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A HÁLÓZATI1 EMBER – TÖREDÉKEK EGY PORTRÉHOZ
„KÁTAI GYÖRGY”

AZ „ÜGYNÖK”
A kilencvenes évek elejétõl az ügynök (a „szocialista” korszak állambiztonsági szerveinek
besúgója, informátora stb.) lett a rendszerváltást megelõzõ idõszakról szóló nyilvános diskur-
zusok egyik kulcsfogalma. Egyetlen nagy erejû jelkép, amely kifejezi az egész társadalmat
átjáró, megrontó hazugságot és csalást, megtestesítve a rendszert, megmutatva annak valódi
természetét. Az ügynök: démon, aki igyekszik mindenáron (örökre) rejtve maradni; ellenben
ha leleplezik (ha valakirõl kiderül, hogy ügynök volt), az mintegy az igazságot mutatja meg az
egész démonikus szisztémáról, melyben õ ügynökként tevékenykedett.

Bár a személyek és szerepek démonizálásának a szovjet mintájú társadalomszervezés
kritikájában mindig jelentõs szerepe volt, nem mindig s nem feltétlenül az ügynök alakja tûnt
erre a legalkalmasabbnak. 1956-ban, a forradalom elõtti olvadás idõszakában a nyilvánossá-
got elérõ magyar pártellenzéki értelmiségiek elõször a pártfunkcionáriusban vélték megtalál-
ni a bírált rendszer emblematikus alakját.2 A forradalom napjaiban egy nyilvánvalóan évek
óta tartó nem nyilvános (magán)diskurzus tört nagy erõvel a felszínre, s a funkcionárius he-
lyére az ávós személyét tette. Az ávós elsõsorban, sõt szinte kizárólag az akkori állambizton-
sági szervezet hivatásos állományának tagjait jelentette. Bár a besúgók (akkor még többnyire
nem ügynökök, s nem is feltétlenül az Államvédelmi Hatóság, hanem bármely más szervezet
– párt, üzemi vezetés, katonai egység, egyházügyi hatóság stb. – informátorai) létezése köztu-
dott volt, inkább jól lehatárolt, személyes körben esett róluk szó, ahol a közvetlen leleplezés
lehetséges volt, és a forradalom napjaiban gyakorta be is következett. A besúgó 1956-ban alig
vált el a feljelentõ magyar viszonylatban eléggé rendszerfüggetlen szerepétõl – az 1944-es és
az 1945-ös feljelentõk még közvetlen emlékként éltek a köztudatban, és sokszor – a szó szoros
értelmében – eleven szereplõként a társadalomban.

1956 után rövid ideig még nem dõlt el, hogy a berendezkedõ kádárista elit mekkora teret
enged a Rákosi-rendszer bírálatának, s él-e a démonizálás eszközeivel. A rákosista, sztálinista
kategóriák rövid ideig még a pártvezetés belsõ használatú nyelvében is alkalmazott megne-
vezések voltak, de szûkítették a forradalom elõtt és alatt felszínre tört társadalmi ellenszenv
célpontjait, a funkcionáriust és az ávóst. Rákosista volt az a funkcionárius (esetleg ávós), aki
a diszkontinuitás kádári minimumát sem volt hajlandó elfogadni, illetve akit a kádári vezetés
ilyennek tekintett. A „munkásmozgalmi emberekkel” szembeni törvénytelenségeket lezáró
1962-es párthatározat megszüntette ezt a bizonytalanságot, s a korábbi „démonok” magán-
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1 Hálózat: az állambiztonsági szervek titkos segítõtársainak összessége. Tagjai a szervekhez fûzõdõ munkakapcso-

latuk alapján minõsíthetõk (ügynök, titkos megbízott, titkos munkatárs). Kenedi (1996) 417. p.

2 A legismertebb magyar példa Háy (1956).
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emberekként a társadalomba, gyakrabban a hatalmat gyakorló elit perempozícióiba „beolvad-
va” elvesztették ördögi vonásaikat; ritkán emlegették õket, akkor is szofisztikus megnevezé-
sek mögé rejtve (például: a személyi kultusz idején hibákat elkövetõk).

A Kádár-rendszer válságának idején a nyilvánosságban ismét megjelenhettek a rendszer
lényegét kifejezõ emblematikus alakok, szimbolikus megsemmisítésük (leleplezésük) fejezte
ki leghatékonyabban a letûnõ rendszer elutasítását. Eleinte a történelmi ismétléskényszer
mûködött, újra démonná vált az ötvenes évek kommunista funkcionáriusa (aki még a nyolcva-
nas években is a Politikai Bizottságban, Központi Bizottságban, kormányban, parlamentben,
fõhivatalban, tanácsban, gyárban, téeszben ül és „uralkodik”) és az ávós (valamint az 1956
utáni megtorló perek immár nem ávós, csak „valamikori ávós” vizsgálója, továbbá ügyésze,
bírája). Késõbb, már a rendszerváltás folyamatában felbukkant a nómenklatúra sokkal nehe-
zebben megfogható fogalma – helyesen: pozícióját a nómenklatúra-rendszer keretében el-
nyerõ személy.

1956-ban az emblematikus ellenségkép viszonylag könnyen meghatározható volt, a Kádár-
korszak viszonyai ezt sokkal nehezebbé tették. Korábban nyersen és ezért világosabban érvé-
nyesültek az uralmi viszonyok, a nyolcvanas évek végén a társadalmat mûködtetõ latens
kompromisszumrendszerek mind nehezebbé tették a „démonok” felismerését. Pedig az igény
– éppen e kompromisszumok miatt – elemi erejû volt. Láttatni kellett az ellenséget, akár ha-
nyatlásában, összeroskadásában, hiszen máskülönben a társadalom, annak csoportjai, sõt az
egyes ember részvételérõl, a rendszer mûködtetésében vállalt szerepérõl (esetleg: felelõssé-
gérõl) kellett volna beszélni. Az emblematikus figurák megbélyegzése, utólagos szankcioná-
lása utat engedett a bûnbakképzési mechanizmusoknak.

A nyolcvanas–kilencvenes évek „démonai” problematikus démonoknak bizonyultak.
„Kommunista funkcionáriusok” vagy „ávósok” már csak mutatóban akadtak, többnyire olyan
idõs emberek, akiknek életpályáján hosszú más jellegû szakaszok következtek azután, hogy
démonikus szerepeiket betöltötték. Életútjuk ilyen felfogása is komoly intellektuális feldolgo-
zási folyamatot igényelt volna. A démonikus bûnbakképzés viszont leegyszerûsítõ és emocio-
nális jellegû, ehhez a nómenklatúra határai bizonytalanok. Ez a csoport számottevõen meg-
változott a Kádár-korszak folyamán, uralmát a durva hatalmi kényszer, az ideológiai rigiditás
helyett mindinkább szakszerûsödõ „technikák” alkalmazásával, (szak)tudása felhasználá-
sával gyakorolta. Ráadásul sikeres konverziót hajtott végre éppen a rendszerváltás kritikus
történelmi idõszakában, amikor menedzserré, vállalkozóvá, bankárrá, tisztviselõvé vagy po-
litikussá vált. A velük szemben megfogalmazódó kritika, az ellenszenv, a gyûlölet jó adag
irigységgel, sõt bizonytalan elismeréssel keveredett. A nómenklatúra embere nemigen hason-
lított a funkcionárius és az ávós klisé-képeire (fiatalabb volt, képzettebb, visszamenõleg ideo-
lógiailag semleges technokratának tüntette fel magát), s akár egyszerre „korunk hõsévé”,
„sztárrá” változhatott különféle alakokban.

Az ügynök, mondhatni, kapóra jött ebben a helyzetben. Rejtett, konspirált személy, nem
vetõdött rá „automatikusan” fény a rendszerváltással, hiszen a magyarországi (és a térségbeli)
átalakulások meghatározó vonása volt az intézményi folyamatosság. Ahhoz azonban elég nyo-
mot hagyott, hogy a mediatizált közbeszéd adekvát technikáival leleplezhetõ legyen. Szerepe
ugyanakkor a „puha-paternalisztikus” uralmi viszonyok közepette félelmetesen, szinte kéjes-
izgalmas módon közel esik a társadalom többségének szerepéhez. Részt, konkrét részt vállalt
a rendszer mûködtetésében, ez azonban nem manifesztálódott, ellenkezõleg. Csupán szigorúan
zárt irattárakban porosodó akták „világítják meg”, hogyan is tette. Sõt még ezek sem ponto-
san, hiszen az iratok tetemes része talán eltûnt, megsemmisítették (hogy mekkora része, hogy
egyáltalán így történt-e, senki sem tudja). A bûnbakképzés kiegészülhet koncentrált média-
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figyelemtõl övezett krimiszerû „nyomozásokkal” és leleplezõdésekkel, amelyeknek „áldozatai”
így véletlenszerûen válnak démonokká. 

A véletlenszerûség tovább erõsítette a démonizálás pótcselekvés jellegét. Szociológiai és po-
litikaelméleti szempontból az ügynök viszonylag jelentéktelen csavar a gépezetben. A korábbi
emblematikus alakoknak több joggal tulajdonítható például a letûnt rendszer mûködtetése,
valóságos és szimbolikus értelemben egyaránt. Az ügynök jóval közelebb áll az átlagemberhez.
Konspirált élete titok, de a köznapi gondolkodás számára a leleplezés nyomán megismerhetõ,
átélhetõ titok, és csak bonyolult és esetenként fájdalmas intellektuális technikákkal ismer-
hetõ meg. (Az átlagember rendszermûködtetõ szerepe ugyane gondolkodás számára nem titok.)
A feltárt titok elkülöníti az ügynököt a rendszer megszámlálhatatlan ágensétõl, az ügynök így
mindenki helyett „felmutatható”, s felmutatása egyben felmentést jelent mindenki másnak.

A fenti mechanizmusokat a jelenség felbukkanásával egyidejûleg sokan észrevették, és
figyelmeztettek rá, legnagyobb erõvel talán Nádas Péter, Kenedi János, Esterházy Péter
– vagy általánosabb, térségi érvénnyel – Timothy Garton Ash.3 Ez azonban nem teszi felesle-
gessé, hogy a maga eszközeivel a történettudomány is foglalkozzon a problémával. Eleddig
jobbára csak alkalmi dokumentumközlések láttak napvilágot az ügynökrõl. Az alábbi szöveg
sem több elsõdleges leírásnál, egy folyamatban lévõ kutatás közbülsõ jelentésénél. Bár az
ügynököt célszemélye felõl közelítettem meg, a történet nem a megfigyelt története, hanem
magáé az ügynöké. Voltaképpen nem is az egyes emberé (noha egy személy áll a középpont-
ban), hanem a hálózati ember szerepéé. Mivel azonban e rejtett szerep a nyílt életszerepek és
-helyzetek különleges felhasználásán alapul, óhatatlanul jelezni kellett az életút más adatait is,
a „látható történetet”.

Ebbõl adódik, hogy a történet fõszereplõje felismerhetõ. Ellentétben az „ügynökvadá-
szattal”, nekem nem célom a megnevezés útján történõ „leleplezés”. A „hálózati ember”
jelensége érdekel, ezért a szövegben végig elsõ fedõnevén szerepeltetem. Bárhogyan is viszo-
nyult szerepéhez, számunkra, utólagos vizsgálódók számára a hálózati ember sajátos identitás-
sal bír, amit a valóságostól, a „nyílttól” eltérõ név is kifejez, meglehet, a legjellemzõbb módon.

