
SOMLAI KATALIN

„KIUTAZÁSA ÉRDEKÜNKBEN ÁLL”
A Nyugatra utazó ösztöndíjasok és a hírszerzés kapcsolatai a 
Kádár-korszakban

A hatvanas évek elején az ország határainak megnyitása növelte ugyan a rend-
szer stabilitásáért és biztonságáért felelős állambiztonsági erők veszélyérze-
tét (s ezáltal feladatainak számát), ugyanakkor azonban nagymértékben bőví-
tette lehetőségeik körét is. Az addig szűk korlátok közé szorított hírszerzés
horizontja kitágult. A Nyugatra utazók révén több és értékesebb információ -
hoz juthattak. A kiutazókat potenciális disszidensekként kezelték, a beutazó-
kat pedig legalábbis kémgyanúsnak tartották – alapvetően e két félelem hatá-
rozta meg a Belügyminisztérium viszonyulását az utazások liberalizálásához.
A kiutazók hírszerzési potenciálját felismerve ugyanakkor egyre fokozottab-
ban és erősödő szervezettséggel igyekeztek kihasználni őket. A külföldi háló-
zati munkában különösen értékes – s mindaddig hiányzó – kapcsolatokkal ke-
csegtettek azok, akik hosszú, egy-két éves tanulmányúton tartózkodtak
Nyugaton („ellenséges”, kapitalista országban), ottani egyetemeken tanultak
vagy vállaltak ideiglenesen munkát. Az ösztöndíjas lehetőségekhez jutó, ma-
gasan kvalifikált kutatók egy részének együttműködésére hosszú távon lehe-
tett számítani, kiváltképp, ha pályájukon nemzetközileg is „befutottak”. Az
ösztöndíjasok szabadabban mozoghattak külföldön, mint a diplomáciai fe-
déssel kitelepített hírszerzők, ráadásul stratégiailag fontosnak vélt vagy „ideo -
lógiai fellazítást végző” intézményekbe is eljutottak (Yale Egyetem, Hoover
Intézet, Südost-Institut). A hosszú kinn tartózkodás alatt „beépülhettek”,
hasznos adatokat szerezhettek szervezetekről és személyekről, de közel ke-
rülhettek a legmodernebb kutatásokhoz, hozzáférhettek értékes dokumentá-
ciókhoz is. A kiküldendőket itthon nemcsak szakmailag minősítették (és ér-
demesítették az ösztöndíj elnyerésére), hanem politikai szempontból is több
lépcsőben értékelték, ideológiai beállítottságukat, párttagságukat, mozgalmi
és társadalmi tevékenységüket egyaránt számba véve. Azok tehát, akik az ösz-
töndíjat elnyerték, szakmai kiválóságuk mellett politikailag legalábbis semle-
gesek, ha nem elkötelezettek voltak. Ez a belügyi szervek számára megköny-
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nyítette a velük való kapcsolat és együttműködés kialakítását, a külföldi háló-
zati tevékenységben nélkülözhetetlen bizalmi viszony kiépítését. Nem vélet-
len, hogy a Belügyminisztérium III/I-es, hírszerző csoportfőnöksége meg-
különböztetett figyelmet fordított a Nyugatra utazó ösztöndíjasokra. 

Az ösztöndíjasok az állambiztonság közeledésére – amellyel általában szá-
moltak – félelemmel vegyes tartózkodással, a legkülönfélébb módokon rea-
gáltak. A következőkben néhány esettel azt kívánom bemutatni, hogy miként,
milyen célok érdekében használta fel a titkosszolgálat a kiutazókat, hol vol-
tak beavatkozásának határai, illetve hogy mekkora játékterük volt a beszer-
vezendő kutatóknak a hatóságokkal szemben, s azt miként használták ki.

A korszakra vonatkozó iratanyag többsége mind ez idáig nem került át a
Belügyminisztérium III/I-es csoportfőnöksége utódjától, az Információs Hi-
vataltól az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárába (ÁBTL). A ku-
tatható dossziék alapján nem állapíthatunk meg az ösztöndíjasok beszervezé-
séről sem számokat, sem arányokat. Azonban a viszonylag gyér iratanyagból
is leszűrhetünk néhány releváns következtetést az állambiztonsági szervek és
a kiutazó szakemberek kapcsolatáról: a beszervezések, beszervezési kísérletek
körülményeiről, céljáról, hozadékáról, a beszervezendők kiválasztásáról. Vagy
általánosabban: a hírszerzés és az ösztöndíjakat elosztó tudományos-állami
szervek viszonyáról. Utalásokat találhatunk az ügynökök, titkos munkatársak,
társadalmi kapcsolatok foglalkoztatásának utazást követő alakulására. Jóllehet
a hosszas együttműködést kevés ismert esettel támaszthatjuk alá, mégis vé-
lelmezhető, hogy voltak egy-egy nemzetközi szakmai karrier kibontakozásá-
val szorosan összefonódó, tartós kapcsolatok. 

Az ÁBTL-ben kutatható dossziék természetesen az állambiztonság szem-
szögéből beszélik el az ösztöndíjasokkal való megismerkedést és együttmű-
ködést. A kapcsolatért felelős operatív tisztek jelentései szükségszerűen torzí-
tanak. A ránk maradt beszámolók – a jelentés műfajából következően – a
hírszerző tisztek eredményességét, ügyességét, stratégiai tervezésre való al-
kalmasságát voltak hivatottak alátámasztani. Ennek következtében a vélel-
mezhető valóságnál idealisztikusabb értékelést adnak a beszervezésre kisze-
melt személyekről, s általában pozitívabban ítélik meg viszonyulásukat az
állambiztonsági feladatokhoz. A hírszerző tisztek beszervezésben való sze-
mélyes érdekeltsége felnagyította a kapcsolatok célszerűségének mértékét, és
e torzított optikából láttatta a foglalkoztatott szakemberek hírszerzői ráter-
mettségét és hasznosságát is. A beszervezés céljából megkörnyékezett ösz-
töndíjasok magatartásáról, még inkább a „megbízáshoz” való hozzáállásukról
pusztán feltételezéseink lehetnek. Ezek a szórványos tényeken nyugvó „tör-
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ténetek” mégis inkább azt mutatják, hogy a hírszerzéssel való (számító)
együttműködés vagy az együttműködés határozott visszautasítása közötti di-
lemmában az ösztöndíjasok többsége taktikusan kikerülte a nyílt állásfogla-
lást. Általános volt az a meggyőződés, hogy az állambiztonság hátráltathatja
a kiutazásukat. Következésképpen az együttműködés valamilyen foka – pél-
dául az útibeszámoló-készítés vállalása – elkerülhetetlennek látszott, ha vala-
ki nem akarta kizárni magát a nemzetközi tudományos életből. A kapcsolat-
tartás intenzitása, a jelentések alapossága, a beszámoltatásokon tanúsított
magatartásuk azonban már egyéni elhatározásukon múlott. 

A nyelvtanár „Vári”1 a Ford-ösztöndíjasok2 első csoportjával, 1964-ben
utazott az Egyesült Államokba, hogy az audiovizuális taneszközök használa-
tát tanulmányozza a nyelvoktatásban. A hírszerzés a kiutazását megelőző, el-
igazító beszélgetés során figyelt fel rá mint olyan személyre, aki hajlandónak
mutatkozott a hatóságokkal való együttműködésre. Indulása előtt már nem
volt elegendő idő sokirányú hírszerzői kiképzésére, ezért elsősorban az ame-
rikai titkosszolgálati módszerek felismerésére oktatták ki. (Az ellenséges tit-
kosszolgálatok próbálkozásainak felismerése és kivédése egyébként minden
kiutazóval folytatott elbeszélgetésnek része volt.) Hogy „Vári” esetében fő-
ként erre koncentráltak, az arra is utalt, hogy a hírszerzés számított a mun-
kájára, de nem voltak vele konkrét céljai. Kapott útmutatást tippkutatásra, az-
az a hálózat bővítésére alkalmas célszemélyek gyűjtésére is, ám a „Várit”
vendégül látó intézmény, az Ann Arbor-i Michigani Egyetem nem volt ki-
emelten fontos objektum a hírszerzés számára, így számottevő információt
nem is igen vártak tőle. Kinn tartóz-
kodása alatt „Vári” szoros kapcsolat-
ban állt a magyar követségen diplomá-
ciai fedéssel dolgozó hírszerzőkkel.
Szorgosan jelentett az általa megis-
mert intézmény(ek)ről és az ott dolgo-
zókról. Új ismeretségi köréből az ál-
lambiztonságot leginkább a magyar
származásúak, az ideológiailag megkö-
zelíthetők s azok érdekelték, akik a
közeljövőben Magyarországra szándé-
koztak utazni. Így figyeltek fel Edward
Alexanderre, az USIA3 egyik munka-
társára (aki korábban a Voice of Ame -
ricánál dolgozott, s „Vári” amerikai
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1 Állambiztonsági Szolgálatok Történeti

Levéltára (ÁBTL) Mt-746/1 „Vári”.

