időre konzerválta politikai ellenfeleink meglévő erőfölényét a tájékoztatás
minden területén. Április 29-én Antall József az MDF választmányának és elnökségének a háta mö-
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Tüntetés az Új Reflektor Magazinért 1989. szeptember 23-án a Szabadság téren



gött átengedte a köztársasági elnök posztját a választáson legyőzött SZDSZ-nek, személy szerint
Göncz Árpádnak, majd 30-án megzsarolta az MDF országgyűlési képviselőcsoportját: vagy meg-
szavazza a megállapodást, vagy nem vállalja a miniszterelnökséget. Némi vita után a frakció kissé
csalódottan  megszavazta  az  alkut  az  úgynevezett  kétharmados  törvények  támogatása  fejében.
Ugyanakkor a paktum – amelyet az MDF részéről Antall József, Kónya Imre, Kónyáné Kutrucz Ka-
talin, Salamon László és Balsai István, az SZDSZ részéről Kis János, Pető Iván és Tölgyessy Péter
írt alá – megakadályozta, hogy a győztes MDF hozzáférhessen a Magyar Televízióhoz és a Magyar
Rádióhoz, s ez végzetes hibának bizonyult. 

Göncz Árpád köztársasági elnök jogköre garantálta, hogy nem lesznek változások az egyoldalú
sajtó-, rádió-, televíziós és hírügynökségi erőviszonyokban, marad a bal-liberális túlsúly, s marad
majd mindenki a helyén, ahonnan zavartalanul támadhatja a kormányt, az MDF-et, a koalíciót, azok
képtelenek lesznek a védekezésre. A szégyenteljes MDF-SZDSZ paktumból a tájékoztatásra vonat-
kozó megalkuvás végrehajtása Kulin Ferenc, volt MSZMP-tagra, Antall kizárólagos tanácsadójára
hárult, mindenben egyeztetve Haraszti Miklóssal, aki az SZDSZ-ben felelt ugyanezért, s aki köz-
vetlenül referált Göncz Árpádnak. 

Kulin Ferenc 1970-től 1988-ig az MSZMP tagja, akkor belép az MDF-be, ahonnan 1996-ban
távozik, alapítója lesz a Magyar Demokrata Néppártnak (MDNP) Kónya Imrével, Jeszenszky Gézá-
val, Szabad Györggyel, Szabó Iván elnök vezetése alatt. Két választási kudarc után 2005-ben újra-
egyesülési  megállapodást  írtak alá  az  MDF-fel,  amely elindult  az SZDSZ felé,  hogy 2010-ben
együtt próbálkozzon vele a választásokon. Az irodalomtörténész Kulin csak az irodalmi folyóiratok
világát ismerte igazán, meg Aczél György és Pándi Pál gondolatvilágát, szenvedő alanyként is. Já-
ratlan a rádió és különösen a televízió belső szakmai világában, műsorkészítési mechanizmusában, a
kulisszák mögötti bonyolult személyi viszonyokban. Ebből sok tévedés, rossz helyzetmegítélés és
döntés előkészítés származott, egészen olyan elvetélt ötletekig, mint a Forró - Havas kettős megnye-
rése a kormányoldal számára. (Csak a napokban derült ki számomra, hogy Demján Sándor marke-
ting tanácsadója: Takács Ildikó Antallnak is dolgozott.) Kulin Ferencet segítette munkájában az álta-
la létrehozott ideológiai – kulturális műhely az MDF frakcióban, amelynek meghatározó liberális
alakjai voltak: Debreczeni József, Elek István, Balázsi Tibor és Mile Lajos.
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Az MDF-SZDSZ Paktum aláírói 1990. április 29-én



A lapindítási,  lapvásárlási törekvések hamar zátonyra futottak, a befolyásolási  kísérletek alig
hoztak eredményt, egyes pozíciók és hídfőállások megszerzéséért folytatott háttértárgyalások botrá-
nyosan jelentek meg a nyilvánosság előtt. Nincs elég saját forrás, a hazai tőke alig mozdul.

Az MDF, a kormány és a parlamenti frakció összehangolatlanul, időnként egymásnak ellent-
mondva  szervezi  sajtókapcsolatait,  rosszul  gazdálkodik  az  információkkal,  lassú,  körülményes,
ezért lemarad, lépéshátrányba kerül. Május óta folyamatosan defenzívában vagyunk, már a támadá-
sokra sem tudunk kellőképpen válaszolni, nemhogy kitörni a bekerítettség állapotából.

A valóság ferdített tükre, az ellenzéki manipuláció iszonyú károkat okoz, megingatja a választó-
polgárok hitét és bizalmát. 

A kormányról kialakult kép: tehetetlenség, koncepciótlanság, személyi alkalmatlanság, előkészí-
tetlen intézkedések, végiggondolatlan hatásmechanizmusok, a terhek áthárítása a bérből és fizetés-
ből élőkre, stb. 

A pártról sulykolt image: nacionalista, konzervatív, tekintélyelvű, antiszemita, centralizáló, sovi-
niszta, horthysta, stb. 

A képviselők: mucsaiak, parlagi stílusúak, híján vannak a szakértelemnek, saját kormányuk el-
len interpellálnak, egymással vitatkoznak az ülésteremben, módosító indítványok tömegével hátrál-
tatják a törvényhozó munkát, stb. 

A kormánykoalíció: széteső, kis kohéziójú, koordinálatlan, túlhangsúlyozza a tradicionális nem-
zeti jelképrendszert, irreális politikai és gazdasági elképzeléseket erőltet (földtörvény, reprivatizá-
ció, hitoktatás, „B”-listázás, stb.)

A frakció néhány kritikus és kellőképp önkritikus tagja, akárcsak a választmány némely felelős-
séggel gondolkodó tisztségviselője, látva a bajt, gyakran kérdeztek engem, a televíziós újságírót:
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Kulin Ferenc felszólalása az MSZMP Országos Agitációs, Propaganda és Művelődéspolitikai
tanácskozásán 1983. január 12-én. (Háta mögött Aczél György és Kornidesz Mihály.)



mit kéne tenni, mert ennek nem lesz jó vége. Azt jól érzik, hogy aki nem ismeri a televíziót belülről,
az kívülről  nem tudja jól  megítélni  megtévesztő értesülések,  pletykák,  mendemondák,  legendák
alapján. Néhányan – akik majd 1991 február-márciusban az „ötvenkettek lázadásának” magját ké-
pezik a frakcióban – többször összejövünk házon kívül, tanakodunk, vitatkozunk, mert segíteni aka-
runk, keressük a megoldást, a kiutat. A többség arra kér, készítsek egy szakmai tanulmányt és be-
széljek Antallal. 

 

Elkészítem a tanulmányt (aztán az év folyamán még egyet), abban elemzem és összefoglalom a
kialakult helyzet okait és javaslatot teszek a sürgős teendőkre. A legfontosabbak vázlatosan:

A sajtó- és tájékoztató tevékenységből hiányzik a szakemberek koncepciója, a professzionális
arculatépítés, az információáramlás tudatos megtervezése és megszervezése, a mértékadó politikusi
megnyilatkozások összehangolása, a kommunikációs fegyelem, az egységes állásfoglalás a lakosság
közhangulatát meghatározó kérdésekben, témakörökben. Arctalanul széteső a rólunk tükrözött és
visszajelzett kép, az egymást kioltó információk megkérdőjelezik hitelességünket, magyarázkodásra
kényszerülünk akkor is, amikor kezdeményezhetnénk, s offenzívát nyithatnánk.

Akarva-akaratlanul rontják megítélésünket azok, akik írói munkásságuk részeként, de magányos
politikai polihisztorként hetente kihívják ellenünk a közvéleményt, s irritálják a sajtó azon részét is,
amely nem pártsajtó, tehát nem hadakozni kell az ott dolgozók ellen, hanem megnyerni őket célja-
inknak. Egyesek mindenhez hozzászólnak, megalapozatlanul minősítgetnek, értékelnek, ítélkeznek,
járatlanul vulgarizálnak, felszínesen általánosítanak. Nem egyszer úgy tűnik: egy egész párt, vagy a
kormány álláspontját képviselik, holott csak saját tévedésük miatt veszítünk el szimpatizánsokat,
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Ilkei Csaba az MDF frakcióban 1990-ben



vagy lökjük el még messzebbre a tőlünk távolodókat. A közéleti fórumokon megnyilvánuló ilyen je-
lenlét útját állja a közelítő megoldásoknak, az egészséges politikai kompromisszumoknak, a mini-
mális egyetértés feltételei kialakításának.
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Tanulmányom. „Az MDF és a tömegtájékoztatás”



Érvrendszerünkben némileg elavult jelszavak ismétlődnek. Ami hatásos volt Lakitelken, túlada-
golás esetén ma már ellenkező hatást vált ki, megnyilatkozásaink sötét tónusúak, a rendszerváltás
nyugodt ereje idegesítően hallgat, vagy rosszul védekezik, esetenként feleslegesen támad.

Az ügy legeredményesebb szolgálata a cél és nem a légüres térben mozgó moralizálás, az örök-
igazságok közhelyszerű ismételgetése. Nem forrófejű odamondogatókra, hanem hidegfejű politikai
stratégákra van szükség, ehhez a tömegkommunikáció és a szociálpszichológia tudománya a teljes
fegyvertárát kínálja, csak élni kell vele. Mindebből következik, hogy haladéktalanul hozzá kell kez-
deni a professzionális arculatépítéshez, a tömegtájékoztatás összehangolásához, a kapcsolatrendszer
új alapokra helyezéséhez, hogy előnyünkre változzon megítélésünk. Ezt a munkát csak szakembe-
rek végezhetik. 