LÁTÓKÖRBEN
„Kátai Györggyel” elõször az általa leghosszabban megfigyelt „célszemély”, ifj. Antall József
állambiztonsági aktájának irataiban találkoztam. Az alábbiakban a rendelkezésre álló külön-
féle iratok segítségével a hálózati ember sajátosan hálózati életútját próbálom rekonstruálni,
amelynek kezdetét, szakaszait és vége(i)t elsõdlegesen a hálózatot létrehozó, mûködtetõ,
„építõ” intézmény konstruálja. „Kátai György” nem megszületik (mondjuk 1931 decemberé-
nek elején Budapesten, mint a vele egy testben élõ „valóságos” személy), hanem megalkot-
ják. 1960. augusztus 5-e, amikor beszervezési nyilatkozatot ír alá, fedõnevet kap („Kátai
György”, a hálózatban ezt használja saját kezû aláírásaként), kioktatják a konspiráció szabá-
lyaira, meghatározzák számára a módot, ahogyan az intézménnyel kapcsolatot tart, és elõírják
elsõ feladatait, csak bizonyos tekintetben a hálózati ember születésnapja. Más tekintetben
egy konstrukciós folyamat, a hálózati ember „felépítésének” sikeres végpontja. A már koráb-
ban keletkezett akarat ölt testet ebben a naphoz, órához köthetõ aktusban.

A „hálózati ember” felépítésének (nemzésének) elsõ mozzanata, amikor valóságos személye
az állambiztonsági szervek „látókörébe kerül”. Nem, vagy csak ritkán tudatos keresés
eredményeképpen, inkább és jellemzõen véletlenszerûen. A Belügyminisztérium II. Politikai
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3 Nádas (1995); Kenedi (2000) 195–203. p.; Esterházy (2002); Garton Ash (1997).
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Nyomozó Fõosztálya 5. (belsõreakció-elhárító) osztálya4 1957-ben úgynevezett bizalmas nyo-
mozást kezdeményezett ifj. Antall József, a Toldy Ferenc Gimnázium magyar–történelem szakos
tanára ellen.5 1956-os „ellenforradalmi tevékenységgel” és nyugati kémkapcsolatokkal gya-
núsították, ügye pedig egy úgynevezett kombináció része volt. Esetleges letartóztatásával kí-
vántak nyomást gyakorolni apjára, id. Antall Józsefre, volt kisgazda miniszterre és pártveze-
tõre, akit viszont beszervezni, s egykori párttársai ellen ügynökként felhasználni akartak. A
fia elleni vizsgálatok elsõ jeleire id. Antall egykori társutas politikai kapcsolataihoz (elsõsor-
ban Dobi Istvánhoz, az Elnöki Tanács elnökéhez) fordult, s így sikerült megakadályoznia a le-
tartóztatást. A BM központi szervei azonban nem hagytak fel a nyomozással, hanem a Buda-
pesti Rendõr-fõkapitányság Politikai Nyomozó Osztályának munkatársaira „osztották le” a
feladatot. Mivel ifj. Antall „latens politikai amnesztiája” a hamarjában összegyûjtött 1956-
os „cselekményeire” vonatkozott, a budapesti nyomozóknak azt kellett volna bizonyítaniuk,
hogy a Toldy ifjú tanára folyamatosan ellenséges tevékenységet folytat, államrend elleni szer-
vezkedést, esetleg izgatást. Állandó külsõ megfigyelése csak részben volt megoldható (például
lakásának lehallgatásával, postája figyelésével), ezért a budapesti osztály ügynököket he-
lyezett Antall köré. Az apja körül forgolódó régi hálózati embereket erre a feladatra kevés-
nek tartották az idõsebb Antall igen óvatos és gyanakvó természete miatt. Sikerült viszont
Antall bizalmába férkõznie osztálya egyik tanulójának és egy tanárkollégájának, akiket az
állambiztonság intenciójára helyeztek a Toldyba.

„Egri Gyula” tanár és „Kerekes János” tanuló eredményesen, rendszeresen és megbízha-
tóan dolgozó ügynökök voltak, a tanár gyorsan bizalmas személyes barátságba került Antall
Józseffel – látszatra tehát a célpont „be volt kerítve”. A nyomozást vezetõ Kállai Lili rendõr
százados azonban nem érte be ennyivel. Antallt – jelentései szerint – különlegesen veszélyes,
elszánt, okos, körültekintõ „ellenségnek” tekintette, akinek látszólagos passzivitása különféle
titkos tevékenységeket, makacs ellenállást takar. Azt is feltételezte, hogy Antall 1956-os tevé-
kenysége nem merült ki az addig felderítettekkel: akkori iskolája, az Eötvös József Gimná-
zium forradalmi bizottsági tagságával (esetleg elnökségével), néhány Somlyó-hegy környéki
faluban elmondott beszéddel, meg november 4-e utáni „famulusi” buzgólkodásával apja és a
kisgazdapárt vezetõi körül. Kállai százados ezért folyamatosan arra törekedett, hogy Antall
köré további informátorokat építsen be, hogy tevékenységének további részleteit megvilágít-
sák, valamint az addigi ügynököket is ellenõrizzék. A hatóságot felette jellemzõ „öngerjesztõ”
aktivitást az Antall-ügy e szakasza valóságos állatorvosi lóként mutatja. Az eredmények azon-
ban, ahogyan általában, elmaradtak a várttól.

Az állambiztonság elsõ lépésként megelégedett volna Antall tanári pályáról való eltiltásával,
de még e tanári állásra is nagyobb veszélyt jelentett a gimnázium igazgatóhelyettesének felje-
lentõi hevülete, mint a célpont körüli hálózat esetenként féltucatnyi tagjának aprólékos
munkája. Antall sikeres szolidaritási (ellen)hálózatot szervezett maga körül vele rokonszenvezõ
kollégákból, alsó- és középszintû szakigazgatási apparátcsikokból, s még ott feszült felette az apja
kifeszítette politikai védõernyõ is. Ha érettségizõ diákjai 1959 júniusában felszabadult jókedvük-
ben nem tépnek szét pár orosz nyelvi tankönyvet, nem rongálják meg egy tanterem politikai deko-
rációját, nem valószínû, hogy sikerül kirúgatni. Apja ismételt közbenjárására azonban Antall
továbbra is értelmiségi munkakörben maradt. Mindez tovább tüzelte Kállaiékat.

Antall ismerõsi-baráti körének minél pontosabb „feltérképezése” a nyomozás egyik fõ vo-
nala volt. A Toldy tanári karához tartozó „Egri” lehetõségeit erre nem tartották elégségesnek
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5 Errõl részletesen lásd Rainer (2002).
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– „Egri” viszont alkalmasnak tûnt a további ügynökjelöltek körüli tapogatózáshoz. Ha kéthe-
tente Antallról adott jelentéseiben egy-egy új név bukkant fel, rendszeresen utasítást kapott,
hogy részben Antalltól, részben más csatornákon keresztül, esetleg személyes megismerke-
dés, „kapcsolat” útján szerezzen az illetõrõl további adatokat. 

„Kátai” neve korábban az Antall-ügy semmilyen iratában nem bukkant fel, és az elsõ õt
említõ jelentések értékelései sem utalnak arra, hogy korábban látókörbe került volna. „Egri
Gyula” 1958. szeptember 30-án rendkívüli találkozót kért Kállai századostól, s beszámolt
neki arról, hogy Antall József felolvasta neki és egy tanárkollégájának Pali nevû, Franciaor-
szágba disszidált barátja levelét. Antall szerint „Pali” neve szerepelt a Bibó–Göncz-perben,
a levelet pedig nem neki írta, hanem egy bizonyos „Gyurinak”. A nyomozók hamarosan azo-
nosították „Palit” Tar Pállal, Antall egykori piarista gimnáziumi osztálytársával, aki annak
idején valóban Gönczék segítségével emigrált.6 Kállai nyomban utasította ügynökét „Gyuri”
kilétének kiderítésére. Ez heteken belül meg is történt: 1958 októberében a Belvárosi Kávé-
házban Antall megemlítette „Egrinek” „Kátai György” (valódi, teljes) nevét. Jelentésében az
éles elméjû „Egri” nyomban hozzáfûzte: „Valószínûnek látszik, hogy ez az a [„Kátai
György”], aki Antall franciaországi levelezéseinek közvetítõje.”7

A hazai személyi „kapcsolatok” feltérképezése így kulcsot adott a nyomozás egy másik fõ
vonalához: Antall külföldi kapcsolataihoz. Egy Antallhoz hasonlóan „veszélyes”(nek tartott)
ellenség egyrészt eo ipso rendelkezik külföldi (valószínûleg: kém-)kapcsolattal, másrészt,
mivel „konspirálja” azt (más nevén kapja leveleit), a kapcsolat eleve gyanús, veszélyes, való-
színûleg kémjellegû. Tar Pálról, a párizsi kereskedelmi akadémia hallgatójáról ráadásul
számos jelentés feküdt a hírszerzés dossziéiban.8 „Kátai” érdekessége tehát már akkor vitán
felül állt, amikor még semmit sem tudtak róla azon kívül, hogy „Kedves Gyuri! Kedves Gye-
rekek!” megszólításokkal leveleket kap Párizsból.

Pár héttel késõbb Antall megmutatta „Egrinek” Tar egy római képeslapját, amelyen ott volt
„Kátai” lakcíme is, majd egy mintatanításon személyesen is összetalálkoztak – így derült ki,
hogy egy rákospalotai gimnázium történelemtanára. S ami még fontosabb: „Antallt igen jó és
kedves barátjának mondja. Osztálytársak voltak a gimnáziumban és évfolyamtársak az egyete-
men. Antallnál jóval csekélyebb képességû ember, aki teljesen Antall hatása alatt áll.”9 Et-
tõl kezdve „Egri” feladatai között folyamatosan szerepelt a „Kátaival” való kapcsolat tar-
tása. Nekilátott a hatóság is: beszerezték „Kátai” adatait, és levélellenõrzés alá helyezték.

„Egri” hamarosan újabb láncszemekkel szolgált Antall és „Kátai” kapcsolatáról. „1958.
december 27-én találkoztam Antall Józseffel […] elmondta, hogy lehetõség van közös mun-
kára az Országos Levéltárban, de itt [„Kátai Györggyel”] (akit be akarunk vonni a munkába)
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6 Egri Gyula fedõnevû ügynök (a továbbiakban az ügynököt idézõjelekbe tett fedõnevén szerepeltetem) jelentése,

szeptember 30. Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára (a továbbiakban ÁBTL), O-11386/1. 294–295. p.

7 „Egri Gyula” jelentése, 1958. október 23. Uo. 320. p.

8 Különösen a Párizsban élõ Roger (más iratokban: Roge, sõt Rogée) fedõnevû ügynök jelentéseiben, ÁBTL MT

499/1–3. köt. Roger 1957–59-ben dolgozott Párizsban a magyar hírszerzésnek, 1951-tõl 1957-ig pedig az

államvédelem belsõreakció-elhárító részlege Faragó fedõnevû, a kisgazda vonalra állított ügynöke volt. (A koalí-

ciós idõkben kisgazda képviselõ volt.) Mielõtt külföldre távozott volna, többek között id. Antall Józsefnél is

búcsúlátogatást tett, aki üzenetet küldött vele Kõvágó Józsefnek (Faragó fn. ügynök jelentése id. Antall-lal foly-

tatott beszélgetésérõl, 1957. február 22. ÁBTL O-14820/2. 24. p. – „Faragó-Roger” id. Antallnak húsz éve

barátja volt, a háború alatt részt vett a lengyel és zsidó menekültek segélyezésében). „Rogerrõl” lásd Tar

(2003) 31. p.