2 A politikai enyhülés légkörében az ame-

rikai Ford Alapítvány igyekezett tevé-

kenységét a szocialista országokra is ki-

terjeszteni. Nemzetközi Osztályának

vezetője, Stanley Gordon 1963-ban, egy

kelet-európai körútja alkalmával  Buda -

pesten is tárgyalt magyar tudósok ameri-

kai képzésének lehetőségeiről.

3 United States Information Agency.

Nemzetközi oktatási és kulturális kap-

csolatokkal foglalkozó szervezet az ame-

rikai kormányzaton belül.
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tar tózkodása idején a budapesti amerikai külképviseletre helyezték), továbbá
egy tanulmányai végén járó amerikai egyetemistára, aki a „Kommunizmus és
materializmus” témából írta disszertációját, járt már a Szovjetunióban és az
NDK-ban, és Magyarországra is el akart látogatni. 

Az értékelők „Várival” egyetértésben az amerikai kémelhárítás ügynökét
fedezték fel egy nyelvtanárban, aki az egyetemen „Vári” adminisztratív ügyei -
nek intézésében segített, de az Amerikai Védelmi Minisztériumban is tanított,
sokat tudott „Váriról”, és „hívta este bulizni”.4 Tartótisztje szerint „Vári” a ki-
küldetése alatt „feladatait ambícióval és eredménnyel teljesítette”.5 Gyakor-
lott ügynökként „leplezte le” az amerikai szervek kísérletét a nyelvtanár köze-
ledésében, de éber volt gyengéd viszonyában is: egy tanárnő közeledésében
szintén az amerikai kémelhárítás próbálkozását vélte felfedezni. Rajta keresz-
tül Budapesten is „egyértelműen az amerikai hírszerzés s elhárítás számlájá-
ra”6 írták a történteket, még a magyar követségre való bemenekülését is meg-
szervezték arra az esetre, ha a nyelvtanár nem hagyna fel „beszervezési”
kísérleteivel.

Tevékenysége alapján – „komoly operatív és emberi nevelése”7 mellett –
alkalmasnak tartották további titkos munkatársi feladatok ellátására. S ő vál-
lalta is, hogy részt vesz az ösztöndíjra jelöltek ellenőrzésében, valamint – a
Kulturális Kapcsolatok Intézete (KKI) által fizetett kísérőként – a beutazó kül-
földiek megfigyelésében. Mivel kiemelkedő szakmai teljesítmény híján ismé-
telt külföldi foglalkoztatásra nem számíthatott, készséges együttműködési
szándékát a hírszerzés folyamatos magyarországi megbízásokban kamatoztatta. 

Az 1956-os forradalom után a külföldi utazások száma előbb lassan, majd
az útlevéltörvény következtében egyre gyorsabb ütemben emelkedett. A ki-
utazók között ekkortól folyamatosan nőtt azok száma, akik több hónapos ösz-
töndíjjal nyugati országokban képezhették magukat. Az ország kétoldalú kül-
kapcsolatai nak lassú kiépülése előtt a magyar szakemberek nemzetközi
szervezetek ösztöndíjaival jutottak ki a kapitalista országok kutatóintézetei-

be, egyetemei re. A Nemzetközi Atom-
energia Ügynökség az első szervezetek
egyike volt, amelyek már az ötvenes
évek végétől rendszeres lehetőséget
biztosítottak magyar fizikusoknak, hogy
az atomenergia békés célú felhasználá-
si módjai val kapcsolatos nemzetközi
kutatásokba bekapcsolódhassanak.8 Stra-
tégiailag fontos terület lévén, az atom-
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energia-kutatás eredményei iránt mind a katonai, mind a polgári hírszerzés
fokozott érdeklődést mutatott. 

Az ország megnyitásával járó veszélyeket kivédendő és ellensúlyozandó
született az 1959. évi 4. számú belügyminiszteri parancs, amely a ki- és be-
utazók révén szerezhető információk gyűjtését szabályozta, és elrendelte,
hogy „politikai, katonai, gazdasági s a tudomány területét érintő híranyago-
kat (dokumentumokat) szerezzenek, a kiküldöttek felhasználásán keresztül
vagy beszervezése” révén.9 A kiutazókat a parancs értelmében az állambiz-
tonsági szerveknek fel kellett készíteniük a nyugati „ellenséges” szervek in-
formációszerzési, beszervezési próbálkozásainak kivédésére, elhárítására.
Ugyanezen parancs írta elő azt is, hogy a külföldön tartózkodó magyar ál-
lampolgárokat elsősorban „hírszerzési vagy kémelhárításra alkalmas kapita-
lista állampolgárok felkutatására, tanulmányozására és beszervezésére” kell
felhasználni.10 Hogy a Belügyminisztérium ellenőrzése minden külföldre uta-
zóra kiterjedhessen, a KEOKH-ból11 az útlevélkérelmeket automatikusan ál-
lambiztonsági ellenőrzésre továbbították. A múltbeli politikai szerepük, meg-
győződésük, illetve emigráns rokoni kapcsolataik révén megbízhatatlannak
tartottakat kiszűrték. A legtöbb esetben megtagadták tőlük az útlevelet, be-
szervezésüknél pedig felhasználták a „kompromittáló” adatokat. 

A nyelvész „Bajkai”12 akkor került az állambiztonság látókörébe, amikor
1976-ban egyéves Humboldt-ösztöndíjra jelentkezett, amellyel a nyugat-né-
metországi Marburg Philippe Universitäten kívánta folytatni dialektológiai
kutatásait. Személyének ellenőrzésekor kiderült, hogy volt már elutasított út-
levélkérelme, amit azonban az ösztöndíjkérelemhez csatolandó iratokban el-
hallgatott: két évvel korábban nem kapott látogató útlevelet az NSZK-ba,
hogy hivatalos szerződéssel Kölnben dolgozó balett-táncos feleségét meglá-
togassa, mivel sógornője 1968 óta jogellenesen külföldön tartózkodott.
„Bajkaira” korábban a III/III-as (belső reakció elhárító) csoportfőnökség
is felfigyelt, „jellemtelen karrieristá-
nak”13 tartották, akinek disszidálására
számítani lehetett. Mindez elég alapot
szolgáltatott volna arra, hogy utazási
lehetőségeit elvágják, s ezzel közvetve
meggátolják gyors tudományos előre-
lépését is. „Bajkai” 1966-ban szerzett
diplomát magyar–német szakon, két
évvel később a Pilis hegység német
nyelvjárásairól írt disszertációjával
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9 Az MNK Belügyminiszterének 4. számú

parancsa, Bp. 1959. március 3. ÁBTL
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10 Uo.

11 Külföldieket Ellenőrző Országos Köz-

ponti Hatóság

12 ÁBTL Bt-2125 és Mt-1433/1 „Bajkai”.

13 A III/III-5-b alosztály jelentése, 1977.

április 20. ÁBTL Bt-2125 „Bajkai”.
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doktorált, kandidátusi értekezését a nyugat-magyarországi német nyelvjárá -
sok vizsgálatából tervezte megírni – ebben segíthetett a németországi ösz-
töndíj –, a kandidátusi fokozat megszerzése pedig lehetővé tette volna szá-
mára, hogy az Állami Balettintézet igazgatói székéből egyetemi katedrához
jusson. A hírszerzés, átvéve a belsőreakció-elhárítás negatív véleményét, a
maga céljaira tervezte felhasználni „Bajkai” ambiciózus karrierépítését. „Mi
az ellentmondásossága ellenére szeretnénk Bajkaival foglalkozni. Ha még
mint fiatal szakember megnyerhető, és később mint szaktekintély is foglal-
koztatható. […] perspektivikusan jól kifejleszthető hírszerző lehetőségekkel
rendelkezik, főleg a meglévő tudományos és személyes kapcsolatain keresz-
tül. Személye alkalmas lehet hosszabb időtartalmú ösztöndíjas kiküldetésre.
Ez idő alatt, elsődlegesen tippkutató és információszerző munkára van lehe-
tősége. Hazatérése után, tudományos és társadalmi munkáján keresztül jó le-
hetősége van a további hálózati munkához.”14 Miközben „Bajkai” személyé-
nek tanulmányozása folyt, ösztöndíjkérelmét a tudományos csatornákon
elfogadták. Volt már vesztenivalója, megkezdődhetett a megdolgozása. A hír-
szerzés operatív tisztje előbb a Művész, majd a Negro eszpresszóba hívta ta-
lálkozóra. A beszélgetések során a rendőrtiszt mintegy mellékesen célzott só-
gornője disszidálására, majd a sógornője férjével, egy szintén disszidens
magyar nyelvésszel való kapcsolataira, éreztetve „Bajkaival” kiszolgáltatott-
ságát. Csalétekként, s egyben a hírszerzési munkára való próbalehetőségként
felajánlottak neki egy nyugat-németországi konferencián való részvételt. A
néhány napos bochumi utazást megelőző egyeztetések, majd az azt követő
beszámoltatások alatt „Bajkai” rájött, hogy a hírszerzés fokozott érdeklődé-
sét saját előnyére fordíthatja. Céljaival tartótisztje is tisztában volt: „Maga-
tartásából ugyanakkor az is érződik, velünk létrejött kapcsolatát, jövőbeni to-
vábbi szakmai érvényesülése szempontjából, egyetemi főállás megszerzése
érdekében hasznosnak ítéli, […] anyagi támogatásra is számít”15 – írta jelen-
tésében. Titkos munkatársként való beszervezése előtt az együttműködést –
Bajkai önképéhez illő – „ünnepélyes” megbízás aláíratásával szentesítették.
Feladatául azt tűzték, ki hogy „folytasson tippkutató-személytanulmányozó
munkát, a felkészítése során kialakított és elfogadott szempontok alapján,
tippkutató munkáját elsősorban olyan fiatal egyetemi oktatók és tudományos
munkatársak, valamint egyetemi hallgatók körében végezze, akik képzettsé-

