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Pécsi Vera

BAKLÖVÉS
AZ ÁLLAMBIZTONSÁGIAK ESETE KRASSÓ GYÖRGGYEL 1963-1964-BEN

Csukás Endre és társai a címe a Történeti Hivatalban található három vaskos vizsgálati dosz- 
sziénak. A dokumentumok tanúsága szerint a közel egy évig tartó és főleg titkos vizsgálati 
módszerekkel — „külső megfigyeléssel” , ügynöki jelentéssel, telefonlehallgatással stb. -  vég
zett nyomozás során gyakran előfordult, hogy a vizsgálók zsákutcába tévedtek, vagy saját há
lójukba gabalyodtak, és ezért feletteseiknek magyarázkodni kényszerültek. Menet közben 
többször változtatták a „koncepciót” , és még abban sem voltak biztosak, hogy vajon politikai 
vagy köztörvényes ügyet sikerül-e koholniuk. A dokumentumgyűjteményt a vége felől olvas
va, az iratokat alaposan megválogatva és időrendbe szedve kirajzolódik egy izgalmas, fordu
latokban gazdag történet, amelynek van eleje, közepe és váratlan befejezése. A főszereplő 
nem Csukás Endre, hanem Krassó György, a kiemelkedő epizódszereplő pedig Kelemen Ág
nes tanácsvezető bíró.

Krassó György (1936—1991) 1963—1964-ben nem először és nem is utoljára került szem
be a hatalommal és az állambiztonsági szolgálattal. (A Történeti Hivatalban tizennégy darab 
„Lidi”  fedőnevű Krassó-dossziét őriznek.) 1952-ben „destruktív magatartás”  miatt kizárták 
a pártból, és megfosztották tanulmányi ösztöndíjától, 1955-ben kizárták az egyetemről. 1956. 
október 23-án éjszaka fegyverrel harcolt a Rádiónál, október 25-én az ÁVH letartóztatta, és 
statáriális bíróság elé akarta állítani. A Nagy Imre-kormány statáriumra vonatkozó intézkedé
seinek köszönhetően október 30-án kiszabadult a Fő utcai börtönből. A második szovjet in
tervenció után (1956. november 4.) -  elsősorban a sztrájk fenntartására felszólító -  röplapo
kat sokszorosított. 1956. november 15-én letartóztatták, 1957. június 19-én első fokon hét év 
börtönbüntetésre ítélték, amelyet a Legfelsőbb Bíróság 1957. szeptember 25-én tíz évre sú
lyosbított. 1963 tavaszán amnesztiával szabadult, azonban ebbe az állambiztonsági szolgálat 
nem tudott beletörődni. így kerülhetett sor az alábbiakban ismertetett izgatási ügyre. 1969-ben 
a hatóság megsértésének vádjával indítottak ellene büntetőeljárást, 1970-ben rendőrhatósá
gi figyelmeztetésben részesült, s ennek következtében munkahelyéről fegyelmi úton elbocsá
tották, majd leszázalékolták. 1973-ban mentesítették a büntetett előélethez fűződő joghátrá
nyok alól. 1984—1985-ben rendőri felügyelet alá helyezték, és emigrációba kényszerítették. 
Ezt követően a BBC kelet-európai tudósítójaként tájékoztatott a magyarországi demokratikus 
ellenzék tevékenységéről. 1989. június 15-én hazatért, majd megalakította a radikális Ma
gyar Október Pártot, amely Krassó György halála után fokozatosan beszüntette tevékenységét.

A „talált tárgy megtisztítása” során az átolvasott közel ezer oldalnyi dokumentumból hat- 
vanat közlök.

A kiválasztott dokumentumokat eredeti formájukban hozom nyilvánosságra, a neveket 
nem változtattam meg. A szereplőkről a forrásközlés során kiderül annyi, amennyit a történet
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megértéséhez feltétlenül tudni kell. A szöveget a mai helyesírás szabályai szerint javítottam. 
A megfogalmazást az apparátusi nyelv részének tartom, ezért változatlanul hagytam, hiszen 
tartalmi jelentőségük is lehet.

A szövegen belüli megjegyzéseimet [ j-ben, a kihagyásokat pedig -  amelyekre az ismét
lések, átfedések elkerülése miatt került sor -  [...] jelzi. A nyomozáshoz vezető mellékszálakat 
és a vizsgálatból kiinduló, de más irányba vezető elágazásokat elhagytam.

Az idézett dokumentumok a Történeti Hivatalban őrzött V-150 673/1, V—150 673/2 és 
V -150 673/3 Csukás Endre és t[ár]sai, valamint az 0 -1 9  619/1 „Lidi”  jelzetű dossziékban 
találhatók.

A kutatást a Közép-Európa Egyetem Nyílt Társadalom Archívuma támogatta.

BELÜGYMINISZTÉRIUM 
II/5-D alosztály

[kézírással:]
[olvashatatlan] szds Elvt.
Az eredeti pld. bent van Ov. Elvt.-nál. Remélhetőleg 
még a mai nap választ kapunk. XI. 4.
Kovácsi [? ]

JELENTÉS
Budapest, 1957. november hó 3-án

1956. november 15-én őrizetbe vették, majd vizsgálatot folytattak a BM szervei Krassó 
György Bp. V., Nádor u. 19. sz. alatti lakos, volt egyetemi hallgató ellen, mivel lakásán rend
szeresen foglalkozott ellenforradalmi röpiratok sokszorosításával és terjesztésével. A házkuta
tás során nagy mennyiségű ellenforradalmi röpiratot foglaltak le.

A vizsgálat során Krassó György mindvégig tagadásban volt, a bevezetett nyomozati mun
ka hiányosságai miatt a mai napig nem tisztázódott az ügy több igen fontos részlete. Nem lett 
felderítve az ügy minden egyes tagjának tevékenysége, a röpiratok előállításának módszere, 
nem lettek felkutatva az előállításra felhasznált anyagok, így a mai napig is hiányzik a sok
szorosításra felhasznált stencilgép stb. Az ügy vizsgálata eredményeképpen egyedül Krassó 
György lett 10 évi börtönbüntetésre elítélve, s az ügy le lett zárva.1

1957 márciusától feldolgozó munkát végzünk a „Szittyások” fedőnév alatt működő ellen
séges röpcédula-készítő személyek felderítésével, realizálásával. A nyomozás bevezetése ide
jén a rendelkezésünkre álló adatokból, az adott körülményekből kiindulva feltevésünk az 
volt, hogy szervezett csoporttal állunk szemben. [...]

Október 23-át megelőzően az ellenséges röpcédulázás erős mértékben fokozódott. Ekkor 
készült többek között az „Emlékezz”  c. sokszorosítógéppel előállított röpirat1 2 is, melynek

SZIGORÚAN TITKOS! 

Tárgy: Krassó György ügyében

1 A Budapest Fővárosi Bíróság B. VII. 1768/1957. sz., 1957. június 19-én kelt, valamint a Legfelsőbb Bíróság 
N. Bf. III. 5 160/1957-29. sz., 1957. szeptember 25-én kelt ítéleteivel.

2 A röplapot Kuklis Iván készítette. (Lásd az „Emlékeztető-Postaládában”  és az „Emlékeztető-Virágkoszorúval”  cí
mű fejezeteket. In Kenedi János: Kis állambiztonsági olvasókönyv. I. kötet. Budapest, 1996, Magvető, 139—345. o.)
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gondolatmenetében hasonlóság található a korábban készült Krassó-féle röpcédulákhoz. En
nek alapján úgy döntöttünk, hogy a Krassó-ügyet újra vizsgálat alá vesszük.

[••■ ]
[kifestve] -  eddig előttünk ismeretlen céllal -  kezünkre játszotta Lipták Tamást3, akit 

kombináció segítségével őrizetbe vettünk. Vele egy időben őrizetbe vettük Krassó Györgynét 
is. így jelenleg őrizetben van: Lipták Tamás, Oltványi Ambrus4, Kőműves László, Krassó 
Györgyné. Márianosztráról felhozattuk Krassó Györgyöt. Nevezettek kihallgatása jelenleg fo
lyik. Az eddigi kihallgatásokból kiderült, hogy az ellenséges kör jóval szélesebb, mint elein
te látszott.

A [kifestve] vonalán mutatkozó kedvező helyzettel egy időben komoly problémák mutat
koznak az őrizetbe vett személyek vizsgálatánál. Ez elsősorban abból adódik, hogy az ügy ko
rábbi vizsgálata idején az őrizetbe vett személyek előtt minden bizonyíték ki lett játszva, majd 
bűncselekmények hiányában őket szabadlábra helyezték, jelenleg nincs egy olyan konkrét ki
indulási pont a kezünkben, melynek alapján az őrizeteseket ellenséges tevékenységükre vo
natkozóan vallomásra tudjuk bírni. Az ügy jelenlegi állásában arra vagyunk utalva az őrize
tesekkel szemben, hogy kizárólag egyéniségüket véve figyelembe a kihallgatás hangnemét 
magatartásukhoz mérve igyekezzünk őket vallomásra bírni, jóllehet, hogy mindannyian kü
lönböző bűncselekményeket követtek el. Ezekre azonban konkrét bizonyítékaink jelenleg 
nincsenek.

Tekintettel az idő rövidségére — preventív őrizetesek - ,  olyan akció végrehajtása szüksé
ges, melyen keresztül a jelenleg őrizetben lévő személyek tevékenységét teljes egészében 
vagy legalábbis annyira tisztázni tudjuk, hogy további benttartásukra elegendő anyagot sze
rezzünk. [...]

Juhász László 
my. szds

ORSZÁGOS BÖRTÖN 
Budapest

VÉLEMÉNY

Krassó György 49-688 tlsz. volt elítéltről.
Született: 1932. október 19-én 
Anyja: Szőke Katalin 
Foglalkozása: esztergályos 
Családi állapota: elvált 
Bűncselekménye: szervezkedés, tt. lopás 
ítélete: 10 év

3 Lipták lamás (1930—1998) matematikus, az MTA Matematikai Kutatóintézet munkatársa. 1956. november 4-e 
után Krassó Györggyel röplapokat sokszorosított és teijesztett. Többször őrizetbe vették, 1959. február 2-án elő
zetes letartóztatásba helyezték, 1959. június 2-án Zsámboki Zoltán és társai perében a Legfelsőbb Bíróság két év 
és hat hónap börtönbüntetésre ítélte. 1959. december 15-én amnesztiával szabadult.

4 Oltványi Ambrus (1932—1983) irodalomtörténész, az MTA Irodalomtudományi Intézet munkatársa.



ÁLLAMBIZT0NSÁG1 DOSSZIÉ 81

A nevezett személy börtönben tanúsított magatartása nem volt kielégítő. A börtönszabályokat ' 
nem tartotta be, amiért 10 alkalommal kellett fegyelmileg felelősségre vonni. A felügyelettel 
szemben általában cinikus, arrogáns magatartást tanúsított. A közösségbe nem tudott beil
leszkedni, ezért társai sem becsülték. Társai közül csak azokkal tartott szorosabb kapcsola
tot, kiknek hasonló szemléletük volt. [...]

Erkölcsi és jellembeli tulajdonságaiban a komolytalanság, makacs cinikusság, felelőtlen
ség volt tapasztalható.

Politikai szemléletében a börtönbüntetés ideje alatt változás nem történt. Ezt bizonyítja a 
magatartása, munkához való hozzáállása, valamint megnyilvánulása. A megnyilvánulása 
mind a szabályokkal ellentétes volt.

Családi kapcsolatot szüleivel tartotta. E kapcsolat rendszeres volt.
A nevezett személyre a börtönbüntetés nem volt kellő nevelő hatással. Ezt bizonyítja ma

gatartása, munkához való viszonya, valamint megnyilvánulásai egyaránt.

KIMUTATÁS
Krassó György 49-688 tlsz. volt elítélt fegyelmi fenyítéseiről.

1. 1958. december 5 nap sötétzárka fogság, mert zárkájában engedély nélkül szalonnát
sütött.

2. 1959. július 5 hó összkedvezmény-megvonás, mert szemtelen volt, és arrogáns
hangon beszélt.

3. 1960. április 20 nap szigorított magánelzárás, mert hanyagul végezte el a kiadott
munkát.

[-]7. 1960. augusztus 3 hó összkedvezmény-elvonás, mert a felügyeletet trágár szavakkal
illette.

8. 1961. július 10 nap szigorított magánelzárás, mert a munkát megtagadta.
9. 1962. április 6 hó összkedvezmény-elvonás, mert illegálisan levelezett hozzátarto

zóival.
10. 1962. november 3 nap sötétzárka, mert tiltott tárgyat tartott magánál.

Budapest, 1964. január 18-án

Némethy szds. s. k. 
név. csop. vezető h.

A másolat hiteles.
1964. febr. 11.

[körpecsét: Belügyminisztérium 100] 
Déri Sándomé

Barna Sándor s. k.
nevelő

PH.
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SZIGORÚAN TITKOS!

Adta: [kifestve] táj.
Vette: Kajdi János r. hdgy 
Idő: 1963. január 15.
Tárgy: Hangulatjelentés

JELENTÉS
Budapest, 1963. január 14-én

Feladatom volt a BOB [Budapesti Országos Börtön] fordítóirodája hangulatának megfigyelése.
Jelentem, hogy a hangulat erősen optimista, mert hírül vettük, hogy Bulgáriában 4000 fő

vel szemben közkegyelmet gyakoroltak, és erős a remény, hogy itt is amnesztia lesz, akár a 
választások idején, de legvalószínűbb, hogy április 4-e alkalmából. Ezt különösen Krassó és 
Németh Gábor állítják. Tőlük származik az az értesülésem is, hogy Romániában és Lengyel- 
országban is volt a közelmúltban amnesztia.

Jelentem továbbá, hogy Krassó elítélt december 12-ére várta, hogy az asztalosműhely 
egyik művezetőjén] és persze több más közvetítőn keresztül rádióhoz jut, azonban nem tu
dom, megkapta-e, mert akkor éppen fegyelmi büntetését töltötte. Mostanáig nem sikerült 
megállapítanom, hogy ki lett volna az a művezető.

Jelentem továbbá, hogy Gábori borbély -  brigádvezető -  azt ígérte Csajka elítéltnek, hogy 
valami röpcédulát hoz neki. [...]

Jelentem továbbá, hogy Bibó elítélt — aki állandóan a nagy gépírószobában dolgozik — 
igen gyakran foglalkozik a hozzánk beérkezett hírek értékelésével, de ez főként a legszélső 
gépírózárkában folyik, ahol Göncz, Záhony és Nagy Elek dolgoznak együtt. Ide szokott -  
munkája végeztével — Bibó beülni, és együtt értékelik a híranyagot. Persze ennek keretében 
esik szó olyanokról, hogy Hruscsov nagy bajban van, mert a párt és kormány oldaláról egy
aránt nagy az ellenzéke, de főleg a feltörekvő fiatalok támadják erősen. Ezek a beszélgetések 
naponta rendszeresen folynak.

[...]
[kifestve] s. k.

Értékelés:
A jelentés értékes. Az elítéltek hangulatán kívül beszámol arról, hogy Krassó György és Csaj
ka Imre elítéltek illegális kapcsolatban állnak a vállalati asztalos [műhely] valamelyik műve
zetőjével. Krassó egy rádió behozatalát, Csajka valamilyen röplap behozatalát várta. Azt, hogy 
ezt megkapták-e, a hálózatnak nincs tudomása róla. Krassó egyébként hazudozó személy. [...] 
Intézkedés:

Krassó György elítéltet hálózati megfigyelés alá vonom olyan formában, hogy a jelentést 
adó hálózattal egy zárkába helyeztetem a rádió meglétének és a behozó művezető kilétének a 
megállapítása végett.

Megvizsgálom, hogy a nagy gépírószobában lehetséges-e szikra technika5 elhelyezése. 
Amennyiben lehetséges, úgy erre javaslatot teszek. [...]

5 A helyiséglehaügatásra kifejlesztett „technikai rendszabály” , azaz „poloska” .
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Utasítás:
Igyekezzen Krassó György elítélttel szorosabb barátságot kötni. Tudja meg, honnan kapja po
litikai értesüléseit, kivel áll illegális kapcsolatban. Ugye iránt is érdeklődjön beszélgetés köz
ben, mert ez sem teljesen tisztázott.

Találkozó:
1963. február 23-án 12 órakor munkabefejezés után, amikor a jobbcsillagba [börtönszámy] 
megy át jogi tanácsadás végett.

Kajdi János s. k.
r. hdgy

Készült 3 pld.-bán 
nytk. sz.: 14-27/63.

BELÜGYMINISZTÉRIUM SZIGORÚAN TITKOS!
III/III-2-a alosztály

Adta: „Bihari”  fn. ü.
Vette: Fogarasi Ferenc r. szds 
Idő: 1963. IV 17.
Tárgy: Krassó György és társai

[kézírással:] III/III-5-a aló.
Kiss [Józsefj elvt.
Azonnal meg kell kezdeni a titkos kutatás előkészítését.
Ugynök foglalkoztatását Berényi elvt.-ékkai megbeszélni.
Kovács elvt. felé és Köteles elvt. felé magát a tényt jelezni, hogy 
ilyen jelzés van. A Köteles elvt.-al megbeszélni.

[1J963. V 16. 
Harangozó [Szilveszter]

JELENTÉS
Budapest, 1963. április 18 

„Bihari” fn. ü. jelenti:
1963. IV 14-én vasárnap elmentem Krassó György (Bp. Nádor u. 19.) lakására. A későbbiek
ben érkezett Krassó barátja, Oltványi Ambrus, aki Oltványi volt pénzügyminiszter fia. Oltvá
nyi 1956-ban a Fő utcán és a gyűjtőfogházban volt biztonsági őrizetben. A társalgás politikai 
eseményekről folyt. A jogügyi helyzetet, a gyarmati politikát tárgyalták. Igen nagy hozzáértés
ről tettek tanúbizonyságot, és a legrafináltabb reakciós, illetve revizionista elméleteket hasz
nálták. [...] Krassó György egy kisméretű tranzisztoros rádiót akar bejuttatni a gyűjtőfogházban 
maradt, elítélt barátainak. A bejuttatás módjáról nem beszélt. Később elővett egy francia nyel
vű könyvet, mely Voltaire életéről szól. Ennek fedőlapjában több írás volt elrejtve, úgy mint: 
zárkák alapja, zárkarendi utasítás, börtönrendszabály, WC-papírra írt tanulmányok, melyeket 
Krassó György szavai szerint elítélt vezető személyiségek, ideológusok írtak, és kiválóan fel le
het használni őket ezek ellen. Mint Krassó kijelentette: „Megérnek vagy 100 000 Dollárt.”
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Dr. Krassó György és felesége, ifj. Krassó György, Oltványi Ambrus és én ezek után a Bim
bó utcába mentünk, ahol Krassóéknak lakik távoli rokonuk, ahol Coctail partit rendeztek. [...] 
A társalgás főleg művészeti problémákról szólt. Megegyeztek abban, hogy könyvtári jelleggel 
összegyűjtik a sztálini és a rákosi korszakot kritizálva tárgyaló, a személyi kultusz ellen íródó 
magyar és idegen nyelvű kiadványokat, könyveket. Teljes figyelemmel nem tudtam a beszél
getésben részt venni, mert lekötött egy Lilla keresztnevű lány társasága [...]. Lilla a szocialista 
realizmusról úgy beszélt, mint ami sohasem volt, és csupán a „kommunista háztartásokban 
használták a tűzhely mögött mint falvédőt, és hogy reprezentatív helyre és épületbe is beke
rültek, az annak az eredménye, hogy a kommunisták az otthoni mocskukat elvitték máshova 
is, vagy fordítva” . Lilla hallotta, hogy korábban a Filmstúdiónál dolgoztam, s megkért arra, 
hogy külföldi ismerősei számára készítsek róla fényképfelvételeket, mivel művészi tornát ta
nul, és erről kíván fotókat küldeni. Én ezt megígértem, mert úgy gondolom, hogy későbbi 
kapcsolataimat biztosítja és elmélyíti a társasággal, illetve a családdal. [...]