9 „Egri Gyula” jelentése, 1958. november 13. ÁBTL O-11386/1. 342. p.
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nem tanácsos megjelenni, mert többen felismerhetik. Antall elbeszélése szerint [„Kátai”]
az ellenforradalom idején az Országos Levéltárat megszállva tartó fegyveresek parancsnoka
volt, géppisztollyal járkált az épületben, és több kérdésben utasításokat adott a levéltár ve-
zetõinek. Antall szerint [„Kátai”] azért jár most fekete szemüveggel és növesztett bajusszal,
hogy ne ismerjék fel.”10 A könnyen kapcsolatot teremtõ, Antall barátságát és saját 56-os
múltját a rokonszenv megteremtésére ügyesen felhasználó „Egri” „Kátaival” is hamar jó vi-
szonyba került. „Kátait” „igen óvatos, körültekintõ embernek lát[ta], aki Antallt a beszélge-
tés alatt is állandóan óvatosságra intette, bár mindenben egyetért vele”,11 Antall viszont
megállíthatatlanul mesélte kettejük barátsága, 56-os közös dolgaik történetét. Az Országos
Levéltárban 1956. november 3-án lezajlott akció mind több résztvevõjének neve hangzott el.
Sokat sejtetõ utalások arra, hogy ott Antall, „Kátai”, Tar, az akciót vezetõ H. József volt rendõr
alezredes „titkos, a Szovjetunióra és a népi demokráciákra vonatkozó” anyagokat kerestek,
hogy emiatt „nyugati követségek is érdeklõdtek”. Hogy ha kitudódna, „kötelet kapnának”.12

„Kátai”, tette hozzá Antall, azóta is „az én titkárom és levéltárosom” – õrzi az Antall család
bizalmas iratait.13

Ennyi hasznosítható adat nyomán „Kátai” természetesen felkeltette Kállai százados figyel-
mét – elõször azonban mint „célszemély”, Antall szervezkedésének tagja. Antall „iskolán
kívüli kapcsolatainak” feltérképezésére ebben az idõben egy másik gimnáziumi történelem-
tanárt szemeltek ki beszervezésre, aki Antall egyetemi évfolyamtársa volt.14 T. Ferenccel 1959
nyarán érintkezésbe is léptek, ám õ azonnal elmondta az esetet Antallnak (és „Egrinek”), így
beszervezése meghiúsult. Szeptemberben viszont sikerült ügynököt beszervezni – „Kátai” (!)
mellé, egyik rákospalotai kollégája, A. Attila („Arany”) személyében. Ahogyan T. Ferencrõl,
„Aranyról” is az agilis és elméleti pedagógiai érdeklõdése miatt széles ismeretséggel rendel-
kezõ „Egri” szállította az elsõ adatokat.15 A kombináció harmadik eleme az 1956. november
3-i országos levéltári akció vezetõje, H. József volt rendõrtiszt volt. H. 1945 után kriminalisz-
tikai szakértõ volt a rendõrségen (ilyen minõségében „átdolgozott” az államvédelemnek is), a
Rajk-ügy kapcsán letartóztatták és internálták. 1951–55 között Harmath fedõnéven az állam-
védelem ügynöke volt (szabadon bocsátása után munkásként dolgozott). 1955–56-ban az Or-
szágos Levéltárban alkalmazták, itt ismerkedett meg Antall-lal. A forradalom elõtt reaktivál-
ták mint rendõrtisztet, 1956 után egy külkereskedelmi vállalat osztályvezetõje és MSZMP-tag
lett. Antall azonban barátainak azt mesélte, hogy H-t õk (a kisgazdapárt) „küldték” 1956-ban
a rendõrségbe, sõt azt állította, hogy írásos menlevelet adtak neki egy esetleges rendszerváltás
esetén „tisztaságát” dokumentálandó.16 H. Józsefet eleinte Antall, „Kátai” és Tar levéltári
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10 „Egri Gyula” jelentése, 1959. január 2. Uo. 383., 388. p.

11 „Egri Gyula” jelentése, 1959. február 21. Uo. 417–419. p.

12 „Egri Gyula” jelentése, 1959. július 17. ÁBTL O-11386/2. 164–172 p.

13 „Egri Gyula” jelentése, 1959. július 2. Uo. 153–154. p.

14 „Egri Gyula” jelentése, 1959. június 5. Uo. 100–101. p.

15 „Arany” 6-os (hálózati nyilvántartó) kartonja, ÁBTL 2. 2. 2. – Arany B- (beszervezési) és M- (munka-) dossziéi az

ÁBTL munkatársainak tájékoztatása szerint a gyûjteményben nem találhatók, 1961 júliusában „hírszerzõi lehetõ-

ségének megszûnése” miatt foglalkoztatása megszûnt. A B- és M-dossziékról lásd Petrikné (1999) 49–50. p.

16 H. Józsefre vonatkozóan lásd „Egri Gyula”  jelentése, 1959. július 17. ÁBTL O-11386/2. 164–172 p.; 1959.

július 23. Uo. 181. p.; 1959. december 3. Uo. 281–285. p. stb. Lásd még H. József „tudományos kutató” tanú-

kihallgatási jegyzõkönyvét, 1955. december 8. ÁBTL V–142748/86. sz. dossziét, illetve „Harmath” 6-os (hálózati

nyilvántartó) kartonját, ÁBTL 2. 2. 2. „Harmath” B- és M-dossziéja az ÁBTL munkatársainak tájékoztatása

szerint a gyûjteményben nem található.
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akciójára vonatkozó információk miatt keresték.17 Késõbb olyan adatok érkeztek, hogy H. vala-
mikor 1957-ben disszidálni akart Antallék segítségével.18 „Egri” jelentései ugyanakkor azt a
benyomást keltették, hogy H. azóta is szoros barátságban van Antall Józseffel. Ez valószínûleg
túlzás volt, de Kállai százados és felettesei ekkor már mindenáron reaktiválni szerették volna
H.-„Harmathot”, a hálózati embert. Különösen nagy buzgalmat mutattak akkor, amikor H.
„tapogatózó” jellegû kihallgatásainak híre nagy riadalmat váltott ki Antallból és „Kátaiból”.19

A tapasztalt H. azonban nyomban felfedte Antallnak a beszervezési kísérletet, biztosítva õt
arról, hogy hallgatni fog, s nyilván számított arra is, hogy Antall gyorsan elterjeszti a hírt.
Párttagsága, vezetõ beosztása, belügyi kapcsolatai védelmében és fõleg a „hálózat” belsõ me-
chanizmusainak ismeretében H. nyugodtan dekonspirálhatott – tudta, hogy a beszervezést így
biztosan meghiúsítja, és nem kell félnie a felelõsségre vonástól.

Az 1959 elején kibontakozó nagy kombináció az Antall-féle szervezkedés operatív fel-
derítésére tehát 1960 kora nyarára ha nem omlott is össze, de megrekedt. T. tanár és H. osz-
tályvezetõ beszervezése kudarcba fulladt. Valami eredményt azonban fel kellett mutatni.
„Kátai György” még az Antall-féle „szervezkedés” feltételezett résztvevõje volt, amikor
1959. július 23-án „Egri” – tartója utasítására – külön jelentésben jellemezte. Elsõsorban
szorongó, zárkózott, óvatos természetét emelte ki, amelynek okát az 1956-os eseményekben
való részvételében, az esetleges felelõsségre vonástól való félelmében látta. „Az az érzé-
sem, hogy [„Kátai”] gyáva és nem nagyon kezdeményezõ ember. Ugyanolyan reakciós õ is,
mint Antall (bár nem olyan arisztokratikus és szélsõséges beállítottságú), de nincs benne
bátorság. Családja miatt is sokkal óvatosabb.”20 Ehhez hozzátett még néhány magánéleti
jellegû kompromittáló adatot. „Egri”, aki ekkor már több mint egy éve dolgozott a hálózat-
ban, pontosan tudta, mi érdekli az állambiztonságot. Kállai százados megjegyzése elsõ al-
kalommal tartalmazta a „beszervezés” szót: „Kátairól” „jellemzést abból a célból kértem,
hogy tanulmányozzam emberi és jellembeli tulajdonságait. Tekintettel arra, hogy ügynö-
künk mint gyáva, meghunyászkodó, aki fél a felelõsségre vonástól, jellemzi [sic!] esetleges
beszervezésre alkalmas lehet.”21 A beszervezéshez szükséges további adatok beszerzése
majdnem egy évig húzódott, s csak H. dekonspirációja után született határozat arról, hogy
az akciót végrehajtják.22
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17 Az Antall-ügy 1959-es operatív tervei, a végrehajtásról szóló beszámolók ÁBTL O-11386/1. 393–394. p.; uo.

O-11386/2. 22–35., 410–413., 473–477. p.

18 Az állítólagos disszidálást „kivitelezõ” személyt, az állambiztonság 1953 (más forrás szerint 1945) óta aktív ügy-

nökét, „Végh Ferencet” 1960 elején õrizetbe vették befolyással való üzérkedés és államtitoksértés vádjával.

„Végh” korábban állítólag valóban jelentette, hogy H. disszidálni akar, de akkor nem találták kellõen szavahi-

hetõnek. Lásd ÁBTL V-148314., illetve O-11386/2. 410–413., 438–444., 473–477. p.

19 „Egri Gyula” jelentése, 1960. február 16. ÁBTL O-11386/2. 339–341. p.; 1960. március 17. Uo. 363–364. p.;

1960. május 19. Uo. 395–398. p.

20 „Egri Gyula” jelentése, 1959. július 23. ÁBTL M-25787/1. 331–332. p. Ez a jelentés csak kézzel írott formá-

ban maradt fenn, s valószínûleg nem helyezték el semmiféle dossziéban. Minden bizonnyal „Kátai” beszerve-

zési tervében, a róla készített környezettanulmányban hasznosították „Egri” megállapításait.

21 Uo.

22 Beszervezés céljából való tanulmányozásáról lásd a tartói megjegyzést. „Egri Gyula” jelentése, 1960. április 22.

ÁBTL O-11386/2. 383–387. p.
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BESZERVEZÉS
A beszervezés idõpontjára az állambiztonság már jelentõs számú adattal rendelkezett a kisze-
meltrõl. Ezeket teljes körben nem ismerjük, mert a beszervezési (B) dosszié sorsa isme-
retlen.23 Az adatok legnagyobb része nyilvánvalóan hálózati emberektõl származott: „Egri”,
illetve a kolléga, „Arany” jelentéseibõl, a többi különféle nyilvántartásokból. Ezek sem
„Kátai Györgyrõl”, a civilrõl szóltak, hanem a potenciális hálózati emberrõl. Vagyis két irány-
ban torzítottak: hangsúlyozták a reá vonatkozó, hatósági szempontból kompromittáló adaléko-
kat, illetve a beszervezendõ néhány jellembeli tulajdonságát. Ezenkívül azt részletezték, hogy
„Kátai” milyen „hírszerzõi” lehetõségekkel rendelkezik a neki szánt sajátos munkaterületen:
ez az akkor épp Árvai fedõnéven futó Antall-ügy, illetve a budapesti tanárok körében vég-
zendõ „elhárítás” volt.