A sajtóirodák és a szóvivők tevékenységét – MDF, kormány, frakció, koalíció – egyeztetni kell,
ehhez egy tájékoztatási  államtitkárság felállítása  lehet  a  legalkalmasabb koordinációs  szervezet,
amely a bevált európai gyakorlat alapján látja el a kormányzat hazai és nemzetközi feladatait. Mű-
ködésükhöz a legmodernebb hír-és távközlési eszközöket, technikai feltételeket kell biztosítani.

Tiszteletben kell tartani azt az alapelvet, hogy a szerkesztőségek, a tömegtájékoztatási műhelyek
munkatársait nem a párttagság, vagy a pártonkívüliség minősíti, hanem kizárólag a produktumuk,
az, hogy milyen cikket írnak, milyen műsort készítenek, s ennek során milyen szakmai, etikai nor-
mák alapján járnak el. A függetlenség: az objektív függőségek felismerése és tisztes kezelése.

Nem mondhatunk le arról, hogy a közönség valós igénye döntse el a nemzeti médiumok (MTI,
Rádió, Televízió) sorsát és ne párt-, vagy belterjes szakmai érdekek domináljanak. Ugyanakkor ne
legyünk szemérmesek: a válságkezelés körülményei között, kényszerpályán, szükséghelyzetben –
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mint mindenütt a világon – a kormánynak primer megnyilatkozási, megnyilvánulási joga van az ál-
lami tulajdonban lévő nemzeti médiumokban. Ezt következetesen érvényesíteni kell, nem vitatva az
ellenzék azon igényét, hogy a vitákban egyenlő eséllyel vehessen részt.

Az itt vázoltakat alaposan megvitatom a képviselőcsoport felelősen gondolkodó magjával, bevo-
nom a választmány néhány olyan tagját is, aki ért valamit a kommunikációhoz, aztán írásomat eljut-
tatom Antall Józsefhez, időpontot kérve. Néhány nap múlva az ülésteremben egyeztetünk, július
10-re egy nyugodt órát ígér. Nagy várakozással tekintek beszélgetésünk elé, szavaiból érzem, hogy
elolvasta a dolgozatot. Kezdi értékelni, folyamatosan beszél tizenöt percig, helyenként kritikusabb,
mint én, ugyanakkor a tehetetlenség jeleként gyakran széttárja karját: nincs pénzünk, nem tudunk
egy-két hónap alatt igazi kormánylapot indítani, nem tudunk másik rádiót és televíziót venni, ami
megmaradt, abban Kádár örökösei ülnek, próbáljuk kicserélni őket, de nagy az ellenállás. Hankiss-
ról beszél, más neveket említ, érdeklődik irántuk, mert mint kiderül: szinte senkit sem ismer, össze-
vissza tájékoztatják, egyik nap ezt ajánlják neki, másik nap azt, nem lát tisztán. Kezdeném beavatni
először a televízió helyzetébe, de kihívják rendkívüli esemény miatt, amikor visszajön, csak legyint,
„látod, ez van mindig”, majd máskor folytatjuk.

Visszamegyek a Szabadság térre, s noha szervezetünk már tavaly kötelezően kivonult a munka-
helyről, MDF-es barátaim várnak az „Új Reflektor Magazin” szerkesztőségében a biztos informáci-
óval: augusztus elsejétől jön Hankiss Elemér elnökként, kiszűrődtek „pártsemleges” tervei, a leg-
rosszabbra számíthatunk.
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Az éjszaka ezért levelet írok a miniszterelnöknek és július 11-i dátummal másnap reggel be-
adom a titkárságára. Így kezdődött:

„Szeretném megerősíteni azt, amit tegnap rövid beszélgetésünkben már említettem. Ag-
godalommal tölt el az a gyakorlat, amivel politikai ellenfeleink tömegtájékoztatási erő-
fölényét  konzerváljuk.  A számunkra hátrányos  helyzet  legitimálása  azt  jelenti,  hogy
négy évre feladtuk a negyedik hatalom hadállásait, melyekből naponta fognak össztüzet
zúdítani a koalícióra, a kormányra, az MDF-re.”

Antall odaadja a levelet az MDF elnöksége egyik tagjának (államtitkár, majd miniszter), akit
konfliktuskezelésre szokott használni, a túl kritikus képviselők leszerelésére. Lojális feszültség le-
vezető, de az érdemi kérdés megoldása nélkül. Igyekszik a kritikus „célszemély” bizalmába férkőz-
ni, látszólag együtt érez vele, igazat ad neki, miközben szép lassan minden információt kiszed belő-
le, amiket aztán visz a megbízójának. Közli a parlament folyosóján, hogy elolvasta a levelem és a
tanulmányomat is, tartalmi vitát nem akar velem folytatni, mert ő nem kommunikációs szakember,
de írjam össze azoknak a kollégáimnak a nevét, akikkel a tájékoztatási államtitkárság megszervez-
hető. A névsort másnap reggelre várja. Derűs, – nyugtáztam magamban a szimpla állambiztonsági
módszert. Jól éreztem a megtévesztő szándékot és csak annyit mondtam neki: „Figyelj, öreg! Ha a
Jóska beszélni akar velem, majd szól. Ne erőlködj! És faképnél hagytam. Vizenyős kék szemeit for-
gatva bámult utánam.

A Miniszterelnökségen a sajtó-és médiaügyekért ekkor még Antall József osztálytársa, tanártársa
és bizalmas barátja: Kiss György (1931. december 7, Budapest, Kerekes Margit) pszichológus fe-
lelt, akit 1960-ban szervezett be a politikai rendőrség és csaknem 30 évig jelentett titkos megbízott-
ként „Kátai György”illetve „Kovács Jenő” fedőnéven. De nem ő volt az egyetlen állambiztonsági
múltú főtisztviselő a kabinetirodán.

Július  17-én frakcióülés  következett.  Tudtam, hogy napirendre kerül  a  kérdés,  elhatároztam,
hogy minden körülmények között – ha tetszik, ha nem – ismét elmondom a véleményemet.

Volt a frakciónak egy általam őszintén becsült tagja, aki az
ülésekre hozta jó minőségű kis magnóját és minden felszóla-
lást felvett végtelen gondossággal. Az MDF választmányában
ismerkedtünk össze alaposabban, ő ügyvivő is volt, vélemé-
nyünk  eléggé  egybevágott,  hasonló  megközelítésben  láttuk
egyre kritikusabban, ahogy a párt, a frakció és a kormány le-
tér a Lakitelken választott útról. Ha valamivel nem értettünk
egyet,  kedvelt  egyezményes  mondatunkkal  fordultunk  egy-
máshoz: „Nem erről volt szó Lakitelken!”

Szűcs István barátom 1935-ben Battonyán született  egy
hatgyermekes iparos családjában. Vegyészmérnöknek készült,
a  Veszprémi Vegyipari  Egyetem negyedéves  hallgatója  volt
1956-ban.  A forradalom  alatt  az  egyetemi  MEFESZ  és  a
Veszprém megyei Nemzeti Forradalmi Tanács tagja. Novem-
ber 7-én letartóztatták és három hónapra a Szovjetunióba de-
portálták, majd az ország összes egyeteméről kizárták. Segéd-
munkásként dolgozott 1962-ig, amikor az amnesztia után esti
tagozaton befejezhette egyetemi tanulmányait. 1972-ben pet-
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rolkémiai szakmérnöki vizsgát tett, egy év múlva doktorált, a Dunai Kőolajipari Vállalatnál helyez-
kedett el, egyre felelősségteljesebb beosztásokat töltött be. 1988-ban az MDF alapító tagja, a száz-
halombattai szervezet életre hívója. 1990-ben a párt Pest megyei listájáról került a parlamentbe, a
gazdasági állandó bizottság titkára. 1993. január 1-től az Ipari és Kereskedelmi Minisztérium he-
lyettes államtitkára. A Horn kormány 1994 júliusában felmenti, az Olajterv Rt.-ben dolgozott to-
vább, mint nukleáris  szakági főmérnök. Hosszantartó súlyos betegség után 2014. augusztusában
hunyt el.

Szűcs István 1998-ban jelentette meg keserű visszapillantását, csalódásainak történetét,  kellő
kritikával „Mérföldkövek az Antall-kormány bukása útján” címmel. A kötetet Pungor Ernő bocsá-
totta útjára, s a képviselőtárs Beke Kata írta az előszót, benne ezzel a mondattal: „Az a kormányzat
leginkább a mulasztással vétkezett: nem ismerte fel a döntő fontosságú kérdéseket, halogatta a dön-
téseket, historizálásba és taktikázásba fulladt a cselekvés lendülete.” 

Kötetének 32-35. oldalán teljes terjedelmében közli az MDF frakció 1990. július 17-i ülésén el-
hangzott felszólalásomat, amelyet a magnószalagjáról írt le. A felszólalás szó szerinti szövegét így
vezeti fel Szűcs István:

„Az a véleményem, hogy az MDF külső bizalomvesztése és belső eróziója akkor kezdődött,
amikor nyilvánvalóvá vált, hogy elmaradt a „tavaszi nagytakarítás” és akadozik a Justitia terv vég-
rehajtása is. Ekkor kezdett megkopni a „Nyugodt Erő” mítosza és az erő helyett a nyugalom lett a
jellemző megjelenési formánk. Ez a gyengüléssel párosult dekoncentráltság pedig a „Taxisblokád”
felé vezetett.

Úgy vélem, hogy egy ilyen típusú terv végrehajtásához – nagyon leegyszerűsítve – minimum
két dologra lett volna szükség. Az egyik a nagyon határozott kormányzati akarat, a másik a semle-
ges sajtó. (Ide értve – természetesen – a rádiót, a televíziót és a hírügynökséget is a nyomtatott sajtó
mellett.)