Megemlítem még, hogy Krassó György a BM, BV által kiadott „Heti Híradó” c. börtönúj
ságból több példányt hozott magával. A birtokában lévő újságokban politikai elítéltek önkri
tikát gyakorló cikkei vannak, s mint mondotta, ezt is fel fogja használni alkalomadtán a cikk
írókkal szemben.

„Bihari”

Megjegyzés:
„Bihari”  fn. ügynökünk utasításaink értelmében egyre mélyebb jellegű barátságot köt Krassó 
György személyével, illetve társaságának tagjaival, amelyek nyilvánvalóan már most is ered
ményeseknek mondhatók, de a későbbiekben még inkább azzá lesznek. Figyelemre méltó 
Krassó azon irodalmi igyekezete, hogy olyan jellegű újságok, cikkek, könyvek és tanulmá
nyok összegyűjtésével foglalkozik, amelyeket fel tud használni — nyilvánvalóan ellenséges 
szándékkal — vezető ideológusokkal szemben. Érdemes lesz figyelemmel kísérni Krassó 
György azon szándékát is, mely szerint tranzisztoros rádiót készül bejuttatni a Budapesti Or
szágos Börtönbe.

Véleményem szerint a kapcsolat elmélyítését jelentené, ha ügynökünk eleget téve Lilla 
keresztnevű nőismerőse kérésének, arról több fényképfelvételt készítene. Éppen ezért javas
lom, hogy adjunk át ügynökünknek egy márkás fényképezőgépet örök vakuval ellátva.

A jelentés egy példányát részben intézkedések megtétele, részben ügynökünk további fel
adattal történő ellátása végett megküldjük a III/III-5-a alosztálynak.

Fogarasi Ferenc r. szds
Készült: 3 pld.
Kapják: 1 pld. III/III-5-a

1 pld. saját
1 pld. Táj.
31/489Nytsz.:



ÁLLAMB1ZT0NSÁGI DOSSZIÉ 85

BELÜGYMINISZTÉRIUM SZIGORÚAN TITKOS! ;
III/III-5-a alosztály

Adta: „Hutter”  fn. ügynök 
Vette: Zima Péter r. szds 
Idő: 1963. VIII. 16.
Tárgy: Krassó György

JELENTÉS
Budapest, 1963. augusztus 17-én 

„Hutter”  jelenti:
Jelentem, hogy a börtönből való szabadulásom napján felhívott Krassó György. Krassóval az
óta is rendszeresen találkoztam. Róla azóta meglehetősen jó képem alakult ki, amelyet a kö
vetkezőben foglalhatok össze:

Politikai állásfoglalása: Krassó a jelenlegi rendszerrel nem ért egyet, de azt vallja, hogy a 
jelen pillanatban értelmetlen lenne bármiféle akcióba is kezdeni. Véleményem szerint ebben 
-  ha nem is kifejezetten, de burkoltan -  benne van, hogy adott alkalommal a rendszer ellen 
fordulna. Általában politikai nézeteire vonatkozólag leginkább az „anarchista” megjelölés 
állná meg a helyét. Állásfoglalását ugyanis csupa negatívum jellemzi, nem ért egyet a jelen
legi szocialista rendszerrel, nem kívánja vissza a Horthy-rendszert, nem kívánja a kapitaliz
must, ugyanakkor nem tudja meghatározni, milyen lenne az a rendszer; amellyel egyetért.

Életmódja 1963. június 19. óta: Szabadulása és 1963. június 19. közötti életmódjáról nem 
sokat tudok. Mióta (június 19-én) találkoztunk, életmódját a teljes rendszertelenség jellemez
te. Július végéig állása nem volt. Addig a nap jelentős részét részben állás után járással, rész
ben a Lukács fürdőben töltötte. Tekintettel arra, hogy rendőri felügyelet alatt áll, este 11-re 
minden este hazatért, de korábban ritkán volt otthon található. Tudomásom van arról, hogy 
mintegy 2000 Ft adóssága van. Részben Oltványi Ambrusnak, részben Lipták Tamásnak tar
tozik. Július vége felé elhelyezkedett a Zománcipari Művek „Lampart” -gyáregységében, ahol 
augusztus 15-ig esztergályosként, 15-e óta pedig fordítóként dolgozik. Eddig munkaideje reg
gel 6-tól 2-ig tartott, délután a Lukács fürdőbe járt.

Ismeretségi köre: Krassó igen sok és sokféle emberrel tartott kapcsolatot. [...]
Illegális tevékenysége: Még június végén említést tett arról, hogy hozzájutott egy ameri

kai kiadású magyar irodalmi antológiához és valamilyen jugoszláv műhöz, de ezt — ismerve 
azt, hogy szeret fontoskodni, és nem mindenben szavahihető -  nem tekintettem igaznak, s így 
jelentősnek sem.

Gyenge pont: [...] Személyes tapasztalatom az, hogy Krassó nem minden kérdésben sza
vahihető. Általában szereti magát fontosabbnak feltüntetni, mint amilyen valójában. Szeret 
„nyüzsögni” , csak a nyüzsgés kedvéért is. Szeret maga körül valamiféle titokzatos „konspira- 
tív”  levegőt kialakítani, akkor is, ha az egésznek semmi gyökere nincs. Jó példa volt erre a 
börtönben az, amikor azt állította, hogy rendszeresen újsághoz jut, holott csak néha kapott 
egy-egy példányt, azt is több nap késéssel, vagy amikor azt állította, hogy rádiója van, pedig 
az amnesztiakor kiderült, hogy nincs.

Ugyanakkor más esetekben volt alapja a „nyüzsgésének, úgyhogy valóban az ember so
hasem tudhatja, hányadán áll Vele.

„Hutter Antal”

Megjegyzés: A jelentést a III/III 5-a alosztály kérésére írattam az ügynökkel.
Zima Péter r. szds
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BELÜGYMINISZTÉRIUM SZIGORÚAN TITKOS!
III/III-5-a alosztály

Tárgy: Krassó György ügyében
Engedélyezem:
Eperjesi László r. alezr. 
csoportfőnök

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS
Budapest, 1963. augusztus 23-án

Krassó György (Bp., 1932. okt. 19. Szőke Katalin), Budapest, I., Fő u. 37/b. V 3. sz. alatti la
kos, magyar állampolgár, elvált, foglalkozása fordító, munkahelye: „Lampart” -gyár.

Nevezettet 1956. november 15-én őrizetbe vették. [...] Cselekményeiért a Legfelsőbb 
Bíróság Népbírósági Tanácsa 1957. szeptember 25-én 10 év börtönbüntetésre ítélte. Amnesz
tiarendelettel szabadult 1963. március 27-én. [...]

Kiszabadulása után — 3/a ellenőrzés6 és hálózati jelentés szerint — volt rabtársaival és 
elvbarátaival felvette a kapcsolatot. Rendőri felügyelet alatt áll, ennek ellenére gyakran nem 
alszik saját lakásán, a nyilvános szórakozóhelyeket látogatja, és 1963. augusztus 2-ig hatósá
gi felszólítás ellenére nem vállalt munkát.

„Bihari”  fn. megbízható ügynök 1963. április 18-án írásban és ezt követően szóban jelen
tette, hogy Krassó György nagyobb számú társaságban pártunkat és kormányunkat becsmérlő 
kijelentésekkel illette, revizionista nézeteit hirdette. [...] Ügynöki jelentés utal arra is, hogy 
nevezett lakásán nyugati emigráns szervek folyóiratait tartja, és azt barátainak elolvasás cél
jára átadja. 1963. július 4-én Krassó György lakásán Hoffmanné (Gerti)7, volt elítélt és az 
ügynök voltak jelen. Mindkettőjüknek megmutatta a [brüsszeli] Nagy Imre Intézet kiadványait 
és az „Üj látóhatár”  c. [müncheni] folyóiratot, és abból részleteket olvasott fel. Fenti sajtóter
mékekhez Krassó rendszeresen jut — egy eddig ismeretlen — személy útján. Néhány nap múl
va visszaadja, és újabb anyagot kap. Nem viheti el senki, viszont barátai Krassó lakásán el
olvashatják azokat.

Ellenséges beállítottságát, rendszerünkhöz való viszonyát „Bihari”  és „Hutter Antal”  fn. 
ügynökök jelentésein kívül az alábbiak igazolják:

1963 májusában és júniusában Krassó Györggyel beszélgetést folytattunk. Tervei, elhe
lyezkedése felől érdeklődtünk. Amikor arról igyekeztünk meggyőzni, hogy munkalehetőség 
van Magyarországon, és kormányunk az amnesztiarendelet kapcsán szabadult személyek el
helyezkedéséhez -  néhány bizalmi jellegű munkakört kivéve -  nem emel akadályt, Krassó el
lenséges pozíciót foglalt el. Pesszimizmusa gyűlölettől izzó szavakban nyilvánult meg: kije
lentette, hogy ő ennek a rendszernek soha nem lesz a híve, mert nem bocsát meg azoknak, 
akik őt börtönbe zárták. Ezt nekünk, mint rendőrtiszteknek is „bátran ki merte jelenteni” .

Krassó György az 1963. [évi] 4. tvr. alapján szabadult. Adataink szerint szándékos bűn- 
cselekményeket követ el, ezért a vele szemben történő eljárás jogszerű.
Nevezett a következő cselekményeket követte el:
a) ellenséges nézeteit terjeszti,

6 A telefonlehallgatás „technikai rendszabályának” elnevezése.
7 Hoffmann Gertrud (1928—1999) tanái; pszichológus. 1958 októberében letartóztatták, majd Zsámboki Zoltán és 

társai perében négy év és hat hónap börtönbüntetésre ítélték.
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b) lakásán államtitkot tartalmazó anyagot tart, feltételezhetően abból a célból, hogy azt Nyu- '
gatra kijuttassa,

c) izgatás bűntettét követte el azzal, hogy emigráns szervek által kiadott sajtótermékeket
több személy számára olvasás céljából rendelkezésre bocsátott.8
Fentiek alapján javaslom Krassó György budapesti lakosnál fedett házkutatás tartását, bi

zonyítékok fellelése esetén a III/l Osztályra történő előállítását.
A házkutatást megelőzően -  további bizonyítékok beszerzése céljából — az alábbi felada

tok végrehajtását javasolom:
1. „Bihari”  fn. ügynök soron kívül jelenti, hogy Krassó mikor kap új anyagot, illetve a ré

gieket mikor viszi vissza. A külföldi csatorna felderítése céljából 3 napra külső figyelés alatt 
tartjuk.

2. A házkutatás legalizálására névtelen levelet szerkesztünk. Ebben felhívja a bejelentést 
tevő személy a rendőrség figyelmét Krassó György személyére, mivel az lakásán gyakran or
giákat rendez. (Erről a körülményről Krassó édesanyja úgy beszélt, hogy „nem csodálkozna, 
ha fiának az erkölcstelen életmódja miatt a rendőrséggel gyűlne meg a baja” .)

3. „Bihari”  fn. ügynök kivonásának körülményeit a BM III/l Osztály Jogi Alosztály Veze
tőjével megbeszéljük.

Javaslom Krassó Györgynél lefolytatott házkutatással egy időben Dr. Krassó Dezső (Bp. V, 
Nádor u. 19. II. 4.) lakásán fedett házkutatás végrehajtását, mivel feltételezhető, hogy Krassó 
György Nádor utcai ideiglenes lakásán is található operatív szempontból értékes anyag.

Az akció végrehajtásához 1-1 vizsgáló elvtárs kirendelését javaslom.
Kérem engedélyezni, hogy Krassó György ügyében keletkezett operatív anyagokat jogi vé

leményezés céljából a BM III/l Osztályának átadjuk.

Dr. Vásárhelyi György r. őrgy

Egyetértek: Javaslom:
Kiss József r. őrgy. Gál Ferenc r. szds

[aláíró] Lencsés Miklós r. szds. h.

K.: 2 pld.
G.: Hbné
Nytsz.: 34-939

8 1963. augusztus 27-én a BM III/III-5-a alosztálya az összefoglaló jelentés idézett részével azonos szövegű javas
latot juttatott el a BRFK Igazgatásrendészeti Osztály vezetőjének. A javaslat utolsó bekezdése: „Fentiek alapján 
javaslom Krassó György rendőrhatósági felügyeletét meghosszabbítani, és ellenőrzését szorosabbra venni.”  1963. 
szeptember 10-én újabb azonos szövegű javaslat készült, amely így folytatódik: „Fentiek alapján Krassó György 
budapesti lakos operatív eszközökkel történő ellenőrzése és feldolgozása szükséges. Ezért javaslom nevezettre sze
mélyi dosszié nyitását.”  Az irat tetején kézírással: Sz-6643. A személyi dossziéi később — Krassó György politi
kai tevékenységét kísérve — „Lidi” fedőnéven „F”  (Figyelő) dossziévá minősítették át (lásd Történeti Hivatal [a 

továbbiakban TH] 0 -1 9  619/1).
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BELÜGYMINISZTÉRIUM SZIGORÚAN TITKOS!
III. Főcsoportfőnökség
1. Osztály
E. alosztály Tárgy: Krassó György
nytsz.: 34-1530/63. ügyében

JELENTÉS
Budapest, 1963. szeptember 30.

[...] „Bihari Károly”  jelentése szerint [Krassó a] lakásán pornográf képeket tart, melyeket 
vendégei előtt mutogat. Az operatív tiszt szóbeli elmondása szerint egy képet lakása falán ki
függesztve tart.

Krassó György az „Üj Látóhatár”  c. folyóirat mások részére olvasás céljából történő átadá
sa miatt alaposan gyanúsítható a Btk. 127. § (1) bekezdésébe ütköző izgatás elkövetésével. 
Gyanúsítható továbbá a Btk. 288. § (1) bekezdésébe ütköző szeméremsértő bűntett elköveté
sével is. Ennek alapján a büntetőeljárás megindításának jogi akadálya nincs.

Az operatív osztály „Bihari Károly”  fn. ügynök tanúkénti kihallgatásához hozzájárul, de 
olyan megoldással, amely biztosítja a dekonspiráció elkerülését. Ennek figyelembevételével 
a nyomozás teljesítése érdekében — összhangban az operatív osztály elképzelésével — az aláb
biakat javasoljuk:

1. Az ügyben az erkölcsrendészeti szervek rendeljék el a nyomozást a Btk. 288. § (1) 
bekezdésébe ütköző bűntett miatt. (Az operatív tiszt tájékoztatása szerint ez irányban már ígé
retet is kaptak.)

2. Krassó György lakásán házkutatás tartását az ott feltehetően található állam- vagy szol
gálati titkot képező zárkarajz és más bűnjelek lefoglalása érdekében.

Az ügynök leplezése céljából a házkutatást az erkölcsrendészet bonyolítsa le osztályunk 
részéről egy vizsgáló bevonásával.

3. Krassó Györgyöt szabadlábon az erkölcsrendészeten gyanúsítottként kihallgatni, s ez
zel egyidejűleg tanúként Hoffmann Tibornét és — az illetékes vezető engedélyével -  „Bihari 
Károly” -t kihallgatni.

A kihallgatások eredményeként -  amennyiben az izgatás, illetve a titoksértés vonatkozá
sában jogi erejű bizonyítékok kerülnek felszínre -  az ügyet a III/1-b alosztály vegye át.

4. Amennyiben az ügyet osztályunk átveszi, és az előzetes letartóztatás feltételei megte
remtődnek, az ügyészség útján indítványozni kell, hogy az 1963. évi 4. tvr. 8. § alapján Krassó 
Györgynek a közkegyelmi rendelet által biztosított feltételes szabadságát a bíróság helyezze 
hatályon kívül.

Egyetértek:
Dr. Sepsei György r. őrgy 
alosztályvezető

Dr. Turányi László r. őrgy

Jóváhagyom: 
Köteles István r. alezredes 

osztályvezető

2 pld./Jné 
10-240/63.
1 db dosszié
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BELÜGYMINISZTÉRIUM SZIGORÚAN TITKOS! ;
III. Főcsoportfőnökség 
III/5-a alosztály

Tárgy: Háberland Károlynéval 
történt beszélgetésről

JELENTÉS
Budapest, 1963. szeptember 25.

1963. szeptember 14-én 10 órára beidéztük az V kér. Kapitányságra Háberlan Károlynét, aki 
csalás bűntettét követte el, és ügyészi engedély alapján vele szemben a Btk. 60. §-a alkal
mazható. A meghallgatáson jelen volt Lencsés Miklós r. szds elvtárs is.

A megjelenést követően közöltük nevezettel a beidezes okát. Tudomására hoztuk, hogy a 
Btk. szerint ez a bűncselekmény 3 évig terjedő börtönnel sújtható. Kezdetben cinikus es la- 
konikus válaszokat adott, majd sírni kezdett. Panaszkodott rossz anyagi körülményeire (havi 
800 Ft-ot keres), és közölte, hogy a jogtalanul felvett 9500 Ft-ot nem tudja visszafizetni, még 
akkor sem, ha összes ruháját eladja. Megkérdeztük, mire költötte a pénzt. Elmondta, hogy ru
hákra (saját és gyermekei részére) és szállodára, mivel akkor meg nem volt albérleti lakasa.