„Kátai” a beszervezés idején 28 éves múlt. 1931-ben Budapesten született, apja magán-
tisztviselõ volt, anyja háztartásbeli, vagyis a család középosztálybelinek mondható. Erre utal
az is, hogy elemibe a XII. kerületbe járt (feltehetõleg akkori lakhelyük közelébe), középisko-
lába pedig az 5. osztálytól (vagyis 1945-tõl) a budapesti Piarista Gimnáziumba. Az államosí-
tás után Ady Endrérõl elnevezett gimnázium tanulója maradt, és 1950-re, amikor a Piarista
Gimnázium újra megkezdhette mûködését, „Kátai” (Antall-lal együtt) leérettségizett. Egy
évig a MÁV-nál dolgozott anyagkönyvelõként, majd 1951-ben felvették az ELTE Bölcsészet-
tudományi Karára, filozófia–történelem szakra. Akárcsak Antall, „Kátai” is viszonylag korán,
21 éves korában nõsült, három évvel késõbb lánya született. Antall lakásához nagyon közel,
a Belváros szívében, a Kossuth Lajos utcában laktak. Pontosabban: egy Kossuth Lajos utcai
polgári lakás cselédszobájában élt feleségével és gyermekével, a lakás többi részét özvegy
édesanyja foglalta el, ami nyilvánvaló lefojtott feszültségek és kirobbanó konfliktusok forrása
volt.24 Figyelemre méltó, hogy „Kátai” apja 1947-tõl az MKP, illetve az MDP tagja volt, és az
Állami Ellenõrzési Központban dolgozott revizorként egészen 1950-ben bekövetkezett halá-
láig. Miután diplomát szerzett, „Kátai” egy óbudai általános iskola tanára lett – itt dolgozott
1956-ban is, itt választották az iskolai Forradalmi Bizottság elnökévé. 1957-ben ment át a
rákospalotai gimnáziumba.25

„Egri” jelentései azt érzékeltették, hogy bár „Kátait” szoros barátság fûzi Antall Józsefhez,
kettejük viszonyát szembeötlõ egyoldalúság jellemzi. Antall az abszolút domináns fél, kettejük
történeteit is kizárólag õ konstruálja, „elõad”, míg „Kátainak” a rezonõr szerepe sem igen jut,
leginkább hallgató.26 Az éles szemû „Egri” azt is felfedezte, hogy emiatt feszültség figyelhetõ
meg „Kátai” viselkedésében. Láthatóan tartott attól, hogy 1956-os tevékenysége miatt felelõs-
ségre vonhatják, s bosszantotta Antall kifogyhatatlan locsogása az akkori dolgokról, ahogyan
újabb és újabb részleteket mesél el, állandóan ismételgetve, értékelve önmagát, önmagukat –
alaposan felnagyítva szerepüket. „Kátait” nyilván zavarta ez a magabiztosság az apa politikai
védernyõje oltalmában – ami viszont adott esetben õt nyilván nem védené meg.27
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23 „Kátai György” beszervezési (B) dossziéja az ÁBTL munkatársainak tájékoztatása szerint a gyûjteményben nem

található.

24 Hanák Gábor közlése 2004. júliusi beszélgetésünk során.

25 Minderre a legfontosabb forrás a beszervezéskor adott terjedelmes vallomás, lásd [„Kátai György”] kihallgatási

jegyzõkönyv, 1960. augusztus 5. TH O-11386/2., saját kezû feljegyzés (csak másolatban maradt fenn), uo., illet-

ve elsõ jelentés, Kátai György fn. ügynök jelentése, 1960. augusztus 15. Uo.

26 Hasonlóképpen emlékezett „Kátaira” Antall József unokahúga, Héjj Edit és Jeszenszky Géza is 2003. júniusi

beszélgetésünk során.

27 „Egri Gyula” jelentése, 1959. november 20. ÁBTL O-11386/2. 271–274. p.
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Lehetséges, hogy a beszervezõk „Aranytól” többet tudtak „Kátai” 56-os dolgairól, mint
„Egritõl”, hiszen egy gimnáziumban tanítottak, s késõbb „Kátai” barátjaként említette õt.28

De bizonyosan csak az Országos Levéltárban történteket ismerték, meg azt, hogy „Kátai” és
Antall József sok idõt töltött akkor együtt. Kállai Lili és kollégája, Papp Imre százados való-
színûleg ennél is nagyobb figyelemmel tanulmányozta a „Kátai” szorongásáról és félelmérõl
szóló jelentéseket. Hogy négy évvel az eseményeket követõen, két (igaz, részleges) amnesztia
után még mindig elváltoztatott külsõvel él (fekete szemüveg, bajusz, szakáll), azt sejtette,
hogy ezen a ponton sebezhetõ lesz. Tudtak „Kátai” tudományos ambícióiról, törekvésérõl,
hogy egyszerû középiskolai tanárnál többre vigye, s feltételezhették, hogy a titokkal terhes
„múltat” az elõbbre jutás akadályaként fogja fel. Okoskodhattak úgy, hogy ezt a múltat kész
lesz feláldozni, megtagadni annak érdekében, hogy kielégíthesse általános és tudományos
karriervágyait.

Az állambiztonsági szervek hálózatának kiépítését és mûködtetését az ötvenes–hatvanas
évek fordulóján még csak különbözõ alsó szintû utasítások szabályozták,29 az oktatás jobbára
szovjet tananyagok fordításaira épített, az átfogó (miniszteri szintû) szabályozásra csak egy
évtizeddel késõbb került sor.30 Az alapvetõ munkamódszerek, -fogások, technikák és a termi-
nológia azonban vajmi keveset változott. A hálózat, vagyis az állambiztonsági szervek „titkos
segítõtársainak összessége”, akik „szervezetszerû, tartós, folyamatos, tervszerû és titkos kap-
csolatban állnak az állambiztonsági szolgálattal”,31 elsõsorban információforrásul szolgált.
(Ritkábban valós vagy megtévesztõ információk közvetítésére is felhasználták.) Beszervezésre
három „alapon” kerülhetett sor: ún. hazafias alapon (politikai meggyõzõdésbõl), anyagi érde-
keltség alapján (fizetett informátor) és terhelõ-kompromittáló adatok alapján, magyarul zsa-
rolás útján. „Kátai” esete ez utóbbira példa.

A beszervezésre való kiválasztás ideális esetben négy alapfeltétel együttes meglétét téte-
lezte fel: a célirányosságot (vagyis a hálózat bõvítése valamilyen cél érdekében történik,
s nem önmagáért, a statisztika javításáért stb.), a jelölt alkalmasságát, megbízhatóságát és a
titkos együttmûködés kialakításának megfelelõ feltételeit. Közülük az alkalmasságnak kulcs-
szerepe volt, mégpedig két vonatkozásban: rendelkezik-e a jelölt megfelelõ „operatív lehetõ-
ségekkel” (kapcsolatokkal, beosztással stb.), illetve milyenek a személyi tulajdonságai (intel-
ligencia, személyi-családi körülmények, egészségügyi állapot – beteg, ideggyenge személyt a
szabályok szerint nem lehetett beszervezni –, világnézet – ellenséges világnézetût csak komp-
romittáló vagy terhelõ alapon stb.). Az erre vonatkozó tananyagok szerint „a kiválasztás elvei
dialektikus egységet alkotnak. Amennyiben a követelmények közül bármelyik is hiányzik,
a beszervezéstõl el kell állni.”32

Beszervezést az állambiztonság mindig a jelölt természetes környezetétõl távol hajtott végre.
Terhelõ alap esetén az úgynevezett titkos õrizetbe vételt ajánlották, amikor az illetõ környezete
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28 „Arany” jelentései nem ismertek, mivel M-dossziéja az ÁBTL munkatársainak tájékoztatása szerint nem talál-

ható.

29 Az ügynökség beszervezése, 1955. ÁBTL ÁB 1184. Az oktatási anyagokról lásd Jobst (2004) 304–307. p.

30 MNK Belügyminiszter 005/1972. sz. parancs. Az állambiztonsági szervek hálózati munkájának alapelvei. Kiad-

va 1972. április 5. Az állambiztonsági operatív munka alapjai és titkos nyomozati (operatív) eszközei. 1–4. köt.

BM Tanulmányi és Propaganda Fõcsoportfõnökség, 1976.

31 Lakatos Sándor–Mulik László: Az állambiztonsági munkában felhasználható operatív erõk, eszközök és alkalma-

zott módszerek, a hálózat szervezése. Jegyzet a BM Tartalékostiszt-képzõ Iskola hallgatói részére. Budapest, 1998,

BM Könyvkiadó, 1988. ÁBTL ÁB anyag 848. sz. 51. p.

32 Uo. 61. p.
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nem szerez tudomást a letartóztatásról.33 Ebben az esetben nem tud elõzetesen felkészülni,
nem tud senki a vele történtekrõl, ezért biztonságérzete csökken, elszigeteltsége viszont
„megvilágítja az állambiztonsági szervek elõkészítõ munkájának körültekintõ voltát. Ez ked-
vezõ hatást kelthet benne” – vélte egy kései tankönyv, hozzátéve, hogy ez garancia arra is,
hogy biztonságát is szavatolni tudják.34 A jelöltet a vizsgálati eljárás lefolytatására jogosult
állambiztonsági szerv hivatali épületének egy erre a célra elõkészített helyiségébe szállítot-
ták. Itt a személyi adatok felvétele után szabályos gyanúsítotti kihallgatás vette kezdetét,
amelynek célja a teljes és felderítõ jellegû vallomás volt, a terhelõ alapon történõ beszerve-
zés fõ pillére. Ha ezt a jelölt megtagadta, vagy a beszervezõ megítélése szerint nem mondott
el mindent, akkor a beszervezés folyamata megszakadt, az aktus meghiúsult.35

„Kátai György” beszervezését elõször 1960. júliusi vidéki tartózkodására akarták idõzíteni,
amikor iskolája tanulóival Tolna megyébe ment kukoricacímerezõ (építõ)táborba.36 Ezt a kissé
kalandos és kockázatos eshetõséget (ez esetben valami ürüggyel kellett volna eltávolítani a
táborból, ahonnan kollégái értesíthették volna családját) elvetették, és jóval inkább bevált,
klasszikus módszerhez folyamodtak. Hazaérkezése után július utolsó napjaiban tartalékos ka-
tonai szolgálatra hívták be Pétervásárára, légvédelmi-légoltalmi kiképzõ alakulathoz. Innen
augusztus 4-én a közeli Egerbe vitték, ahol a BRFK Politikai Nyomozó Osztályának munka-
társai két napon keresztül hallgatták ki. „Kátai György” a második napon aláírta kihallgatási
jegyzõkönyvét, saját kezûleg papírra vetette beszervezési és titoktartási nyilatkozatát, közöl-
ték vele feladatait általánosságban és a következõ napokra vonatkozóan konkrétan, megkapta
(vagy maga választotta) fedõnevét, a beszervezést végzõ Papp Imre százados írásos jelentésbe
foglalta a történteket, három nap múlva az ügynök 6-os (nyilvántartó) kartonját kitöltötték,37

Tihanyi Sándor alezredes osztályvezetõ aláírta, megnyitották hálózati dossziéit – a „Kátai
György” fedõnevû ügynök megszületett.