Nem vagyok biztos benne, de remélem, hogy a Justitia terv meghirdetésének időszakában még
meg volt a kormányzati akarat, de abban biztos vagyok, hogy már nem volt meg a sajtó akarata
ezen fontos intézkedések semleges, esetleg jóindulatú támogatására, mert a sajtót és az egyéb hír-
közlési monopóliumokat a paktum révén de jure is átengedtük az SZDSZ-nek.

Ebben a témakörben az MDF képviselőcsoport 1990. július 17-i ülésén Ilkei Csaba – aki rendkí-
vül képzett és nagy gyakorlatú újságíró – szinte drámainak minősíthető beszédet tartott, amelyben
rámutatott az 1990. április 29-én aláírt paktum káros következményeire és javaslatot is tett a problé-
ma egy lehetséges megoldására.

Hetekig tartó vívódás után döntöttem úgy, hogy – a rendelkezésemre álló hangszalag alapján –
közlöm a beszéd teljes szövegét, amelyen csupán minimális változtatásokat eszközöltem annak ér-
dekében, hogy áthidaljam azt a kis különbséget, ami a szóbeli és írásbeli megjelenés között szük-
ségszerűen következik.”

Ilkei Csaba:

„Szeretnék világosan és magyarul beszélni, úgy, mint Csurka Pista szokott.

A törvényhozói, a bírói és a végrehajtó hatalom után a negyedik hatalom a sajtó. Ebből
a legfontosabb a TV. Nem véletlen, hogy az SZDSZ-nek is ez a legfontosabb stratégiai
kérdés.
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Ma a világon, ha valahol puccs történik, vagy hatalomváltás van, nem a pártszékháza-
kat, hanem a televíziót foglalják el. Ezért mindent odaadnak. Tessék tudomásul venni,
hogy nem más zajlik a TV-ben, de a rádióban is, és a távirati irodában is, az ő meglévő
erőfölényük konzerválása folyik. Ha rá fogjuk tenni a pecsétet, legitimálni fogjuk, ideo-
lógiai és morális pecsétet is teszünk rá, akkor négy éven keresztül ne csodálkozzunk, ha
naponta össztűz alatt tartják a kormányt, a koalíciót és az MDF-et. Négy évre adjuk el
magunkat. Erről van szó!
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Ha nem tudja ez a kormányzat érvényesíteni a választási eredményeket a három állami
tulajdonban lévő nemzeti médiumban, akkor a saját sírját ássa meg!

Az sem végleges megoldás, amit most hallunk, hogy októbertől lesz reggeli országos
lapja az MDF-nek. Ez jó. Lesz naponta honnan visszalőni, lesz hol reflektálni, színesen,
érdekesen, izgalmasan. Talán nem lesz deficites, ha jól szervezzük a lapot, ha a terjesz-
tési szabotázs ellen is fellépünk.

De nem ez a döntő. A TV és a Rádió és az MTI a döntő. A paktum alkalmatlan arra,
hogy négy évre esélyünk legyen kormányzati és politikai céljaink propagálására, elfo-
gadtatására az emberek megnyerésére és meggyőzésére. Ha szégyenlősek vagyunk, ak-
kor belemegyünk az előbb vázolt megállapodásba. Ha következetesek vagyunk és most
az asztalra merünk csapni, akkor mi is borítunk, mert egyszerűen a sorsunkról van szó.

Tessék a választási eredményeket érvényesíteni a három nemzeti, állami tulajdonban lé-
vő médiumnál. Tudniillik az SZDSZ-nél készen állnak a magánrádiók és magán televí-
ziók tervei. Abban a pillanatban, amikor feloldják a frekvencia moratóriumot – ahogy
megindították pillanatok alatt a „Kurírt” reggel és délután – öt, hat, egy tucatnyi TV-t
fognak független, maszek alapon indítani. A politikai hovatartozásuk nem lehet kétsé-
ges.

Következésképp úgy néz ki a helyzet, hogy a viharos tengeren flották vonulnak fel elle-
nünk a legkorszerűbb fegyverekkel és mi egy koszos halászbárkából egy kováspuskával
szeretnénk visszalőni.

Tiszteletreméltó mindaz, amit Kulin Ferenc elmondott, ha a paktum megköttetett, akkor
egy bizottság legfeljebb ilyen eredményeket tud elérni, mint amiről ő beszámolt. Igazat
mondott, ezek tisztességes alku eredményei. De ez kevés lesz, szeretném előre elmonda-
ni, bár ne engem igazoljanak négy év elteltével a bekövetkezendő nyilvánossági erővi-
szonyok.

Tudniillik ez a nyilvánosság az övéké. A pártatlan tájékoztatási bizottság naponta nyil-
vánosságra hozza majd azt, hogy ki, hol, mit sértett meg és természetesen mi leszünk
azok, akik megsértettük úgymond a pártatlan tájékoztatást, a sajtószabadságot. Akkor
aztán úgy fog kinézni, hogy saját magunk ítéljük el saját magunkat, tehát a parlament
által szentesített bizottság. A bizottságban természetesen ők lesznek többségben, mert
ezekben a delegáló intézményekben ugyanazok a belső dolgozók lesznek, akiket most
részeredményenként igyekszünk távol tartani.

Beszéljünk magyarul: az SZDSZ ugyanaz, mint a nyilvánosság-klub, az újságíró szövet-
ség, mint a televíziós, vagy rádiós kamara, a Magyar Tudományos Akadémia és így to-
vább. Ne legyenek illúzióink, ez nem a mi bizottságunk lesz, csak nevében lesz pártat-
lan, ez ellenünk fog ítélni, következésképp minden tisztességes eredmény ellenére a vég-
eredményt tekintve sajnos négy évre előnytelen szerződést kötünk.
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Hogy mit kéne csinálni, elmondtam, barátaim. Vagy van erőnk ahhoz, hogy ne ássuk sa-
ját sírunkat, vagy pedig megássuk a negyedik hatalom tekintetében. A sajtószabadság
ellen nem tehetünk semmit, azt nekünk támogatnunk kell. De tessék mondani a világon
egyetlen olyan,  a  szabad választások eredményeként  létrejött  néphatalmat,  amelynek
feladata volna az állami, a nemzeti tulajdonban lévő TV-t, rádiót és hírügynökséget fel-
adni. Egyetlen egyet tessék nekem mondani. Mert, hogyha a tőke az ő kezükben van, in-
díthatnak és fognak is indítani újságot, rádiót, televíziót, mert szabad a gazda, szabad
piacgazdaság van. Kérem, akkor még egyszer, magyarán megfogalmazom konkrétan:
tessék a választási eredmények érvényesítése érdekében új tárgyalásokat kezdeni.

Van rá alapunk? Van! Betartják a paktumot? Nem tartják be! Hát, ha ők nem tartják be,
akkor mi se tartsuk be, a létérdekünkről van szó! Négy éven keresztül össztűz alatt fog-
nak tartani bennünket naponta. Így tapasztaljátok megyékben, városokban, országosan,
hogy nem tudunk megszólalni. Hiába hívunk össze sajtótájékoztatót,  csak a lényeget
nem írják meg.

Ott vannak, ahol nekik érdekes és mi föladjuk a labdát, azt leütik, és ami nekünk fontos,
azt  elhallgatják.  És  napról  napra arrogánsabbak,  kihívóbbak.  Erről  van szó!  Itt  mi
játsszuk a fair-playt, mi játsszuk a szépfiút illedelmesen és közben röhögnek a markukba
cinikusan, kihívóan. Hallottátok Haraszti és Eörsi Mátyás is mivel fenyeget? Majd a
sajtó meg fogja vakarni. Kiadják a jelszót és akkor a sajtó megy és vakarja. Hát a sajtó-
val zsarolnak, ha ők ezt megengedik maguknak, akkor mi tisztességes alkuval kössünk új
megállapodást.”

Szűcs István:

„A szöveg elolvasása után nyilván érthetővé válik a nyilvánosságra hozással kapcsolatos
vívódásom oka. Ezt a paktumot minden parlamenti párt vezető személyiségei aláírták,
így az elmondott beszéd egyidejűleg sértheti több párt érdekeit is. Amolyan kétélű kard
ez, amely könnyen megsebezheti magát a használót is.

Így is történt. Ilkei Csaba megvágta magát – új sebet gyűjtött a már meglévők mellé -,
mert az MDF vezetői nehezen viselték a kritikát, de azt végképp nem szívlelték, hogy
egy földi halandó az „égben megköttetett házasságok” felbontására tesz javaslatot.

Tény, ami tény, a sajtót nem tudtuk a Justitia terv mellé állítani, később pedig magunk is
eltávolodtunk tőle, mert felismertük Kis Gyula (MDF) képviselőtársunk bölcs szavainak
igazságát, mely szerint „ne anyázzon az, akinek még bicska sincsen a zsebében.”
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Az MDF I. Országos Gyűlésén, 1989. március 11-12-én a Közgazdaságtudományi Egyetemen a
küldöttek 15 tagú elnökséget és 65 tagú választmányt választottak. (Antall József nem került be az
Elnökségbe, ahhoz kevés szavazatot kapott.) 

A választmányt kezdetben teljesen figyelmen kívül hagyta az elnökség, de még az MDF hivatala
se vette komolyan. Fura mód a választmány üléseit az elnökség hívta össze, a választmánynak még
irodahelyisége sem volt a székházban, az elnökség tagjai néha megjelentek a választmány ülésein,
de a választmánynak az elnökség ülésén nem lehetett képviselete.