gük, képességük, kapcsolataik révén re-
ális lehetőségekkel rendelkeznek az
NSZK-ban működő főbb fellazítási
intézetek területén történő későbbi
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14 Feljegyzés, 1976. november 2. ÁBTL Bt-

2125 „Bajkai”.

15 Jelentés 1977. július 4. Uo.
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foglalkoztatásra, illetve már meglévő lehetőségekkel, kapcsolatokkal bírnak
ezen intézmények felé. A látókörébe került legérdekesebb személyekkel – a
velünk történt egyeztetés alapján – beszervezésük előkészítése céljából, mint
célszemélyekkel, kiemelten foglalkozzék.

A 12 hónapos ösztöndíjas ideje alatt folytasson folyamatos objek tum fel -
dolgozó és tanulmányozó munkát a nyugatnémet »keletkutató« és politikai-
ideológiai fellazítási intézetek terén. A már meglévő és jó pozícióban lévő
személyes kapcsolatai felhasználásával elsődlegesen a SOI-ra16 és a SOG-ra17

koncentrálja tevékenységét.”18 A megbízás azt is tartalmazta, hogy a belügyi
szervek minden eszközzel segítik operatív munkáját, szem előtt tartják kéré-
seit, kezdeményezéseit. A patetikus klauzula pedig mintegy beemelte
„Bajkait” a „megbízható” állampolgárok körébe: „Ön, Dr. …, kezdeménye-
zésünkre, a szocialista hazánk melletti elvi elkötelezettségéből önként vállal-
ta és felajánlotta a segítséget hazai és külföldi feladataink eredményes végzé-
se céljából. A kapcsolat kezdetétől napjainkig konstruktív magatartásával
bizonyította, hogy szervünk politikai és gyakorlati célkitűzéseivel egyetért.”19

„Bajkai” gyorsan felismerte, hogy a hírszerzést elsősorban a müncheni
Südost-Institut érdekli, jelentéseiben ezért ez az intézmény állt központi he-
lyen. Eltúlozta a SOI-hoz fűződő kapcsolatait, és büszkén jelentette, hogy
sikerült megismerkednie az intézet vezetőjével, valamint a magyar hírszer-
zést-kémelhárítást érdeklő Karl Nehringgel, aki a kelet-európai, s különösen
a magyar történelmet kutatva többször járt Magyarországon.20 München -
be költözése utánra bővebb információkkal kecsegtetett, miközben egy
KEOKH-beli találkozón – egy néhány napos budapesti tartózkodása idején –
szóba hozta, hogy főállásba szeretne kerülni az Eötvös Loránd Tudomány-
egyetemen (ELTE), de legalábbis meghosszabbítaná az ösztöndíját, vagy új,
hasonló időtartamú ösztöndíjra pályázna. A gyümölcsöző együttműködés re-
ményében ígéretet is kapott, hogy a állambiztonság közbenjár egyetemi tár-
sadalmi kapcsolatainál „Bajkai” állása ügyében. A későbbiekben „Bajkai” a
SOI vezetőiről érdemtelen informáci-
ókat adott, magának az intézménynek
a felderítése alól pedig kibújt: „az In-
tézet ii. emeletére, ahol elsősorban a
19. századig folyó kutatások anyaga ta-
lálható, nem tudtam bejutni, ugyan-
csak lehetetlen volt a iii. emeletre be-
jutni, ahol a mai helyzet elemzését
folytató kutatócsoport működik…”21
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16 Südost-Institut.

17 Südosteuropa-Gesellschaft.

18 Megbízás, 1977. október 27. ÁBTL Bt-

2125 „Bajkai”.

19 Uo.

20 ÁBTL K-3145/1-3 „Shealton”.

21 Jelentés, 1978. június 20. ÁBTL Mt-

1433/1 „Bajkai”.
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Úti jelentésében nyomatékkal hangsúlyozta, hogy kutatásai szempontjából
újabb Humboldt-ösztöndíjra pályázna, vagy annak híján DAAD-vel22 menne
Freiburgba.

A hírszerzés 1979-ig foglalkoztatta „Bajkait”, elősegítették további útjait,
de értékelhető információkhoz a segítségével nem jutottak. 1981-ben kezde-
ményezték az akkor már egyetemi docens, tanszékvezető kizárását a hálózat-
ból, mivel megbízhatatlanná vált. (Egy rutinellenőrzés során végzett telefon-
lehallgatásból ugyanis tudomást szereztek róla, hogy a külföldre való távozás
gondolatával is eljátszott.)

Az állambiztonsági szervek egy-egy útlevélkérelemre adott elutasító véle-
ményét bizonyos esetekben felülírhatták politikai és gazdasági érdekek .23 Ez
elsősorban olyan külföldi tanulmányutak esetében volt igaz, mint a Ford-ösz-
töndíj, amelynek jóváhagyása a legmagasabb szintű pártszervekhez, a Magyar
Szocialista Munkáspárt Politikai Bizottságához és a Központi Bizottság Kultu-
rális Osztályához tartozott. A Ford Alapítvány és a magyar államot képviselő

KKI közötti tárgyalások – a Szovjetuni-
óhoz és Lengyelországhoz hasonlóan –
fontos állomást jelentettek a két ideoló-
giai tömb közötti közeledésben. 

A hosszú távra szóló külföldi ösz-
töndíjak, mindenekelőtt a szovjetunió-
beli, kisebb számban NDK-beli tanul-
mányi lehetőségek, aspirantúrák már a
Rákosi-korszakban is a szakkáderek
képzését szolgálták. A szovjet ösztön-
díjasok közül került ki a hazai értelmi-
ség 1945 utáni első generációjának je-
lentős hányada. Hazatérésük után
vezető állami, párt- és tudományos po-
zícióba kerültek.24 A külföldi szakkép-
zés lehetőségének megadása, a jelöltek
kiválasztása25 a nómenklatúra-politika
része volt, s ezért a pártvezetés hatás-
körébe tartozott. Az 1961-ben alapí-
tott állami ösztöndíjakkal26 már nyu-
gati országokba is lehetett utazni,
először Franciaországba, majd a Ford
Alapítvány finanszírozásával az Egye-
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22 Deutscher Akademischer Austausch

Dienst – német felsőoktatási csereszolgá-

lat.

23 Lásd többek között Szilágyi János

György-interjú. Készítette Litván György

és Molnár Adrienne 2003-ban. OHA,

774. sz. 

24 Tétényi Pál-interjú. Készítette Mar ko -

vits Ferenc 2003-ban. OHA, 767. sz.

25 Az MSZMP KB 1977. október 18-i ha-

tásköri listája sorolja fel először részlete-

sen azokat a személyi ügyeket, köztük a

„hosszabb idejű külföldi kiutazást”, me-

lyekre a pártvezetés kiválasztási joga ki-

terjed. Lásd erről bővebben Nómenklatú-

ra Magyarországon (1957–1989). Szerkesz-

tette Kiss László. Budapest, 2005, ELTE

Társadalomtudományi Kar.

26 A Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt

Kormány 3346/1961-es határozata (1961.

XII. 29). MOL XIX-A-83-b KKI TÜK

290. d.
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sült Államokba. A hivatalos úton kiosztható külföldi tanulási lehetőségek egy
új, szocialista értelmiség kinevelését célozták. A nyugati nyelvek ismeretének
általános hiánya miatt azonban ezeken a csatornákon keresztül is többségé-
ben az értelmiségi családokban szocializálódott fiatal generáció jutott to-
vábbtanulási lehetőségekhez. 