A részletek ismeretlenek. Egy eredetileg valószínûleg saját kezûleg írott önvallomás csak
egy néhány héttel késõbbi másolatban maradt fenn.38 Ennek alapján kikövetkeztethetõ, hogy
a kihallgatások 1956-ra és a közvetlenül rá következõ hónapokra összpontosítottak. „Kátai”
már ekkor többet mondott, mint ami „Egri” jelentéseibõl összeállítható volt – de csak vala-
mivel. Írt arról, hogy november 4-én fegyvert fogott (igaz, csak pár órára), hogy egy darabig
rejtegette Tar Pál pisztolyát, hogy Antall-lal együtt részt vett letartóztatottak családjainak se-
gélyezésében, hogy a forradalom után Antall kapcsolatot tartott fenn nyugati újságírókkal.
A kihallgatási jegyzõkönyv kelte 1960. augusztus 5-e – terjedelmébõl ítélve azonban inkább
kétnapi faggatás rendszerezett „eredménye”.39 Valószínû, hogy az önvallomás az általános
jellegû „beijesztés” nyomán született, a kihallgatások során azonban nyomásgyakorlásra
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33 Titkos õrizetbe vétel. Oktatófilm, 9’. BM Filmstudió, é. n. ÁBTL  4. 9. 12. A belügyi-állambiztonsági oktató- és

felvilágosító filmekrõl lásd Baracsi (2004).

34 ÁBTL ÁB anyag 848. sz. 61–67. p.

35 Uo. 69. p. A beszervezésekrõl sok érintett visszaemlékezése ismert, bár elsöprõ többségben meghiúsult próbál-

kozásokról. Lásd Kõrösi–Molnár (1999); Molnár (2004), 148–163. p. Adatok hiányában csak valószínûsíthetõ,

hogy a sikertelen beszervezések száma jelentõsen felülmúlta a sikeresekét.

36 „Egri Gyula” jelentése, 1960. június 24. ÁBTL O-11386/2. 493–495. p. A jelentésen külön tartói megjegyzés

tartalmazza a beszervezést.

37 „Kátai György” 6-os (hálózati nyilvántartó) kartonja, ÁBTL 2. 2. 2.

38 Vallomás az ellenforradalomról és az utána lejátszódott eseményekrõl. Másolat, 1960. szeptember 27. ÁBTL

O-11386/2. 519–528. p.

39 [„Kátai György”] kihallgatási jegyzõkönyve, 1960. augusztus 5. Uo. 453–460. p.
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felhasználtak részletinformációkat is. Például „Kátai” azt írta, hogy a levéltárba annak anya-
gát megmentendõ mentek, a jegyzõkönyvben céljukat már abban jelölte meg, hogy az 1945
utáni vezetésre nézve kompromittáló iratokat akarták megóvni a megsemmisítéstõl. Valamivel
több nevet tartalmazott a „fehér segélyrõl”, a kisgazdapárt 1956-os fegyveres õrségérõl, a
november 4-e utáni kibontakozási tervekrõl és a Tar Pállal való kapcsolattartásról szóló rész
is. Az egész jegyzõkönyv középpontjában Antall József állt, rajta kívül bõvebben Tar Pál-
ról és H. Józsefrõl esett szó. A jegyzõkönyv zárórészében „Kátai” úgy fogalmazott: „Az eddig
kifejtett tevékenységemet elítélem és úgy értékelem, hogy helytelenül jártam el. Ebben köz-
rejátszott egyszer társadalmi környezetem, másodszor fõképpen az ellenforradalom idõsza-
kára vonatkoztatva politikai ingadozásaim.”

A korabeli oktatási anyagok ismeretében feltételezhetõ, hogy a kihallgató szerepét nem a
beszervezõ Papp százados játszotta – õ csak jelen volt és figyelt, majd a beismerés megszüle-
tésekor, a várható következmények mérlegelésekor tette meg ajánlatát – vagy ahogy belsõ
használatra fogalmazták, közvetítette a „meghívást”.40 Ugyanezen forrásokból rekonstruálha-
tó a beszervezés hatósági logikája és ideális forgatókönyve. Eszerint az ajánlat elfogadásában
a várható büntetés nagysága a legjelentõsebb ösztönzõ erõ. Lehetséges, hogy a beszervezésre
jelölttel közölték, mennyit kaphat, ez azonban a kihallgatók részérõl is csak becslés lehetett,
hiszen a politikai cselekmények megítélése számos tényezõtõl függött. A levéltári akció és a
segélyezés szervezkedésben való tevékeny részvételnek számított, fegyveres harcban azonban
„Kátai” nem vett részt, a Tarral való kapcsolatban aligha találhattak bármi törvénytelent,
Antall „szervezkedésére” pedig maga sem szolgáltatott semmiféle adalékot. Az 1960-as am-
nesztia után e cselekmények a legrosszabb esetben sem vonhattak maguk után egy-két évnél
több börtönt. A lényeges itt valószínûleg éppen a bizonytalanság és a kiszámíthatatlanság
– az egész szituációé, amelyben a várható büntetés csak egy tétel a többi között. A beszerve-
zéssel kapcsolatos pszichológiai tanulmányok azt feltételezték, hogy a jelöltként a hatóság elé
kerülõ ember pszichés egyensúlya eleve megbomlott, hiszen a „bûn” elkövetése, a büntetés-
tõl való félelem szorongást kelt. Az egyensúlyvesztést súlyosbítja a váratlan letartóztatás
sokkja, az izoláció. Növeli a kihallgatótiszt, aki fokozatosan, „cseppenként” adagolva hozza
tudomására azokat az adatokat, amelyeket a tanulmányozás során szereztek és addigra rend-
szerbe foglaltak. A jelöltben kialakul az az érzés, hogy kihallgatói sokat (vagy mindent) tud-
nak, õ pedig semmit. Végül az érzelmi tûrõképesség határán teljes orientációs zavar keletke-
zik, egyben spontán törekvés lép fel az egyensúly visszanyerésére. Ezt próbálja kihasználni a
beszervezõ úgy, hogy a jelölt az együttmûködés vállalásával nyerje vissza pszichés és környe-
zeti stabilitását. A beismerõ vallomás után (melynek véglegesítése során a korábbiakhoz még
az emlékezeti reprodukció kiváltotta feszültség is hozzájárul) általában rövid relaxációs szü-
net következett, majd a beszervezõ újra növelni próbálta az emocionális feszültségeket (össze-
foglalja azt, amit mindketten megtudtak), és bedobja a beszervezés lehetõségét mint feloldást.
A korábbiakhoz most a súlyos belsõ motivációs konfliktus kiváltotta feszültségek is hozzá-
adódnak – ezután következik a döntés.41
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40 ÁBTL ÁB anyag 848. sz. Titkos munkatárs. Oktatófilm, 82’. BM Filmstudió, 1962. ÁBTL 4. 9. 11. (A játékfil-

mes eszközökkel készült „tantörténet” köztörvényes bûncselekmény elkövetésével presszionált ügynök beszer-

vezését mutatja be, a módszerek azonban ugyanazok.)

41 ÁBTL ÁB anyag 848. sz. 68–71. p.; Láng György: Büntetõeljárást megelõzõ felderítés eszközei, felhasználásuk

nyomozástaktikai és lélektani problémái (A terhelõ alapon történõ beszervezés taktikájának lélektani sajátosságai).

Budapest, 1973. ÁBTL ÁB anyag 471. sz. (A több száz beszervezési eset tanulmányozásán és interjúkon alapuló

kutatás köztörvényesekbõl verbuvált ügynököket vizsgált.)
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Ha rendelkezésre állna is Papp százados jelentése „Kátai” beszervezésérõl, az elõírások
szerinti sémákba rendezett irat alapján nem tudnánk többet a személyes, átélt történetbõl.
Források híján viszont az utólagos interpretációban a naiv pszichologizálás veszélye kísért:
az elemzõ a feltételezett normális viselkedés sémáiban gondolkodik (megpróbálja elképzelni,
hogy õ maga mit tenne hasonló helyzetben).42 Egyes különleges körülmények ismerete sem
segít. A nagyszámú visszaemlékezésbõl valószínûsíthetõ, hogy a forradalom után értelmiségi
körökben beszédtéma volt a beszervezés eshetõsége. Jelentésekbõl ismert, hogy Antallék
kiváltképp sokat beszéltek errõl, „Kátai” társaságában akadtak olyanok, akik a kihallgatás
szituációját személyesen is átélték. Felkészülhettek tehát – több mint valószínû, hogy „Kátai”
is készült, nyilván azzal a céllal, hogy elkerülje az ügynök „tudathasadásos” és morálisan el-
fogadhatatlan pozícióját. Ennek ellenére történt, ami történt. De mi van, ha nem ennek ellenére
– hanem például éppen ezért?

„Egri” jelentései szerint „Kátai” félt – de „Egritõl” tartói azt várták, hogy félelemrõl je-
lentsen. A jelentésekben szerepel a félelem oka – mégis túl egyszerû lenne annyit mondani:
félt, ezért vállalta, ezért írta alá. A „Kátai” elsõ jelentéseihez készült tartótiszti megjegyzések
egyöntetûen a beszervezés „normalitását” tanúsították, Kállai és Papp századosok nagyon
meg voltak elégedve odaadásával, elsõ jelentései alaposságával. „»Kátai« fedõnevû ügynök a
Papp Imre r. szds. elvtárs által kiadott feladatát jól hajtotta végre, mivel felkereste Antallt, és
olyan magatartást tanúsított, és olyan hangnemben beszélt vele, mint beszervezése elõtt szo-
kott. A magatartásában nem vehetõ észre változás. Eddigi viselkedésébõl úgy látszik, hogy a
hozzánk való viszonya õszinte. Ha a továbbiakban is ilyen magatartást fog tanúsítani, akkor
egy jó ügynök lesz belõle” – jegyezte fel Kállai Lili „Egri” jelentésére, aki „Kátai” pár na-
pos szabadságáról adott hírt.43 Pedig éppenséggel az ellenkezõjére is gyanakodhatott volna.
„Kátai” még beszervezése elõtt levelet írt Pétervásáráról Antallnak, kérvén, hogy szerezzen
neki szolgálat alóli felmentéséhez orvosi igazolást. A K-(levél)ellenõrzés nem hozta ki a leve-
let, õ pedig nem jelentette – pedig nemsokára pontosan ezt a feladatot kapta Papp százados-
tól: kérje meg Antallt, intézze el leszerelését.44 Szabadsága alatt – két héttel beszervezése
után – pedig elmondta Antallnak: egy belügyi alakulatnál szolgál, a falu lakossága csak „kék-
ávósoknak” hívja õket. Azt is hozzátette, hogy „mivel különleges alakulatról van szó, esetleg
megkaparják a múltját, és elõszednek valami levéltári dolgot”.45 (Kiemelés – R. M. J.) Mintha
csak rá akarta volna irányítani a figyelmet arra, ami vele történt, hogy „vallhasson”, ezúttal
barátainak. Azok nem fogtak gyanút. Gondolhatnánk naivan, hogy így „kért segítséget”, kere-
sett feloldást. Vagy éppen a játékot, az újonnan konstruált uralmi viszony játékát élvezte ki:
most õ tud mindent és megfigyeltjei semmit.

MÛKÖDÉS
Nyilvántartó kartonjának tanúsága szerint „Kátait” az Árvai fedõnévvel ellátott Antall-szer-
vezkedés ügyébe szervezték be. Felületesebb ismeretség esetén az ügynöknek feladatul adták
a „kapcsolat elmélyítését” különféle közös tevékenységek, találkozások, beszélgetési témák
elõírásával. Ilyenre „Kátai” és Antall között nem volt szükség: másfél évtizede ismerték egy-
mást, gyakorlatilag együtt, egymás közelében nõttek fel, szinte mindent tudtak egymásról.
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42 Errõl lásd Lackó (2001), különösen 27–66. p.

43 „Egri Gyula” jelentése, 1960. augusztus 26. ÁBTL O-11386/2. 531. p.

44 „Egri Gyula” jelentése, 1960. augusztus 10. Uo. 461–462. p.