A működés alapvető fogyatékossága volt, hogy a választmány sem döntéshozó, sem ellenőrző
szerepet nem tölthetett be, képtelen volt elérni, hogy két Országos Gyűlés között a politikai irány-
vonalat meghatározó testület legyen, s a demokratikus működés felett őrködő szervként ellenőrizze
az elnökség munkáját.

Az elnökség ellenérdekeltként viselkedett a választmány jogszerű megerősítésében.
Ezért Szűcs István kezdeményezésére saját magunk kezdtük megszervezni saját munkánkat, át-

dolgozni a régi alapszabályt. Létrejött egy bizottság, tagjai közül Szűcs Pistán kívül emlékszem
Bene Évára, Dénes Jánosra és Schamschula Györgyre. A viták 1990 őszére fokozódtak a decemberi
IV. Országos Gyűlés előtt, mert a választmány szerepének erősítését legfelső szintről akadályozták.
Szűcs ezért bővítette a munkabizottságot, engedve a szakszerűségnek. 

A november 9-i elnökségi ülésre – nem kis meglepetésre – Antall József miniszterelnök is be-
nyújtott egy új alapszabály tervezetet. Szűcs érvelt a választmány állásfoglalásának megfelelően.
Csoóri  Sándor elnökségi tagként megjegyezte:  nem biztos,  hogy az alapító atyák még mindig
megfelelőek az új feladatokra. Az elnökség jelenlévő 12 tagja végül szavazott: 5 igen, 4 nem és 3
tartózkodás mellett úgy határozott, hogy az Antall József által beterjesztett alapszabály tervezetet
fogadja el.

Két nappal később, november 11-én a választmány ülésén Szűcs Pista felolvasta levelét, mely-
ben lemond választmányi tagságáról és elhagyta a termet. 

„Elhatározásom általános indoka, hogy már hónapok óta nem értek egyet az Országos
Elnökség ötletszerű vezetési módszerével és ebből eredő gyakori döntésképtelenségével,
valamint a rendkívül egyenlőtlen munkamegosztással. Ez a tervezet a vezetői jogokat az
elnöki és a főtitkári beosztásokban koncentrálja, egyben jelentősen mérsékli a választ-
mány – eddig legalább írásban rögzített – jogait.”

Így nem lett a választmány a legfőbb politikai döntéshozó és ellenőrző szerv az országos
gyűlések között, aktív összekötő kapocs a tagság és az elnökség között.
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Ezen a november 11-i választmányi ülésen hozzákezdtünk  beszámolónk  elkészítéséhez a de-
cember 15-16-i IV. Országos Gyűlésre. Nagy volt a felelősségünk: politikai helyzetelemzésünkben
fel kellett tárni a tavaszi választások óta eltelt időszak kudarcainak, a bizalomvesztésnek, az elhibá-
zott vezetői döntéseknek az okait. 

A választmány tagjai összegyűjtötték a tag-
ság véleményét, miközben maguk is értékelték a
kialakult súlyos helyzetet,  volt, aki írásban fej-
tette ki észrevételeit.

Így például november 19-én  Dr. Bene Éva
orvos „A tömegkommunikáció  helyzete  és  kö-
vetkezményei” cím alatt egyebek között ezt írta: 

„Úgy tűnik, sem az MDF, sem a kormány
nem képes  a tömegkommunikáció érdemi
megváltoztatására.  Az  eddig  elhangzott
észrevételeknek,  bírálatoknak  semmiféle
eredménye nem volt. A tarthatatlan helyzet
egyetlen megoldása:  a tehetetlenség oká-
nak beismerése és az ellenzék által kikény-
szerített paktum hárítása.”

A szóbeli és írásos vélemények áttekintése és
alapos  elemzése  után  egy  négytagú  szerkesztő
bizottság – amelynek én is tagja voltam – meg-
szövegezte és összeállította a jelentést. A testület egyhangúan elfogadta. December 14-én este Vígh
Károly feladatává tettük, hogy másnap délelőtt az Országos Gyűlésen felolvassa. 

Másnap ezzel kellett volna kezdődnie az Országos Gyűlésnek a Budapesti Műszaki Egyetem au-
lájában. Ám nem ez történt. A tanácskozás szervezői napirendre sem tűzték a választmány beszámo-
lóját, annak elhangzásától még határozott kérésünk ellenére is ódzkodtak. Majd a délelőtti program
végére illesztették, az egyes régiók beszámolói után. A program azonban egy órát csúszott, mert
Antall József 45 perc helyett 105 percig beszélt, ami általános időzavart eredményezett.  („Ezt a
taktikát már ismertük a képviselőcsoport üléseiről”  – jegyzi meg könyvében Szűcs István)  Vígh
Károly ezért kénytelen volt a helyszínen az eredetileg 18 oldalas választmányi beszámolót kapkod-
va a felére csökkenteni. Ekkor azonban már nem nagyon figyeltek a küldöttek, fáradtan egymással
társalogtak, majd lassan elindultak az ebédre, mert az is csúszott, így a fülledt unalomban és a mél-
tatlan zajongásban erőt vesztve hatástalanul hulltak el Vígh Károly szavai, a választmány kritikus
megállapításai.

Alább a választmány jelentésének néhány elfelejtett kritikus mondatát idézem az eredeti szö-
vegből.

„Igyekszünk szépítgetés nélküli őszinteséggel leírni az ország helyzetét, feltárni bizalomveszté-
sünk okait. A mindenki által ismert országos politikai helyzet és a párt belső életével, teljesítőképes-
ségével szemben megnövekedett követelmények egyaránt az MDF munkájának halaszthatatlan és
radikális megjavítását, minden szinten minőségileg magasabb színvonalra emelését kívánják.

… az SZDSZ megszerezte az ország, éppen válsághelyzetekben kiemelkedő fontosságú legfőbb
közjogi méltóságát, a köztársasági elnöki pozíciót, valamint a garanciát, hogy a tömegkommuniká-
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ciós eszközök továbbra is a befolyási övezetébe tartoznak. Az MDF ezzel riválisa kezébe adott
olyan nélkülözhetetlenül fontos hatalmi eszközöket,  amellyel az,  ahogyan tapasztalhattuk,  élt  és
vissza is élt.
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A koalíciós kormányzati felelősség szinte teljes súlya az MDF-re nehezül. A taxisblokád idején
az MDF képviselőcsoport állandóan ülésezett, míg a másik két „kormánypárt” még ügyeletet sem
tartott.

… az MDF-nek megszűnt a hátországa. Nem működtek, eldugultak az információs csatornák, a
demokratikus döntéshozatal – állásfoglalások kollektíven kiérlelt kialakítása – szinte teljesen meg-
szűnt, helyette megjelent a választások előtt még teljesen ismeretlen autokratikus vezetési stílus.

A kormányzat tevékenysége gyakran nehéz helyzetbe hozta az MDF képviselőcsoportjának tag-
jait és választott tisztségviselőit. Rájuk terhelődött a népszerűtlen, néha hibás és mind gyakrabban a
Demokrata  Fórum korábban kinyomtatott  programjával  ellentétes  kormányintézkedések megma-
gyarázásának és kimagyarázásának hálátlan és nem is mindig teljesíthető feladata, mivel ők testesí-
tették meg a hatalmat a nép szemében, és nekik van napi közvetlen kapcsolatuk a választókkal és a
tagsággal. Ugyanakkor a választási kampány során ők tették azokat az ígéreteket is, amelyek miatt
az MDF tavasszal győzni tudott. Adott szavukkal naponta szembesítették őket, a folyamatok érdemi
befolyásolására azonban nem sok lehetőségük volt, azért is, mert a vezetésbe bejutottak köre az
MDF más részeiből verbuválódott. 

Mások képviselték az MDF-et a választások előtt, és mások kerültek ennek révén vezető pozíci-
ókba, mások ígértek és mások voltak, akik nem tartották be a tavaszi ígéreteket, hisz a „mások ál-
tal” adott szó nem kötötte őket. Emiatt a kormányzattal való elégedetlenség is hozzájárult az MDF
őszi választási vereségéhez. Ráadásul az írott és elektronikus sajtó Kádár-Aczél korszakban kineve-
zett vezetői és stábjai a kudarc, a csalódottság és kiúttalanság hangulatát erősítik a társadalomban,
fokozva az amúgy is meglévő általános bizonytalanságérzetet.

Az MDF népszerűsége mélyponton van, jóformán ellenzékbe sodródtunk. Újabb készülő de-
monstrációkról érkeznek hírek, romlik a pénz, nőnek az árak, egyre nagyobb a munkanélküliség.
Hogy a kiutat az ország és a magunk számára megtaláljuk, mindennél előbbre való most a valós
számvetés. Mik voltak a be nem váltott ígéretek?

A parasztság nem kapott földet, pedig sok helyen, ahol tavasszal elsöprő győzelmet arattunk, tu-
catszám vették a traktorokat az emberek.

A növekvő munkanélküliség elsősorban a munkásságot és az alkalmazotti réteget sújtja. Az ígért
„szociális védőháló” nem működik megfelelően.

Az értelmiségnek széles alapú, a legjobb népi-nemzeti, kereszténydemokrata és nemzeti liberális
hagyományokat továbbfejlesztő centrumpártot kínált és ígért az MDF. Ezzel szemben az ideológiai,
politikai, eszmei tisztázást, a tervezést és a népszerűsítést teljesen elhanyagoltuk. Az MDF még sa-
ját ideológiájának megfelelő formájú kidolgozását és propagálását sem végzi. Elriasztotta, vagy leg-
alábbis nem nyerte meg ezzel a társadalomtudományi műveltségű értelmiséget, nem adott választ a
hosszú távú ideológiai-politikai kihívásokra.