Az irodalomtörténész „Szilvási”27 baloldali elkötelezettségű, többgyermekes
alkalmazotti családban nőtt fel. A második világháború után testvérei közül
egyedüliként egyetemet végzett, bölcsészdiplomát szerzett. Már egyetemi
éveiben is tanított a Belügyminisztérium Idegen Nyelvi Főiskoláján, s 1954-
ben, amikor egy nemzetközi sportrendezvényen tolmácsként dolgozott,
beszervezték a külföldi diáksportolók és kísérőik megfigyelésére. Alkalmi fog-
lalkoztatását követően csak a hatvanas évek elején újította fel vele a kapcso-
latot a kémelhárítás. „Szilvási” ekkor az MTA Irodalomtörténeti Intézetében
dolgozott, s az angol irodalom iránti érdeklődése révén közeli kapcsolatba ke-
rült az angol követséggel, így információkat gyűjthetett a misszió munkatár-
sairól. Éveken át jelentett követségi tapasztalatairól. Tartói elégedettek voltak
pontosságával, mérlegeléseivel, értékelték szellemi fölényét, tel jesítményének
hiányosságait pedig a „bogaras tudós” félszegségének tudták be. 

1964-ben, amikor a Ford Alapítvány egyéves ösztöndíjával először utaz-
hattak magyar tudósok az Egyesült Államokba, az alapítvány által kiküldött
bizottság – egy amerikai professzor ajánlására – „Szilvásit” is az első év ösz-
töndíjasai közé választotta. Az ígéretes fiatal kutató – néhány éves párttag-
sággal a háta mögött – elegendő politikai támogatottságot élvezett ahhoz,
hogy kiküldését a legmagasabb szinten is jóváhagyják, annak ellenére, hogy
kiutazása ellen az állambiztonság kifogást emelt, attól tartva, hogy felismeri
a kint dolgozó magyar ügynököket, hiszen taníthatta őket a BM főiskoláján. 

„Szilvási” – felesége betegsége miatt – nem tudott elutazni, de ösztöndí-
ját nem veszítette el. Az állambiztonsági szervek – látván, hogy kiutazását
megakadályozni nem tudják – megpróbálták a maguk javára fordítani. „A kül-
földi út idejére vegyük át az elhárítástól. Bízzuk meg kutató és tanulmányo-
zó feladatokkal, valamint sötét információszerzéssel, lehetőségei arányában”28 –
adta ki 1965. augusztus 25-én a III/I-A alosztályvezetője a parancsot. A New
Haven-i Yale University az Egyesült Államok egyik legkiemelkedőbb tudo-
mányos központjaként, elitképzőjeként olyan intézmény volt, amely rendkí-
vüli módon érdekelte a hírszerzést, s
ahova nehezen tudott kapcsolatokat
kiépíteni. Ide utazott „Szilvási”, s rá-
adásul egy cseh származású amerikai
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27 ÁBTL Bt-581/2 és Mt-74 „Szilvási”.

28 Jelentés, 1965. augusztus 25. ÁBTL Bt-

581/2 „Szilvási”.
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irodalomtudóshoz, René Wellekhez – a magyar hírszerzés azt remélte, hogy
„Szilvási” révén hasznos információkat tudnak majd juttatni róla a cseh „elv-
társaknak”. Végül „Szilvásit” alkalmasnak tartották arra, hogy az Egyesült Ál-
lamokban az állambiztonság számára dolgozzon. „Szilvási” 1965. szeptember
végén indult. Vele utazó feleségét előzőleg a KKI-ban igazították el a kül-
földön tanúsítandó kívánatos magatartást illetően, valamint tájékoztatták az
amerikai elhárító szervek módszereiről, „Szilvásit” pedig négy, egyenként is
többórás beszélgetés során egy titkos lakásban készítették fel feladataira és a
külföldi hírszerző munka körülményeire. Megtanították a konspiráció alap-
vető módszereire, s arra is felhívták a figyelmét, mi mindent kell új amerikai
kapcsolatai előtt eltitkolnia, annak érdekében, hogy az amerikai elhárítás fi-
gyelmét elkerülje. Megtárgyalták vele a tippkutatás részleteit, a kapcsolat-
építési lehetőségeket, az új ismerősök értékelésének szempontjait. Buda -
pesten tisztában voltak vele, hogy közvetlen hírszerző lehetősége nem lesz,
ezért nem is akarták a washingtoni magyar követségen működtetett rezi -
dentúrához ügynöknek csatolni. A többi ösztöndíjashoz hasonlóan elsősor-
ban társadalmi kapcsolatként kívánták felhasználni, majd hazatérése után ér-
dekesebb ismerőseiről, kollégáiról beszámoltatni.

Kiérve, a többi ösztöndíjashoz hasonlóan, jelentkezett a követségen egy
számára hivatalos kapcsolatnak kijelölt hírszerző tisztnél. A következő hó-
napokban kutatásaival foglalkozott, az információszolgáltatást, kapcsolatai-
nak kiteregetését elszigeteltségére hivatkozva el tudta kerülni. (Kinti szak-
mai eredményei azonban megkérdőjelezik ezt az elszigeteltséget.) Kitért az
elől is, hogy az állambiztonság emberét egyetemi ismerőseinek bemutassa.
Vagyis: szakmai kapcsolatainak védelme és az állambiztonság igényei között
lavírozott. Ismerőseinek nevét és adatait átadta, miközben különféle ürü-
gyekkel elkerülte, hogy Wellekről információkat adjon, más, vele lazább
kapcsolatban álló „haladó gondolkodású” amerikaiakra hívta fel a magyar
szervek figyelmét. Az „itthoniak” ugyan megpróbálták egy magyar emig-
ránsra is ráállítani, de ez sem hozott érdemleges eredményt. Tevékenységét
itthoni kikérdezése nyomán úgy értékelték, hogy: „Noha a beszámoló ala-
pos és részletes, nincs sok operatív értéke.”29 Ennek ellenére még több mint
egy éven át próbálkoztak a foglalkoztatásával: Ford-ösztöndíjra esélyes mun-
katársairól igyekeztek értesüléseket szerezni a segítségével. Bernát Ernőnek,
a washingtoni követség ösztöndíjasokkal foglalkozó rezidensének átállása
hathatós ürügy volt arra, hogy a hírszerzés a kölcsönvett ügynököt 1968 ok-

tóberében visszaadja „itthoni” foglal-
koztatásra, ezúttal már nem a kémel-
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29 Jelentés, d. n. ÁBTL Mt-74 „Szilvási”.
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hárításnak, hanem a III/III-4-es, az ellenséges ellenzék fő erőit elhárító osz-
tálynak.

A Ford-ösztöndíjasok foglalkoztatásával új lehetőségek nyíltak az egyesült
államokbeli hírszerző munkában. A Belügyminisztérium nagy reményeket fű-
zött ahhoz, hogy a kiutazók közreműködésével a korábban nehezen megkö-
zelíthető intézményekhez is kapcsolatokat építhet ki. Ilyen kiemelten fon-
tosnak számító objektumok voltak – mint láttuk – az elit egyetemek, valamint
a kormányhivatalok, a tudományos hírszerzés szempontjából pedig egyes
stratégiai jelentőségű kutatásokkal foglalkozó teamek és a korszerű eredmé-
nyeket alkalmazó ipari létesítmények. Az ösztöndíjasok révén szerezhető in-
formációk körét mindazonáltal erősen behatárolta, hogy az alapítvány első-
sorban az alapkutatáshoz való csatlakozást támogatta ösztöndíjaival, s az
amerikai hatóságok is számoltak a kémkedés lehetőségével.

A vegyészmérnök „P. Petrolra”30 szintén 1964-es, Ford-ösztöndíjas utazása
során figyelt fel először a hírszerzés. „P. Petrol” jelölése az ösztöndíjra a ma-
gyar és amerikai tárgyaló felek között eleve feszültséget keltett. Magyar rész-
ről szorgalmazták az MTA Központi Kémiai Kutató Intézet osztályvezetőjé-
nek kiküldését mint olyan magasan kvalifikált műszaki értelmiségiét – „P.
Petrol” elvégezte az ELTE alkalmazott matematikai szakát is, kandidátusi cí-
met szerzett –, aki a rendszer elkötelezett hívének számított. A petrolkémián
belül alkalmazott kutatásokkal foglalkozott, s így külföldi tapasztalatszerzé-
sétől az ipari termelésben rövid időn belül kamatoztatható eredményeket vár-
tak. A Stanley Gordon vezette amerikai ösztöndíjas bizottság ellenben – az
amerikai külügyi kormányzat egyetértésével – éppen kutatási témája miatt ki-
fogásolta kiutazását. „P. Petrol” végül megkapta az ösztöndíjat, mivel az ame-
rikaiak a program beindítása érdekében készek voltak meghajolni a magya-
rok akarata előtt. A baltimore-i Johns Hopkins Egyetemen, P. H. Emmett
professzor mellett kapott kutatási lehetőséget. „P. Petrol” nem tartotta ki-
elégítőnek ezt a megoldást, és amerikai ismerősei révén még Ma gyar or szág -
ról megpróbálta megszervezni, hogy ipari üzemekbe is ellátogathasson. Ered-
ménytelenül. Beszervezését tudományos információk szerzése céljából
tervezték, s ez egybeesett „P. Petrol” szakmai törekvéseivel is. A hírszerzés
operatív tisztjével folytatott találkozókon, a kezdeti bizalmatlan tartózkodás
eloszlatása után meg is fogalmazta az érdekazonosságot: „látom, önök is, én
is egyet akarunk, azt, hogy a magyar ipar és tudomány mind gyorsabban fej-
lődjön, a különbség a módszerekben
van, de az sem nagy”31 – idézte szavait
jelentésében a hírszerző hadnagy. Ame-
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30 ÁBTL K-2064 „P. Petrol”.