45 „Egri Gyula” jelentése, 1960. augusztus 26. Uo. 529. p.
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1960 szeptemberében azért „Kátainak” is kellett összefoglaló jelentéseket írnia kettejük kap-
csolatáról, most már ügynöki jelentések formájában, kiegészítve, „átgondolva” a beszervezés
során felvett vallomásokat. Hasonló összefoglaló jelentéseket, állambiztonsági szempontból
készült „jellemzéseket” írattak vele tanárkollégáiról, feljegyzéseket azokról, akik vallomásai-
ban, elsõ jelentéseiben felbukkantak.46 Ennek a nagyjából 1960 novemberéig tartó folyamatnak
kettõs funkciója volt: a hatóság pontosan fel kívánta mérni ügynöke operatív lehetõségeit,
az ügynöknek pedig fel kellett építenie a hálózati ember új világát. E világot nem kollégák,
barátok, ismerõsök népesítik be, emberek, akikkel véletlenül összefutott, vagy csak hallott
róluk ezt-azt másokkal beszélgetvén, hanem különféle osztályokba sorolt potenciális célszemé-
lyek. Egy részükkel kapcsolatban feladatot kap, mások vonatkozásában kaphat, s némelyekrõl
maga sem tudja, akar-e tõlük valamit (rajta keresztül a hatóság), vagy nem. A hálózati ember sa-
ját mikrovilága az állambiztonság fogalmi és nyelvi kategóriáiba rendezõdik, így új jelentéseket
kap. A kategóriák kívülrõl érkeznek, a mikrovilág részleteinek kialakítása az õ dolga.

A hálózati ember társas kapcsolatvilága új szereplõvel bõvül, a tartótiszttel, akinek a
személye változhat. „Kátai” tartója az elsõ másfél évben beszervezõje, Papp Imre százados,
a BRFK Politikai Nyomozó Osztály belsõreakció-elhárító alosztályának vezetõhelyettese volt,
tõle K. Nagy Imre fõhadnagy vette át, s idõnként Csonka István õrnagy csoportvezetõvel is
találkozott. A találkozások átrendezik a hálózati ember életének idõ- és általános rendjét.
Eleinte két-, késõbb háromhetenként nyilvános helyen (leggyakrabban presszókban) vagy
T (titkos) lakáson találkozik az állambiztonság tisztjével. Erre készülnie kell: a kiadott felada-
toknak megfelelõen emlékezetében rögzíteni az egyes eseményeket, beszélgetéseket, szava-
kat, olykor leírt szövegeket. Családtagjai, környezete elõl eltitkolva a találkozóra jelentést kell
írnia, gyakran többet is – attól függõen, hány különféle feladatot kapott –, kézzel írva, egyen-
ként átlagosan négy–hat oldal terjedelemben, idõnként hosszabban. Nem volt ritka, hogy
„Kátai” ugyanaznapra három-négy irományt is készített. A találkozó alkalmával beszélgetést
folytatott tartójával, egyrészt a jelentéssel kapcsolatban, amelyet a tartó ott helyben elolvasott,
értékelt, kommentált, mint egy beadott dolgozatot. Másrészt egyéb kérdésekrõl is eshetett szó
(beleértve az ügynök munkájával összefüggõ problémáit, magánéleti és egyéb gondjait),
továbbá a feladatokról, illetve azok tágabb összefüggéseirõl. („Ma még kevésbé tudjuk felkel-
teni [az] újabb feladatok iránti érdeklõdést a meglévõ feladatok mindenoldalú megvilágításá-
val” – jegyezte meg egy, a kérdéssel foglalkozó titkos tanulmány sajnálkozva…47) A hálózat
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46 „Kátai György” 1960. augusztus – 1962. december között született jelentéseit 434 lapnyi terjedelmû munka-

dossziéja tartalmazza (ÁBTL M–18729.). Ebben elhelyezték minden kézzel írott eredeti jelentését (a tartótiszt

értékelését, megjegyzéseit, illetve az általa megszabott új feladatokat is kézzel jegyezte rá a jelentésre), valamint

az arról készült gépiratot, amely általában pár nappal késõbb készült, s csak bizonyos kiegészítõ adatokkal volt

bõvebb. Így tartalmazhatta a tartó felettesének kézzel margóra rótt, esetleg a jelentés után géppel hozzátett meg-

jegyzéseit. Minden esetben feltüntették viszont, hogy milyen számot kapott a jelentés, hány példányban készült

a gépirat, azokat hová továbbították, készült-e kivonat, s azt ki kapta. A gépírt jelentés egy példánya mindig a

munkadossziéba került, egy másik általában annak az ügynek a dossziéjába, amelyen az ügynök dolgozott

(számos jelentés viszont nem került ide), egy példány gyakran a tájékoztató részleghez, különféle idõszaki és

tematikus összefoglalók alapanyagául. Gyakran kaptak példányt társosztályok, referensek, a BM-központ illeté-

kes osztálya, szovjet tanácsadók (a jelentésen csak „tadó et.” szerepelt). „Kátai” Antallról szóló jelentései így

megtalálhatók az „Árvai”-dossziékban is, ÁBTL O-11386/2-3. köt. 

47 Balázs Tibor–Sziklai István: A belsõ reakció elhárítási területén foglalkoztatott ügynök vezetésének és nevelésének

néhány pszichológiai sajátossága. /Állambiztonsági tanulmány 1975. 2. sz./ BM Tanulmányi és Propaganda Cso-

portfõnökség, 1975. ÁBTL ÁB anyag, 722. sz.
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építésérõl szóló (igaz, késõbbi) parancs elõírta, hogy a tartótiszt „…a hálózati személy mun-
kájával szemben türelmes, de igényes, emberi problémáival szemben megértõ, segítõkész és
humánus legyen.”48 Még a hálózat pszichológusai is tisztában voltak azzal, hogy az operatív
tiszt érzelmileg akarja szembefordítani az ügynököt korábbi saját világával, ami szorongásos
állapotot, stresszhelyzetet idéz elõ. A tartónak tehát oldania kell ügynöke szükségszerûen
bekövetkezõ konfliktushelyzetét. Máskülönben szakmai munkája látja a kárát: az ügynök
igyekszik saját, már elõzõleg kialakított álláspontját megõrizni, ennek megfelelõen válogat az
információkban.49

„Kátai” az elsõ években tartói megelégedésére dolgozott, átlagosan kéthetente adott négy-
hat oldalnyi jelentést, többnyire Antallról. Ebben az idõben nem csupán baráti együttlétek,
látogatások, séták során találkoztak, hanem együtt tanultak angolul az Antall-lakásban egy
valamikori kollégájuktól. A beszervezését követõ napokban „Kátai” a késõbb megszokottnál
jóval részletesebb jelentést adott Tar Pál menyasszonyának néhány napos budapesti látogatá-
sáról.50 Papp századosék gyorsan levonták a következtetést: az új ügynököt be lehet építeni
Tar és Antall közé, sõt akár „operatív kombinációba” lehet kezdeni vele… Már 1960 novem-
berében új foglalkoztatási tervet készítettek számára, amelynek középpontjában Tar Pál állt.
Tart elõbb Magyarország elleni hírszerzéssel gyanúsították, majd ellenkezõleg, fontolóra vet-
ték beszervezését a magyar hírszerzés hálózatába. „Kátai” ebben az esetben az olyan sze-
mélyes kapcsolat szerepét játszotta (volna), akin keresztül Tar „tanulmányozásához” gyûjt-
hetnek adatokat.51 Ezenkívül „ellenséges kapcsolatai feltérképezése” során mintegy 35-40
személyrõl írt 10-15 soros jellemzést.

Kihallgatásai során „Kátai” felmérhette: Antallról meglehetõsen sokat tudnak az állambiz-
tonság emberei. Ez nemigen lephette meg. Antall szinte rögeszmésen mondogatta, hogy állan-
dóan figyelik, követik minden lépését – sok mindenkire gyanakodott, csak a valóban rá állított
figyelõkre nem. Ha „Kátai” nyugtalan volt (ezt nem tudjuk), Antall-lal kapcsolatban azzal nyug-
tathatta magát, hogy Antallról aligha jelenthet olyat, amit más úton meg ne tudnának. De a ta-
nárkollégákról készített jellemzések, megannyi kis feljelentés, egyértelmûen a hálózati identi-
tás megszilárdulásáról árulkodnak. E többnyire látókörön kívül esõ embereket a hatóság nem
tudta más módon ellenõrizni, vagyis ennyi „ellenséges” ismerõst ilyen konkrét adatokkal nem
lett volna kötelezõ szállítani. E hálózati „Sturm und Drang” korszakában azonban „Kátai”
láthatóan teljesíteni akart. Mindenre figyelt, részletes jelentéseket adott Antall Józseffel folyta-
tott beszélgetéseirõl, Tarnak írott és tõle kapott leveleirõl, közremûködött üzenetek és levelek
Nyugatra csempészésében (miközben az erre vállalkozó civileknek gyakorlatilag csapdát állí-
tott). Készséges és leleményes volt. Maga is kezdeményezett, készített terveket, szélesítette a
hatósági „látókört”. Nem válogatott: lehetett szó szomszédról (aki állítólag fegyvert
rejtegetett),52 egy asszonyról, akinek udvarolni kell (mert edzõ férje levelet csempész Nyugatra),
a gimnáziumi olasztanárokról (akik többnyire volt bencés diákok, olasz kapcsolatokkal),53
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48 MNK Belügyminiszter 005/1972. sz. parancs.

49 ÁBTL ÁB anyag, 722. sz.

50 „Kátai György” jelentése, 1960. szeptember 12. ÁBTL O-11386/2. 510–515. p.

51 Tar Pál dossziéja, ÁBTL KO-8-092/1.

52 „Kátai György” jelentése, 1960. szeptember 21. ÁBTL M-18729.

53 „Kátai György” jelentése, 1961. december 20. Uo. 288. p. (Egy tanárkollégával kapcsolatban fejtette ki, hogy

az olasztanárok külön kasztot alkotnak. Csonka õrnagy meg is jegyezte, hogy erre „majd rá kell épülni”. „Kátai”

még tervet is kidolgozott arra, hogyan lehetne „megközelíteni” az olasztanárokat; ennek középpontjában õ állt,

aki fordításokat adna nekik.)
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a Gyermeklélektani Intézetrõl vagy a Piarista Gimnáziumról, ahová tudományos kutatás
ürügyén kívánt beépülni. Jelentéseinek számos pontja, félmondata, megfogalmazása árulko-
dik arról, hogy szerepjátékai során nagyon tudatosan viselkedett, s fontosnak tartotta, hogy
errõl tartói is tudjanak. Antall sorsának alakulása döntõen nem „Kátai” jelentésein múlott,
ezt tudhatta, vagy legalábbis áltathatta magát ezzel. Tar Pál Párizsban élt, távol, a magyar
állambiztonság hatókörén kívül, legfeljebb a hálózat legtávolabbi szálai érinthették. De a fel-
jelentettek legalább harmadát nyilvántartásba vették, óriási többségüket egyedül „Kátai” jel-
zései nyomán. Ha külön adatgyûjtést nem rendeltek is el róluk, e meglévõ adatokat bármikor
„mozgósíthatták”, felhasználhatták. Hogy az illetõk milyen nyílt vagy rejtett hátrányt szen-
vedtek – egyelõre felmérhetetlen.