Barátai és ismerősei felől is érdeklődtünk. Láthatóan meglepődve kérdezte, hogy ez ösz- 
szefüggésben van-e ügyével. Közöltük vele, hogy igen, mert az elbírálásnál figyelembe kell 
venni azt is, ha esetleg a pénz egy részét barátaira költötte, vagy azok felbujtására követte el 
cselekményét. A feltevés ellen tiltakozott. Ennek ellenére készségesen elmondta, kikkel tart
ja a kapcsolatot. Felhívta figyelmünket, hogy ismerősei mind rendes, megbízható emberek, 
azonban egy közülük börtönviselt személy, ez talán érdekelhet bennünket, jóllehet kb. 8 he
te nem találkozott vele. Kérdésünkre elmondta, hogy politikai bűncselekmények miatt elítélt 
személy az illető. (Szándékosan, huzamosabb ideig nem említette név szerint az „illetőt , mi 
pedig nem is kérdeztük.) Sőt, amikor meghallottuk, hogy volt politikai elítéltről van szó, ki
jelentettük, hogy ez nem tartozik ránk, mert mi köztörvényes ügyekkel foglalkozunk. Ennek 
ellenére Háberlandné elmondta, hogy az amnesztia rendelettel szabadult barátját 10 éve is
meri, mindent elmondtak egymásnak. Krassó ellenséges politikai beállítottságát ismeri, tud 
arról, hogy ha módja lenne, disszidálna. [...]

Háberlandné közölte azt is, hogy Krassó nagyon büszke arra, hogy 1957-ben -  a vizsgá
lat során -  nem találták meg a keresett stencilgépet, pedig ő tudja, hol van.

A beszélgetést azzal fejeztük be, hogy az ügyészség felé kedvező javaslattal élünk, és 
1963. szeptember 19-én 14 órára ismét jelenjen meg az V kér. Kapitányságon, amikor az 
ügyében hozott határozatról tájékoztatjuk.

1963. IX. 19-én Háberlandné ismét megjelent. Láthatóan nyugodt volt. Az előző beszél
getésen felvett és tudomására jutott tt. [társadalmi tulajdon elleni] csalásokról, ill. tt. lopá
sokról beszélgettünk. Meghallgatási jegyzőkönyvben rögzítettük azokat a tényeket, amelyeket 
jelenlegi munkahelyén [a] „Régi Országház”  vendéglőben tapasztalt. Ezt követően megjelent 
Kiss József r. őrgy elvtárs is. A beszélgetés során közölték Háberlandnéval, hogy a legutolsó 
beszélgetésen többek között említést tett egyik barátjáról — akinek a nevet önkent közölte —, 
és ígéretet tett, hogy őszintén elmond mindent, amiről tudomása van. Haberlandne készsége
sén eleget tett ennek. Közöltük, hogy Kiss elvtárs mint politikai nyomozó van jelen, és kér
déseire őszintén válaszoljon. Nevezett elismételte a korábban (fentebb leírt) tett vallomását. 
A válaszai a birtokunkban levő adatok szerint őszinték voltak.
[fél oldal kifestve]
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Ezt követően felolvastuk a Debreceni Járási Ügyészség által jóváhagyott határozatot, és 
ügyében a Btk. 60. §-át alkalmaztuk. Ezt szóban is megmagyaráztuk, és jogaira felhívtuk a fi
gyelmet, majd aláírattuk a határozatot. Kijelentettük, hogy nem azért született ilyen döntés, 
mert őszintén felvetett számunkra nehány körülményt, hanem azért, mert nehéz anyagi körül
mények között él, ügyében megbánást tanúsított, büntetve még nem volt.

Dr. Vásárhelyi György r. őrgy

[kézírással:] L.: Lencsés L.: Gál Ferenc 
63. IX. 28.

BELÜGYMINISZTÉRIUM 
III/III-5-a alosztály

SZIGORÚAN TITKOS!

Tárgy: Költségek elszámolására

JAVASLAT
Budapest, 1963. szeptember 27.

1963. szeptember 26-án társadalmi kapcsolatot létesítettünk [másfél sor kifestve].
Nevezettet „Lidi” fn. személy ügyében kívánjuk foglalkoztatni. A találkozók -  a feladat

tól függően — kb. hetenként egy alkalommal nyilvános szórakozóhelyen történnek.
Kérem engedélyezni, hogy a felmerülő költségeket „Sümegi Éva”  fn. alatt elszámolhassuk.

Dr. Vásárhelyi György r. őrgy

Engedélyezem: 
Kiss József r. őrgy 
mb. osztályvezető

Javaslom: 
Gál Ferenc r. szds 

mb. alosztályvezető

K.: 1 pl[d], 
G.: E Kné 
Nytsz.: 34-1053

[aláírás] Lencsés Miklós 
mb. alosztályvezető-h.
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BELÜGYMINISZTÉRIUM SZIGORÚAN TITKOS!
III/III-5-a alosztály

Adta: „Szabó Ede”  fn. ügynök 
Vette: Gál Ferenc r. szds 
Idő: 1963. IX. 9.
Tárgy: Csukás Endre

JELENTÉS
Budapest, 1963. szeptember 9.

„Szabó Ede”  jelenti:
„Szabó Ede”  fn. inf. telefonon a következőt jelentette:
A mai nap során beszélgetést folytatott Kaunitz István9 volt elítélt társával, aki elmondot

ta, hogy Csukás Endre10 11 volt rabtársuk, aki 1962 júniusában szabadult, a tegnapi nap során 
Győrbe utazott. Csukás elmondotta, hogy már nem tér vissza, mert Győrből disszidálni fog. 
Csukás útlevéllel nem rendelkezik.

„Szabó Ede” 11
Gál Ferenc r. szds 
K.: 2 pld.
G.: HBné
Nytsz.: 34-990

VÁROSI ÉS JÁRÁSI ÜGYÉSZSÉG, GYŐR

HATÁROZAT
a nyomozás elrendeléséről

A Győri Határőrség vonatellenőrző járőre által készített jelentés alapján Csukás Endre buda
pesti lakos ellen a Btk. 203. § (4) bek. szerint minősülő tiltott határátlépés előkészületének 
bűntette miatt -  Be. 3. § (1) bek.-re figyelemmel -  a Be. 103. § (1) bek. alapján a nyomozást 
elrendelem.

A nyomozás lefolytatására a rendőri szerveknek van hatásköre.12

9 Kaunitz István csalás, sikkasztás és közokirat-hamisítás miatt 1955 januárjától a Budapesti Országos Börtönben 
töltötte nyolc évi büntetését (I. kér. Bíróság B. I. 352/1956-2. sz.). Itt ismerkedett meg Csukás Endrével és 

Krassó Györggyel.
10 Csukás Endrét a Cherven Arisztid és társai ellen indult bűnügyben a népi demokratikus államrend megdönté

sére irányuló szervezkedésért ítélték el (Budapesti Fővárosi Bíróság T. B. VI.9002/1959/21. sz., valamint Leg
felsőbb Bíróság T. Bf. 1.75/1959/6. sz.). Büntetése letöltése után, 1962. június 21-én szabadult.

11 „Szabó Ede”  jelentéséről a BM III/III-5-a alosztálya értesítette a Győr-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság Po

litikai Osztálya vezetőjét is.
12 Csukás Endrét 1963. szeptember 12-én a BM BRFK II. kerületi rendőrkapitánysága terheltté nyilvánította.
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INDOKLÁS:
A rendelkezésre allo adatok szerint a fent nevezett személyt 1958-ban szervezkedés bűntette 
miatt a budapesti bíróság 4 évi börtönre ítélte. Szabadulása után büntetett előélete miatt ta
nulmányait folytatni nem tudta. Mivel örökké segédmunkásként nem akart dolgozni, ezért el
határozta, hogy kiszökik Svájcba, és ott fogja folytatni tanulmányait. Ezen elhatározással 
1963. szeptember 8-án Budapesten felszállt a Győr felé menő vonatra, hogy majd onnan gya
log megy tovább a Hanságig, ahol a határon át akart szökni. Útközben Komárom-Győr között 
a vonaton a Győri Határőrség ellenőrző járőre elfogta.

Győr, 1963. szeptember 9.

Készült: 2 pld.-bán 
1964. január 28.
A másolat hiteles:
(Rózsa László r. őrgy)

VJ. vezető ügyész

[körpecsét:] Belügyminisztérium 100

BELÜGYMINISZTÉRIUM 
III/III-3-a alosztály

JELENTÉS
Budapest, 1963. október 15. 

„HUTTER” JELENTI

SZIGORÚAN TITKOS!

Adta: „Hutter” ü.
Vette: Zima Péter r. szds 
Idő: 1963. október 4. 
Tárgy: Krassó György

„Jelentem, hogy 1963. szeptember 29-én találkoztam Krassó Györggyel, akivel hosszasan el
beszélgettem. Egyebek között szóba került Csukás Endre letartóztatása is. Ezzel kapcsolatban 
Krassó elmondotta, hogy Csukás letartóztatásáról akkor értesült, amikor felkereste őt Csukás 
Zoltán (Csukás Endre bátyja), és elmondta, hogy öccsét letartóztatták, találtak nála egy isko
lai térképet és egy iránytűt, és valahol a határ körül fogták el. Otthon úgy tudták, hogy Csu
kás Endre kiszállásra ment.

Krassó elmondotta még, hogy Csukást letartóztatása előtt régen nem látta, s ezért rendkí
vül meglepte letartóztatásának híre. Meglepetése annál is inkább nagy volt, mert úgy tudta, 
hogy Csukást felvették az egyetemre. [...]

Készült: 3 pld.-bán 
Nytsz.: 36/1696
Pné

Zima Péter r. szds
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BELÜGYMINISZTÉRIUM SZIGORÚAN TITKOS! ;
III/III-3-a alosztály

Adta: „Hutter”  ü.
Vette: Zima Péter r. szds 
Idő: 1963. október 11.
Tárgy: Krassó György

JELENTÉS
Budapest, 1963. október 15.

„HUTTER” JELENTI

„Jelentem, hogy 1963. október 4-én és október 6-án találkoztam Krassó Györggyel. 4-én el
mondotta, hogy 5-[é]re beidézték a Budapesti Rendőrkapitányság Igazgatási Osztályára, és 
hogy nem tudja, mit akarnak tőle. 6-án beszámolt arról, hogy a rendőrségen összetalálkozott 
Rácz Sándorral és még többekkel, akik szintén rendőri felügyelet alatt álltak. Mint mondja, 
mindenkinek megszüntették a rendőri felügyeletet, csak neki nem. [...]

Csukással kapcsolatban Krassó továbbra is azt állítja, hogy Csukást letartóztatása előtt 
hosszú ideig nem látta.”

„Hutter”

Megjegyzés: A jelentést a III/III-5-a aló. tájékoztatása céljából írtuk le.

Zima Péter r. szds
Készült: 3 pld.-bán.
Nytsz.: 36/1693 
Pné.
1. pld. III/III/5-a aló.
2. pld. Táj.
3. pld. M. d.

[BELÜGYMINISZTÉRIUM] SZIGORÚAN TITKOS!
BRFK II/I-3 Osztály

KIVONAT
a[z] „E 47.-es”  alkalmi börtönhálózat 1963. október 19-én kelt jelentéséből.

Csukás a kihallgatásból izgatottan tért vissza, beszámolóját Krassó esetleges letartóztatásával 
kezdte.

Krassó nem sokat tudott a szervezkedésről, illetőleg szerepe nem volt nagy, és esetleges 
letartóztatásától Csukás — állítása szerint -  nem fél.

Csukás szerint Krassó tevékeny részvételét rendőri felügyelete akadályozta meg, azonban 
az összejöveteleket Krassónál és Liptáknál tartották, amit még Krassóval a szabadulásuk előtt 
megbeszéltek.
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Külföldre való távozását ugyancsak megbeszélték a börtönben, minek hatására Krassó ér
tesítette édesanyját, hogy Csukásnak adja át a meglévő iránytűt. Később Krassó üzent a bör
tönből Csukásnak, hogy okvetlenül várja meg őt, míg kiszabadul. Csukás Krassón és Liptákon 
kívül még 2 barátját említi, akikkel tervezték a külfölddel való kapcsolat felvételét.

Együtt szórakozni a „Bécsi kapu” [-ba] és a „Várkert KlOSZ-ba”  jártak. Disszidálása elő
re megbeszélt útirány szerint történt, a tippet egyik barátjától kapta. [...]

Az Angol Követség által kiadott politikai tájékoztatót a Katona J. u. és a Sallai I. u. sar
kán lévő amerikai garázs egyik alkalmazottjától kapták.

A szervezkedést tiltott irodalmak terjesztésével képzelték el, külföldi támogatással. [...]
A jugoszláv Gyilasz és a nyugatnémet Bemstein műveiről lett volna szó, amelyeket hamis 

feladóval főleg egyetemisták lakására és címére postán adtak volna fel nagyobb mennyiség
ben.

Megjegyzés: Csukás Endre opferatív] feldolgozását a BM III/III-5 alosztály kérte.

Méri Sándor r. őrgy
Készült: 2 pld.-bán
Készítette: M. S.
Kapja: 1 pld. BM III/III-5 aloszt.

1 pld. irattár 
Nyt. szám: 90/277/63

JELENTÉS
1963. okt. 30.13

Csukás Endre jó kedélyállapotban jött be a cellába. Magáról a következőket mondta el:
Nem új ez a hely, mert már volt itt 1958-ban. Érettségi bankett után tartóztatták le, és ál

lamellenes összeesküvésben való részvétfel] miatt először 6, majd másodfokon 4 évi börtön
re ítélték, amit le is töltött, főként a Gyűjtőben. 1962-ben szabadult.

Mostani ügye egy „sima disszidálási kísérlet” . [...] A disszidálással kapcsolatban tett 
azonban egy másik vallomást, amely érintette az itt kivizsgálás alatt lévő ismerősét, és való
színűleg ezért hozták ide. Lehet, hogy csak szembesíteni fogják, és ezzel vele végeztek is. 
Mindenesetre arra kíváncsi — amit valószínűleg az első kihallgatáson már „ki fog tudni” —, 
hogy vajon ez az ismerőse bukott-e le ő általa, vagy pedig ő bukott-e ismerőse miatt? [...]

Az ő kérdéseire elég kelletlenül és szűkszavúan válaszoltam a magam ügyével kapcsolat
ban, ezért megnyugtatott, hogy nem „vamzer” . Úgy érezte, hogy én nagyon tapasztalatlan va
gyok, ezért részletesen kioktatott a „vamzerkérdésről”  — ami szerinte gyakran alkalmazott 
módszer, és óvatosnak kell lenni. Persze — mondta — nem szabad a másik végletbe sem esni, 
és vamzert látni mindenkiben, olyanban is, aki nem az.

Értelmes, jófejű fiatalember benyomását keltette.

f„]Örsi[” ]

13 A következő két zárkahálózati jelentés eredeti, kézírásos példányáról a TH készített hiteles, gépírásos másolatot.
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JELENTÉS
1963. nov. 1.

Csukás az első napi bőbeszédűségéhez képest jóval csendesebb lett, és a magával hozott jó 
kedv is eltűnt. Kihallgatások után arról panaszkodik, hogy nagyon elfáradt. így aránylag ke
veset beszélünk.

Ügyével kapcsolatban tegnap reggeltől a következőket mondta el, de nagyon kért, hogy ez 
valóban maradjon kettőnk között:

Mint már említette, többször felkeresték őt a II. kér. Rendőrségen és a Markóban is nyo
mozók innen. Tudták, hogy ő ismerős egy társaságban, amely nagyon érdekli őket, és ezért tet
tek neki egy ajánlatot, ami körülbelül így hangzott: „Amennyiben hajlandó nekünk segíteni, 
és felderítő vallomásokat tenni ezzel a társasággal kapcsolatban, akkor mi is segítségére le
szünk, hogy enyhe büntetést kapjon a disszidálási kísérlet miatt, továbbá hozzásegítjük meg
felelő álláshoz, lehetővé tesszük továbbtanulását stb.”

Először nem állt kötélnek, de ez többszöri látogatáskor felmerült, ugyanakkor úgy sejtet
te, hogy sok mindent már úgyis tudnak erről a társaságról, és ezért belement az ajánlatba. 
Beismerő vallomást tett önmaga terhére is, és elmondta azt is, amit barátjáról tudott. [...] 

Tudja jól — mondta —, hogy igazat kell vallania, és nem szabad semmi lényegeset elhall
gatni, mert ha ilyenre rájönnének, akkor a nov. 6-i tárgyaláson súlyos ítéletet kapna, azonkí
vül jelen ügyben is eljárást indítanának ellene. Reméli azonban, hogy belátják azt, hogy töb
bet nem tud az ügyben, mint amit elmondott, és eljárást nem indítanak ellene — ahogyan azt 
megígérték. Ugyanakkor nyugtalanító körülményeket is lát, pl. hogy „gyanúsított” -ként vet
ték fel a jegyzőkönyveket!

[„]Örsi[” ]

BELÜGYMINISZTÉRIUM SZIGORÚAN TITKOS!
III/l Osztály

JELENTÉS
Krassó György és társai ügyében 
Budapest, 1963. december 6.

[...] Csukás Endre beismerte, hogy külföldre szökési kísérletéről tájékoztatta Krassót. Krassó, 
szökésének elősegítéséhez, egy iránytűt és egy átmeneti felöltőt ajándékozott számára. Krassó 
sikeres kiszökésének es[e]tére különböző feladatok végrehajtásával bízta meg Csukást. [...] 

Vallomást tett Csukás arról is, hogy a Krassó köré csoportosult személyek főként Krassó 
és a „Hungaricus” -ügyben14 szerepelt Lipták Tamás lakásán tartják összejöveteleiket. Szer
vező és hangadó Krassó György. Hálózati adatok szerint is Krassó saját és szülei lakásán még 
a börtönben készített feljegyzéseket börtönben történt eseményekről, elítéltek létszámáról, 
adatairól, a börtön leírásáról és ellenséges tartalmú folyóiratokat, könyveket rejteget.

14 Fekete Sándor Cikksorozat a magyar nemzeti-demokratikus forradalom néhány tanulságáról címmel Hungaricus 
álnéven 1956—1957 fordulóján írta meg tanulmányát, amelyet barátai illegális körülmények között sokszorosí
tottak, terjesztettek. Fekete Sándort a Mérei Ferenc és társai perben 1959. március 4-én kilenc év börtönbünte
tésre ítélték.
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Csukás Endre vallomása és a rendelkezésünkre álló operatív anyagok alapján alapos gya
nú merült fel arra vonatkozóan, hogy Krassó György és társai államellenes bűncselekményt 
követnek el. Ezért az ügy további vizsgálatát 1963. december 5-én a [BM] III/l-A  alosztályá
tól a III/l-B alosztálya vette át.

