
magyarországi Állambiztonsági Szol-
gálatok Történeti Levéltárától megka-
pott rám vonatkozó anyagokban há-
rom olyan iratcsomó van, melyek a le-

hallgatásomra utalnak, és jelzik ezeknek a masiné-
riáknak a beszerelési metódusát. 1974. október 23-
án a Tiszatáj szerkesztõségébe,1974. november 6-
án az egyetemi szobámba, 1978. januárjában a la-
kásunkba szereltek be ilyen készüléket. A
Tisztájtól való megválásom után, 1975. március
21-én a szerkesztõségi apparátust leszerelték, ak-
tualitását vesztette. Az egyetemi szobámból 1989.
február 13-án vitték el a lehallgatókészüléket, de
nem leltem az iratokban semmi nyomát annak,
hogy a lakásunkból elvitték volna, ami persze csak
akkor mûködik, ha újra föltöltötték.

Itt teljes terjedelmében közlöm az egyetemi
szobámba való beszerelés iratát, a másik két irat-
ról már régebben írtam. 

Csongrád Megyei Rendõrfõkapitányság III/III
Osztálya Szigorúan titkos! Különösen fontos! 205-
9/159.74. Engedélyezem: Harangozó Szilveszter
r.vezérõrnagy fõcsoportfõnök-helyettes Dr. ILIA
MIHÁLY szegedi lakos ügyében „3/e” rendszabály
bevezetésére Beszerelési javaslat Szeged, 1974.
október 31.  

A BM III/III-4 Osztállyal együttmûködve, naci-
onalista platformon kifejtett ellenséges tevékeny-
ség gyanúja miatt 1974. augusztus 29-én „Subá-
sok” fedõnéven 11-Cs-780 számon bizalmas nyo-
mozás alá vontuk Dr. ILIA Mihály Táp, 1934.
szeptember 29. Dobó Erzsébet egyetemi adjunktus
fõszerkesztõ (Tiszatáj) MSZMP-tag, nõs, vagyonta-82
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Talán nem érdektelen
megjegyezni, hogy az
egyetemi intézményben
milyen otthonosan
mozgott a belügy, 
hiszen jó segítõi 
voltak...

ILIA MIHÁLY 

HOGYAN CSINÁLTÁK?
A lehallgatókészülékek beszerelésének technikája 
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lan büntetlen elõéletû magyar állampolgár magyar nemzetiségû Szeged, Tarján 611
szám alatti lakost. Ellenõrzött operatív adataink szerint nevezett bizalmas baráti
kapcsolatot tart több olyan nyugaton, illetve hazánkban élõ személlyel, akik elsõsor-
ban kulturális területen fejtenek ki szervezett ellenséges tevékenységet. Elképzelése-
iket, célkitûzéseiket nacionalista „polgári radikális” platformon fogalmazzák meg.
Egy Svájcból irányított illegális csatornához kapcsolódva részt vesz általunk eddig
ismeretlen tartalmú küldemények átvételében, illetve azok továbbításában is.
„Geiszhauser” és „Váradi” f. titkos megbízottak egybehangzó jelentéseik, valamint
„3/e” rendszabály útján megszerzett adatok szerint nevezett illegális találkozók lebo-
nyolítására használja fel a JATE-n lévõ dolgozószobáját. Itt találkozik a „Fórum” fe-
dõnéven elõzetes ellenõrzés alá vont laza csoportosulás tagjaival, valamint az egye-
temen lévõ kapcsolataival. (Pl. 1974. október 18-án itt fogadta Romániából érkezett
vendégeit.) Ellenséges tevékenységének felderítése, dokumentálása, bizalmas baráti
kapcsolatai kilétének magállapítása céljából szükségesnek tartjuk egyetemi dolgozó
szobájába „3/e” rendszabály bevezetését. Az objektumba való bejutást Osztályunk
biztosítja, a rendszabály beszerelését pedig a BMIII/V-1 Osztály beosztottjai hajtják
végre. A BM III/V-1 Osztály, kérésünkre az objektum szemrevételezését elvégezte a
szükséges kulcsok másolatát, a mûszaki véleményt elkészítette. A mûszaki véle-
ménybe foglaltak alapján a rendszabály beszerelése végrehajtható. Az akció zavarta-
lanságát külön biztosítási terv alapján végezzük. A fentiek alapján kérjük Dr. ILIA
MIHÁLY ügyében a „3/e” rendszabály bevezetését engedélyezni. 