A nép biztonságot akar. Létbiztonságot, közbiztonságot, annak a biztonságát, hogy boldogulását
semmilyen igazságtalan korlát nem akadályozza. Sajnos, az igaztalan korlátokat a kormány nem
bontogatja, hanem inkább építgeti.

A kormány elvesztette maga mögül a közép- és kisjövedelmű rétegeket. Ezek reménye egyre ke-
vesebb, hogy akár csak szerény részesei lehessenek a privatizációnak, vállalkozóvá válásuk is szinte
lehetetlen, csak munkanélküliségi esélyük növekszik napról napra.

A választások előtt mindhárom koalíciós párt teherbírást figyelembevevő, családbarát adózást
ígért, mégis megmaradt, sőt erősödik a korábbi kormányzat gyermek- és családellenes adózási gya-
korlata. A 3 éves gazdasági terv még középtávon sem számol a tavaszi ígéretekkel, sőt a közeljövő-
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ben a hátrányos helyzetű családokra az életszínvonaluk további, a lakossági átlagnál nagyobb csök-
kenése vár. 

A kormány a létminimum alatt élőktől az eddigieknél is többet kíván elvenni az adómentes jöve-
delemsáv megszüntetésével, és tervbe vette az óriási áldozatok árán megvett vagy felépített családi
hajlékok szociális helyzetre való tekintet nélküli megadóztatását is. Nem csoda, hogy elhagynak
tagjaink, szószegéssel vádol volt szavazótáborunk.

A privatizáció kulcskérdés. A társadalom viseli a terheket, ha látja az igazság érvényesülését,
ahogy az értékteremtő tevékenység válik az elosztás alapjává. Sajnos, hagyjuk, hogy az állam va-
gyonát a korábbi kizsákmányolók és sarcolók privatizálják. A kormány asszisztálása mellett vállala-
tok eladása, korlátolt felelősségű társaságokká történő átalakítása az ott dolgozók feje fölött törté-
nik, gyakran állásuk terhére és a folyamat végén magánvagyonná alakul át a volt állami tulajdon.

A gazdaság átalakításának személyi feltételei is vannak. Az elmúlt időszak politikai és gazdasági
bűnözői döntő többségükben helyükön vannak. A vezetők megmérettetése elszomorítóan gyenge,
objektív mérce kialakításával, az állami tőke hasznosításának megkövetelésével – a frakció kérése
ellenére – a kormányzat nem is foglalkozott. Ez alatt a helyén maradt régi lobby vezető pozíciókból
elszabotálja a rendszerváltást.

A kormány hibát követett el, amikor úgymond „rendben” vette át az országot, elmaradt a mi-
nisztériumok leltárszerű átvétele, így utóbb soha nem bizonyítható be igazán: a tehertétel mekkora
hányada öröklött és mennyi a saját hibánk.

A kormány mielőbb készítse el és hozza nyilvánosságra az elmúlt évtizedek gazdasági és politi-
kai mérlegét, a sokat ígért Fehér Könyvet. Kétszer ígértünk az országnak nagytakarítást és egyszer
sem végeztük el. Itt az ideje, hogy legalább saját portánkon most hozzáfogjunk. Legalább pókhálóz-
zunk, féregtelenítsünk, - különben mi is menthetetlenül eltetvesedünk.

Az MDF a kívülállók számára az idősebb nemzedékek pártja. Hiányoznak a fiatal arcok, hiány-
zik a fiatalos hangvétel, noha – a Fidesz példája is jól mutatja – ez nemcsak a fiatalokra gyakorol
vonzó hatást. A fiatal erők hiánya két súlyos veszély forrása. Egy millió körül van a 25 éven aluli
szavazók száma. Nem mindegy, hogy ennyi választó kit támogat. Ennél is fontosabb azonban, hogy
a fiatalok távolmaradása veszélyezteti az MDF utánpótlását is. A minket követő, immár demokráci-
ában felnőtt és gyakorlott nemzedékek pedig az ország jövőjére talán még nálunk is nagyobb hatás-
sal lesznek, és nem mindegy az sem, hogy át tudjuk-e adni nekik azokat az értékeket, amiket sike-
rült megőriznünk vagy kifejlesztenünk.”

Budapest, 1990. december 8.

A Magyar Demokrata Fórum Választmánya
A szerkesztőbizottság tagjai: 
Ifj. Fekete Gyula, Ilkei Csaba, Nahimi Péter, Vígh Károly
A IV. Országos Gyűlés második munkanapján, december 16-án, a Sportcsarnokban a küldöttek

újjáválasztották  Antall Józsefet az MDF elnöki posztján, aki – többek ellenére – kierőszakolta a
bukott belügyminiszter: Horváth Balázs megválasztását az MDF ügyvezető alelnökének. Felhígult
és indokolatlanul 21 tagúra bővült az elnökség. (Erre mondta Szűcs István: „Egy 21 fős testület ele-
ve nem lehet operatív”.) 
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Hazai  és  külföldi  megfigyelők  számára  a  legna-
gyobb meglepetést  Kiss Gy. Csaba alelnök lemondó-
levele  jelentette.  Ebben  leírta,  hogy  nem  teljesültek
azok a feltételek, amelyek esetén vállalni tudta volna
további  jelölését  az  elnökségbe.  Ezek  a  következők
voltak:  demokratikus  alapszabály,  alulról  építkező
szervezet, ellenőrzési mechanizmusok, a választmány
helyzetértékelésének  közreadása  a  küldöttek  szá-
mára és a felelősök megnevezése. Mivel nem kapott
garanciákat és egyetlen kritikai felvetésére sem választ
az utóbbi időben, - távozik a vezetésből.

„Oda jutottunk, hogy tagjaink szégyellik a
nyilvánosság előtt az MDF nevet. De még
szomorúbb, hogy a választmány utolsó ülé-
sén a politikai helyzetértékelés előterjesz-
tője félelemről beszélt. Félnünk kellene ön-
magunktól? A felelősökről senki sem akar
beszélni, nagy erőfeszítéseket tapasztaltam

annak érdekében, hogy a kritikus hangok ne szólalhassanak meg.” – írta levelében a le-
mondott alelnök. 

Sajtónyilatkozataiban Kiss Gy. Csaba hozzátette: 

„…személyi kontraszelekció folyik a parlamentben, a kormányban is. Az MDF-ben va-
lamilyen prezidenciális rendszer alakul ki.” „… olyan politikai stílus jegyeit fedezhettük
fel  az MDF-en belül az utóbbi hónapokban, amely félelmet ébresztett  tagságunkban.
Láttam, hogy az emberek nem akarják, nem merik elmondani véleményüket a párthie-
rarchiában felettük állóknak. Ezt roppant sajnálatosnak tartom.”

1990. december 16.-ával a szabadon választott magyar országgyűlés és kormány első munkaéve
gyakorlatilag véget ért. 

Hátra volt még Antall és Orbán elő szilvesztere december 30-án a Fehér Házban. Ott voltam, ír-

tam róla, sőt fényképeztem is, itt olvashatják: http://www.utolag.com/TenyekEsTitkok.htm
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Dr. Ilkei Csaba:

Hetvenöt évem néhány következtetése

Öt évvel ezelőtt, 70. születésnapomon az egyik kiadó emléksorokat kért tőlem: milyen kö-
vetkeztetésekre jutottam addigi életem hét évtizedéből. A "bölcsességeket" oly tömören kér-
ték, ahogyan csak lehet. Megírtam. Megjelent a NAPÚT 2009-es évkönyvében "Nyolcvanegy
jeles hetvenes" írása között  "KÉSŐ" címmel.  Kevesekhez jutott el.  Nem tudom elkerülni,
hogy itt és most meg ne ismételjem kiindulópontként. Aztán folytatom majd azzal, amit im-
már 75 évesen hozzá szeretnék tenni "A BÁNAT SZÉP" cím alatt. Kérem, nézzék el ebből az
alkalomból erősen szubjektív soraimat.

K É S Ő

Az életben a legfájdalmasabb szó az, hogy: késő. Valami visszahozhatatlanul elmúlt, többé már
soha sem teheted meg azt, amit valaha megtehettél volna. A kékmadár nem felénk száll, a csodák
nem ránk várnak. Mégsem akarunk beletörődni abba, hogy csak ennyi volt és kész a leltár. Még el
kéne jutni valahova, még hinni kéne, hogy történik velünk valami, ami különb és felemelőbb, mint
annyi más megelőző. 

Apám, a szegény néptanító minden reggel újra tudta kezdeni
életét. Nem húzta le a tegnap kudarca, nem merengett a múlton,
abból  csak  a  tanulság  érdekelte.  Gyakran  idézte  a  nagy  sakk-
játékost, aki szerint minden a középjáték minőségétől függ. Mert
a megnyitás elméleti jellegű, a végjáték pedig kiszámítható. De
nem hitt a számtani középben. A harmóniateremtő képességhez
több kell. Az átlagos beleszületik a szürke középszerbe és ott is
marad. A tehetség megszüli a harmóniát, ami nem állandó közép,
hanem szélső értékekből, megélt élményekből teremtett változó
és szüntelenül mozgó arány, meghatározva a tér-idő körülmények
koordinátái által, akkor és ott. Igen, ehhez pokolra kell menni. A
középszerűség, az átlag, a tömeg elnyeli a minőséget. Hatni csak
a  kivételes  egyéniségek képesek,  a  példaértékkel  megélt,  hittel
vállalt bátor életek. Eszközemberek, helyezkedők, szellemi uni-
formist viselők, érdeklesők – soha. Ma már a barátságok is az ér-
dek és a haszon körül szerveződnek.