Tar Pál tanulmányozását 1961 után beszüntették, és beszervezésének tervét láthatóan
ejtették. „Kátai” sok szálat felvett, igazi mûködési „terepe” azonban Antall József maradt.
„Kátai”, a hálózati ember mûködésére vonatkozó legtöbb adat és adalék ebbõl a furcsa
koegzisztenciából ered. Mivel kettejük kapcsolatát egy korábbi tanulmányomban viszonylag
részletesen elemeztem,54 e helyütt csak néhány, a jelen tanulmány szempontjából releváns
vonását említem.

1961 tavaszán, nem sokkal azután, hogy „Kátait” beszervezték, az állambiztonság lezárta
az Árvai fedõnevû dossziét, és Antall „szervezkedésérõl” jó ideig nem esett szó.55 Esetek, ese-
mények ezután is adódtak, de a hatóság alapvetõen „csak” arra volt kíváncsi, mit gondol, mit
tesz (mit nem tesz) Antall. Offenzív, beavatkozó attitûdrõl defenzív, felügyelõ, ellenõrzõ,
esetleg befolyásoló magatartásra váltottak – s ennek „Kátai” adekvát médiuma volt. Ugyan-
is számára indifferens emberekrõl láthatólag gátlás nélkül jelentett mindent, Antallt viszont
mintha „kímélte” volna. Aprólékosan tudósított egzisztenciális útkeresésérõl a hatvanas évek
elején és közepén, részletesen beszámolt a hazai és nemzetközi politikai események antalli
recepciójáról. Ezzel munkája fokozatosan elvesztette „operatív értékét” – Antallról már nem
gondolták a központban, hogy bármit csinál, ezért ki is derülhetett, hogy nem csinál semmit –,
viszont „hangulati” szempontból felértékelõdött. „Kátai” hatalmas szövegfolyama ugyan a
hatvanas évek végére elapadóban volt (Antallról mind kevesebbet szólt), mégis összefüggõ
leírása, beszámolója egy ember beilleszkedési folyamatának. A sokféleképpen diszkriminál-
ható Antall a hatvanas évtized végére nem túl jelentõs vezetõ pozíciót betöltõ értelmiségiként
integrálódott a Kádár-kori társadalomba. Ennek reflexiója „Kátai” jelentésfolyama.

A modern kor rigid, bürokratikus rendszerének informátora talán legkevésbé a megfigyelt-
rõl jelent, sokkal inkább a megbízó elvárásrendszerét jeleníti meg. (Ellentétben a premodern
vagy modernizálódó kor rendõrségi informátorával, aki alárendelt pozíciójában is rendelke-
zett bizonyos szabadságokkal, és az információkkal való gazdálkodás révén maga is folytat-
hatott játszmákat a hatósággal.56) A jelentés legalább annyira a hatóságról szól, mint a meg-
figyeltrõl. „Kátainak” nem is kellett tudnia, hogy Antallról szóló jelentései már nem kerül-
nek ügydossziéba, csupán saját munkadossziéjában gyûlnek. Lehetséges, hogy közölték vele,
vagy utaltak arra, hogy az „Árvai”-ügynek vége. De ha nem, akkor is érthetett az utasítá-
sokból, amelyek arra egyszerûsödtek, hogy tudja meg Antall véleményét különféle esemé-
nyekrõl, egykori kollégák egykori iskoláinak belsõ ügyeirõl, közös ismerõsökrõl, hogy mi-
rõl akar írni stb. „Kátai” feletteseit éppenséggel ugyanaz érdekelte, ami Antall fõ problé-
mája volt a hatvanas években, persze az õ sajátos hangsúlyaikkal: hogyan illeszkedik be,
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54 Rainer (2003a).

55 Uo. és ÁBTL O-11386/3. sz. dosszié, 197–202. p.

56 Cobb (1970) 5–8. p.
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hogyan neutralizálódik az „ellenség” a „konszolidáció idõszakában”. A jelek szerint nem
örültek annak, hogy figyelésre kárhoztatták õket, de vonakodva azért tudomásul vették, hogy
a szervezkedések utáni mániákus kutatás a múlté. Nem örültek annak sem, hogy a neutrali-
zálódás „mellékjelenségeként” az ellenség értelmiségiként integrálódik. Szerették volna
megakadályozni például Antall visszakerülését a tanári pályára, elhelyezkedését könyvtáros-
ként, muzeológusként. De ez már nem csak rajtuk múlott – nem is sikerült.

Antallt az állambiztonság a hatvanas években is apja nyomdokain sorolta be a „volt kis-
gazdák” jobboldalához, a szervek számára elérhetetlen apa démonizálta a fiút. Az integráció
kérdését az állambiztonság annak alapján ítélte meg, hol helyezkedik el a kérdéses személy
a két végpont, a politikai társutasság és az aktív, földalatti ellenséges tevékenység közötti ská-
lán. Ezen eleinte nem sok közbülsõ pontot vettek fel, és a társutasokhoz is gyanakodva viszo-
nyultak: vajon a rendszerrel való aktív együttmûködés nem álca-e? A hatvanas évek elején
az átmenetek száma nõtt, a népfronthelyiségekbe bejárogatóktól a vendéglõkben, borozókban
összejáró asztaltársaságokon át a sehova-sem-járókig. Az „asztaltársaságokat” még 1962–63-
ban is „bomlasztották” idõnként, vagyis tagjaikat berendelték a rendõrségre, figyelmeztették
õket stb. De új vonásként már azt is tanácsolták nekik, hogy menjenek be a népfrontba, ott
nyugodtan politizálhatnak.57 Antall és apja a sehova-sem-járókhoz tartozott, véleményüket
kevés embernek (többek között „Kátainak” meg egy-két betérõ régi kisgazda ügynöknek)
mondották el, s ez mind kevésbé tûnt érdekesnek. 1962 májusában, amikor id. Antall József
nyugdíját ellenállási érdemeiért jelentõsen felemelték, a hírt fia titokban akarta tartani, nehogy
„Ortutay és a többiek” beállítsanak „egy-egy nyilatkozatért” – félt attól, hogy a rendszer iránt
lojális gesztus kompromittálja a családot.58 1965-ben már õ kérte „Kátait”, hogy keresse meg
Pálfy Józsefet, a Magyarország fõszerkesztõjét, s ajánlja fel, hogy id. Antall második világhá-
ború alatti lengyelmentõ tevékenységérõl ír.59 1968-ban pedig egész cikksorozatot készült
íratni – amibõl ugyan semmi nem lett, de az elsõ írás megjelent.60 Valószínûleg nem az állam-
biztonság akadályozta meg a megjelenést. Õk csak tovább figyelték az integrációt, s jelentették,
hogy a szimbiotikus viszony mellett Antall fenntartja véleményét egy sor politikai és világ-
nézeti kérdésben.

„Kátai” hatvanas évekbeli jelentéseinek az integráció, a beilleszkedés mellett fõ témája a
karrier. Megfigyeltjeinek politikai véleményét azért jelezte, mert ez volt a feladata. De Antall
és barátai fejtegetéseit egzisztenciális helyzetükrõl, az elõrejutás, a magasabb, a jó kereset
iránti vágyukról, külföldi munka- és álláslehetõségekrõl, utazásról azért rögzítette feltûnõen
sokszor, mert ezek õt magát is módfelett foglalkoztatták. Sõt, talán ezek foglalkoztatták legin-
kább. „Kátai” valószínûleg az állambiztonsággal való titkos együttmûködést vélte adekvát
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57 Ilyen volt például  Samu László volt kisgazda képviselõ és asztaltársasága ügye, ÁBTL V-167.121. sz. dosszié.

Figyelemre méltó, hogy a BM III/I. (vizsgálati) osztálya az ügy iratairól szóló 1963. március 1-jei összefoglaló je-

lentésében bírálta a III/III. bomlasztási gyakorlatát, rámutatva, hogy bizonytalan és tendenciózus (!) ügynöki je-

lentések helytelen értékelésén alapul. „Az érintett személyek mind letûnt politikusok, egymás között beszélve

szinte kötelességüknek tartják, hogy véleményt nyilvánítsanak az egyes napi bel- és külpolitikai eseményekrõl.

A rendelkezésre álló adatokból megállapítható azonban, a véleménynyilvánításon túl egyebet nem tesznek. Ezen

véleményük többségükben nem kifogásolhatók.” Uo. 133. p.

58 „Kátai György” jelentése, 1962. május 24. ÁBTL M-18729. 364. p. – Pár évvel korábban Ortutay Gyula egyéb-

ként valóban kereste id. Antallt, és különféle nyilatkozatok, illetve politikai cikkek írására akarta rábírni, amit

õ elutasított.

59 „Kátai György” jelentése, 1965. május 24. ÁBTL M-30561. 35. p.

60 Rainer (2003b).
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stratégiának saját integrációja és emelkedése szempontjából. Az elsõ sikerek után be is nyúj-
totta a számlát: már 1960 novemberében rendkívüli találkozón kérte: nyújtsanak segítséget
neki ahhoz, hogy megszerezze a TIT pedagógiai-lélektani szakosztályának országos titkári
állását. Bár az ajánlat a pártapparátusból érkezett, probléma azért így is akadt: a szakmának
más jelöltjei is voltak, „Kátai” pedig nem volt eléggé ismert. Az indoklás, amelyet „Kátai”
Papp századosnak írt, rendkívül tanulságos, mert azt mutatja, néhány hónap elegendõ ahhoz,
hogy a hálózati szereppel valaki azonosuljon: „Az állás számomra elõnyös munka és fizetési
szempontból, tudományos ambícióim szempontjából is. Ezenkívül országos ellenõrzési szere-
pet biztosít, sok emberrel, sõt vezetõ ideológusokkal is biztosítja a kapcsolatot, és külföldi
tanulmányutat is lehetõvé tenne. Nem egy eldugott rákospalotai gimnáziumból ad lehetõséget
a tájékoztatásra.”61 A hatóság azonban sokat kért, és keveset adott. A szabályzatok szerint
ugyan az ügynök „huzamosabb együttmûködés esetén […] méltányos mértékben segítséget
kérhet lényeges anyagi, egzisztenciális problémáinak megoldásához”,62 Papp százados úgy
vélekedett, hogy ha „Kátai” saját erõbõl megszerzi az állást, az jó, „arra azonban nincs lehe-
tõség, hogy a lebukás nélkül mi intézzük el azt az állást”. „Kátai” szívósan próbálkozott uta-
zással, UNESCO-ösztöndíjjal, mellékállásokkal, országos jelentõségû kutatóintézetben való
elhelyezkedéssel – de az állambiztonság nem intézett el neki semmit. Bár már 1960 novembe-
rében szóba került külföldre utaztatása (igaz, csak az NDK-ba), arra is csak 1963-ban került
sor,63 Nyugatra pedig – turistaútlevéllel Párizsba – csak 1966-ban sikerült kijutnia.