Földvári László r.fhdgy. Egyetértek: Dán István r.õrnagy 
Osztályvezetõ Molnár István r.alezredes fõkapitány áb.helyettes 

Megjegyzés: Ebben az iratban is, mint annyi más III/III-as anyagban, édesanyám
nevét hibásan írják, õ nem Dobó volt, hanem Bodó. Érdekes, hogy a szerveknél sen-
kinek nem tûnt föl, hogy „a nacionalista polgári radikális platform” valami torz fo-
galom, ilyen platform aligha létezhet. A svájci illegális csatorna a szegedi belügye-
sek találmánya volt, mint ahogyan „Forum” nevû laza csoportosulás sem létezett, ez
ugyanis az újvidéki Forum kiadó, amelynek munkatársaival sûrûn találkoztam Sze-
geden, barátaim voltak és azok ma is. Figyelemre méltó az a stiláris „finomság”, hogy
e szervezet a lehallgató készüléket és beszerelést „rendszabálynak” nevezi. És itt kö-
vetkezik a biztosítási terv, azaz a beszerelés. 

Csongrád Megyei Rendõrfõkapitányság III/III Osztály Szigorúan titkos! Különö-
sen fontos! Engedélyezem: Harangozó Szilveszter r.vezérõrnagy fõcsoportfõnök he-
lyettes BIZTOSÍTÁSI TERV Szeged, 1974. október 31. Engedélyezett javaslat alapján
a szemrevételezést követõen elkészített mûszaki vélemény szerint a 11Cs-720. sz.
„Subások” f. csoportdossziés ügyben a BM III/V-1 Osztálya 1974.november 6-án hajt-
ja végre  a „3/e” rendszabály beveztését Dr.ILIA MIHÁLY Táncsics Mihály u. 2.sz.
alatti II. emeleten lévõ tanszéki dolgozószobájában. A munka zavartalan biztosítása
érdekében az alábbi intézkedések végrehajtását tervezzük:1./ Az objektumban való
tartózkodást hivatalos kapcsolat útján legalizáljuk. Nevezett MSZMP-tag, megbízha-
tó, segítõkész, titoktartó elvtárs, aki egyetemi megbízatása kapcsán is rendszeres
munkakapcsolatban áll szervünkkel. Az épületben való tartózkodásunk legalizálását
azzal indokoljuk kapcsolatunk elõtt, hogy az ellenforradalom, illetve november he-
tedikével kapcsolatban esetleges ellenséges tartalmú röpcédulaszórást, falfirkálást
kívánunk rejtett figyeléssel megelõzni. Hasonló kérésünket 1974. március 15-én is
teljesítette, rendelkezésünkre bocsátotta hivatali helyiségeit, preventív intézkedé-
sekkel egyetért és azt támogatja, a behatoláshoz és a tartózkodási helyhez szükséges
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kulcsokat átadja. 2./ A rendszabály beszerelését, a vétel ellenõrzését és külsõ bizto-
sítását egymással rádió, illetve telefonösszeköttetésben álló akcióbrigád végzi. A fel-
adat végrehajtását – meggyõzõdve arról, hogy a célszemély lakásán tartózkodik –
23.00 órakor kezdik el. Esti programja megállapítása céljából fokozottan ellenõrizzük
a szerkesztõségi munkahelyén bevezetett „3/e” „3/a” rendszabályokat. a./A birto-
kunkban levõ kulcsokkal az objektum oldalbejáratán bejutva a melléklépcsõházban
felmegyünk a II. emeletre, s a célszemély szobáját felnyitva a BM III/V-1 Osztály
munkatársai végrehajtják a rendszabály beszerelését. b./a szerelést végzõ csoportot
az alábbiak szerint biztosítjuk: Belsõ biztosítás: – Az objektum fõlépcsõházának II.
emeleti fordulójában Kovács József r.szds., – Az oldallépcsõ II. emeleti szintjén Föld-