31 Jelentés 1964. augusztus 14. Uo.
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 rikai útját s előtte egy rövidebb angliai konferencia-meghívását amolyan pró-
bafeladatnak tekintették, hiszen foglalkoztatásával hosszú távon számoltak.
Hogy a közös célok megvalósítását elősegítsék, felhívták figyelmét néhány
olyan személyre – magyar emigránsokra, köztük egykori évfolyamtársára is –,
akikről a hírszerzés információkat várt, s akikkel ismeretséget kötve „P.
Petrol” eljuthatott volna ipari üzemekbe is. Szokatlan aktivitása azonban fel-
keltette az amerikaiak gyanakvását, beutazó vízumát megkapta, de utazási
korlátozással, csupán Baltimore-ra való érvényességgel. A mozgáskorlátozást
a magyar követség közbenjárására később részlegesen feloldották, amerikai
vállalatokhoz azonban nem tudott eljutni, ahogy a kijelölt tippszemélyekhez
sem. Bizalmas kutatási dokumentációk helyett a futárposta csupán néhány
műszert, kisebb laboreszközöket és egy műszaki katalógust szállított haza. 

Hazatérése és beszámoltatása a sikertelenség ellenére sem jelentette az ál-
lambiztonsággal való együttműködése végét. Szakmai események, előadók
véleményezésére társadalmi kapcsolatként még egy rövid ideig felhasználták.
Mivel szakmájában nemzetközi hírnevet nem szerzett, hírszerző lehetőségei
megszűntek, személyét is ad acta tették a belügyben. (Több mint egy évti-
zeddel az első kapcsolatfelvétel után, 1978-ban, amikor ismételten útlevélké-
relmet adott be, a Csongrád megyei Rendőr-főkapitányság az akták alapján
rátalált az egykori társadalmi kapcsolatra, és reaktiválta.)

A Ford Alapítvány célja a tudományos párbeszéd megindítása volt, ami
együtt járt az amerikai életforma propagálásával. Ezért is tekinthették állam-
biztonsági szempontból „a fellazítás fő intézményének”. 

A már idézett 1959-es belügyminiszteri parancs is elrendelte, hogy „an-
nak biztosítására, hogy a kiutazó magyar állampolgárok ne követhessenek el
hazaárulást, s az ellenséges hírszerző szervek ne tudják ezeket a személyeket
saját céljaikra felhasználni”,32 a kiutazókat ideológiailag és állambiztonsági
szempontból is fel kellett készíteni. Az állambiztonsági szervek polgári fe-
déssel dolgozó titkos munkatársai a Külügyminisztériumban, a Kulturális
Kapcsolatok Intézetében, esetleg az érintett személy munkahelyén kerítettek

sort az eligazító beszélgetésekre. Tájé-
koztatást adtak az illető ország sajátos-
ságairól, a fogadó intézménnyel kap-
csolatos tapasztalatokról, felhívva a
jelölt figyelmét a beszámoltatási szem-
pontok figyelembevételére, és köteles-
ségeire.33 Példáinkból is láthattuk, hogy
azokkal, akikkel komolyabban kívántak
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foglalkozni, a találkozókat konspiratív körülmények között, nyilvános helye-
ken vagy a KEOKH-ban bonyolították le. A már ügynökként bedolgozók s
az új társadalmi kapcsolatként kiszemeltek előre kidolgozott terv szerinti fel-
készítése a külföldön várható helyzetekre és veszélyekre, a feladatok végre-
hajtására, a szervekkel való kapcsolattartás módjaira tíz–tizenöt órát is igény-
be vehetett. Helyszínül általában egy-egy konspiratív lakás szolgált.

A kiutazók száma a hatvanas évek közepétől olyan dinamikusan emelke-
dett, hogy a külkapcsolatok szervezésére, valamint a nemzetközi kapcsola-
tokban résztvevők biztonsági szűrésére és felkészítésére a Kulturális Kapcso-
latok Intézetében működtetett Akadémia főrezidentúrát felduzzasztották, a
külkapcsolatokban részt vevő szaktárcáknál pedig létrehozták a titkos mun-
katársak vezetésével működő nemzetközi kapcsolatok osztályát. A KKI-n
belül továbbá 1968-tól kialakították az Országos Ösztöndíj Tanács (OÖT)
Titkárságát, amely az OÖT adminisztrációját intézte egy hírszerző tiszt ve-
zetésével.34 Néhány év múlva az egész KKI-n belüli Akadémia főrezidentúra
vezetését is az OÖT Titkárság élére kerülő új hírszerző főrezidens vette át,35

ami arra is utal, hogy a hírszerzés a kémelhárítással szemben egyre nagyobb
teret nyert a kulturális és tudományos kapcsolatokban.

Az 1959. évi 4. számú miniszteri parancs értelmében az ösztöndíjat el-
nyertek közül mindenekelőtt a hálózati személyeket bízták meg „általános
hírszerző és elhárító jellegű feladatok végrehajtásával”,36 mivel őket, illetve a
tőlük várható magatartást jobban ismerték, és felkészítésükhöz a kiutazás
előtti rövid idő is elegendő volt, hiszen voltak tapasztalataik az állambizton-
sággal való együttműködésben. Példáink közül ilyen volt „Vári”, de említ-
hettük volna (többek között) „Filológust”, a nyelvészt is,37 aki a Nyelvtudo-
mányi Intézetre volt ráállítva, majd utazásai során az amerikai egyetemekről
gyűjtött információkat, vagy a „Csendes” fedőnevű vegyészmérnököt,38 aki
magyar kutatókról jelentett, majd angliai ösztöndíja során tudományos hír-
szerzésre kívánták ráállítani, amit viszont megtagadott. 

„Amennyiben a hivatalosan kiutazó nem hálózati személy – rendelkezett
a belügyminiszteri parancs –, de sze-
mélyi tulajdonságainál és politikai
megbízhatóságánál fogva alkalmas ar-
ra, hogy különböző, a hírszerzés és el-
hárítás céljából értékes dolgokat meg-
figyeljen, vagy megállapítson, akkor
meg kell bízni ilyen feladattal és haza-
érkezése után írásban kell kérni tőle a
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„K
IU

T
A

Z
Á

SA
É

R
D

E
K

Ü
N

K
B

E
N

Á
L

L
”

KÁDÁRIZMUS átereszek

08_Somlai.qxp:evkonyv2008  2/26/11  6:44 PM  Oldal 253



beszámolást.”39 A kiküldöttek közül tehát alapvetően megbízhatóságuk és
személyi/pszichikai alkalmasságuk alapján válogatták ki azokat, akikre pers-
pektivikusan számítottak, de figyelembe vették hírszerző lehetőségeiket is.40

A „beszervezhetőség”, azaz a jelöltek megzsarolása kevésbé játszott szerepet,
mint a belföldön foglalkoztatottaknál, hiszen a külföldi, ellenőrizetlen, s el-
lenséges körülmények közötti felderítő tevékenységhez nélkülözhetetlen volt
a hálózat tagjai és a központ közötti bizalmi viszony – vagy legalábbis az en-
nek látszó kölcsönös érdekeltség. A kiutazást megelőző eligazítást követke-
zésképpen az ösztöndíjas megbízhatóságára és állambiztonsági munkára való
alkalmasságára egyaránt kiterjedő, alapos tájékozódás előzte meg. Mérlegel-
ték a kiszemeltek megközelíthetőségének stratégiáit is, számolva a hatósá-
gokkal szembeni tartózkodással és a hírszerzési munka veszélyeitől való fé -
lelemmel. A társadalmi kapcsolatként már bevált személyek esetében kisebb
volt a kudarc kockázata. A kiszemelt személyről sebtében alkotott elhibázott
értékelés ugyanis zátonyra futtathatta a beszervezést, mint ahogy az „Varró
Péter” esetében történt.