És tudni  változni. Az ember egyik legnagyobb büntetése az,
ha nem változhat, ha nem változtathatja meg a véleményét, ha kö-
teles tegnapi meghaladott önmagához láncolva ragaszkodni hibái-
hoz, tévedéseihez. Így persze könnyebb címkézni és skatulyázni, elhallgatni, kirekeszteni, a ver-
senyképtelenek közé taszítva. Az életben nincsenek örök barátok és örök ellenségek, minden válto-
zik és mozog csak a buta ember nem, ő "sziklaszilárdan" ugyanazt mondja, mint ötven évvel ez-
előtt. És ez nálunk erény az amúgy totális értékvesztésben.
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Az uniformizált álközösségekből életveszélyes volt kilógni a szovjet típusú kollektivizmus ide-
jén. Iszonyú veszteségek árán jöttünk rá, hogy a szabad szerveződésű igazi közösségekhez az egyé-
niségen keresztül vezet az út, hogy az igazi egyéniség önmagában is megáll, az álegyéniség soha, ő
csak mások közé vegyülve látszik valakinek; a nyájerkölcs nem nemesíti az embert, – megalázza. A
tömeg irracionális, kiszámíthatatlan, gyerekes, önző és kegyetlen. Hátha még manipulálják is. 

A racionálisan gondolkodó egyén jól tudja eredendő bűnét: a civilizáció egyenlőtlenségen alap-
szik. Az emberi természet önző és megkülönböztető, mégis minden kollektivizmusra épülő társadal-
mi berendezkedés természetellenesen meg akarja változtatni. Forradalmakat is kirobbantanak érte.
Ám a különbözőségeket csak ideig-óráig lehet eltörölni. Mert mások vagyunk származásban, kul-
túrában, hagyományokban, hitben, ízlésben, stílusban, életfelfogásban. Egyesek már többször is úgy
gondolták a történelemben, hogy ha felszámolják a különbözőségeket, akkor egység lesz, ez megte-
remti a békét és örökre kiküszöböli a háborút. Ám a különbözőségek bizonyos átmenet után mindig
újjá születnek, s ezt nem lehet megakadályozni. Az eltérő nézetek harca viszi előre az egyetemes
emberiséget. Ha fájdalmas, akkor is. Nálunk  Széchenyi likvidáltatni akarta  Kossuthot, Petőfi az
akasztófára küldte Batthyány Lajost, aztán megbukott saját szülőföldjén képviselő jelöltként; Kos-
suth  hazaárulónak tartotta  Deák Ferencet,  németbérencnek  Jókait,  udvari  kollaboránsnak báró
Eötvös Józsefet.
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Egyetlen kihasználatlan tartalékunk, menekülési útvonalunk maradt: az  agyunk.  Akkor miért
szűkítjük le gondolkodásunkat annak egyetlen szegmensére, a pártos kényszergyülekezetek szimp-
la jelszavaira, attól a pillanattól kötelezően ismételve a másik táborba tartozók utálatát, s törvénye-
sítve azt, hogy a nemzet sorsáért sem kell közös felelősséget vállalni? Születésünknél még együtt
van bennünk minden szép eszme, ami gazdagítja a szellemet. Anyanyelvünkön tanuljuk nemzeti
történelmünket, hagyományainkat: ha úgy tetszik, konzervatívok vagyunk. Aztán felébred bennünk
a szabadságvágy, önállósulunk: ha úgy tetszik, liberálisak leszünk. S ha van bennünk szociális ér-
zékenység, segíteni akarunk másokon, akkor megtesszük az első lépéseket a szocialisták felé. Csak
később hagyjuk, hogy elszegényítsék és elsekélyesítsék gondolkodásunkat, felszámolva sokszínűsé-
gét, kirúgva álmaink alól az összekötő rendezőelveket. 

Ne legyenek illúzióink: a mai pártpolitikai ellentétek klasszikus ellentmondásokra vezethetők
vissza. A "Szabadság, egyenlőség, testvériség" jelszava csak akkor vezethet célba, ha működik a
bölcs harmóniateremtő képesség. Mert a szabadság az erőseknek kedvez: lehetővé teszi, hogy a te-
hetségesek megkülönböztessék magukat képességeik és teljesítményük szerint.  Az  egyenlőség  a
gyengék menedéke, azoké, akik a versenyben alul maradnak; az egyenlőség ennyiben a szabadság
korlátozása, de szabadság nélkül nincs társadalmi haladás, egyenlőség nélkül nincs társadalmi igaz-
ságosság.  A  testvériség képes  megteremteni  az  előző kettő  közötti  helyes  arányt,  a  harmóniát,
amely garantálhatja a társadalmi békét. A nemzetközi magántőke és szabadpiac most önző módon
elvétette a mértéket és ezért van válság a világon.
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A mai hetvenesek átélték a második világháborút, s miközben kétszer újjáépítették az országot
– negyvenötben és ötvenhatban – előbb az ávo vitte el, aztán a III/III hallgatta ki őket; megéltük
hatvannyolcat és hetvenkettőt,  nagy csalódásunkat:  ezerkilencszázkilencvenet;  régi és új  senkik,
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rossz prolik és alantas pártkatonák minősítgettek:  "Rossz a viszonya a kollektívához!"  Korosztá-
lyunk alapélménye: értelmes és tartalmas évek helyett igazodás, sodródás, az önálló választás hiá-
nya. Most itt vagyunk: pocakos, infarktusos, fekélyes, elfásult generáció. Körülöttünk: értékzavar,
elbizonytalanodás, rossz közérzet. Semmi sem az, aminek látszik, becsapott, birka módon megveze-
tett emberek dühöngenek keserűen és megfáradtan. Már alig tűrnek, miközben körülöttük lelki és
szellemi polgárháború dúl. Az idő végzetesen kizökkent medréből, dadognak életidegen elméletek,
földhöz ragaszt, korlátoz az arasznyi lét. 

Már megint túl kell élni valamit, az igazság pedig – félő – nem fog kiderülni a mi életünkben.
Mert amint klasszikus tudós történelem tanárom Páti Ferenc mondta a kaposvári Táncsics Gimnázi-
umban:  " Az igazságot nem lehet szótöbbséggel eldönteni, az eszközöket nem szentesítheti semmi-
lyen elfogultság, semmiféle magasztos cél. Néha egy embernek van igaza százzal szemben. De ez
csak később derül ki. Amikor azt az egyet már megkövezték."

Mire az ember eljut a hetvenedikhez, benő a feje lágya, kinövi politikai gyermekbetegségeit,
pártos elfogultságait, kényszertársulásait, s egyre jobban visszatalál a természethez, a szabadság és
függetlenség állapotához. A szabadságnak nincs pártállása, a természet maga a harmónia. És a füg-
getlenség? Kitől, mitől? Hát, a hatalomtól, a politikától, a pártoktól, a pénztől, a pozíciótól, az elvte-
len érdekcsoportosulásoktól, a személyiséget megnyomorító klikkektől, a csordaszellemű alkalmi
összeverődésektől. Visszatalálsz önmagadhoz. 

Mindig is  magányos farkas voltam. De néha jó falkákat szerveztem és nemesítettem magam
körül, jó célokért. Rozsdabarna, holdfényes őszi éjszakákon a tűz mellett ülve néha még találkozom
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az egykor hozzám igazodó, felnőtt szép példányokkal, látom, amint a távolból felbukkannak, meg-
közelítenek, megszagolnak, megnyalnak, aztán üvöltve rohannak tovább a rideg és sötét erdő alján a
hegyek felé, új falkában, új vezérrel.

A BÁNAT SZÉP

Öt év telt el előző írásom óta. 
Körbenézek. Ment-e előbbre a világ? Milyen a sorsod szegény Magyarország?
Mindenütt  káosz,  rendetlenség,  nélkülözés.  Bizalmatlanság,  megaláztatás.  Adósság szolgálat,

kamat rabszolgaság. Kivándorlás, betelepítés, felvásárlás. Ránk kényszerített idegen érdekek, ma-
gyarok ellen fordított magyarok. Kilátástalanság és megosztottság.

Megtévesztő kirakatok, plakátarcú pártkatonák, siker propaganda, nemzetre hivatkozó maffia-
vezérek. Mögöttük lakájok, zsoldosok, hűbéresek, mai cselédek. Ez a hierarchia jelképezi a „rend-
szerváltás” eredményét. Üzlet a politika, hatalmat minden áron.

Semmi sem az, aminek látszik.
A politika egyre inkább a látszatok világa. Mind jobban kettéválik a valóság és annak médiatük-

re. Fecseg a felszín és hallgat a mély. A láthatatlan háttérhatalom bábfigurákat mozgat: felemel és
elsüllyeszt. Legnagyobb fegyverével: a pénzzel mindent és mindenkit meg tud venni. 

A világot ma egészen mások irányítják, mint ahogy azt a színfalak mögé nem látók elképzelik. A
megfélemlítés következtében még a józanok is elvesztik ítélőképességüket. Bármikor földönfutót,
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lábtörlőt és felmosórongyot csinálhatnak belőled. A korrupt újgazdagok és lelkendező ostobák or-
szága lettünk.

Költséges népámítás, zátonyra futott generációk, kétes jövőkép.
Elmehetsz és felléphetsz a cirkuszban, ha elfogadod a pártkínálat szereplőit. De arra vigyáznak,

nehogy saját kezedbe vedd sorsod irányítását. Gyanús, ha független vagy, s ha több szabadságra
vágysz.