JAVASOLJUK:
1. Az elrendelt nyomozás alapján Krassó Györgyöt az illetékes operatív osztállyal közösen 
1963. XII. 9-én őrizetbe venni. Az őrizetbe vétel jogi alapját Csukás terhelő vallomása és tár
gyi bizonyítékok képezik, továbbá operatív úton beszerzett anyagok.

2. Az őrizetbe vétellel egy időben Krassó György és szülei lakásán házkutatást tartani. A 
házkutatás pozitív esetben döntő tárgyi bizonyítékokat szolgáltathat Krassó és társai államel
lenes bűncselekményeinek bizonyításához.

3. Ezzel egy időben Lipták József [Tamás] több budapesti lakásán házkutatás megtartását, 
mivel adat merült fel arra vonatkozóan, hogy bűncselekményre utaló anyagokat rejteget.

4. A csoportosulásba tartozó Herczog Józsefné, Lipták Tamás, dr. Gyopai [Gyapai] Iván, 
Gárdos Edit, Oltványi Ambrus budapesti lakosokat gyanúsítottként kihallgatni, Krassó 
György őrizetbe vételével egy időben. Nevezettek tanúkénti kihallgatása nem ajánlatos, mert 
feltehetően megtagadják az önmagukra terhelő vallomást.15

Javaslatainkkal az illetékes operatív szerv, valamint a felügyeleti ügyész egyetért.

Borbély Mihály r. őrgy

Egyetértek: 
Köteles István r. alezr. ov.

K.: 3 pld./Dné
Nytsz.: 8/3-2262/63.

Javaslom:
dr. Bruzsa Béla r. őrgy alov.

15 A BM III/l osztálya 1963. október 31-én lényegében azonos szövegű jelentést készített, amelynek utolsó mon
data: „A Krassó őrizetbe vételét követő kihallgatásuk pedig azért szükséges, mert konspirációs érdekek fűződ
nek hozzá.”
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BELÜGYMINISZTÉRIUM SZIGORÚAN TITKOS! ;
III. Főcsoportfőnökség 
III-5-a alosztály

Engedélyezem:

Eperjesi László r. alezr. 
csoportfőnök

KIEGÉSZÍTŐ INTÉZKEDÉSI TERV
Budapest, 1963. december 7.

A BM III/l Osztály által elkészített realizálási terv alapján 1963. december 9-én 05.30 óra
kor lakásán őrizetbe vesszük, és házkutatást tartunk „Lidi” fn. személynél. Az akciót a III/l 
Osztály vezeti. Három brigádhoz alosztályunktól 5 operatív tisztet kérnek (Vásárhelyi György, 
Nagy Károly, Pálfy Imre, Bíró Sándor, Kerényi György).

A vizsgálati munka eredményesebbé tétele érdekében „Lidi”  kapcsolatait 3/a ellenőrzés
re feltettük (Gyapai Ivánt, Herczogné Engel Annát, Dr. Krassó Dezsőt és Oltványi Ambrust) 
1963. december 31-ig.

„Lektor” , „Pszichológus” , „Olasz”  fn. személyek 3/e vonalát16 pedig -  a II1/V-2 [techni
kai] Osztállyal történt megbeszélés alapján -  „szoros” ellenőrzés alatt tartjuk.

Amennyiben „Lidi”  a vizsgálat folyamán terhelő vallomást tesz „Bihari”  fn. ügynökre, ab
ban az esetben tartója jelenlétében kihallgatjuk, amelyre külön javaslatot készítünk.

„Bihari”  és „Hutter”  fn. ügynököket eligazítjuk, magatartási vonalukat meghatározzuk, és 
az őrizetbe vételt követő napokban „Lidi” baráti köréhez — előzetes telefonbeszélgetés alap
ján -  felküldjük. Fenti ügynökökkel rendkívüli találkozókat szervezünk.

A beérkezett technikai anyagokat a III/l Osztály részére soron kívül átvisszük.
Javaslatot készítünk arra, hogy Hoffmann Tibomé és Eörsi István tanúkihallgatásain Vá

sárhelyi György, illetve Mészáros Béláné elvtársak részt vehessenek.

K.: 2 pld. Gál Ferenc r. szds
G.: VGy/HBné mb. alosztályvezető
Nytsz.: 34-

[aláíró] Lencsés Miklós

16 A helyiséglehallgatás „technikai rendszabályának”  az elnevezése.
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BELÜGYMINISZTÉRIUM SZIGORÚAN TITKOS!

HATÁROZAT
őrizetbe vétel elrendeléséről.
Budapest, 1963. december ...n.

A Btk. 203. § (4) bekezdésébe ütköző tiltott határátlépésre irányuló előkészület és a Btk. 127. 
§ (3) bekezdésébe ütköző izgatásra irányuló előkészület gyanúja miatt Krassó György [...] őri
zetbe vételét a 108. § alapján elrendelem.

Az őrizetbe vétel a Be. 109. § (2) bekezdés alapján 72 óráig tart, 1963. december hó 9-én 
7 órakor kezdődik, és legkésőbb 1963. december 12-én 7 órakor ér véget.17

A határozat ellen a Be. 166. § (1) és (2) bekezdés alapján panasznak van helye, amely
nek azonban halasztó hatálya nincs.

Indoklás: Krassó György környezetében hosszabb idő óta izgató tartalmú folyóiratokat, ta
nulmányokat terjeszt. Ezek megvitatásá[ra] volt elítélt társai és társasága részére lakásán és 
más helyeken összejöveteleket szervez. Ezeken az egyes kül- és belpolitikai eseményeket el
torzítva, ellenséges hangnemben értékelik, izgató tartalmú politikai-ideológiai vitákat szervez 
és irányít. A tudtával nyugati országba disszidálni szándékozó Csukás Endrét megbízta az ő 
kiszöktetésének megszervezésével és egyéb feladatok végrehajtásával.

(Köteles István r. alezr.)
osztályvezető

A fenti határozatot előttem kihirdették, ellene panasszal élek [kézírás].

(Krassó György) 
őrizetes

K.: 4 pld./Dné
Ny tsz.: "8/3-2265/63.

[kézírással:]
A határozat egy példányát átvettem.
Az indoklás nem felel meg a valóságnak, ezért élek panasszal a határozat ellen.
63. XII. 9. Krassó György

17 1963. december 11-én Krassó György őrizetbe vételét megszüntették: „Nevezett ügyében a nyomozást szabad
lábon folytatjuk. A nyomozás sikerét jelenlegi szabadlábra helyezése jelenleg nem veszélyezteti.”
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BELÜGYMINISZTÉRIUM SZIGORÚAN TITKOS!
III/III-5-a alosztály

Adta: „Bihari”  fn. ügynök 
Vette: Vásárhelyi György r. őrgy 
Idő: 1963. XII. 14.

JELENTÉS
Budapest, 1963. december 17.

„Bihari”  jelenti:

[...] Krassó Györgyöt feldúlt állapotban találtam, bár hozzám nagyon kedves volt, és biztosí
tott bajtársias érzelmeiről. Röviden elmondta letartóztatását, amit Krassó nagyanyja is elmon
dott már aznap délután. Itt jegyzem meg, hogy Krassó Fő utcai lakásán a telefon konnektoija 
ki volt húzva. Krassó megjegyezte, hogy figyelik, és lehallgatják a telefont: állítólag magnó
zúgást és női hangokat hallott a kagylóból. Anyja megkérdezte tőlem és Krassótól, hogy észlel- 
tünk-e figyelést, követést. Felhívta fia figyelmét, hogy a szemközti OTP-házból is figyelhetik, 
egyébként látott egy autót két civillel a ház előtt parkírozni.

Krassó elmondotta, hogy feltevése szerint 2-3 héten belül véglegesen letartóztatják. 
Szerinte a megtalált és elkobzott notesz18 okozza vesztét, mivel kb. 300 cím volt benne. Ha 
mindenkit kihallgatnak, úgy a részleges, apróbb tanúskodásokból össze tudnak állítani egy 
vádiratot. [...]

Megjegyezte, hogy bár alaposan megzavarták, annyira hülyévé nem tették őt a hatóságok, 
hogy a lakásán tartott terhelő jellegű tárgyakat ne tüntesse el.

„Bihari Károly”

ÉRTÉKELÉS:
Ügynökünk feladatát jól oldotta meg. Beszélgetésük során megállapítható, hogy kik azok a 
személyek, akik az ügyben „gyanússá” váltak, és [hogy] Krassó hogyan látja jelenlegi hely
zetét. [...]

Dr. Vásárhelyi György r. őrgy
K.: 3 pld.
G.: HBné
Nytsz.: 34-1392

18 A noteszt 1963. december 9-én foglalták le a házkutatási jegyzőkönyv szerint.
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BELÜGYMINISZTÉRIUM SZIGORÚAN TITKOS!
III. Főcsoportfőnökség 
1. Osztály 
E. alosztály

JELENTÉS
Budapest, 1963. december 29.

Áttanulmányoztam a [III/III] B alosztály által folytatott vizsgálat során keletkezett, Krassó 
György [...] gyanúsítottra vonatkozó vizsgálati anyagokat.

A beszerzett bizonyítékok -  Szabó József, Szabó Józsefné, Eötvös Alajos, Háberland 
Károlyné, Kaunitz István, Konrád György tanúk és Csukás Endre letartóztatott vallomásai -  
több oldalról bizonyítják Krassó György által elkövetett a Btk. 127. § (1) bek. b) alpontjába 
ütköző izgatás bűntettének alapos gyanúját. [...]

Az ez idő szerint rendelkezésre álló bizonyítékokra figyelemmel Krassó György terheltté 
nyilvánítása (Btk. 127. §) és előzetes letartóztatásba helyezése jogilag megalapozott és 
indokolt.19

Dr. Gyarmati Pál r. fhdgy
Egyetértek:

Dr. Sepsei György r. őrgy 
alosztályvezető 
Készült: 2 pld.
Ny tsz.: 10-353/63.

BELÜGYMINISZTÉRIUM SZIGORÚAN TITKOS!

JELENTÉS
Csukás Endre őrizetes ügyében 
Budapest, 1964. január hó 15.

Jelentem, hogy 1964. január 13-án az operatív osztályról hálózati jelentést hoztak át, amit 
„Szabó Ede”  fn. ügynök adott Csukás ügyében.

A jelentés -  korábbi operatív adat kiegészítéseként -  arról szól, hogy Csukás Endre 
1963. szeptember 8-án útba indulása előtt Kaunitz Istvánt kereste fel, és az kísérte ki az 
állomásra.20

19 Krassó Györgyöt 1964. február 10-én helyezték előzetes letartóztatásba. Indoklás: „A  várható büntetés súlyos
ságánál fogva terhelt szökésétől tartani lehet. Feltételesen van szabadlábon, fondorlatos módon akadályozza a 
nyomozást.”

20 Kaunitz Istvánt ezután gyanúsítottként többször kihallgatták, majd 1964. január 28-án előzetes letartóztatásba 
helyezték.
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A jelentés kitér arra is, hogy korábban Kaunitz összehozta Csukást egy „befolyásos” ' 
emberrel21, aki 10 000 Ft ellenében ígéretet tett Csukásnak, hogy átsegíti a határon. Ezt ál
lítólag Csukás egy örökségből szerzett összegből lefizette.

A „befolyásos ember”  az aktuális időpontokban halasztást javasolt a szökés végrehajtásá
ra, technikai akadályokra hivatkozva.

Csukás azonban türelmetlen volt, és így felkészületlenül vágott neki a vállalkozásnak.
A jelentés merő ellentétben áll Csukás Endre vallomásaival, amelyekben arról beszél, 

hogy 1963. szeptember 8-án Krassó Györggyel beszélt, és csak neki mondta el, hogy szökést 
hajt végre.

Az operatív tiszt elvtárssal megállapodtunk abban, hogy közös találkozót tartunk „Szabó 
Ede”  h[álózati] személlyel, és részletesen tisztázzuk jelentésének tartalmát.

Rózsa László r. őrgy

BELÜGYMINISZTÉRIUM SZIGORÚAN TITKOS!

Tárgy: Csukás Endre és társai ügye

JELENTES
Budapest, 1964. február hó 13.

Tiltott határátlépés előkészületének bűntette miatt a BM Határőrség által 1963. szeptember 
14-én előzetes letartóztatásba vett és a BRFK II. ker.-i Rendőrkapitányság által terheltté nyil
vánított Csukás Endre ügyében 1963. november 4-től pótnyomozást folytattunk. [...]

Csukás Endre, az ügyben szereplő társai és Krassó György ügyét 1964. február 11-én a 
Be. 56. § (2) bek.-e alapján „Csukás Endre és társai”  néven egyesítettük.

A mellékelt iratok alapján kérjük fenti személyek terhelt minőségükben való nyilvántar
tásba vételét, és a 10-52711/63 dossziészám alatt szereplő „Krassó György ügyé” -t Csukás 
Endre és társai ügye néven nyilvántartásba venni.22

Készült: 2 pld.-bán Rózsa László r. őrgy
Kapják: Nytk. szerint fővizsgáló
Nytsz.: 388-462/1964.

21 A „befolyásos”  ember: Huszár Károly tisztviselő. Csalás, okirat-hamisítás, befolyással való üzérkedés és más 
bűncselekmények miatt több évet töltött börtönben; 1960-ban szabadult. Csukás Endre és társai ügyében ó lett 
a negyedrendű vádlott.

22 A Csukás Endre és társai ellen — hivatali vesztegetés és más bűntettek miatt -  indított „egyesített”  bűnügyben 
1964. március 10-én készült el a Fővárosi Főügyészség B. 10.065/1964/3. sz. -  10.52.711/1964. B. M. jelzetű 
vádirata, amelyben dt Cötz János főügyész többek között indítványozza Csukás Endre, Kaunitz István és Krassó 
György terhellek „előzetes letartóztatásának meghosszabbítását az ügyben hozandó elsőfokú érdemleges határo
zat kihirdetéséig” , valamint arra kéri a bíróságot, hogy „az 1963. [évi] 4. tvr. 8. §-a értelmében állapítsa meg, 
hogy a Krassó Gyöigy terhelttel szemben alkalmazott közkegyelem a kegyelmi elhatározási követő 3 éven belül 
elkövetett szándékos bűntett miatti elítélése folytán hatályát vesztette” .
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B[ELÜGY] M [INISZTÉRIUM] SZIGORÚAN TITKOS!
III/l Osztály 
„B ”  alosztály

ÉRTÉKELŐ JELENTÉS
Csukás Endre és társai ügyében 
Budapest, 1964. április 22-én

V AZ OPERATÍV HÁLÓZATI MUNKA ÉRTÉKELÉSE

Az operatív osztály Krassó Györgyöt már 1963 áprilisában, szabadulását követően ellenőrzés 
alá vonta, mivel hálózati jelentések alapján tudomására jutott, hogy:

— Krassó ellenséges nézeteket vall, és terjeszt,
— lakásán államtitkot képező anyagokat tart, feltehetően abból a szándékból, hogy azokat 

Nyugatra kijuttassa,
— izgatás bűntettét követi el azáltal, hogy emigráns szervek által kiadott sajtótermékeket, 

fasiszta kiadványokat tesz hozzáférhetővé mások számára. [...]
Helyes és rugalmas intézkedés volt az operatív osztály részéről, hogy 1963 októberében 

Csukás Endrét kihallgatták Krassó Györgyre. Ezzel alapot teremtettek a pótnyomozásra, és 
Krassó ügyében a nyomozás elrendelésére.

A helyes intézkedések mellett azonban az operatív munkában hiányosságok is mutatkoz
tak. Ilyen volt, hogy bár tudtak Krassó, valamint annak szülei lakásán tartott ellenséges cél
zatú összejövetelekről, még csak kísérlet sem történt ezen helyeken a 3/e rendszabály alkal
mazására, holott ez olyan adatokat juttatott volna részünkre, amelyek megismerhetővé tették 
volna Krassó és társai tevékenységét. Nem volt biztosítva Krassó szoros ellenőrzése sem. Er
re mutat, hogy nem ismerték kapcsolatai között Csukás Endrét. Amikor pedig „Szabó Ede” 
jelentette Csukás szökését, az 1963. szeptember 9-én tett intézkedés nem volt körültekintő. 
A hír Kaunitz Istvántól eredt. Kaunitz együtt volt börtönben Krassó Györggyel és Csukás End
rével. Látni kellett volna az ügyben [a] Krassó és Csukás közötti összefüggést, ahogy ezt ké
sőbb meg is állapították. Ennek késése miatt nem történt intézkedés Csukás elszigetelésére. 
Lehetővé vált, hogy a II. kér. Rendőrkapitányság tanúkihallgatásokat folytasson le Csukás 
szökése ügyében, és a kihallgatott tanúk útján Krassó idő előtt értesült Csukás letartóztatásáról. 
Később e tanúk útján arról is értesült, hogy az ügyben a tárgyalás megtartására nem került 
sor. Ebből feltételezhette, hogy személye az eljáró hatóság előtt felmerült. így volt alkalma a 
bizonyítékok eltüntetésére, kapcsolatai kioktatására a várható kihallgatásaikon tanúsítandó 
magatartásukra.

Hiba volt Krassó György ügyében kapcsolatot teremteni Kaunitz Istvánnal, aki korábban 
a börtönhálózatban szerepelt. Nevezettet megkísérelték Krassóra foglalkoztatni. Mint később 
bebizonyosodott, Kaunitz dezinformatív jelentéseket adott, és megbízatásáról illetéktelenek 
előtt is fecsegett. 23

23 A tizenöt oldalas értékelő jelentés I-IV fejezete a nyomozás elrendeléséről, lefolytatásáról, a „bűncselekmény” 
indítóokairól és a „terheltek”  társadalomra való veszélyességéről szól.



ÁLLAMBIZTONSÁGI DOSSZIÉ 103

Helyes volt az operatív osztály részéről, hogy a vizsgálat időszaka alatt részletesen, folya- ' 
matosan tájékoztatta a vizsgálatban részt vevőket értesüléseikről. Ennek alapját elsősorban a 
3/a rendszabály adta, de idetartozott „Szabó Ede” ügynök fenti jelentése is, ami lehetővé tet
te az ügy köztörvényi vonatkozásainak leleplezését, Kaunitz István és Huszár Károly felelős
ségre vonását.

VI. A VIZSGÁLATI MUNKA ÉRTÉKELÉSE

Mind az operatív osztály, mind a vizsgálati osztály mulasztást követett el Krassó ügyének ké
sői realizálásával. Az operatív osztály úgy vélte, hogy Csukás Endre és Krassó György ügye 
egy jelentősebb ügy periferikus vonatkozása, és e „nagy”  ügy konspirálása végett nem enged
te az intenzív vizsgálat beindítását. Ez a feltevés később nem igazolódott be. Viszont Krassó 
ügyében a keletkezett időkiesés pótolhatatlan veszteségeket, a tárgyi bizonyítékok elvesztését 
eredményezte.