vári László r.fhdgy. helyezkedik el. Feladat: – Amennyiben az akció idején az épület
másik szárnyának földszintjén lakó portás,vagy más egyetemi dolgozó a célszemély
szobájához vezetõ folyosórészen akar áthaladni – felhasználva a legendát –, beszél-
getni kezdünk vele, – a rádiókészüléket adásra állítva jelezzük, „közvetítjük” a sze-
relést végzõ csoportnak a történteket, akik az akciót zavaró személy eltávozásáig fel-
függesztik a munkát. Külsõ biztosítás: – A célszemély Szeged, Tarján tp. 611 szám
alatti lakását gépkocsiból figyelés alá vonjuk. Amennyiben az akció idején onnan el-
távozna, az ellenõrzést végzõ Zsembery Antal r. hadnagy rádión értesíti a rendsza-
bály szerelését és biztosítását végzõ csoportokat. A Táncsics Mihály u. 2. szám alat-
ti egyetemi épület két bejáratát Dán István r.õrnagy osztályvezetõ gépkocsiból tartja
külsõ figyelés alatt, ellenõrzi, hogy a szerelést végzõk megfelelõen elsötítették-e az
ablakokat, a belsõ biztosítást végzõket tájékoztatja az objektumban észlelt mozgás-
ról. A biztosítást végzõ valamennyi csoport rádió segítségével tart egymással kapcso-
latot, valamint a rendszabály mûködését ellenõrzõ vételi hely közötti összeköttetést
a szerv rádiós központjából Nagy Béla r.százados biztosítja. 1./A rendszabály mûkö-
désének ellenõrzését a Csongrád megyei Rendõfõkapitányság III/V Csoportjának he-
lyiségébõl Baranyi István r.õrnagy csoportvezetõ irányításával végezzük. A szerelést
végzõ csoport a vételi hellyel egyoldalú telefonösszeköttetést létesíthet. 4./A rádió-
forgalmi hívónevek: a./Rádióközpont: „Fedélzet” b./Lakásbiztosító: „Bagoly”
c./Objektum-biztosító: „Rakéta” d./Belsõbiztosítók: -fõlépcsõ: „Oszlopos”-
oldalfeljáró: „Üveges” e./ Szerelést végzõk: „Fecske”. Zavaró körülmény esetén a biz-
tosítók „Fecske! Repüljön ki a fészekbõl” jelszóval küldik a tartózkodási helyre a be-
hatoló csoportot. A rádiókat csak indokolt esetben használjuk. Az akciók elõtti eliga-
zításért és rendszabály beszerelésének tervben foglaltak szerinti végrehajtásáért
Földvári László r.fõhadnagy a felelõs. 

Földvári László r.fhdgy. Dán István r.õrnagy 
Osztályvezetõ Molnár István r.alezredes fõkapitány áb.helyettes 

Megjegyzés: A gépelt szöveg utolsó mondatához valaki kézírással odaírta: „Dán
elvt. legyen a felelõs.” Az akcióban szereplõ két név külön is érdekes a számomra:
Földvári László és Zsembery Antal a tanítványunk volt, magyar-történelem szakot
végeztek azon az egyetemen, ahol késõbb „rendszabályt” szereltek be a tanáruk szo-
bájába. A lehallgatók mindhárom helyen jól mûködtek, a megkapott anyagban szá-
mos jelentés ezek alapján készült. Talán nem érdektelen megjegyezni, hogy az egye-
temi intézményben milyen otthonosan mozgott a belügy, hiszen jó segítõi voltak,
mint ebben az esetben is V.J. dékánhelyettes, aki egy másik, rólam szóló anyagban
monogrammal szerepel. Itt hivatalos kapcsolatnak nevezik, és a nevét a megkapott
anyagban kitakarták.
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