A nép lepusztulásánál csak a politikai elit erkölcsi és szellemi állaga romlik gyorsabban.
És mégis, ebben az enyészetben szép a bánat.
Az értelem szenved, de csak hozzá menekülhetsz.
Egyre több a hitetlen tolongó, de csak önmagadhoz  térhetsz vissza, a Te hited megtartó erejé-

hez.
A belső tartás tesz emberré, a meggyőződéssel vállalt élet. 
Hagyd a politika mesterségesen hangolt jókedvét, válaszd átmenetileg a rózsa töviseit. "Virescet

vulnere virtus!": Sebekből izmosodik az erény!
A gondolat csak a tied, megváltoztathatja utadat, rávezet arra, amelyen érdemes járni. Néha nem

annyira a cél, inkább a hozzávezető út nemesít. Agyad kimeríthetetlen forrás, megelőzheted vele a
világot. Ne add fel az esélyt senki kedvéért.

A bánat szép.
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Magányodban egyedül vagy, mint minden döntésednél. Bevallod tévedéseidet önmagad előtt,
megtisztulsz és erőt merítesz őssejtjeidből. Megtalálod a saját arcod. Ne figyelj a hatalom sötétségé-
re, fordítsd arcod lassan a fény felé. 

"A fény nem azt jelzi, hogy nincs már többé éjszaka, de azt igen, hogy hajnalodik, és a
sötétség legyőzhető." (H. Fries)

Ha nem hiszed el magadnak, hogy különb vagy náluk, senki nem hiszi el rólad! Az igazi tehet-
ség jellemzője a tökéletességre törekvés bárhol, bármikor. Hányadszor ismétlem: az igazi egyéni-
ség önmagában is megáll, az álegyéniség soha, ő csak mások közé vegyülve látszik valakinek, a
nyájjal sodródik, a csürhénél végzi.

"Mindenki a maga szerencséjének kovácsa!" ( Caecus.) 

Ha visszavetnek egy lépéssel, tégy helyette kettőt, menj tovább, és szorítsd ki a farizeusokat.
Hagyd a világ hívságait, a kifelé élők magamutogatását, az utcai és kocsmapolitizálás zaját. Ősein-
ket a természet csendje és nyugodt ereje nevelte. Ugyanazzal a gondolattal keltek fel minden reg-
gel: haladni kell. Csak a munka, a tett visz előre, nem a vegetálás. De ma már beérjük kevesebbel
is: némi megalkuvásért, igazodásért alamizsna jár, vállveregetés, osztalék, sőt devalvált kitüntetés
is, megtűrt szerep.

Felírtam szobám falára a bencés Regula tanítását: "Őrizd meg a rendet és a rend megtart, meg-
őriz téged."

Az Idő megérintett, de "Még a borsón is szépet álmodom." Ezek nem fognak legyőzni. Az elő-
zőeknek sem sikerült. Hogyan lennék én barátja annak, ki mindenkinek barátja. Nem kell, hogy sze-
ressenek, a szabadság fontosabb, az önálló gondolkodónak nem vitapartnerei a szolgalelkűek.

Ameddig ellenállsz a Muszáj Herkuleseknek, addig vagy követhető mások számára. A tömeg ir-
racionális, kiszámíthatatlan, követhetetlen. Tele vagyunk zászlólengető, középszerű tucatemberek-
kel. Érik az új kollektivizmus új Kedves Vezetővel.

Az Élet minőségi kérdéseit nem lehet mennyiségi alapon eldönteni. Ha tudatlan és félrevezetett
emberekkel mégis szüntelenül megszavaztatják, a magára ébredő nemzet nem fog megbocsátani.
Kodálytól tudjuk: csak két fellebbezési fórum van: az Idő és a Nép. Ők tehetnek igazságot.
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Az egész több, mint a részek összessége. Az ország több, mint a ciklusonként összeálló hatalmi
részérdekek statisztikai ténye. A tehetségtelen politikus a tényeket fetisizálja. Tele vagyunk hamis,
kétes,  csinált,  nagyüzemileg  gyártott  tényekkel.  A tények  önmagukban  nem jelentenek semmit.
Csak összefüggéseikben, ellentmondásosságukban, történetiségükben, más tényekkel való egybeve-
tésükkel, akkor és ott igazak. Inkább azt keresd mindig: mi van a tények mögött, milyen érdekek
akarják eltakarni. Tárd fel a hátteret, mert az mindenkire tartozik. 

"Több dolgok vannak földön és égen, mintsem bölcselmetek álmodni képes, jó Horatio!"
(Shakespeare)

A bánat szép magányában csendben hullnak emlékeim rózsaszirmai.
Amikor a fiúk beszabadultak a parlamentbe (1990) szakkollégiumi szobáikból, elmondták: néz-

ték és erőt merítettek annak idején (1984-től) rendszerváltó, valóságfeltáró, kritikai televíziós műso-
romból: az Új Reflektor Magazinból. Az egyik levelet írt, a másik bejött a szerkesztőségbe gratu-
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lálni,  a harmadik a parlamenti  ülések szünetében keresett  meg. Aztán mikor hatalomra kerültek
1998-ban, egy év múlva megszüntették a műsort. Nem akartam elhinni, érdeklődtem egy bennfen-
tesnél. „Legfelső szinten született a döntés!” –válaszolta írásban Nem tűrték a kritikát. A mai napig
bírálhatatlanok. Ha valaki mégis megpróbálja, számíthat a retorzióra. Ma már minden döntés egy-
személyi.

Volt a műsoromnak egy mottója, amelyet az adás végén 15 éven át (1984-1999) mindig hangsú-
lyosan elmondtam. Így szóltam nézőinkhez a Magyar Televízióban:

„Állj a gyengék, az elesettek mellé, a győztesek, a hatalmasok oldalán sütkérezni nem
erény!” 

Nem változtattam rajta akkor sem, amikor egyes vezetők a hatalmasokat az egyeduralkodó párt-
tal azonosították és arra intettek, jobb lesz elhagyni ezt az „ellenzéki felhívást.” Nem hagytam el.
De 1990 után sem! Az okos politika megértette az üzenetet, tudta, hogy a feszültségeket ki kell en-
gedni a palackból, mielőtt az felrobban. Hagyni kell beszélni az embereket, eltűrni a jogos kritikát.
Nem a tükör felmutatója a hibás a valóságért, nem kell hát összetörni sem a tükröt, sem a felmutató-
ját. Ők összetörték. 1999-ben megszüntették a műsort, engem nyugdíjba küldtek. Mára nem maradt
egyetlen hasonló érdekvédelmi műsor sem a közszolgálati televíziókban és rádiókban. De a lapok
olvasóinak panasz rovatai is megszűntek, a szerkesztőség ne akarjon elintézni ügyes-bajos dolgokat,
bízza azt a hatalomra, az központilag úgyis jobban tud mindent.

A hatalom átörökli elődjei módszereit, a mai is azt szereti, ha az oldalán sütkérezők engedelme-
sek, lábhoz szoktak és csak gazdájuk parancsa szerint cselekszenek. Fizetésemelés, kitüntetés, elő-
léptetés jár érte.
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Alkatilag nem tudok a győztesek oldalára állni, mindig a veszteseknek  igyekszem segíteni. Még
akkor is, ha néha nincs igazuk. Veszélyes szolidaritás. 

[Okkal reménykedett a III/III-5-a 1984-ben rám állított ügynöke, hogy előbb-utóbb politikai
hibát követek el és leváltható leszek az Új Reflektor Magazin éléről. Az MTV-ben dolgozó,
rendezőnek tehetségtelen Varga Rudolf (1950. június 28. Szikszó, Radóczi Mária) titkos
megbízott erről több, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárában olvasható je-
lentésében is ír. Vargát 1977-ben szervezte be a politikai rendőrség „Radóczi Bertalan” fe-
dőnévvel , s a kiemelt tájékoztatási objektumok alosztálya foglalkoztatta, kapcsolattartó
tisztje az MTV-ért felelős Anhalt Róbert r. őrnagy volt. A KISZ támogatásával a Fiatal Mű-
vészek Stúdiójában, majd az Ifjúsági Osztályon, aztán az elődöm szerkesztette Reflektor
Magazinnál dolgozott. A közismerten iszákos egykori besúgó a legutóbbi időkben kitünte-
tett költőként tűnt fel Miskolcon.
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Három évet kellett várni ellenfeleimnek, amikor is Kádár megrögzött híve, az általam is-
mert egyik legnagyobb karrierista:  Medveczky László belpolitikai főszerkesztő a Magyar
Televízióban, 1987 májusában politikai hibának minősítette azt, hogy műsoromban idézni
mertem a dolgozók hangulatáról szóló bizalmas SZOT tájékoztatót. Vitánkat azzal zárta le
Bereczky Gyula, az MSZMP KB tagja, a Magyar Televízió történetének legkisebb képes-
ségű elnöke 1987. június 22-én, hogy utasításában a legkategorikusabban megtiltotta a
szakszervezeti belső tájékoztatókból való szó szerinti idézést. Tiltakozásul nem vettem fel
sajtónapi jutalmamat. Elmérgesedett  vitáink egészen 1989. márciusáig tartottak, amikor
már fújt a „rendszerváltás” előszele, ingott a vezető káderek széke, a SZOT pedig közölte:
nem kifogásolja hangulat jelentéseinek nyilvánosságra hozatalát.]

De ki gondolja úgy, hogy a győzteseknek mindig igazuk van, hivatalból tévedhetetlenek, jó er-
kölcsűek és nem élnek vissza hatalmukkal? Gyenge érdekvédelem, szétesett és megvett szakszerve-
zetek,  pártok hátországába szervezett  civilek,  utcára  nem merészkedő polgárok,  elbátortalanodó
jogvédők. A mai magyar politikában szinte minden párt üzleti vállalkozás, a működés anyagi alap-
jait bármi áron garantáló állami monopóliumokkal és rejtőzködő piszkos csendestársakkal. Haszon-
elvű, korrupt és cinikus érdekszövetségek. 