Emellett az osztályon 1963. október 30-tól december 7-ig Csukás és Krassó ügyében 
Csukás Endre kétszeri kihallgatásán kívül érdemleges intézkedés -  éppen az előbbi feltevés 
miatt — nem történt. Csukás letartóztatásáról kiszivárgó értesülések Krassó részére nyilvánva
lóan olyan szervezett védekezést eredményeztek, hogy amikor sor került őrizetbe vételére, 72 
óra alatt nem tudtunk kellő bizonyítékot összegyűjteni bűnös tevékenységének bizonyítására, 
és ezért szabadlábra kellett helyezni.

Ezt a nehézséget fokozta az a közel négy hónapon át tartó vita, ami Krassó előzetes letar
tóztatása kérdésében a Legfőbb Ügyészség és az osztály illetékesei között folyt. Az a tény, 
hogy Krassót őrizetből szabadlábra kellett helyezni, túlzott óvatosságot váltott ki. Ebből kö
vetkezett, hogy amikor a nyomozás kiterjesztése révén 1964. januárban már kellő bizonyíték 
állt rendelkezésünkre, még akkor is nagy volt az ellenállás letartóztatásával kapcsolatban.

Emiatt Krassó György előzetes letartóztatása elhúzódott 1964. február 10-ig. Ez lehetővé 
tette számára, hogy fondorlatos úton, többek között a tanúként számba vehető személyek ha
mis tanúzásra való rábírása útján is előkészítse védekezését. [...]

Krassó leleplezését elsősorban a nála lefoglalt zsebnaptárban talált nevek és címek alap
ján tudtuk biztosítani. Ez egyben mutatja azt is, hogy az operatív osztály tájékozottsága Krassó 
kapcsolatait illetően vagy nagyon szűk körű volt, vagy az operatív feltevés miatt nem közöl
ték velünk azok teljes körét. Mindenesetre kedvezőtlenül befolyásolta a vizsgálatot, hogy kez
detben csak azokat a személyeket hallgattuk ki, akik közvetlen baráti köréhez tartoztak. Ezek 
természetesen mind önmaguk, mind Krassó védelmét tartották szem előtt, és nem tettek 
őszinte vallomást. A zsebnaptárban talált nevek és címek alapján jutottunk el olyan szemé
lyekhez, akik előtt Krassó ellenséges, izgató kijelentéseket tett. E személyek kihallgatásuk 
során erről vallomást is tettek.

Feltétlenül hibának értékelhető, hogy az így rendelkezésünkre álló nagyszámú kapcsolat 
közül kevés személyt hallgattunk ki, és megelégedtünk 5 terhelő tanú vallomásával, amit két 
terhelttárs vallomása egészített ki. Ez annál inkább hiba volt, mert az 5 terhelő tanú a tervbe 
vett 10 személyből adódott, ami valószínűvé teszi, hogy a tanúkihallgatások folytatásával még 
több terhelő tanúvallomást sikerült volna felvenni.

Krassó György terhelt a vizsgálat egész ideje alatt konok, cinikus magatartást tanúsított. 
A szocialista törvényesség sajátos értelmezése folytán úgy lépett fel, mint aki önérzetében sér
tett az ellene folyó nyomozás miatt. Kereste az alkalmat, hogy támadási felületet teremtsen 
közte és az ügyben eljáró vizsgálótiszt között, amit ellentámadásul használt volna fel.
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Ezt a speciálisan egyedi magatartását átgondolt vizsgálói taktikával sikerült leszerelni. A 
gyakorlattól eltérően lehetővé tettük számára, hogy kihallgatásai során maga írja vagy diktál
ja jegyzőkönyvében a kérdésekre tett válaszát. Ezáltal vallomásai szó szerint eredetiben ke
rültek a jegyzőkönyvbe. E körülményt külön is rögzítettük. Ez a rugalmas módszer leszerelte 
Krassó támadó szándékát, mivel nem mondhatta, hogy vallomásait a hatóság fogalmazta meg.

Már utaltunk arra a körülményre, hogy a Kaunitz—Huszár-vonal leleplezése után Csukás 
Endre számos kérdésben visszavonta, illetve megváltoztatta Krassóra korábban tett terhelő 
vallomásait. Ennek a magatartásnak az okait elemezve megállapítottuk, hogy azok még az 
operatív osztály által 1963. október 24-én történt kihallgatásához vezetnek vissza.

Csukásnak ez alkalommal úgy állították be a helyzetet, hogy Krassó már le van tartóztat
va, és beismerő vallomást tett. Csukás ennek a „b lö ff ’-nek a hatására tette meg terhelő val
lomását, gondolván, hogyha már Krassó lelepleződött, és vallott is, akkor értelmetlen, hogy 
védelmével önmagának okozzon hátrányt. [...]

Pozitív intézkedés volt a vizsgálat során, hogy főként Krassó vonatkozásában több lénye
ges kérdésben történt szembesítésre meghívtuk a felügyeletet gyakorló ügyészt, aki két eset
ben a szembesítést személyesen vezette le.

A vizsgálat legfőbb hiányossága az volt, hogy a bizonyított bűncselekményeken túl nem 
tudtuk felderíteni a volt elítéltek laza csoportosulását, és nem utolsósorban azok ellenséges 
tevékenységét. Ezt gátolta az operatív hálózati osztály munkájának hiányossága, a felderítés 
és a rendelkezésre álló adatok felszínessége, és nem utolsósorban e kategóriával kapcsolat
ban szerzett alábbi tapasztalataink.

[kézírással] Rózsa László 
r. őrgy

BUDAPEST FŐVÁROSI BÍRÓSÁG 
B. XII. 1423/1964/... sz.

JEGYZŐKÖNYV

készült a hivatali vesztegetés és más bűntettek miatt Csukás Endre és társai ellen indított 
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A tanács elnöke a tárgyalást a Be. 202. § (1) bek. alapján az ügy megjelölésével megnyit
ja, és megállapítja, hogy a megidézettek megjelentek.24 

A Be. 204. § (2) bek. alapján feltett kérdésekre:
Csukás Endre I. r. vádlott vádlott-társai távollétében lényegében a következőképpen nyi

latkozik:
A vádat megértettem, bűnösségemet beismerem.
[...]
Őrizetbe vételem után azt állítottam, hogy disszidálási tervemről rajtam kívül senki más 

nem tud. Kezdetben a kerületi rendőrség folytatta a nyomozást, ekkor én még nem akartam 
beszélni a társaimról. Később aztán még az első jegyzőkönyvezett kihallgatásom előtt a Fő ut
cai nyomozók is kihallgattak, s azt állították, hogy a vallomásom nem felel meg a valóságnak.

[ - ] Amikor áthoztak az Országos Börtönbe, ismét kihallgattak. Itt már azt állították, hogy 
Krassónak beszéltem arról, hogy el akarom hagyni az országot. Ezt először a nyomozók mond
ták, így rájuk hagytam.

A nyomozók azt mondták, hogy Krassó más politikai ügy miatt letartóztatásban van, ki
hallgatása során elmondta ezt is, ami rám nézve terhelő, valamint arról is említést tett, hogy 
izgató tartalmú kijelentéseket tettem. [...]

A szembesítésnél én diktáltam a jegyzőkönyvet, s ezt önként írtam alá. Vallomásom meg
tételénél azonban nemcsak az én fantáziám működött, hanem ezt „segítették”  is a kérdések
kel. A nyomozók által elmondottakat részben vagy egészben átvéve, önként, kényszer nélkül 
tettem meg a vallomásomat.

Vallomásomat azért vontam vissza, mert időközben Kaunitz és Huszár lelepleződött. Ja
nuár 21-én beszéltem először Kaunitzról.

Kaunitz és Huszár lelepleződése után is tettem olyan vallomást, amely terhelő Krassóra 
nézve, ezzel kapcsolatban azonban megjegyezni kívánom, hogy ha már van egy vallomás, azt 
nehéz visszavonni.

[...]
Belép: Krassó György III. r. vádlott, aki a Be. 204. § (2) bek. alapján a feltett kérdések

re lényegében a következőképp nyilatkozik:
A vádat megértettem, nem érzem magam bűnösnek.
[••■]
A tanács elnöke mondatonként Krassó György III. r. vádlott elé tárja a vád tárgyát képe

ző politikai tartalmú kijelentéseit.
[...]
Krassó III. r. vádlott: Nem felel meg a valóságnak, hogy Háberlandnének kivégzésekről 

és arról beszéltem volna, hogy bántalmazták az elítélteket.
Amikor szakítottam Háberlandnéval, ő megfenyegetett, hogy nagyon meg fogom bánni. 
Arról sem beszéltem Háberlandnénak, hogy engem bántalmaztak a börtönben, pedig ez 

megtörtént, de nem akartam ilyen kijelentést tenni.
Nem láttam, és nem is láthattam kivégzéseket.
Háberlandné egyszer érdeklődött, hogy miért voltam börtönben, es akkor mondtam neki, 

hogy sokszorosító gépet kerestek rajtam, de az jó helyen van. Ugyanis a Dunában van a gép,

24 A tárgyalás 1964. május 5., 6., 8., 11., június 8., 15., 16., 18., 22., 24., 30., július 8., 9., 10. és 17-én, azaz ti
zenöt napon keresztül zajlott, az elsőfokú ítéletet 1964. július 24-én hirdették ki. A tárgyalás gépelt jegyzőköny- 

ve háromszázegy oldal, az ítélet további hetvenkét oldal.
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de ezt nem mondtam neki. Ezt egyébként a Legfelsőbb Bíróság egy korábbi büntetőügyben 
tényként állapította meg.

Egy szó sem igaz abból, hogy én Háberlandnénak azt mondtam volna, hogy lesz még for
radalom. Ez egyébként homlokegyenest ellenkezik egy másik vád tárgyát képező kijelentés
sel, azzal, hogy politikai közömbösségről beszéltem [...].

Jártam Szabó Józsefnél, és valóban beszélgettünk börtönviszonyokról. Szabóék érdeklőd
tek Angyal Istvánról, akit kivégeztek. Én ennyit mondtam, hogy láttam a kivégzetteket, de 
nem a kivégzéseket.

Emlékezetem szerint konkrét számot nem mondtam, de ha mégis ez történt, legfeljebb 
több száz kivégzettről beszéltem, amiről bent a börtönben hallottam. [...]

Konrádnál jártam, és beszélgettem vele a kivégzésekről. Konrád eziránt lélektani szem
pontból érdeklődött, és mikor ezzel kapcsolatban feltételezésekbe bocsátkozott, én csil- 
lapítólag mondtam, hogy legfeljebb ezerre tehető a kivégzettek száma. [...]

Csukás velem nem beszélte meg, hogy disszidálni fog. Ha ezt teszi, én lebeszéltem volna 
szándékáról. [...]

A tanúk kényszerítésre és megtévesztésre tettek rám terhelő vallomást. Néhányan felke
restek, és elmondták, hogy milyen módszerekkel vették ki belőlük a vallomást. [...]

Ügyész: Sorolja fel, hogy a noteszában szereplő volt politikai elítéltek közül kivel és mi
kor találkozott, kivel és miért tartott kapcsolatot.

Tanács elnöke: Ez a kérdés nem képezi vád tárgyát, a kérdés ilyen feltevését csak ezzel 
kapcsolatos vád kiterjesztés esetén engedélyezem.

Ügyész: Nem kívánom a vádat kiterjeszteni.
[...]
Krassó III. r. vádlott: El szeretném a bíróság előtt mondani, hogy milyen -  általam tudott 

— körülmények között került sor arra, hogy vádat emeljenek ellenem, a nyomozati munkával 
kapcsolatos kérdésekről van szó.

Tanács elnökének kérdésére
ügyész: Nem ellenzem a zárt tárgyalást.
Ezután a tanács elnöke kihirdette az alábbi

VÉGZÉST:

A bíróság a nyilvánosságot a tárgyalásról kizárja, és azt a továbbiakban zártan folytatja.
Krassó III. r. vádlott: Nagyon sokat gondolkodtam a letartóztatásom előtt és után is, hogy 

miért került sor erre az ügyre. Ugyanis bűncselekmény nélkül ritkán állítanak valakit bíró
ság elé.

Mindig a tiszta igazságot mondtam el, és azt mondom el most is.
Előre szeretnem bocsátani, hogy nincs üldözési mániám, és meggyőződésem, hogy az ügy

ben vannak általam nem tudott részletek is.
Korábbi büntetőügyemben Kicska főhadnagy volt a vizsgálótiszt, és ő annak idején azt 

mondta nekem, hogy gondoskodni fog arról, hogy többé ne kerüljek napvilágra.
Borbély őrnagy -  aki jelenlegi ügyemben nyomozott -  azt mondta, hogy beszélt Kicskával, 

és ő kedvezőtlen dolgokat mondott rólam.
1959-ben Vácott a börtönben Rózsa László őrnagy kihallgatott Nyugati Lászlóval25 kap

csolatban, aki a „Haláltánc”  című verset írta.
Rózsa őrnagy rá akart venni, hogy tegyek Nyugatira terhelő vallomást -  bár én semmi ter

helőt nem tudtam —, és a vita hevében végül is azt mondtam neki, hogy ha tudnék sem ten
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nék. Rózsa őrnagy ekkor kijelentette, hogy ezt meg fogom keserűim, és később Bolvári őrmes- ' 
tér és Nyugati László előtt megpofozott. [...]

Feltételezem, hogy már korábban is figyeltek, ugyanis rendőri felügyelet alatt álltam, két 
belügyi nyomozó kijárt hozzám, akiknek elmondtam elhelyezkedési nehézségeimet, és a be
szélgetések során tett egyes célzások arra utaltak, hogy már nyáron is figyeltek.

Októberben indokolás nélkül meghosszabbították a rendőri felügyeletet. A határozatot 
megfellebbeztem, és az elutasításban már az szerepelt, hogy sokoldalú vizsgálat állapította 
meg a rendőri felügyelet szükségességét. [...]

Csukást velem kapcsolatban hallgatták ki, és a nyomozást Rózsa őrnagy vette át. Csukást 
erősen nyomás alatt tartották, és rólam súlyos dolgokat mondtak másoknak is. A válaszokból 
is nyilvánvaló, hogy a válaszokat Rózsa őrnagy sugallta. [...]

A nyomozás során azzal akartak vádolni, hogy összeesküvést szerveztem, fotókópiát készí
tettek a lefoglalt noteszről. Öt barátomat, ismerősömet gyanúsítottként kihallgatták, három 
helyen tartottak házkutatást, eredmény nélkül.

Nekem azt mondták, hogy mindent tudnak, mások mindent bevallottak. Több tanúnak azt 
mondták, hogy az ő vallomásuk nem lényeges, mert én mindent bevallottam. [...]

További huszonkilenc személyt hallgattak ki az ügyben az iratok tanúsága szerint, de ez a 
szám sem teljes, mint ahogy arról már értesültem, hogy igen sok tanút hallgattak még ki, de 
nem vették föl a jegyzőkönyvet. [...]

A sorozatos tanúkihallgatásokra magyarázatot ad Borbély őrnagy azon kijelentése, hogy
ha az első húsz tanú nem tett terhelő vallomást, akkor a következő ötven között lesz olyan, aki 
tesz. [...]

Ügyészi kérdésre Krassó III. r. vádlott: Az első kihallgatásomnál nem én diktáltam a jegy
zőkönyvet.

Miután megtagadtam a jegyzőkönyv aláírását, akkor lehetővé tették, hogy én diktáljak. A 
jegyzőkönyvezéssel azonban állandó viták voltak, különösen a szembesítéseknél, mert nem 
úgy vették a tanúk vallomását jegyzőkönyvbe, ahogy elhangzott.

Tettleges kényszert nem alkalmaztak velem szemben.
Az ellenem tett vallomások részben megfélemlítések útján kerültek jegyzőkönyvbe.
Ügyészi kérdésre Csukás I. r. vádlott: Korlátozás nélkül visszavonhattam a vallomásom, 

de nem bármikor, csak hosszabb időn belül volt meg erre a lehetőség. Ezzel szemben amikor 
folyamatban volt ellenem a nyomozás, azt mondták, hogy az ügy hat hónapot jelenthet szá
momra, ha őszinte vagyok Krassóval kapcsolatban. Itt az őszinteség értelmezésen volt a hang
súly. Ellenkező esetben egy-két év is lehet a büntetésem.

Tudtam, hogy nem a nyomozó hatóság szabja ki a büntetést, de tőlük függ, hogy milyen 
véleményt adnak. Azt mondták, hogy még 30 nap is lehet a büntetésem, ha teljes beismerés
ben vagyok.

Amikor erősen vissza akartam vonni a vallomásomat, odatették elém a bátyám elleni meg
szüntető határozatot, ami még nem volt aláírva, s Rózsa őrnagy azt mondta, hogyha Krassóval 
szemben őszinte leszek, akkor a bátyámnak nem lesz baja. [...]

Ezután a bíróság halk tanácskozásban meghozta az alábbi végzést. 25

25 Nyugati László (1910-1988) költő, újságíró.
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A bíróság a tárgyalást a továbbiakban nyilvánosan 
folytatja, a mai tárgyalást elnapolja.

[•••]
Krassó kérdése Kaunitzhoz: Melyik őrnagy volt az, aki kihallgatta?
Kaunitz II. r. vádlott: Aki engem kihallgatott, úgy tudom, Borbély őrnagynak hívták.
Ügyész: Feleslegesnek tartom ezeket a kérdéseket, a vádlott ellen izgatás a vád, ezt kell 

tisztázni. Ehhez a vádlott által feltett kérdéseknek nincs semmi kapcsolata.
Krassó: Kérem, hogy a bíróság a tárgyalás következő részére rendeljen el zárt tárgyalást, 

és akkor megmagyarázom, hogy ezeket a kérdéseket miért tartom döntő fontosságúnak ügyem 
tisztázása érdekében.

Ügyész: Indítványozza, hogy a tárgyalás további részére a bíróság rendeljen el zárt tárgya
lást.

A bíróság halk tanácskozásban meghozta, elnök kihirdeti az alábbi 

VÉGZÉST:

A bíróság a tárgyalás további részére zárt tárgyalást rendel el.
Tanácselnöki kérdésre Krassó: Azért kértem, hogy a bíróság tartson zárt tárgyalást, mert 

el szeretném mondani mindazokat a körülményeket, melyeket a nyomozással kapcsolatban én 
tudok. Ezzel az a célom, hogy a további bizonyítás során a bíróság tisztázhassa azokat a kö
rülményeket, melyek miatt én a vádlottak padjára kerültem -  állítom, hogy ártatlanul. Nem 
ismerek távolról sem mindent, de kérem a bíróságot, tisztázza -  az igazság felderítése érde
kében — az általam elmondottakat.