„Varró Péter”,41 a négy nyelvet beszélő vegyészmérnök, fizikus a Központi
Fizikai Kutatóintézet (KFKI) Szilárdtestfizikai Laboratóriumának vezetője-
ként pályázott 1960-ban a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség ösztöndí -
jára, amellyel a kanadai Hamilton egyetemén kívánt kutatásokat folytatni.
Nem ez lett volna az első külföldi útja. A szocialista országok mellett járt már
Cam bridge-ben is egy nemzetközi konferencián. A személyében rejlő lehe-
tőségekre a katonai hírszerzés is felfigyelt. A Kanadába szóló ösztöndíj el-
nyerését munkahelyének belügyi összekötője jelentette a hírszerzésnek, „Var-
rót” olyan társadalmi kapcsolatként állítva be, mint „akivel évek óta
együttműködik, s akinek »gyakorlott« kapcsolata van a BM szervekkel”.42 Az
operatív tiszt a KFKI-ban kereste fel „Varrót”. Elbeszélgettek korábbi uta-
zásairól, a kanadai titkosszolgálatok részéről várható érdeklődésről, provoká-

ciós lehetőségekről, majd a rendőr szá-
zados felvetette, hogy néhány általános
feladat elvégzésére kérnék meg, „ami
csupán megfigyelési feladatot jelente-
ne és semmi esetre sem haladná meg
munkakörének és természetes érdek-
lődési körének határait”.43 Melyek
voltak ezek? A kanadai kísérletek fő
irányai, az ottani atomkutatásban dol-
gozó magyar származású tudósok, va-
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40 Lásd erről még Bálint László-interjú.

Ké szítette Lugossy István 2007-ben. OHA,

850. sz.

41 ÁBTL K-1515 „Varró Péter”.

42 Jelentés, 1960. október 12. Uo.

43 Jelentés, 1960. október 7. Uo.

SO
M

L
A

I
K

A
T

A
L

IN

Évkönyv XVII. 2010

08_Somlai.qxp:evkonyv2008  2/26/11  6:44 PM  Oldal 254



lamint a kanadai egyetemi hallgatók „feltérképezése és tanulmányozása” a ka-
nadai „életforma (ügynök helyzet)” megfigyelésével párhuzamosan. „Varró”
rábólintott, az írásbeli megállapodás elől azonban határozottan kitért. Né-
hány nappal később, amikor a hírszerzés újabb találkozót akart megbeszélni,
„Varró” azonnali beszélgetést sürgetett. Tartótisztje így foglalta össze a tör-
ténteket: „20.30-kor találkoztunk a Pozsonyi út és a Szt. István krt. sarkán.
A találkozóra én érkeztem előbb. Varró néhány perccel később jött, de az el-
ső pillanatban láttam, hogy nagyon ideges. A kölcsönös üdvözlés után azon-
nal a tárgyra tért és kijelentette, hogy ő semmiféle feladatot nem képes és
nem hajlandó vállalni.”44 „Varró” alkalmatlanságára hivatkozva tagadta meg
az együttműködést, labilis idegzetű, gyenge akaratú kutatónak és férjnek fest-
ve le magát, aminek egyéb jellemzései, munkahelyi szerepe ellentmondani
látszik. A szervek mindenesetre elfogadták a feladatra pszichikailag alkalmat-
lan, bogaras tudós karikaturisztikus képét. Rossz idegállapotának magyaráza-
tát fellelhették munkaszolgálatos múltjában. A fiatalkoráig visszanyúló balol-
dali elkötelezettség mellett életrajzában mindaddig háttérben maradt egy
„osztályellenes” momentum – apósa a villamos művek nyilas kormánybizto-
saként volt nyilvántartva –, s ez most elegendő indok volt arra, hogy „Varró”
beszervezéséről letegyenek. „Az ügy igen tanulságos: még az ilyen »mezítlá-
bas« eligazításnál is gondos előzetes ellenőrzést kell végrehajtani. Nem cso-
dálkozhatunk azon, hogy felesége lebeszélte a velünk való együttműködésről,
hiszen nyilas kormánybiztos volt a papája. Csarnai et figyelmét hívd fel Var-
róra. Beszámoltatását az Országos Atomenergia Bizottság fedése alatt fogjuk
elvégezni, jól kidolgozott kérdéscsoport alapján”45 – írta az operatív tiszt fe-
lettese. „A jövőben alapos feldolgozás nélkül még mezítlábas alapon sem sza-
bad ilyen hóbortos tudósoknak feladatot adni, még kevésbé szabad »társa-
dalmi hírszerzés« zászlaja alatt ebből rendszert csinálni. Már egy hasonló
esetben megtagadtam az engedélyt (KFKI), most csak ezért írtam alá, mert
kész helyzet elé állítottak. Ez esetben is hasznosabb lett volna, ha visszaérke-
zése után kikérdezzük!”46

Az elutasító magatartást tanúsítók jó eséllyel elkerülhették az állambiz-
tonság további nyomásgyakorlását, tarthattak viszont attól, hogy további ki-
utazásaik elé akadályokat gördítenek, elsüllyesztik kérvényeiket, s rövid idejű
kiküldetéseikkor is hátrányba kerülnek a taktikázókkal szemben. A kikülde-
téssel járó kötelezettségek miatt azon-
ban semmiképp nem lehetett elkerülni
egyfajta, legalább korlátozott mértékű
együttműködést a Belügyminisztéri-
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ummal. Az ösztöndíjasokkal kapcsolatos állambiztonsági fellépésnek irányt
szabó miniszteri parancs azt is előírta, hogy „a hivatalosan – kapitalista or-
szágokba – kiutazó személyek, ha más módon nem, de legalább hivatali ve-
zetőjüknek emlékeztetőben számoljanak be külföldön észlelt tapasztalataikról
[…], a kapitalista országokba kiutazott magyar állampolgároktól haza térésük
után maximális mértékben katonai, politikai, gazdasági és elhárítási adato-
kat”47 kell szerezni. 

Így az információszolgáltatók körébe minden kiutazó bekerült. A beszá-
moltatás idővel egyre tervszerűbbé vált, adminisztratív keretek közé illeszke-
dett, azzal párhuzamosan, ahogy a hatvanas évek végére a területet módsze-
resen ellenőrzése alá vonta az állambiztonság. A belügy társadalmi
kapcsolataiként működő munkahelyi vezetők helyett a külföldi útról hazatért
tudósoknak, kutatóknak általános és szakmai úti jelentést kellett készíteniük
megadott szempontok alapján, amelyeknek egy példánya feldolgozásra a hír-
szerzéshez került. A jelentési kötelezettség negligálása kizárta a mulasztókat
az állami elosztású utazásokra jelentkezők köréből. Az OÖT első titkára, aki
a Belügyminisztérium titkos állományba tartozó alezredese, hírszerző tiszt
volt, a miniszteri parancs intenciói értelmében olyan kérdőívet szerkesztett a
hazatérők beszámoltatására, mely a kinn tartózkodás körülményeire vonat-
kozó kérdések mellett megpróbálta a visszatérők teljes külföldi szakmai és
magánkapcsolati hálózatát (címmel, foglalkozással, véleményezéssel), illetve
hivatalos kapcsolatait felmérni, külön kiemelve azokat, akikre esetleg építeni
lehet, s „akik ellenséges, vagy feltűnően barátságtalan magatartást tanúsítot-
tak”. A meglátogatott intézményekről részletes bemutatást kértek, kitérve az
ott dolgozókra, az intézmény tevékenységére, kapcsolataira, de az intézmé-
nyen belül tapasztalt biztonsági intézkedésekre is. Olyan személyek megjelö-
lését várták az ösztöndíjasoktól, akiknek a meghívása az ország politikai, tu-
dományos, gazdasági érdekeit szolgálta.48 Ahogy a beszervezettek és a nem
beszervezettek egyaránt biztonsági eligazítást kaptak az „ellenséges” terület-
re való kiutazás előtt, a beszámoltatás is mindenkire kiterjedt. A különbség

az arányokban volt. A hálózati kapcso-
latokat, az együttműködésre hajlókat
módszeresen kikérdezték, alaposan,
rendszeresen beszámoltatták egyes „tip-
pekről”, vagy mások révén megismert
„tippszemélyek” ellenőrzésére hasz-
nálták. A pusztán úti beszámolóra kö-
telezettek is adatokat szolgáltattak is-
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merőseikről, szakmai ismeretségeikről, s ezzel maguk is óhatatlanul hozzá-
járultak a hírszerzés tippkutatásához, azzal a lényeges különbséggel, hogy sza-
badabban dönthettek arról, kiről milyen mélységű információkat árulnak el.
Az egyéni stratégiák e téren is változatosak voltak – a zavaróan sok név felkí-
nálásától a banálisan közismert információk közlésén át a kérdőívek egyes
kérdéseinek meg nem válaszolásáig.

A hírszerzés hírigénye és az információk visszatartása közötti lavírozásra
természetesen mind a szóbeli, mind az írásbeli beszámoltatás esetén volt
mód, de a kommunikatív helyzetből – a belüggyel meglévő kapcsolat révén –
az érintettek könnyen sodródhattak olyan újabb szituációkba, amelyekben is-
mét közreműködésükre, jelentésükre számítottak a hatóságok.