A „zemberek” értékelését azonban átszabja a történelem. Az „eccerűekét” is.
Forró nyári délelőtt szemben ülök Márai Sándor szobrával Kassán. 
Az író előtti üres szék eleve párbeszédre hív, töprengésre bíztat, kételyeink megosztására. Mé-

lyen a szemébe nézek és beszélgetünk. Gondolatban. Kérdezem, s válaszaként felidézem magamban
sorait. 

A polgári mivoltára és függetlenségére oly büszke igényes gondolkodó a tőle megszokott ele-
ganciával, szellemi emelkedettséggel, morális tartással és méltósággal tanárként szólhat a mához is.
Nem volt híve a „munkás-paraszt” hatalomnak. Ravasz és sunyi parasztok, munkakerülő, rossz pro-
lik csak sárga irigységükben és bizalmatlanságukban voltak közösek nála, a gyűlöletig utálták a ta-
nult „nadrágos” embereket, akiktől el kell venni azt, amit az értelem gyümölcseként megszereztek.
Ha az osztálytársadalom ideológiai mintaképei az alakuló új „demokratikus” kollektivizmus keretei
között is hatalmat kapnak majd, akkor újra elszabadul a „néphatalom”, kiveszik a kenyeret az író
szájából, lebontják a tetőt a szoptató anya feje fölül, s mindenkit beterelnek pártjuk akoljaiba „kö-
zösségi életet” élni saját sablonjaik és közhelyeik szerint, ötszáz szavas szókinccsel.

Márai, a nagy magányos, korán ráérzett a kivételes személyiségek  sajátos lelkiállapotára:

„Senkim, egy emberem sincs, akihez írhatnék, aki nem utál, vagy akinek nem vagyok kö-
zönyös. […] A legtökéletesebben egyedül vagyok. Én tudom, hogy zseni vagyok. […]
Választott ember vagyok és sokra fogom vinni, vagy semmire sem fogom vinni, de pro-
dukálni fogok, érzem, tudom, hogy ez kikerülhetetlen. […] Az életemet eddig is én csi-
náltam, ezután is én fogom csinálni.”

Ha a tömegkultúra törvényszerűen összeomlik, figurái akkor sem tűnnek el, csak átalakulnak.
Követelik a jogaikat, jussukat, mert mindenki egyenlő, mindenkinek egyformán jár a javakból, füg-
getlenül attól, hogy dolgozik-e, s miként. Bármilyen előnyért beállnak új pártokba, lázadnak és lází-
tanak, követelnek az ostobák együgyűségével, hangoskodnak, tiltakoznak, odamondogatnak („ami
a szívemen, az a számon”), aztán ha nem jön be a lé, bosszút áll az ösztönlény , feljelent, elárul. 
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Az elkorcsosult genetika termékei nem a rég volt magyar erények megtestesítői, nem szorgal-
mas, becsületes szántóvetők és nem egykori öntudatos, művelt munkások. Ám a legkönnyebben bu-
títhatók, felhasználhatók mint „harcos” mai „zemberek” a párttöltelék szerepében. Aztán lehet rájuk
hivatkozni, tovább harcolni értük, apró koncot vetni eléjük, miközben az új pártarisztokrácia arcát-
lanul gazdagodik a hűbéri lánc tetején. A brancs nem bővíthető, újakat nem vesznek be, az elosztási
viszonyok a maffia törvényei szerint alakulnak. A keresztapa dönt mindenről. A zsoldosok végrehaj-
tanak.

„A józan paraszti ész” végtelenül leegyszerűsít mindent. A dolgok vagy csak fehérek, vagy csak
feketék, vagy csak jók, vagy csak rosszak. Holott egy időben a teljes színskálán mozognak, gyorsan
változnak, átalakulnak, összefonódnak, szétválnak, új és sosem látott formákat öltenek. Bonyolult
képletük megfejtéséhez összetett és kreatív gondolkodásra van szükség. A hagyományos sablonok,
közhelyek nem segítenek, a régi jó tapasztalati tényeken alapuló házi megoldásokon túllépett az idő,
a modern világ válságai az emberi elme megfeszített működését kívánják másodpercenkénti üteme-
zésben. 
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Ehhez azonban hiányoznak a finom, egyéni, individuális megoldások hagyományai, a különös,
sajátos egyed utánozhatatlan atmoszférája. Az uniformizált tömeggel felszámoltatták az egyén érté-

262

Az Új Reflektor Magazin műsorvezetője, 1996



keit. Az értelmiség elárulta a népet, s a pártok fizetős udvarában helyezkedett el. A valódi kritikai
értelmiségi szerep betöltéséhez el kell szakadni a hatalomtól. A szellemi korrumpálódás veszélye
napról napra nő. A bedarálás, az alávetettség statiszta szerepei szánalmasak. Így válunk tartós elvek
és értékek nélküli aktuálpolitikai országgá.

Egy demokráciában - többpártrendszer és szabadságjogok közepette - épp úgy tönkre lehet tenni
egy országot, mint az egy párti diktatúrában, a kollektivizmus szabványos keretei között. Csak meg
kell fogadni a dinasztiaalapító Rothschild bankár fő tanítását: 

"Adjátok kezembe egy ország pénzügyeit, s nem érdekel, kik hozzák a törvényeket a par-
lamentben!"

A tömegtársadalom felszámolta a nemzet hierarchikus tagoltságát, de egyúttal létrehozta az arc-
talan  középszerűséget is, a tömegdemokráciát. A patrícius konzervativizmus vesztésre áll a népi
konzervativizmussal  szemben,  ebben  az  értelemben  közeledik  az  új  kollektivizmus,  amely  az
amúgy is értékvesztő társadalmat kiszolgáltatottá teszi a válságok elindítói számára. Az önsors ron-
tó politikát a globális háttérhatalom mozgatja, pénzen tényleg minden és mindenki megvehető. Pár-
tok és kormányok épp úgy, mint a birkanyájhoz terelt választópolgár. 

A világhódító hatalmak a „demokratikus” agymosás kellékeivel,  igazgatási  rendszereikkel,  a
több párt  rendszer  mételyével  előbb-utóbb felőrlik  a  kis  nemzetállamok egységét.  Ha nehezen
megy, jön Alinsky módszere, a Gladio néhány különítménye, Blackwater jellegű zsoldos alvállalko-
zók, nemzetközi légionáriusok, hétpróbás veteránok és kész az utcai zűrzavar, folyamatos tünteté-
sek, polgárháború szítása, megtévesztő provokációk sora.

És száz év múlva az egykori nagy magyar Alföldön idegen turistáknak fognak mutogatni egy et-
nikai rezervátumot: ezek voltak az őshonos, büszke, erényes magyarok, ennyi maradt belőlük.
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A rossz hír hozójának általában nem fehér lovat szoktak ajándékozni. Mégis, a válságok, meg-
ingathatatlannak tűnt rendszerek összeomlása idején a kommunikációban ösztönösen csak arra fi-
gyelnek, aki bizalmat tud ébreszteni, hitelessége kipróbáltan mélyebb gyökerekhez nyúlik vissza,
érvelése az értelmi szféra racionális, logikus összefüggéseinek tárházából táplálkozik. Földrengés-
szerű megpróbáltatások idején használhatatlanok a pártprogramok közhely szótárának sablonjai, az
érzelmek, az ösztönök és indulatok máskor és másutt bevált ismert fordulatai, akárcsak az ideológi-
ák és a hit világába tartozó alaptalan várakozások, reménykedések szóvirágai. Ha a nemzet élni
akar, valakinek jönnie kell, aki a leomló hídon is átvezet a túlsó partra.

* * *
Az értelem keresése kissé reménytelen. Ha mégis megpróbáljuk, legalább a bánat szép. 
Voltak álmaink.
Tíz év múlva már nem leszünk tán, de a „Leleplező” bekötött kötetei megőrzik álmainkat. 
Bánatunk szép. Bár a szavak nem fedik pontosan a gondolatot.
Harcainkat pedig, melyeket megvívtunk, majd békévé oldja az emlékezés.

Dr. Ilkei Csaba
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Besúgók, árulók, kalandorok
(http://mek.oszk.hu/15000/15048)

Az elmaradt állambiztonsági rendszerváltás
(http://mek.oszk.hu/15000/15047)

A hálózat jelenti
(http://mek.oszk.hu/15000/15086)

Internálótáborok – Kistarcsától Recskig
(http://mek.oszk.hu/14900/14910)

Szabadkőművesek, papok, bankárok, titkos szervezetek
(http://mek.oszk.hu/15000/15066)

Televíziósok, rádiósok és az állambiztonság
(http://mek.oszk.hu/15000/15087)

Több mint 60 év dokumentumokban
(http://mek.oszk.hu/17600/17650)

Történelmünk és az állambiztonság
(http://mek.oszk.hu/14900/14978)

Újságírók, szerkesztők, sajtómunkások és az állambiztonság I.
(http://mek.oszk.hu/16400/16411)

Újságírók, szerkesztők, sajtómunkások és az állambiztonság II.
(  http://mek.oszk.hu/17900/17970  )  

Ügynökök az országgyűlésben
(https://mek.oszk.hu/18800/18898)

Bűnbánat nélkül nincs megtisztulás
(http://mek.oszk.hu/20000/20070)

Dr. Ilkei Csaba munkái az Országos Széchenyi Könyvtár Magyar Elektronikus Könyvtárában:
http://mek.oszk.hu/kereses.mhtml?dc_creator=Ilkei+Csaba&dc_title=&dc_sub-

ject=&sort=rk_szerzo,rk_uniform&id=&Image3.x=36&Image3.y=13
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