Tanácselnöki kérdésre Krassó: Lényegében azokról a kérdésekről van szó, melyeket a 
27/a sorsz. beadványomban26 részletesen írtam. Ha a bíróság lehetőséget ad rá, ezt most szó
ban előadom, de a rövidség kedvéért, ha lehet, kérem, hogy a bíróság ismertesse a beadványt.

Tanács elnöke ismerteti Krassó 27/a alatti beadványát.
Krassó: a beadványban foglaltak részletesebben tartalmazzák a korábbi tárgyalási vallo

másomban elmondottakat. A beadványban foglaltakat mindenben fenntartom.
Ügyész (helyéről felugorva, emelt hangon): figyelmeztetem a vádlottat, hogy az elmondot

takat a vádhatóság feljelentésnek tekinti, és ezért a vádlott a felelősséget vállalni fogja. 
Amennyiben a bíróság szükségesnek tartja, hozzuk ide a BM nyomozóit is a kérdés tisztázá
sára.

Tanács elnöke: ügyész elvtárs, a vádlott által elmondottakkal, illetve leírtakkal kapcsolat
ban a vádhatóság által szükségesnek tartott intézkedéseket tegye meg. Felhívom a figyelmét 
azonban, hogy a vádlott nem feljelentést tett, hanem a védekezését terjesztette elő, tehát a 
vádhatóság azt nem tekintheti feljelentésnek.

Figyelmezteti az ügyészt, hogy a vádlottat védekezése előterjesztésében ne félemlítse meg.
Figyelmezteti a vádlottat, hogy a védekezés joga nem terjed ki valótlan tények állítására, 

a valóságot azonban joga van a bíróság előtt feltárni.
Ügyész: én is így értelmezem az előbb általam elmondottakat.
Tanácselnöki kérdésre ügyész: magam részéről nem indítványozom a BM nyomozóinak ki

hallgatását.
Krassó III. r. vádlott védője: vádlott azt állítja, hogy koncepciós per van ellene folyamat

ban, és ezzel kapcsolatos védekezését terjesztette elő. Álláspontom szerint a bíróságnak kö

26 A beadvány nem található a TH hivatkozott dossziéiban.
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telessége tisztázni a felmerült kérdéseket. Az ügyészség érdeke is, hogy a törvényesség érvé-  ̂
nyesüljön, és a kérdések a valóságnak megfelelően tisztázódjanak.

Tanácselnök kérdésére Krassó III. r. vádlott: fenntartom eddigi vallomásomat es a bead
ványban foglaltakat.

[...]
Ezután a bíróság halk tanácskozásban meghozta az alábbi

VÉGZÉST:

A bíróság a tárgyalást a továbbiakban nyilvánosan folytatja.
[...]
Belép Szabó József (1932. szeptember 4. Kiskőrös, Budapest, VI., Hajós u. 16. sz. alatti 

lakos, hivatásos katona, százados rendfokozattal) érdektelen tanú. Törv. figy. [törvényes fi
gyelmeztetés] után vallja:

[...] Krassóval kapcsolatomat az iskolában az alapozta meg, hogy a Trefort utcai mintagim
názium tanulói általában reakciós beállítottságúak voltak; az osztályban Krassó képviselte 
1946-ban a kommunista párt eszméit, én magam már akkor szimpatizáltam ezekkel az esz
mékkel, és közösen léptünk fel a reakciós társainkkal szemben. [...]

Amikor 1956-ban véletlenül összetalálkoztam Krassóval, politikai kérdésekről is beszél
gettünk, az akkoriban a párton belül vitatott kérdések kerültek szóba. Én elmondtam, hogy 
párttitkár vagyok. Krassónak erről az volt a véleménye, hogy ezzel a Rákosi-Gerő-klikknek 
segítek, melynek politikájával én sem értettem egyet. Ebben a kérdésben nem értettünk 
egyet, mert szerintem a párton belül mint párttitkár is képviselhettem a demokratizálódást, az 
eltérés a véleményünk között azonban csak módszerbeli volt. Az akkori politikai kérdésekben 
általában egyetértettünk, de megállapítottam, hogy Krassó platformja inkább Nagy Imre felé 
húzott, ami akkor nem volt ellenséges platform. [...]

Az 1963. évi amnesztia után gondolkoztam azon, hogy felhívom Krassót telefonon, meg
tudom tőle, hogy alakult a sorsa, hogy gondolkozik most, milyen élményei voltak. Úgy döntöt
tem azonban, hogy ezt mégsem teszem meg, mert tőlem mint politikai tiszttől és párttitkártól 
talán nem vennék jó néven, hogy egy politikai elítélttel én keresem a kapcsolatot. Végül 
Krassó hívott fel telefonon. [...]

A beszélgetést kezdetétől fogva elkésett szemináriumi vitának tekintettem. Korábban 
ugyanis az akadémián és más helyeken ezekről a kérdésekről sokat vitatkoztunk, és a hallga
tók meggyőzése nem kis fáradtságba került. Azonban amire Krassó kikerült a börtönből, itt 
kint ezeken a kérdéseken már túljutottunk. Úgy láttam, hogy Krassóval 6 ev késéssel kell le
folytatni a vitát, és tisztázni ezeket a kérdéseket. [...]

Kérdeztem, miért nem vették azt rögtön jegyzőkönyvbe, hogy Krassó semmi izgató tartal
mú kijelentést előttem nem tett. Erre azt mondták, nem az én dolgom, hogy elbíráljam, hogy 
Krassó izgató tartalmú kijelentéseket tett-e, vagy sem. Mire én azt közöltem, hogy az egész 
beszélgetés kettőnk között zajlott le, annak tartalmát és formáját éppen ezért én tudom el
sősorban elbírálni. Azt is mondtam, hogy én nem akarom a bíróság helyett az ügyet elbírál
ni, de az egész beszélgetés jellegét és légkörét mint annak résztvevője én tapasztaltam. Ezt 
nem vették jegyzőkönyvbe, közölték, hogy ez nem tartozik ide, ha akarom, mondjam el a bí
róságon.

[ - ]Belép Háberland Károlyné sz. Parti Jolán (1936. junius 27. Bazsi, budapesti lakos, kávé
főző az V. Kerületi Vendéglátóipari Vállalatnál) érdektelen. Törv. figy. után vallja:
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[■■■]
Tanácsvezető kérdésére Háberland Károlyné tanú: Nem emlékszem pontosan, hogy mi

lyen kérdésekben vitatkoztunk, de a nyomozás során ezeket elmondtam. Tessék onnan kér
dezni, és akkor válaszolni fogok.

Tanácsvezetői kérdésre, hogy az ellenforradalom-forradalom, börtönviszonyok milyen mó
don kerültek szóba:

Tanú: Beszélgetéseink során az ellenforradalomról is szó került. Én érdeklődtem 
Krassótól, hogy mi volt a börtönben, mire elmondta, hogy megverték. Mondta, hogy ez nem 
maradhat így, lesz még egy forradalom, amelyik jobban meg lesz szervezve. Gyökeres válto
zást akart, de azt nem magyarázta meg, hogy ez alatt mit ért. Azt azonban mondta, hogy ezt a 
rendszert nem helyesli, hogy ez alatt mit értett, azt sem magyarázta meg, hogy mit nem he
lyeselt, azt nem tudom.

Tanácsvezetői kérdésre, hogy magyarázza meg, miben nem helyeselte a rendszert Krassó, 
vagy mondjon ilyen eseteket:

Tanú: A rendszer ellenessége akkor is megnyilvánult például, mikor Kennedy elnököt 
meggyilkolták, beszélgettem annak körülményeiről vele, én azt mondtam, hogy véleményem 
szerint az ottani rendőrség is közrejátszott abban, hogy miután Oszwaldot elfogták, őt is lelőt
ték. Krassó erre azt felelte, ilyesmi csak nálunk történhet meg, hogy a rendőrség közrejátsz
hat, Amerikában nem.

Ez a beszélgetés a Terv presszóban zajlott le közöttünk. [...]
Krassó György III. r. vádlott kérésére [a] bíróság ismerteti a nyomozati iratok III. kötet 

380. oldalához csatolt notesz nov. 14-i bejegyzését, mely szerint „6  óra Terv P I.” . Nov. 15-i 
bejegyzés: „nyelvv.”

Tanács elnöke ismerteti a bírósági iratok 23. sorszám alatt lévő bizonyítványt, melyben az 
Eötvös Lóránd Tudományegyetem Bölcsészkarának dékáni hivatala tanúsítja, hogy Krassó 
György 1963. nov. 15-én angol nyelvből középfokon eredményesen vizsgázott.

Háberland Károlyné tanú: Lehet, hogy a találkozás ezen a napon volt, az időpont kb. egye
zik, a dátumokat Krassó mindig jobban meg tudta jegyezni, mint én.

Krassó György III. r. vádlott észrevétele: A tanú vallomása nem felel meg a valóságnak, 
én a Kennedy-gyilkosságról a tanúval nem beszéltem, de nem is beszélhettem, mert Kennedy 
ezt a találkozást követően még több mint egy hétig élt.

Háberland Károlyné tanú: Ez a beszélgetés pedig akkor és úgy hangzott el, ahogy itt el
mondtam. [...]

Tanácselnöki kérdésre Háberland Károlyné tanú: Úgy tudom, hogy Krassó testvére Ame
rikában él, bár nekem a címét kérésem ellenére nem adták meg. Gondolom azért, mert Krassó 
mar a második találkozásunk alkalmával elmondta, hogy a családja úgy tartja, hogy én rend
őrségi spicli vagyok, és a rendőrség küldött utána. Én ennek ellenére ezek után is találkoz
tam Krassóval. [...]

El kell mondanom, hogy miután Krassót letartóztatták, a szülei a munkahelyemen érdek
lődtek utánam, a lakásomra is kiküldtek egy embert, hogy érdeklődjék utánam.

Tanácselnöki kérdésre Háberland Károlyné tanú: feltételezem, hogy ezt Krassó szülei in
dították. A munkahelyemen is lehetetlenné akartak ugyancsak ők tenni. Egy alkalommal egy 
általam ismeretlen vendég provokált olyan formában, hogy a kávét, amit főztem, kifogásolta, 
másikát főzetett, arra is azt mondta, hogy víz, és nem lehet meginni. Az a Kis Imbiszben tör
tént, ahol korábban dolgoztam. Ezt a vendéget máskor sohasem láttam. Erről is feltételezem, 
hogy Krassó szüleinek provokációja.
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Az az embei; aki Krassó szüleinek provokációjára utánam érdeklődött, és a munkahelyem- ' 
re is eljött, egy személy. Biztosan tudom, hogy ahogyan nekem leírták, hogy hogy[an] nézett 
ki, aki utánam érdeklődött, ez a leírás pontosan megegyezett azzal, mint aki a kávét kifogá
solta.

Tanács elnöke: Ezt honnan tudja, ki mondta ezt? És honnan gondolja, hogy ez Krassó pro
vokációja?

Háberland Károlyné tanú: (zavartan hallgat)
Ügyész (helyéről felugorva): A tanúnak igaza van...
Tanács elnöke: Ügyész elvtárs, foglaljon helyet, most nem kapott szót.
Ügyész: Bizonyítási indítványt kívánok előterjeszteni.
Tanács elnöke: Most nem, amint a kihallgatás ezen szakaszát lezártuk, akkor mód lesz rá.
Ismételt tanácselnöki kérdésre Háberland Károlyné tanú: Erről a kérdésről különben nem 

vagyok hajlandó többet mondani. Ebben az ügyben máshol meg fogom tenni a szükséges lé
péseket. [...]

Tanácselnöki kérdésre, hogy Krassónak milyen izgató tartalmú kijelentéseire, vagy milyen 
politikai jellegű beszélgetésre emlékszik még:

Háberlandné tanú: Most nem emlékszem másra. De tessék emlékeztetni, a nyomozás so
rán mindent elmondtam. [...]

Ügyészi kérdésre tanú: Több esetben előfordult, hogy Krassó a munkahelyemen megláto
gatott, és beszélgetés közben a rendszer ellen hangos kijelentéseket tett, ott is és máshol is. 
Én próbáltam csitítani, hogy maradjon csendben, mert meghallják, de azt felelte, hogy le van
nak szarva.

Tanácselnöki kérdésre tanú: Erre, hogy hangosan tett nyilvános helyen izgató kijelentést, 
egy példát tudok mondani, a Terv presszóban a Kennedy-gyilkossággal kapcsolatos vitát, ami
ről már vallomást tettem. Ezenkívül más nyilvános helyen tett izgató kijelentésre nem tudok 
egyre sem visszaemlékezni. Általában amikor beszélgettünk Krassoval, ő hangosan szokott 
beszélni. [...]

Tanácselnöki kérdésre tanú: Azt nem tudom, a volt börtöntársaknak börtönélményeiről 
folytatott beszélgetéseit izgató tartalmúnak tartják-e, véleményem szerint azonban ha a bör
tönélményekről beszélnek, az izgató tartalmú. Nem tudom megmondani, hogy ilyen beszélge
tésekből mit tartottam izgató tartalmúnak, azt sem tudom pontosan, hogy miről volt szó.

[...]

VÉGZÉS

A bíróság Lipták József [Tamás] tanú kihallgatása idejére zárt tárgyalást rendel el.

Lipták tanú: a nyomozás során engem is gyanúsítottként vontak felelősségre, majd megszün
tették az eljárást velem szemben. Összesen három ízben hallgattak ki. A nyomozónak kérdést 
tettem fel, hogy milyen alapon gyanúsítanak engem, de erre nem kaptam választ.

Utána észleltem, vallomást akartak kapni Krassó magatartását illetően, [...] a kihallgatás 
igen nyomasztó légkörben folyt, a fogalmazásnál több ízben észrevételt tettem, nem azt írta le 
a nyomozó, amit én mondtam, hanem teljesen átfogalmazta, ami eltérést okozott. [...]

Elnök kérdésére: nem tettem senkire nézve terhelő vallomást, de később láttam, olyan 
dolgok is kerültek bele a jegyzőkönyvbe, amit nem olyan formában mondtam. Megtörtént, a 
nyomozó feltette a kérdést, a választ nem várta meg, hanem felszólított, ismerjem be, beszél
gettem baráti körben a Párt vezető szerepéről. [...] mondottam a nyomozónak, ilyen beszélge

BA
KL

ÖV
ÉS



DO
KU

ME
NT

UM
112 ÁLLAMB1ZTONSÁGI DOSSZIÉ

tés nem folyt köztünk Krassóval, ha barátok összejöttünk egész más téma került terítékre, a 
Part vezető szerepe egyébként sem magánbeszélgetés témája. Az előadó egyre sürgette a vá
laszt, ha mégis szóba került volna ez köztünk, mi lett volna a válasz erre. Mondtam, ilyen kér
désre nem tudok válaszolni, nem vagyok politikus. Ennek ellenére úgy került ez a jegyző
könyvbe, hogy mi nem helyeseltük a Párt vezető szerepét, pedig -  mint mondottam -  erről szó 
sem volt, ilyet én nem mondtam, semleges álláspontot foglaltam el ebben a kérdésben. Sze
rintem ezt a vad tárgyává sem lehet tenni. Tettek fel olyan kérdést is többször a nyomozók, tu
dok-e arról, hogy Krassó milyen börtöntérképet rajzolt, vagy mutatott nekem, milyen izgató 
tartalmú újságot olvastunk közösen. Mondtam, nincs tudomásom arról, hogy barátaim köré
ben bárki börtöntérképet mutogatott volna. Érdeklődtek, hogy a „Gyilasz” és az „Új osztály” 
c. anyagról tartottam-e előadást baráti körben Krassónál, mondtam: ilyen nem hangzott el 

[...]
Belép: Oltványi Ambrus tanú, aki 1932-ben Budapesten született, a [Magyar] Tudomá

nyos Akadémia Irodalomtörténeti [sic!] Intézetében tudományos munkatárs, budapesti (V, 
Vigadó u. 3. sz. a[latti]) lakos, érdektelennek mondja magát, a törv. figy. után vallja:

[...] Krassót gyermekkora óta ismerem, egy iskolába jártunk, jó  barátság alakult ki közöt
tünk, amit a legutóbbi időkig fenntartottunk. A kihallgatásom alkalmával nem közölték ve
lem, miért tartanak gyanúsnak, engem Csukás Endre határátlépési kísérlete ügyében hallgat
tak ki gyanúsítottként. Én nem tettem sem magamra, sem másra terhelő vallomást a nyomo
zás során. Bár gyanúsított voltam, de egy szó sem esett arról, hogy én mit követtem vagy kö
vethettem el. Ezt még akkor sem közöltek, amikor az eljárást velem szemben megszüntették. 
Kihallgatásom során kizárólag Krassó politikai nézeteiről kérdezett a nyomozó, ami után nyil
vánvalóvá vált, hogy politikai szervezkedésre vonatkozó értesülésről akarnak adatot szerezni. 
Kérdezték, hogy lázító, rendszerellenes kijelentés hangzott-e el Krassó és közöttem, baráti 
körben, mire természetesen mondtam, szó sincs róla, ilyet nem hallottam. Ezt a választ cso
dálkozva fogadtak, azt állították, hogy más tanúk tettek erre vonatkozólag Krassóra vallomást, 
mondjam meg én is az igazat. [...]

III. r. Krassó vádlott kérdésére előadom, a nyomozó tett célzást arra, hogy az izgatás[sal] 
és hasonló tevékenységgel kapcsolatos értesülései vannak Krassóval szemben.

Ügyész: [...] ügy érzem, abban a formában, ahogy eddig történt a tanúk kihallgatása, nem 
helyes tovább folytatni a tárgyalást, nem latom indokoltnak megváltoztatni a bíróság szokott 
rendjét. Ne a vádlott kérdezzen a tanútól, hanem a tanács elnöke perrendszerűen hallgassa 
meg a tanúkat, és utána szembesítse a vádlottakkal. Nem a nyomozó szerv elleni panasz ki
vizsgálása folyik, tehát nem a bíróság hatáskörébe tartozik tisztázni azt, hogy a nyomozó mi
lyen módszer szerint jegyzőkönyvezett. Arról van szó, követett-e el vádlott izgatást, vagy sem.

Oltványi tanú: izgató kijelentést nem hallottam senki részéről, pedig elég gyakran voltunk 
egy társaságban, ilyen iratokat sem láttam. Nyomozás során tett vallomásomat fenntartom. [...] 

Több kérdés, észrevétel nincs.