A fizikus „Párdi” 49 az ösztöndíjasok speciális csoportjához tartozott, akik-
re az állambiztonság elsősorban nem a tippkutatás, hanem a tudományos-
technikai hírszerzés területén szándékozott építeni. A tudományos hírszer-
zésre kizárólag kiemelkedően magasan kvalifikált, jó pozícióban levő
szakemberek hálózathoz való kapcsolása révén volt mód, ezért ilyenek felku-
tatása a hírszerzés prioritásai közé tartozott.

„Párdira” harmincas éveiben járó, tehetséges fiatal kutatóként figyeltek
fel. Az ELTE fizika szakát állami ösztöndíjasként végezte el, s előbb a Mű-
szaki Fizikai Kutató Intézetben gyakornokoskodott, majd a KFKI-ban kez-
dett el szilárdtestfizikával, mágnesességgel, szupravezetőkkel stb. foglalkoz-
ni. Előrelépését a tudományos életben kiváló szakmai képességein túl
jelentősen elősegítette, hogy „családi örökségként” – édesapja a Ganz Vagon
és Gépgyár egykor külföldre is sokat járó gépészmérnöke volt – angolul, né-
metül és oroszul is jól beszélt, ami a hatvanas években ritkaságnak számított.
Felkészültsége és nyelvtudása arra predesztinálta, hogy az új, „szocialista ér-
telmiség” elitjébe emelkedhessen. 1966-ban kapott először külföldi meghí-
vást egy dániai tanfolyamra, majd évente újabb és újabb külföldi utak követ-
keztek. 1967-ben fél évet Moszkvában töltött a Landau Elméleti Intézetben,
ezután a chicagói egyetemre kapott meghívást. A következő évben néhány
hónapig az NSZK-beli Laue Langevin Intézetben kutatott. 1969-ben az
egyesült államokbeli Virginiai Állami Egyetemre hívták egy évre tanítani és
kutatni. E hosszabb amerikai munkavállalás kérvényezése kapcsán figyelt fel
rá a Magyar Néphadsereg Vezérkara 2. csoportfőnöksége, de „tanulmányo-
zása” kiutazásakor még folyamatban volt, így nem vették fel vele a személyes
kapcsolatot. A katonai hírszerzés úgy vélte, olyan tudóskáderre talált, aki fel-
készültségének és a párt iránti lojalitá-
sának köszönhetően stratégiai fontos-
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ságú külföldi/nemzetközi szervezetekbe is kikerülhet, s beépülve fontos in-
formációkat szállíthat majd. Jóllehet a nemzetközi tudományos berkekben el-
ismertségének növekedése beváltotta a hozzá fűzött reményeket, a katonai
hírszerzésnél hamarosan felismerték, hogy „Párdiból” hiányzik együttműkö-
déshez szükséges politikai elkötelezettség. Politikai semlegessége ahhoz nem
volt elegendő, hogy magasabb, bizalmi pozícióba kerülhessen. A hetvenes
évek elején megvédte kandidátusi disszertációját, elnyerte a KFKI kutatói pá-
lyázatának első helyezését, miközben számos európai kutatóintézetben, egye-
temen adott elő, még a párizsi École Normale-on is tanított vendégprofesz-
szorként. A bécsi székhelyű Nemzetközi Atomenergia Ügynökségnél
megpályázott állást viszont már pártonkívülisége okán nem kaphatta meg.
Néhány évvel később újabb, hosszú egyesült államokbeli kiutazása kapcsán
már a Belügyminisztérium III/I-es (hírszerző) csoportfőnöksége kezdett ér-
deklődni iránta. Személyére útlevélkérelmén túl a „Termékeny” fedőnevű
titkos munkatárs is felhívta a hírszerzés figyelmét. Mivel ekkor már évek óta
„az egyik legkorszerűbb és stratégiai jelentőségű témával, a folyadékkristá-
lyokkal foglalkozott, különös tekintettel a fázisátalakulásokra, valamint a híg
mágneses ötvözetek és szilárdanyagok optikai tulajdonságaira”,50 úgy gon-
dolták, hogy segítségével a tudományos hírszerzés fontos értesülésekhez jut-
hat majd. 1974. szeptemberi kiutazása előtt a munkahelyén kereste fel a hír-
szerzés egyik tisztje, hogy az előírásos biztonsági eligazítás ürügyén
személyesen is megismerkedhessék vele. Ezt az elsőt még további két talál-
kozó követte. „Párdi” számára nem volt újdonság az állambiztonság iránta ta-
núsított figyelme, korábbi utazásai, főként amerikai tanulmányútja során volt
módja kialakítani egy készségesnek mutatkozó, ugyanakkor mindennemű kö-
telezettséget elkerülő attitűdöt. Magatartását azonban a beszervezésén dol-
gozó hírszerzők – szakmai tudásának és barátságos fellépésének hatása alá ke-
rülve – félreértelmezték. „Látván a politikai tartalmú, szakmai hozzáállását,
az is egyértelmű volt, hogy Párditól lehet kérni, hogy ne csak egyéni szem-
mel, hanem a »táborbeli« tudós szemével jól nézzen meg mindent és sajátít-
son el az útja során. Ezt annyira természetesnek vette, hogy az lett volna a
furcsa számára, ha ellenkezőt kérnek tőle. Elmondotta, hogy a maga részéről
mint egy »szivacs« mindent magába kíván szívni az útja során, hogy haza-

térve a maximálist eredményt tudja
adni”51 – jelentette a „Párdinak” adott
megbízásról az operatív tiszt 1974 szep -
temberében. „Párdi” ugyan pusztán a
Rutgers Egyetemen adódó szakmai le-
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50 Utasítás Gáti elvtársnak Washingtonba,

1974. szeptember 26. ÁBTL K-2660

„Párdi”.

51 Jelentés, 1974. szeptember 10. Uo.
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hetőségek legteljesebb kihasználására gondolt, ami természetes volt egy cél-
ratörő kutató részéről, a hírszerzés azonban nyilván egy jövőbeli együttmű-
ködés kezdetének tekintette a vele való kapcsolatot, amikor a washingtoni kö-
vetséget úgy tájékoztatta, hogy „megkértük [„Párdit”] általános jellegű, de a
tudományos hírszerzés vonalán stratégiai vonatkozású, a közvetlen szakmá-
jához kapcsolódó információk szerzésére, amelyekre határozott ígéretet
tett”.52 A washingtoni rezidentúrát arra is felkészítették, hogy „Párdi” 1976.
márciusi hazautazásakor „nagy értékű leírások, jegyzetek, minták”53 hazajut-
tatására lehet számítani. Mint később kiderült, túl bizakodóan ítélték meg a
kutató hozzáállását, és túlértékelték lehetőségeit. „Párdi” kiutazott, s az elő-
írások szerint bejelentkezett a követségen, majd elmerült kutatási tervének
megvalósításában. Követségi kapcsolatát legközelebb a visszautazása során
tervezett európai előadókörúthoz szükséges vízumok ügyében kereste meg.
Távollétében ezenközben Budapesten értékelték a róla beszerezhető infor-
mációkat, de nem találtak semmit, ami a megbízhatóságát megkérdőjelezte
volna. A beszervezéshez már csak az utolsó mozzanat hiányzott, az, hogy a
kiszemelt ügynök „dokumentálhatóan” beszámoljon utazásáról, az állambiz-
tonsági munkára való alkalmasságát és elszántságát bizonyítva. De minden
másként történt. Hazatérte után „Párdi” nem jelentkezett a megígért beszá-
molóval, úti jelentését is csak kategorikus felszólításra készítette el. Az intéz-
mények és az ott dolgozó kutatók tárgyilagos felsorolásán kívül tartózkodott
attól, hogy jellemzésével bárkire felhívja a figyelmet. Beszámoltatásakor
„részletesen elmondta, hogy hol járt, hol érezte jól magát, milyenek voltak a
lakáskörülményei. Az eligazításáról szóló jelentésben foglalt szakmai vállalá-
sáról nem tett említést. Kérdésemre elmondta, hogy ő semminemű szakmai
vállalást nem tett, pusztán egy általános úti beszámolót ígért, amit egyébként
is megírt volna a KFKI számára. Kifejtette, hogy az ő szakterületén nincse-
nek titkok, a szovjet–amerikai együttműködés nyílt és mentes az eredmények
kendőzésétől. Egyébként is ő rendkívül kis pont a szovjet kutatókhoz képest,
nem hiszi, hogy valamiben is újat tudna nekik mondani.”54

Így, jóllehet utazásának nem volt a hírszerzés számára értékelhető eredmé-
nye, a találkozókról készített jelentések alapján, amelyek „Párdit” „megfontolt,
komoly gondolkodású, a hivatalos szer-
veket őszintén segítő tudósként” jelle-
mezték, akinek „kapcsolatai operatív
szempontból is fontosak”,55 engedé-
lyezték titkos munkatársként való fog-
lalkoztatását a III/I-5 (tudományos-
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52 Utasítás Gáti elvtársnak Washingtonba,

1974. szeptember 26. Uo.