VÉGZÉS

a bíróság a tárgyalást nyilvánosan folytatja.
[...]
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BELÜGYMINISZTÉRIUM SZIGORÚAN TITKOS! ]
III/l Osztály
34-1536/64.

Galambos József r. vőrgy 
miniszterhelyettes elvtársnak!
Budapest

Mellékelten felterjesztem Krassó György és társai ügyében a tárgyalással kapcsolatban 
készült jelentést27, tájékoztatás céljából.

Budapest, 1964. június 24.

Melléklet: 1 db jelentés

[kézírással a lap tetején:] Rózsa el! lezárni!

[kézírással a lap bal oldalán:]
Miniszter elvtárs 
Tájékoztatásul és intézkedés 
céljából felterjesztem.
Galambos

Köteles István r. alezr.
osztályvezető

[kézírással a lap alján:] Köteles e.
Nezvál e.-al Benkei e. 

beszélt az ügyről. 
Galambos

BELÜGYMINISZTÉRIUM SZIGORÚAN TITKOS!
III/l Osztály
34-1536/64

JELENTÉS
Krassó György és társai tárgyalásáról 
Budapest, 1964. június 23-án.

A Fővárosi Bíróság Kelemenné-tanácsa 1964. június 8-tól folyamatosan tárgyalja Csukás 
Endre és társai bűnügyét. Az ügyben politikai bűncselekménnyel -  állam elleni izgatással -  
van vádolva Krassó György budapesti lakos. Krassó György az ellenforradalom alatti és az
után elkövetett bűncselekmények miatt 10 év börtönbüntetést kapott. 1963-ban az általános 
amnesztiával szabadult. [...]

Krassó az ügyben folyó bírósági tárgyalást arra használja fel, hogy súlyosan rágalmazza a 
Belügyminisztériumot, hangoztatva, hogy ő ártatlan, és ügyét fondorlatosán, különféle tör
vénytelen eszközökkel és módszerekkel az ellene eljáró rendőrtisztek állították össze, tehát az 
koncepció és bosszú műve.

27 A jelentés nem a tárgyalási jegyzőkönyv része. Dátuma és tartalma alapján egyértelmű, hogy a tárgyalás alatt fo

galmazták, ezért -  a tárgyalás ismertetését megszakítva -  itt közöljük.
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Ezzel összefüggésben egy részletes beadványt készített és adott át a Bíróságnak, amely
ben látszólag logikusan azt igyekszik bizonyítani, hogy ő provokáció áldozata. Emellett a tár
gyalás során a bíróságot és a tanúkat feltett kérdéseivel oly irányban befolyásolja -  láthatóan 
nem sikertelenül —, hogy a tanúk — kik maguk is többé-kevésbé kompromittáltak — kifogásol
ják kihallgatásuk módszerét.

Tapasztaltuk, hogy az ügyet tárgyaló büntető tanács hajlik Krassó védekezési taktikájának 
elfogadására. Ezt bizonyítja, hogy a tanúkhoz és vádlottakhoz intézett kérdések többet foglal
koznak a nyomozás lefolytatásának módszerével, mint a vád tárgyává tett bűncselekmény tisz
tázásával. Mindezt egy nyilvános tárgyalás keretében teszik, és ezzel olyan légkört teremtenek, 
amely kétségtelenül árt a Belügyminisztérium tekintélyének, és kétséget kelthet a tekintet
ben, hogy a szocialista törvényesség szerint dolgozunk.

Az ügyben a vádat Dr. Sárkány ügyész képviseli. Nevezett ugyancsak tapasztalta a fentieket, 
és f. hó 22-én a tárgyaláson indítványozta a Bíróságnak, hogy a tárgyalás menete helytelen 
irányban halad, es a Bíróságnak nem az a feladata, hogy a nyomozó szervek munkamódsze
reit vizsgálják — ha ezzel kapcsolatban eszrevetelük van, azt tegyék meg az illetékes szer
vek felé - ,  hanem azt kell tisztázniűk, hogy a vádlott elkövette-e az izgatás bűntettét, vagy 
sem. Emellet az ügyész kifogásolta azt is, hogy a büntetőeljárás jogi gyakorlat[á]tói a Bíróság 
éltért, mert a tanuk kihallgatasanal nem azt igyekeztek tisztázni, hogy a tanú fenntartja-e a 
nyomozás során tett vallomását, illetve a kihallgatása során van-e eltérés korábbi vallomásá
tól, és ha van, mi az ellentmondás oka.

1964. június 22-én Háberland Károlyné tanú megjelent szervünknél, és panaszt tett a tár
gyalás menetevei kapcsolatban. írásbeli bejelentésében közölte, hogy dr. Kelemenné tanács
elnök sértő módon a tanúkihallgatása során főleg azt igyekezett személyével kapcsolatban 
megállapítani, hogy o személyes bosszúból tett terhelő vallomást Krassó Györgyre, mert az őt 
hűtlenül elhagyta. A tekintetben, hogy Krassó az ő jelenlétében izgatott, jóformán alig hang
zott el kérdés feléje. Panaszát a Legfőbb Ügyészségnek_továbbítjuk.

A tárgyalás menetevei kapcsolatos panaszainkat megbeszéltük dr.'Sárkány ügyész elvtárs
sal, aki minden vonatkozásban egyetértett észrevételeinkkel, és közölte,"hogy a maga vonalán 
hasonló eszreveteleket jelentett a Fővárosi Főügyésznek.

K.: 2 pld./BI.
Kapják: Nytksz.
Nytsz.: 388/2-1689/1964.

(Köteles István r. alezr.)
osztályvezető



ÁLLAMB1ZT0NSÁGI DOSSZIÉ 115

B. XII.1423/1964

JEGYZŐKÖNYV

Készült a határátlépés kísérlete és más bűntettek miatt Csukás Endre és társai ellen indított 
bűnügyben a Budapesti Fővárosi Bíróságnál, Budapesten 1964. év [...] hó [...] napján tartott 
nyilvános — részben zárt — folytatólagos tárgyalásról.

Eötvös Alajos tanú: 1915. augusztus 5-én Budapesten született, uo. XIII., Pozsonyi u. 53. 
sz. [alatti] lakos, műszaki ellenőr a Kismotor- és Gépgyárban, érdektelen:

[...] Amikor a nyomozó munkahelyemen megjelent, részéről a bemutatkozás olyan volt, 
amitől én sokkot kaptam, s úgy éreztem, hogy kell valamit mondanom, hogy szabaduljak tőle. 
A nyomozó azzal kezdte, hogy „magának van még hátra 5 év büntetése, nahát akkor legyen 
okos” , s ezt követte a nyomozó részéről a Fő utcába való telefonálás, a kijelentés, hogy „a szo
ba el van készítve” , s a „nahát akkor beviszem”  kijelentés, s ekkor mondtam azt a nyomozónak, 
hogy várjunk, ne hamarkodjuk el a dolgot.

Elnök: Tanú elé tárja a III. kötet 210. lapszám alatt fekvő nyomozati vallomásának vonat
kozó részét.

Eötvös tanú: Beszélgettem politikai kérdésről Krassóval, azt azonban nem tudom meg
mondani, hogy miről. A börtönben volt egy megallapodas köztünk, hogy nem beszelek politi
káról. Amikor szabadlábra kerültünk, felmerült köztünk „politikai”  kérdés, ha annak lehet 
ezt nevezni, ugyanis az amnesztia rendelettel kapcsolatban beszélgettünk, hogy az milyen ter
jedelmű volt, s kik szabadultak, s hova mentek. Mind a kettőnknek, Krassónak és nekem is 
volt véleményem ezzel kapcsolatban. Pl. felmerült az, hogy vannak, akiket az amnesztia ren
delet folytán nem engedtek ki, akikkel együtt voltunk a börtönben. Felmerült, hogy milyen 
csodálatos, hogyha együtt van Bibó és Göncz, akkor Bibót kiengedik, miért nem engedik ak
kor Gönczöt is. Ezt egyébként én vetettem fel, s azt is, hogy az amnesztia rendelet úgy lett 
megszerkesztve, hogy ne mindenkire vonatkozzék. [...]

Krassó felírta az én új telefonszámom, s azon alkalommal láttam, hogy a noteszában sok 
név és cím van felírva. En ekkor figyelmeztettem Krassot, hogy ezt ne csinálja, ez szükségte
len, s ostobaság a részéről ennyi címet felírni, s ezt csinálni. Erre a figyelmeztetesemre 
Krassó azt mondta, hogy ő nem tudja fejben tartani a sok ismerősét, s ezért jegyzi fel azokat.

Belép: Konrád György tanú (1933. április 2. Debrecen, budapesti V, Vármegye u. 7. sz. 
[alatti] lakos, a VII. kerületi Tanács VB Oktatási Osztályán ifjúsági felügyelő) érdektelen. 
Törv. figy.

[...] Amikor Krassó feljött hozzám, az ő jövőbeli elképzeléseiről beszélgettünk, hogy mi
ként kíván elhelyezkedni. Ismerősökről beszélgettünk. Kb. egy órát volt nálam Krassó, s úgy 
vettem észre rajta, hogy a börtönben lévő dolgokról nem szívesen beszel.

Én kérdezgettem inkább Krassót a börtönben lévő dolgokról, ezek azonban általános kér
dések voltak. A börtönélményekkel kapcsolatos beszélgetés az én kezdeményezésemre indult 
meg. A beszélgetés olyan természetű volt, hogy pl. mennyire vágynak ki a foglyok, egyszóval 
pszichológiai természetű kérdéseket tettem fel Krassónak. [...]

Volt szó Krassó és köztem arról, hogy hány embert végeztek ki.
Én 1959-ben kerültem az ifjúsági felügyelői beosztásba. Mint ilyen, családokat kellett 

látogatnom, ahol szociális vagy egyéb problémák voltak a gyermekek nevelésével kapcsolat
ban. Munkám során azt tapasztaltam, hogy főleg az olyan gyermekeknél voltak problémák,
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ahol a szülők egyike disszidált, vagy elváltak a szülők, vagy akinek apját elítélték, esetleg 
kivégezték.

Egy alkalommal a Szazhaz utcában voltam ilyen ifjúsági családlátogatáson, amikor nagy 
sírás-rívás volt a házban, s itt mondták nekem, hogy 19 fiatalt végeztek ki, akik részt vettek 
az ellenforradalmi eseményekben. Engem ez a szám nagyon meglepett, azon gondolkoztam, 
hogy milyen lehet akkor az arany országos viszonylatban. Ezt az élményt én elmeséltem 
Krassónak, s úgy kérdeztem meg tőle, hogy mennyi lehet a halálraítéltek száma. Krassó erre 
azt felelte, hogy ő ezt nem tudja. Amire én kérdésként mondtam, hogy több 1000 lehet, 
Krassó mérséklőleg azt felelte, hogy nem hiszi, de lehet, hogy legfeljebb 1000 a kivégzettek 
száma. Krassó felelete e vonatkozásban inkább mérséklő válasz volt. [...]

Elnök ismerteti tanú szembesítési jegyzőkönyvét, mely az iratoknál III. kötet 343. lapsz. 
alatt fekszik el.

Konrad tanú: Igen, emlékszem a kerdesre, amit feltett felém a nyomozó. Az első kérdés
re én azt feleltem, hogy kérem a kérdést konkrét formában feltenni.

E kérdést megelőzően egy őrnagy jött be a szobába, aki megkérdezte tőlem, hogy isme
rem-e ezt a „szemétládát” , amire én megkérdeztem tőle, hogy kicsoda az a „szemétláda” , s 
ekkor adták tudtomra, hogy a „szemétláda” alatt az őrnagy Krassót értette. [...]

Krassó III. r. vádlott kérdésére Konrád tanú: H ajói emlékszem, a szembesítés során még 
Krassó kérdésének feltétele előtt tettem már utalást arra, hogy Krassó kijelentései nem tar
talmaztak izgató kijelentéseket. Tagadó választ adtam a nyomozó felé, amikor azt kérdezte tő
lem, hogy Krassó tett-e izgató kijelentést, s akkor mondtam, hogy konkrét formában tegyék 
fel nekem a kérdéseket. [...]

Krassó III. r. vádlott: A konkrét kérdések nem kerültek be a jegyzőkönyvbe, s ahol a tanú 
nemleges választ adott a kérdésekre, ott a kérdés olyan formában került be a jegyzőkönyvbe, 
mintha azt tanú válaszként adta volna. Ezt én szóvá is tettem a szembesítés során. [...]

Ülnök kérésere Konrad tanú: Többször tettek a kihallgatás során utalást arra, hogy az ál
lásomat kockáztatom, és feletteseimet értesíteni fogják, hogy nem vagyok alkalmas a jelenle
gi beosztásom betöltésére, amennyiben nem kellő felderítő a tanúvallomásom, s mivel ilyen 
társasággal van kapcsolatom. [...]

Ügyészi kérdésre Konrád tanú: Angyal István haláláról nem Krassó beszélt nekem, hanem 
egy másik politikai elítélt.

Ügyész kérdése: Ki volt ez?
Konrád tanú: Ez a személy Eörsi István volt.
Ügyész kérdése: Mit mondott erről a kérdésről Eörsi István?
Tanacs elnöke: Eörsi Istvánnál kapcsolatos kérdést ne tessék feltenni. Amennyiben e kér

désben Krassoval kapcsolatos kérdés van, azt tessék megkérdezni.
ügyész: Tiltakozom, hogy a tanácselnök Eörsi Istvánnal kapcsolatban kérdést nem enged 

feltenni.
[;..]
Ügyész kérdésére Konrad tanú: Az őrnagy fogalmazta meg így ezt a szöveget, hogy forra

dalom először idézőjel nélkül, s ha jól emlékszem, én mondtam neki, hogy legalább tegyen 
idézőjelet a „forradalom”  megjelölésnél, s így lett ez a szó idézőjelbe téve. Krassó beszélge
tésünk során a forradalmi megjelölést az 1956-os eseményekkel kapcsolatban nem használ
ta. [...]

Én azért mondtam, hogy a forradalom szót tegye idézőjelbe, mert az én részemről ez a szó 
így nem is hangzott el, másreszt ha mar kihallgatom így diktálta mint az ő megfogalmazása — 
gondoltam - ,  saját szóhasználatába sem illik idézőjel nélkül. [...]
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Ügyészi kérdésre, hogy tárgyalási vallomása megtételében valaki befolyásolta-e:
Konrád tanú: Tárgyalási vallomásom megtételében engem senki nem befolyásolt. Ilyet 

meg sem kísérelt senki nálam itt a tárgyalás előtt sem. [...]
Elnök Háberlandné tanút megkérdezi, hogy jegyzetel-e a tárgyaláson, s igenlő válasz után 

elnök felszólítja Háberlandné tanút, hogy jegyzeteit helyezze el a jegyzőkönyvvezetői aszta
lon, majd tárgyalás után vissza fogja kapni, mert a tárgyaláson jegyzetelni nem szabad.

Háberlandné tanú (felcsattanó hangon): Ha ön tudta, hogy én jegyzetelek, akkor miért 
nem figyelmeztetett korábban?

Elnök: Háberlandné tanút rendreutasítja, és felszólítja, hogy jegyzeteit azonnal helyezze 
el a jegyzőkönyvvezető asztalán.

Ügyész (helyéről felugorva, s az ügyészi asztalra, valamint tanú fele mutatva): Ide, kérem, 
az ügyészi asztalra helyezze el a jegyzeteit.

Elnök: Ügyész elvtárs, a tárgyalást én vezetem, a jegyzeteket a jegyzőkönyvvezetői asztal
ra kell helyezni.

Ügyész (kiabálva): Akkor én a magam részéről nem kívánom tovább folytatni a tárgyalást, 
feletteseimnek jelentést kívánok tenni ezzel kapcsolatban.

[■■■] . . . ..................... ......
A bíróság a bizonyítási eljárást [1964. július 8-án] befejezettnek nyilvánítja, felhívja a fe

leket a perbeszédek megtartására.
Ügyész:
[...]
Krassó György III. r. vádlott vonatkozásában indítványozom:
A bíróság mondja ki bűnösnek a vádlottat [...] a Btk. 127. § (1) bek. b) pontjába ütköző 

és e szerint is büntetendő 1 db folytatólagosan elkövetett izgatás bűntettében. [...]
Az izgatáshoz nem szükséges az eredmény bekövetkezése, a bíróság feladata, hogy ezt az 

egész kérdést eldöntse. [...]
A noteszába feljegyezte 37 olyan elítéltnek a nevét, akik ellenforradalmi cselekmények 

miatt lettek elítélve, ezekkel a személyekkel kapcsolatot tartott fenn. [...]
A nyomozás során nem hamisították meg a jegyzőkönyveket, amit a tanúk vallottak, es 

akartak vallani, azt mind belevették a jegyzőkönyvbe. [...]
III. r. Krassó György vádlottnál enyhítő körülményt nem találok.
[...]
Dr. Holló Ottó III. r. Krassó György vádlott védelmében:
[...] Pár héttel ezelőtt Kádár János svéd újságíróknak tett nyilatkozatában elmondotta: 

„gyenge az olyan rendszer; melynek ellenségei tömlőében vannak” .
Nálunk szabad bírálni, és néha ez túlzásba is megy egyes kabaré-előadásokban, és most 

már egy baráti beszélgetés anyaga is kimerítheti az ügyészség álláspontja szerint az izgatás 
tényállását?

Krassónál többről van szó, mint egyszerű elítélésről. A kormány álláspontja szerint segí
teni kell az olyanokat, akiket korábban elítéltek. Ezzel szemben van egy olyan szemlélet 
Krassóról, hogy kutyából nem lesz szalonna. Mindenáron be akarjak bizonyítani, hogy Krassó 
György bűncselekményt követett el. Összeesküvésnek indult ez a cselekmény, de mindig lej
jebb és lejjebb ment a vád. Meggyőződésem, hogy Krassó marasztaló ítélete nem segítene a 
rendszernek sem. [...]

Ügyész: [...] III. r. vádlott védője észrevételezi, hogy lehet-e izgatásról szó, amikor a kez
deményező a másik fél, kérdésre adott válasszal elkövethető-e az izgatás?
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Teljesen független a bűnösség megállapításánál, hogy a kérdéseket spontán teszi fel az il
lető. Esetleg enyhébb a büntetése. Kérdésre adott válasz formájában is elhangozhat az izga
tás. Krassó cselekménye megvalósítja az izgatás bűntettét, még ha barátja előtt mondta is az 
elhangzott kijelentéseket. [...]

III. r. vádlott képviseletében dr. Holló Ottó helyett dr. Fűrész Endre védő: Korábbi bírói 
határozat rámutat, hogy népnevelői kérdésekre izgatás bűntettét elkövetni nem lehet, ehhez 
hasonló a Szabó-féle helyzet.