53 Uo.

54 Jelentés, 1976. augusztus 4. Uo.

55 Jelentés, 1976. július 20. Uo.
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műszaki hírszerzés) osztályon. Beszervezése mindezek ellenére elmaradt, aktáit
rövidesen lezárták. „Szakterületének nemzetközileg elismert művelője, de té-
mája az operatív szakmai vonalak szűkítése következtében részünkre érdekte-
lenné vált”56 – szólt az indoklás. Ez arra utal, hogy a találkozókon begyűjtött tu-
dományos információk szertefoszlatták a személye köré font reményeket.
Felismerték, hogy a közte és a hírszerzés között folyó adok-kapok játszmát a
maga előnyére igyekezett fordítani személyes szívességek vagy külföldi kutatók
beutazásának kijárásakor. Végül is hitelt adtak a katonai hírszerzés évekkel ko-
rábbi értékelésének, amely „szigorúan vett szakemberként”57 a hírszerző mun-
kára alkalmatlannak találta „Párdit”. A hírszerzés értékelését átvéve rövidesen a
kémelhárítás is felhagyott tanulmányozásával, annak elle nére, hogy széles nem-
zetközi szakmai kapcsolatai, tudományos konferenciák szervezésében játszott
aktív szerepe miatt a másik, III/II-es csoportfőnökség figyelmét is felkeltette.

Az ösztöndíjak elbírálása és a kiutazás között általában túl rövid idő telt el
ahhoz, hogy a beszervezésre kiszemelt célszemélyeket operatív szempontból
megfelelően „feldolgozzák”, politikai meggyőződésüket, pszichikai képessé-
geiket, életvitelüket, társadalmi aktivitásukat, esetleges külföldi baráti vagy
rokoni kapcsolataikat behatóan tanulmányozzák. Hasonlóan kevés volt az idő
a hírszerző munkára való kiképzésükre is. Mindezek okán a hírszerzés olyan
fiatal kutatók megnyerésére törekedett, akikre hosszú távon számíthat majd.
Az ő felkészítésükön éveken át dolgoztak, s hálózati kapcsolatok útján nem-
zetközi szakmai befutásukat is egyengették. 

A mérnök „Hársfay”58 a hatvanas évek második felében a Leningrádi Elek tro-
technikai Intézetben szerzett diplomát. Fiatal kutatóként került a Számí-
tástechnikai és Automatizálási Kutatóintézetbe (SZTAKI). A politikailag
megbízható családból származó tudósra – apja egy külkereskedelmi vállalat ve-
zérigazgató-helyettese volt – egy rövidebb külföldi szakmai út során figyelt fel
a III/III-4-es osztály egyik ügynöke: „igen jó szakmai felkészültséggel rendel-
kezik, a külföldi konferenciákon jó érzékkel teremt hasznos kapcsolatokat és sze-
rez műszaki információkat”.59 Nyelvtudása, szakismerete és habitusa révén esé-
lyesnek tartották rá, hogy ösztöndíjjal vagy hosszú távú nyugati munkavállalási
engedéllyel stratégiailag fontos kutatóhelyekre juthasson be. Nemzetközi sze-

replésének biztató alakulásával párhuza-
mosan éveken át folyt célirányos, be-
szervezéssel végződő felkészítése. Járt
Nagy-Britanniá ban, Olaszországban és
több szocialista országban is.
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57 Uo.

58 ÁBTL Bt-1794 „Hársfay”.

59 Összefoglaló jelentés, 1976. április 9. Uo.
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„1974. januárban és 1975 májusában a gépkocsivezetési jogosítvány meg-
szerzésére inspiráltuk és költségeit megtérítettük Ugyanígy ösztönöztük a fo-
tózás minél jobb elsajátítására is” – jelentették róla.60 „Hársfay” az állambiz-
tonság közbenjárását kérte lakásproblémájának megoldásához is.

Hírszerzői lehetőségeinek kiépítése érdekében 1975-ben munkahelyi fe-
lettesének segítségével, aki maga is az állambiztonság titkos munkatársa volt,
a Rochesteri Egyetem Számítástudományi és Villamosmérnöki Karától sze-
reztek számára meghívást. A tizenkét hónapos ösztöndíj szakmai célja az volt,
hogy a számítástechnika legmodernebb ipari alkalmazási módjaival ismer-
kedjék. A hírszerzés a vezető amerikai kutatási központokba ösztöndíjas
szakemberek révén igyekezett bejutni. Az ilyen tanulmányút lehetővé tehet-
te a fiatal, tehetséges, szakmai karrier előtt álló kutató előtt, hogy kinti kap-
csolatokat szerezzen, s bedolgozza magát az amerikai tudományos életbe.
Akinek ez sikerült, az később hosszabb távon is kinn dolgozhatott, stratégiai-
lag fontos információkat szállíthatott. A hírszerzés a saját kapcsolati hálóján
keresztül szerzett „Hársfaynak” IREX61-ösztöndíjat, amelynek odaítélése ér-
dekében a KKI-n keresztül „összehangolt intézkedéseket”62 tettek.

Hársfay vállalta a „BM Tudományos-Műszaki Hírszerzéssel való titkos
együttműködést”,63 ugyanakkor közölte, hogy a hosszabb kinn tartózkodás
miatt családját is magával kívánja vinni, s a többletköltségeket az állambiz-
tonságnak kellene fedeznie. „A beszervezést követő beszélgetés kapcsán a mi
katonánknak nevezte magát, aki parancsot hajt végre – mondta. – Szeretné,
ha hasznosan tudná feladatait teljesíteni s e feladatok meghatározásánál fi-
gyelembe vennénk emberi és családi vonatkozású véleményeit.”64

Kideríthetetlen, hogy a hírszerzés fogott-e gyanút, látván, hogy „Hársfay”
annyira erőlteti az egész család kiutazását, vagy a zsarolás volt elfogadhatat-
lan egy titkos munkatárs részéről, esetleg a többletköltségeket tartották túl
magasnak, mindenesetre felesége és kislánya kiutazását nem engedélyezték.
„Hársfay” ezek után idő előtt megszakította külföldi útját, és hazatért. A hír-
szerzés értékelése szerint megbukott a próbafeladaton, külföldi munkára al-
kalmatlannak minősítették, és kizárták
a hálózatból. Munkahelyén fegyelmi
vizsgálat indult ellene.

„Hársfay” esetében a hálózati kap-
csolat külföldi magánösztöndíjjal segí-
tette kiutazási lehetőséghez a beépí-
tendő fiatal kutatót, ez azonban nem
volt tipikus. Az állambiztonság lehető-
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ségei korlátozottak voltak, jóllehet ellenőrzése a hatvanas–hetvenes években
az ösztöndíjas utazások teljes körére kiterjedt. Az Akadémia főrezidentúra
révén rendelkeztek ugyan rövidebb kiküldetési lehetőségek felett, s így fog-
lalkoztathatták a hálózati személyeket, konferenciákra szóló meghívásokkal,
rövidebb utakkal jutalmazhatták őket, hosszabb tanulmányutak esetén azon-
ban a döntés az állambiztonságtól független, magasabb párt-, illetve tárca-
közi fórumokon született. E fórumok támogatása nélkül a tudományos hír-
szerzésre beszervezett ügynököket sem tudták hosszú időre kiutaztatva
hírszerzési lehetőséghez juttatni.65 Másfelől a vezető pozíciót betöltő, s így
sok utazási lehetőséghez jutó társadalmi kapcsolatok pártösszeköttetéseik
közbenjárásával mentesülhettek az állambiztonság zaklatásai alól.66

Mint láttuk, a Belügyminisztérium még az utazások liberalizálása előtt
megpróbálta a két ideológiai rendszer érintkezésének rendszerromboló ve-
szélyeit kivédeni, és a kiutazási lehetőségeket az állambiztonság javára fordí-
tani. A diktatúrák biztonságérzetét az egyéni cselekvések ellenőrzés alá vo-
nása garantálja. Ez történt a Nyugatra utazó ösztöndíjas kutatókkal is.
Megnyíltak ugyan előttük a határok, de szabadnak nem érezhették magukat.
Külföldi kutatási, tanulmányi terveik elbírálásakor a szakmai kritériumok
mellett politikai lojalitásukat is mérlegelték. A Belügyminisztérium nemcsak
útlevélkérelmük adminisztratív kezelését végezte, nemcsak a politikailag el-
lenséges személyeket szűrte ki közülük, hanem – közvetett vagy közvetlen
módon – pszichikai nyomást gyakorolt minden, a rendszer iránt lojális kiuta-
zóra is. Választaniuk kellett az egyéni érvényesülés és a morális magatartás
között, s ezzel erkölcsromboló játszmákba, taktikázásokba kényszerültek.
S ha a hírszerzés nem tudta is korlátlanul érvényesíteni a maga speciális, in-
formációszerző érdekeit, az ösztöndíjasok számára megkerülhetetlenné vált,
s az eligazítások, beszámoltatások révén voltaképpen a rendszerhez való ido-
mulásra késztette a létező szocializmus értelmiségi elitjét.
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