Ügyész: Krassó nem népnevelői beszélgetést folytatott Szabóval, nem mint népnevelőt ke
reste fel, hanem mint barátját. Ugyanazokat mondta Konrád György és Szabóné előtt is.

[...]
A tanács elnöke a tárgyalást a Be. 202. § (1) bekezdése alapján [1964. július 24-én] 9 

órakor megnyitja, és megállapítja, hogy a megidézettek megjelentek.
Ezután a tanács elnöke kihirdeti a külön íven szövegezett

ÍTÉLETET

Az 1963. szeptember hó 8. napja óta rendőri őrizetben, illetve előzetes letartóztatásban 
lévő

I. r. Csukás Endre vádlott, [...]

bűnös: tiltott határátlépésre irányuló előkészületben 
és 3 rb. [rendbeli] hivatali vesztegetésben. [...]

Ezért őt a bíróság halmazati büntetésként:
1 (Egy) évi szabadságvesztésre ítéli.
Az 1964. január hó 28-tól 1964. június hó 17. napjáig rendőri őrizetben, illetve előzetes 

letartóztatásban volt, azt követően szabadlábon védekező
II. r. Kaunitz István vádlott, [...]
bűnös: 4 rb. üzletszerű befolyással üzérkedésben. [...]
Ezért őt a bíróság:
2 (Kettő) év és 6 (Hat) hónapi szabadságvesztésre, valamint 
5 (Öt) évre a közügyektől eltiltásra ítéli. [...]
III. r. Krassó György vádlottat [...]
az ellene [felhozott] folytatólagosan elkövetett izgatás bűntettének vádja alól felmenti.
[...]

INDOKLÁS

[...]
Krassó György vádlottat a bíróság az ellene [felhozott] a Btk. 127. b) alpontjába ütköző a né
pi demokratikus államrend [ellen] elkövetett izgatás bűntettének vádja alól a Be. 226. § (1) 
bek. a—b) pontja alapján felmentette.

A bíróság a tényállást a vadtol elteroen állapította meg, és ez az oka annak, hogy az izga
tás bűntettet a bíróság nem látta fennforogni, mert a vádlott által elkövetett cselekmények egy 
része nem bűncselekmény, másrészt mert nem nyert bizonyítást, hogy a vád tárgyává tett cse
lekményeket elkövette. [...]

A bíróság álláspontja szerint azt a törvényi követelményt, hogy a kijelentéseknek a népi 
demokratikus államrend ellen[i] gyűlölet felkeltésére objektíve alkalmasnak kell lenni, nem
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h e l y t ő l ,  s z e m é l y t ő l  e l v o n a t k o z t a t v a  é s  ö s s z e f ü g g é s e i b ő l  k i r a g a d v a ,  h a n e m  e z e k e t  a  k i j e l e n t é -  '  
s e k k e l  e g y ü t t e s e n  v i z s g á l v a  k e l l  e l b í r á l n i .  [ . . . ]

Ü g y é s z :  F e l l e b b e z é s t  j e l e n t e k  b e  a  v á d  á l l á s p o n t j á t ó l  e l t é r ő  t é n y á l l á s  m e g á l l a p í t á s a  m i a t t ,  
k ü l ö n  a z  í t é l e t  i n d o k l á s á n a k  e g y e s  m e g á l l a p í t á s a i  é s  k ö v e t k e z t e t é s e i  m i a t t ,  K r a s s ó  G y ö r g y  I I I .  
r .  v á d l o t t  f e l m e n t é s e  m i a t t ,  [ . . . ]

I n d í t v á n y o z o m ,  h o g y  a  F ő v á r o s i  B í r ó s á g  h í v j a  f e l  K r a s s ó  G y ö r g y  t e r h e l t e t  a r r a ,  h o g y  a  z á r t  
t á r g y a l á s  a n y a g á r ó l  k é s z í t e t t  f e l j e g y z é s e i r ő l  [ f e l j e g y z é s e i t ]  t a r t a l m a z ó  f ü z e t e k e t  c s a t o l j a  a z  
i r a t o k h o z ,  n e h o g y  e z z e l  ú j a b b  b ű n t e t t e t  k ö v e s s e n  e l .  [ . . . ]

I I I .  r .  K r a s s ó  G y ö r g y :  F e l l e b b e z é s t  j e l e n t  b e  a z é r t ,  m i v e l  a  b í r ó s á g  [ r é s z b e n ]  b i z o n y í t o t t 
s á g  é s  n e m  b ű n c s e l e k m é n y  h i á n y a  m i a t t  m e n t e t t e  f e l .

D r .  H o l l ó  O t t ó  v é d ő :  A z  í t é l e t e t  t u d o m á s u l  v e s z i .  A z  í t é l e t  k é z b e s í t é s é t  k é r i .
[...]

K m f t .
D r .  D e m e t e r  F e r e n c  

j e g y z ő k ö n y v v e z e t ő
D r .  K e l e m e n  Á g n e s  
a  t a n á c s  e l n ö k e

A  M a g y a r  N é p k ö z t á r s a s á g  L e g f e l s ő b b  B í r ó s á g a  
B f .  I .  1 0 8 4 / 1 9 6 4 / 9 5 .  s z á m

A  N É P K Ö Z T Á R S A S Á G  N E V É B E N !

A  M a g y a r  N é p k ö z t á r s a s á g  L e g f e l s ő b b  B í r ó s á g a  B u d a p e s t e n  a z  1 9 6 4 .  é v  d e c e m b e r  h ó  1 7 .  
n a p j á n  t a r t o t t  n y i l v á n o s  f e l l e b b e z é s i  t á r g y a l á s o n  m e g h o z t a  a  k ö v e t k e z ő

Í T É L E T E T

T i l t o t t  h a t á r á t l é p é s  e l ő k é s z ü l e t e  é s  m á s  b ű n t e t t e k  m i a t t
C s u k á s  E n d r e  é s  t á r s a i  e l l e n  i n d í t o t t  b ű n ü g y b e n  a  B u d a p e s t i  F ő v á r o s i  B í r ó s á g  B .  X I I .  

1 4 2 4 / 1 9 6 4 / 3 1 .  s z á m ú  í t é l e t é t  m e g v á l t o z t a t j a  a n n y i b a n ,  h o g y  K r a s s ó  G y ö r g y  I I I .  r .  v á d l o t t a t  a z  
e l l e n e  e m e l t  v á d  a l ó l  a z é r t  m e n t i  f e l ,  m e r t  b ű n t e t t e t  n e m  k ö v e t e t t  e l .

E g y e b e k b e n  a  f e l l e b b e z é s e k e t  e l u t a s í t j a .  [ . . . ]
B u d a p e s t ,  1 9 6 4 .  é v i  d e c e m b e r  h ó  1 7 .  n a p j á n

D r .  H a l á s z  S á n d o r  s .  k . ,  a  t a n á c s  e l n ö k e ,  d r .  F e h é r v á r y  Á r p á d  s .  k . ,  e l ő a d ó  b í r ó ,  d r .  P a p p  
L á s z l ó  s .  k . ,  b í r ó

A  k i a d m á n y  h i t e l é ü l :

[ o l v a s h a t a t l a n  a l á í r á s ]  
i r o d a v e z e t ő
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BELÜGYMINISZTÉRIUM SZIGORÚAN TITKOS!
III/III-4-a alosztály

[kézírással:] I. Helyettes Elvtárs!
Tájékoztatásul felterjesztem.
Eperjesi László

Eperjesi e.
Később visszatérünk az ügyre.
Galambos

JELENTÉS
Budapest, 1964. december 22.

1964. december 17-én a Legfelsőbb Bíróság ítéletet hirdetett KRASSÓ GYÖRGY ügyében; 
bűncselekmény hiányában felmentette.

Adataink szerint Krassó Györgynek -  ügye sikeres kimeneteléért — elvbarátai gratuláltak, 
s örömüket fejezték ki, hogy ez így sikerült.

Oltványi Ambrus megjegyezte: „ez egy kicsit jellemző az általános helyzetre” .
Beér János gratulált Krassónak.
Krassó Dezső — Gerebennével folytatott beszélgetésében — megjegyezte: „Kapnak egy 

kártérítési pert a nyakukba, hogy bűncselekmény hiányában mentik fel, és 7 hónapig ül.” Ge
rebenné figyelmezteti Krassót, hogy azért legyen óvatos.

Kelemen Ágnes — az ügy volt bírója — és dr. Fűrész Endre beszélgetésében örömét fejezi 
ki a Krassó-ügy ilyen jellegű kimeneteléért; dr. Fűrész megjegyzi: „...Neked az a jó, hogy a 
Te elvi állásfoglalásodat maradéktalanul magukévá tették.”

A Krassó családot az ítélethirdetés után Lázár József, Bródi Ferenc, Hermanné, Alánt 
Márta, egy Klári és egy Magda nevű személy hívta fel.

Kiss József r. őrgy 
alosztályvezető

Készült: 2 pld.
Kapják: 1 pld.

1 pld.
K.: RSné/Hbné
Nytsz.: 5/6-2492

5-3273
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BELÜGYMINISZTÉRIUM SZIGORÚAN TITKOS!
III/l Osztály

JELENTÉS
Krassó György és társai ügyében 
Budapest, 1965. március 26.

Krassó György és társai bűnügyében az Országos Kriminalisztikai Intézet 000-35/1965. 
sz. alatt 1965. február 22-én 42 oldal terjedelmű feljegyzést készített, amelyben értékelték az 
ügyben lefolytatott eljárást. Az Országos Kriminalisztikai Intézet számos olyan problémát vet 
fel, miszerint Krassó György ügyében az eljárás törvénytelen volt, a nyomozó szervek az eljá
rás során a törvénysértések sorozatát követték el, továbbá több vonatkozásban kifogásolják a 
BM nyomozati módszereit. .

I. ÁLTALÁNOS POLITIKAI ÉS JOGI TAPASZTALATOK

Véleményünk szerint úgy a bíróság, mint az OKI politikailag helytelenül értékelte Krassó 
György tevékenységét, kijelentéseit és személyét. [...]

Krassó György személyének társadalmi veszélyességét a Legfelsőbb Bíróság 1957. szep
tember 25-én hozott ítéletében így jellemezte:

„A  vádlott még most is büszke az ellenforradalom alatt kifejtett tevékenységére, azt he
lyesnek tartja. A megbánás legkisebb jelét sem mutatja, és egész magatartásából arra lehet 
következtetni, hogy ha szabadlábra kerülne, a mártír szerepében tetszelegne. Az ilyen ember 
az életben tovább fertőzi környezetét, az ingadozókat az ellenség oldalára állítja.

A bíróságnak ezen politikai értékelése Krassó személyére szabadulása után is minden te
kintetben helytállónak bizonyult. Ettől teljesen eltekintettek a jelen ügyben eljáró bíróságok 
és az OKI is jelentésében.

Általános tapasztalat, hogy a nyomozó szerveket a terheltek a bírósági tárgyalások során 
rágalmazzák, és így próbálnak kibújni a felelősségre vonás alól. [...]

A Fővárosi Bíróságon a dr. Bimbó István, a dr. Tutschek Gusztáv es más tanácsoknál mar 
jól ismert a terheltek ezen újabb védekezési taktikája. Az ilyen esetekben a bíróságok alapo
san megvizsgálják a vallomások megváltoztatásának indokait, és a bírói gyakorlat azt mu
tatta, hogy az esetek többségében a terheltek es a tanuk nem tudták kellően megindokolni 
nyomozati vallomásuk megváltoztatásának okát. Ezzel szemben Krassó György ügyében azt 
tapasztaltuk, hogy a vádlottak és a tanúk ilyen vonatkozású állításait az I. fokú bíróság kriti
kátlanul elfogadta, sőt széles teret biztosított annak, hogy úgy a terheltek, mint a tanúk jelen
tős részben ezzel foglalkozzanak, és ne a vádiratban foglaltakkal. Megjegyzendő, hogy a ta
núk jelentős része Krassó György baráti köréből tevődött ki, részben maguk is kompromittál
tak voltak, és így érdekük volt vallomásuk megvaltoztatasa Krassó es a sajat érdekükben. A 
bíróságban és az OKI jelentésében fel sem merül annak a gondolata, hogy esetleg a terheltek 
éppen „védekezésük”  és felelősségre vonásuk elkerülése érdekében rágalmazzák a nyomozó 
szerveket.

Az OKI feljegyzésében ugyan említi, hogy operatív munka létezik. Azonban a konkrét kér- 
dések elbírálásánál ezt már figyelmen kívül hagyja. Nem akarják tudomásul venni azt, hogy 
a vizsgálati munka operatív adatok alapján is megindulhat. Ezzel összefüggésben tehát ope
ratív adatok alapján történő gyanúsítottkihallgatás nem lehet törvénysértő, mint ahogy ezt az 
OKI minősíti.
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Az OKI feljegyzésében felveti, hogy a BM egyes nyomozati módszereivel az állampolgá
rok zaklatását idézheti elő. Észrevételezik, hogy Krassót már a börtönből való szabadulásától 
megfigyelés alatt tartottuk. Máshol azt eszrevetelezik, hogy a Krassó noteszében lévő szemé
lyekre Krassot kihallgattuk, es a kihallgatás során szerzett adatok könnyen válhatnak más 
személyekkel szembeni alaptalan gyanúsítgatások kiindulópontjává.

A belügyi operatív szerveket kötelezi az a parancs, mely szerint a börtönből szabadult po
litikai elítéltek operatív ellenőrzését meg kell szervezni. Ilyen értelemben indokolt volt 
Krassó György operatív ellenőrzése is. Egyébként Krassó noteszében feltüntetett személyek 
jelentős része volt politikai elítéltek, és ezek kapcsolatainak alakulása és operatív ellenőrzé
se az operatív szervek feladatkörébe tartozik.

[A] Krassó György elleni eljárás megindítása jogilag megalapozott és törvényes volt.
Krassó György ügyében előzetes operatív hálózati munka folyt. [...] Krassó barátja, Csukás 

Endre ebben az időszakban disszidálási kísérletet hajtott végre, melynek során letartóztatták. 
Az operatív szervek részére természetes lehetőség adódott, hogy a Krassó ügyében folyó ope
ratív feldolgozó munka kiegészítésére és a feldolgozás meggyorsítása érdekében meghallgas
sák Csukást. [...]

Krassó György, tudomást szerezve arról, hogy Csukást letartóztatták, számíthatott arra, 
hogy Csukás vallomásán keresztül a nyomozást rá is kiterjesztik. Ezért az operatív helyzet úgy 
alakult, hogy Krassó ügyében soron kívül szükségessé vált a realizálás, mert félő volt, hogy a 
tárgyi bizonyítékokat megsemmisíti, és megnehezíti a bizonyítást. Ennek ellenére a realizálás 
operatív okokból több hetet késett. A realizálásra az engedélyt egy hónapos késéssel kaptuk 
meg.

Tehát Krassó György őrizetbevétele előtt Csukás Endre vallomása, valamint hálózati je 
lentések álltak bizonyítékként a vizsgálat rendelkezésére.

[...] III.

III. A NYOMOZATI MUNKÁVAL KAPCSOLATOS ÉSZREVÉTELEK

Vitathatatlan, hogy a nyomozás során úgy az operatív, mint a vizsgálati szervek részéről tör
téntek hibák, sőt alaki törvénysértések is. így pl. többek között elmulasztottuk Krassó György 
szüleinek kihallgatásánál figyelmeztetni őket a vallomás megtagadásával kapcsolatos jogaik
ra. Hibás volt a gyanúsítottak kihallgatásának egyoldalúsága, mert valóban nagyobb súlyt 
fektettünk e kihallgatások során Krassó tevékenységének tisztázására, mint a gyanúsítottak 
felelősségének megállapítására. Ezenkívül kétségtelen, hogy a kihallgatások kulturáltsága, a 
taktikai elképzelések következetessége, az intézkedések gyorsasága, továbbá a jegyzőköny
vek és egyéb okmányok színvonala számos kívánnivalót hagy maga után, és ilyen vonatkozá
sokban munkánk további lényeges javításokra szorul.

Mindezek a hibák azonban jelen esetben nem indokolták azt a bizalmatlanságot, amelyet 
a bíróságok és az OKI részéről tapasztaltunk irányunkba[n], [...]

Krassó György és társai ügyében a nyomozás feletti felügyeletet a Legfőbb Ügyészség Po
litikai Osztálya, konkrétan dr. Pócsi Lajos ügyész látta el. Dr. Pócsi az egész nyomozás tarta
ma alatt figyelemmel kísérte a nyomozás menetét, a megtett intézkedéseket, a kihallgatáso
kat, sőt ő maga is jelen volt szembesítéseken. Az egész nyomozás tartama alatt sem dr. 
Pócsinak, sem pedig másnak nem volt olyan észrevétele, hogy megsértettük a szocialista tör
vényességet, vagy hibás meg nem engedhető nyomozati módszereket alkalmaztunk. Azt vi
szont tapasztalták, hogy a nyomozás során egy sor nehézség mutatkozott, és nehéz feladata 
volt a vizsgálati szerveknek.
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A bírósági tárgyalás közben, 1964. június 24-én a Belügyminiszter Elvtársnak jelentet-  ̂
tűk, hogy a Krassó bűnügyét tárgyaló büntető tanács hajlik Krassó védekezési taktikájának 
elfogadására, és olyan légkört teremtett a nyilvános tárgyaláson, mely kétségtelenül árt a 
Belügyminisztérium tekintélyének, és kétséget kelthet a tekintetben, hogy a szocialista törvé
nyesség és a jogpolitikai elvek szerint dolgozunk. Tudomásunk szerint a Belügy- és Igazság
ügy-miniszter elvtársak akkor beszéltek az ügyről.

Összefoglalva: Krassó György és társai jól átgondolt, bátor és szervezett koncepciót dol
goztak ki Krassó védelmére. Ezt a koncepciót a bíróság magáévá tette, és ez a körülmény 
befolyásolta az ügy reális értékelésében. Ennek eredményeképpen hozta meg a felmentő íté
letét. Emellett az ügy komoly tanulságot jelent a vizsgálati szerveknek, mert kétségtelenül 
olyan hibákat követtek el, amelyek nem megengedhetők. Mindezek mellett azonban leszögez
hetjük, hogy a nyomozás hibái alapvetően nem változtatnak azon a lényegen, hogy Krassó 
György bűncselekményt követett el, és a felelősségre vonása törvényes és indokolt volt.

Dr. Deák József r. alezr.
osztályvezető

Készült: 2 pld. 
Készítette: CSGY/Zné 
Kapják: nytk. szerint. 
Nytsz.: 388-2-905/65.

BA
KL

ÖV
ÉS