„Kátait” képességeihez képest jelentõs, talán túlzott ambíciók feszítették,64 s úgy vélte,
származása és 56-os múltja gátolja az elõrelépésben. E tényezõk kiiktatását vélhette elinté-
zettnek az állambiztonsággal való együttmûködés útján. Közvetlen segítséget nem kapott, de
a kapcsolat közvetett szerepet játszhatott emelkedésében. Ha másban nem, „megnyugtatta”,
magabiztossá tette. Hogy mi volt a hálózati tagság szerepe abban, hogy „Kátai” a pedagógia
felõl a pszichológia irányába mozdult, nem tudjuk. Pedagógiai-lélektani tudományos ambíciói
jelentéseiben kizárólag egzisztenciális emeltyûkként jelentek meg. Akárcsak megfigyeltje
esetében: „szakemberré” válni „Kátai” Antall Józseffel való diskurzusaiban azt jelentette,
ezáltal nélkülözhetetlenné válni, a kedvezõtlen körülmények és a politikai diszkrimináció
ellenére. Olyan állásba jutni, ahol a rendszerrel való azonosulást nem kell állandóan nyilvá-
nosan bizonygatni, de mégis valami alsóbb szintû vezetõ az ember, vagy legalábbis kevésbé
kiszolgáltatott a legalsó szintû bürokratikus hatalom kis parancsnokainak. „Kátai” esetében
ez a pont 1963 elején érkezett el, amikor a szentendrei katonai fõiskola pedagógiai tanszékére
került oktatónak, majd innen 1964-ben az Egyesült Izzóhoz üzemi pszichológusnak. 1968-tól
a Magyar Hajó- és Darugyárban folytatta, majd minisztériumi, ipari kutatóintézetekben tevé-
kenykedett, már mint tudományos kutató. 1973-tól a Budapesti Mûszaki Egyetemen folytatta
tudományos munkáját, most már egyetemi oktatói gyakorlattal kiegészítve. Különös jelentõ-
ségû innováció, tudományos eredmény nem fûzõdött a nevéhez, inkább tudományága történe-
tével, bibliográfia összeállításával, tudományszervezéssel foglalkozott.

RÉSZVÉTEL, EGYÜTTMÛKÖDÉS, FELELÕSSÉG – VÁLTOZATOK 69

A 
H

ÁL
ÓZ

AT
I E

M
BE

R 
– 

TÖ
RE

DÉ
KE

K 
EG

Y 
PO

RT
RÉ

H
OZ

61 „Kátai György” jelentése, 1960. november 14. ÁBTL M-18729. 76. p.

62 ÁBTL ÁB anyag 848. sz. 71. p.

63 Tar (2003) 46. p.

64 Bár a hetvenes évek elejétõl kutatói állásban dolgozott, csak 1990-ben nyerte el a kandidátusi fokozatot.
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HÁLÓZATI KARRIER
Amikor „Kátai” a katonai fõiskolára került, a BRFK politikai nyomozói átadták a katonai
elhárításnak.65 Itteni munkájáról csak egy 1964 szeptemberében, távozásakor kelt jelentés ad
némi felvilágosítást, amelyben még korábbi tartóitól kapott feladatairól jelentett. A fõiskola
pedagógiai „tagozata” személyi állományának külföldi kapcsolataival foglalkozott, illetve a
katonai titoktartás esetleges megsértésére figyelt – a szentendrei HÉV-vonalon. Emellett
azonban továbbra is jelentett Antallról, valószínûleg folyamatosan. 1964 õszén nem a BRFK-
hoz került vissza, hanem a Belügyminisztérium III/III. csoportfõnökségének 4. (kulturális
területen folyó elhárítással foglalkozó) osztályához.66 Nekik dolgozott 1969 decemberéig, ami-
kor munkadossziéját lezárták. Ebbe 326 oldalnyi jelentés került, vagyis több mint öt év alatt
jóval kevesebb, mint az elõzõbe, amelybe nem egészen két és fél év (1960. augusztus – 1962.
december) alatt több mint 430 oldalt „raktak le”. Minden ugyanúgy folytatódott, ahogy 1962-
ben abbamaradt. Konkrét ügyekben „Kátai” már nem dolgozott, növekvõ számú, jobbára
humán, kisebb részben mûszaki értelmiségi ismerõseinek hangulatáról számolt be különféle
aktuális politikai események kapcsán. Antall József továbbra is számos jelentésében szere-
pelt, de már távolról sem mindegyikben. A másik régi baráttal, Tar Pállal már nem kellett
leveleznie, õ mind gyakoribb hazalátogatásai során bukkant fel, illetve „Kátai” már említett,
1966. áprilisi párizsi útja kapcsán, amelyrõl több beszámoló is készült. Tar mellett ugyanis
„Kátai” hazulról kapott útmutatások alapján „felderítette” az „Information Ouvriers” nevû
kis szélsõbaloldali szervezet irodáját, s ott beszélt Nagy Balázzsal, a Petõfi Kör 1956-ban
emigrált titkárhelyettesével.67 (Sajátságos módon a magyar állambiztonság ügynöke saját pol-
gári nevén, Nagy viszont álnéven mutatkozott be…) Tar Antallnak szóló üzenetei (arról, hogy
magyar politikai emigráció – szerinte – nem létezik, hogy közeli politikai változás nem vár-
ható, hogy id. Antall francia kitüntetést csak a magyar állami szervekkel való egyeztetés nyo-
mán kaphat stb.) jelentették lényegében az „akciót”, amelyben „Kátai” tevõlegesen részt
vett. Egyébként a már említett barátokról és ismerõsökrõl szóló, „operatív értékkel” nem bí-
ró, hangulati jellegû jelentéseit írogatta, az idõ múlásával egyre rövidebben és ritkábban.
Mind több jelentése maradt kézírásban (bár a jelek szerint olykor írógépen is lekopoghatta
jelentenivalóját), írása (amely szépnek sose volt mondható) mind olvashatatlanabbá vált.
A hálózat, az állambiztonság számára mind kevesebb érdemi közölnivalója akadt.

1966 szeptemberében „Kátait” egyszerre csak „átkeresztelték”. Ettõl kezdve Kovács Jenõ
néven jelentett, pedig akkor éppen sem tartótisztje (1964 óta igen gyakran cserélõdtek), sem
szervezeti besorolása nem változott. A beszervezéssel kapcsolatos szabályzatok a terhelõ alap-
pal kapcsolatban megjegyzik, hogy legkésõbb a terhelõ alapot képezõ bûncselekményért
kiszabható büntetés elévülési határidejének lejárta elõtt az operatív szerv köteles felülvizs-
gálni az együttmûködést.68 Lehetséges, hogy ez az idõ éppen hat év volt, és mivel „Kátai” nem
látott okot ezek után sem a kapcsolat megszakítására, új keresztelõt tartottak. Jelentéseiben
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65 „Kátai György” jelentése, 1962. november 22. ÁBTL M-19729. 408. p. és 6-os (hálózati nyilvántartó) kartonja,

ÁBTL 2. 2. 2. Eszerint 1963. január 10-én vette át a BM III/IV. csoportfõnökség 2. osztálya, amely a HM köz-

ponti szerveinél, illetve az ezeknek alárendelt intézményeknél és csapatoknál végzett elhárítást. Innen 1964. októ-

ber 27-én került át a BM III/III. csoportfõnökség hálózatához. A III/IV-nél végzett tevékenységét dokumentáló

M-22264. számú ügynöki munkadosszié az ÁBTL munkatársainak tájékoztatása szerint nem található.

66 „Kátai György” jelentése, 1964. szeptember 11. ÁBTL M-30561. 7–9. p.

67 „Kátai György” jelentése, 1966. április 25. Uo. 62–64. p. „Kátai” Tarról és Antallról szóló jelentéseirõl lásd

Rainer (2003a).

68 ÁBTL ÁB anyag 848. sz. 71. p.
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a hatvanas évek második felében mind több prominens értelmiségi neve bukkant fel, így
Oltványi Ambrus irodalomtörténészé és Tánczos Gáboré. Ahogy pszichológusként is mind
ismertebb lett, kollégáira, például Mérei Ferencre és barátaira is gyûjtött anyagot. 1967
nyarától célszemélye lett Kéri József (valamikori tanárkollégája, Soós Júlia férje) és mások.
Többekkel mint Antall József barátja került ismeretségbe, akik ezért többnyire megbíztak
„Kátaiban”.

1968. február 10-én Jávor Miklós alhadnagy jelentést íratott „Kátaival” összes kapcsola-
táról „szakmai csoportosításban”. A mintegy 90 nevet tartalmazó jegyzék élén három „baráti
kapcsolat, szakmán kívül” minõsítésû személy állt, elsõ helyen Antall József. A legnépesebb
csoportot 27 pszichológus alkotta, de szerepelt 8 filmes és televíziós szakember, 12 pedagó-
gus, 9 mérnök, továbbá történészek, pedagógiai kutatók, orvosok, újságírók, jogászok és
közgazdászok is. Jávor feljegyzése szerint a névsort, amely „nem teljes, rákérdezéssel lesz ki-
egészítve”, az „ügynök foglalkoztatási tervének elkészítésénél” kívánták felhasználni.69

Ugyanebben a hónapban „Kátai” ismételten felajánlotta, hogy adatokat gyûjt Tánczos Gábor-
ról, s utalt arra, hogy azért változtat munkahelyet (ekkor került a Magyar Hajó- és Darugyár-
ba munkapszichológusként), mert addigi helyén nem tudott fejlõdni, tudományos munkát
végezni. Az egzisztenciális válság a hálózati ember válságával járt együtt: az addigiakhoz ké-
pest is megritkultak a jelentések. Tar Pál 1968. júliusi hazalátogatásáról egyetlen rövid oldalt
készített, noha a párizsi diákmozgalmak éppenséggel elég beszédtémát szolgáltattak. 1969
elején néhány Antallról és másokról szóló, nagyon rövid jelentést követõen egyre több az
elmaradt találkozó, a szó szoros értelmében semmit sem tartalmazó jelentés. Február elején,
miután „Kátai” a Pilóta fedõnevû titkos lakáson azt közölte, hogy „Oltványi Ambrussal kap-
csolatos feladatát megoldani még nem tudta”, „operatív értékû információt nem hozott” és
„jelentést sem készített”, Jávor felettese úgy ítélte meg, „komoly visszaesés” következett be
az ügynök munkájában. Vizsgálatot rendelt el, és jelentést kért az okokról.70 Ezt, ha elkészült,
nem ismerjük. Jávor mindenesetre igyekezett, a korábbi listán szereplõ több személyrõl
(többek között Oltványi Ambrusról és Pataki Ferencrõl) összefoglalókat íratott „Kátaival”.
Ez arra az eljárásra emlékeztet, amikor a hálózati emberrel „feltérképeztetik” ismerõseit, ami
új feladatokat elõlegez, „tippeket” ad a tartóknak. Azután más történt: „Kátai György” most
már Kovács Jenõ fedõnevû munkadossziéját a szokásos összefoglaló (az iratcsomóban található
dokumentumok általános leírása, az irattárazás oka) nélkül 1969. december 5-én lezárták,
és pár nappal késõbb irattárba helyezték.71

Több mint kilencéves együttmûködés a hálózat gyakorlatában már bízvást „huzamos-
nak” mondható – az általam ismert esetek átlaga inkább ennél kevesebb. A nyilvántartó
karton az irattárba helyezésrõl szóló bejegyzéshez annyi megjegyzést fûzött: „családi körül-
m[ényeiben] tört[ént] változás”. „Kátai György” az õt ebben az idõben ismerõk utólagos
visszaemlékezései szerint ekkortájt súlyos személyes krízisen ment át, házassága megrom-
lott, öngyilkosságot kísérelt meg.72 Munkahelyi problémáira már utaltam, Jelentéseinek
hálózati szempontból való teljes kiürülése logikus folyamat, de befelé fordulását is tükröz-
heti. A hálózati ember szerepével való szakítás ebben a helyzetben mindkét fél részérõl
érthetõ lett volna.
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69 „Kovács Jenõ” jelentése, 1968. február 10. ÁBTL M-30561. 245–246. p.

70 Jávor Miklós r. hdgy. jelentése, 1969. február 4. Uo. 282. o.

71 Uo. 326. p. és „Kátai György” 6-os (hálózati nyilvántartó) kartonja, ÁBTL 2. 2. 2.

72 Jeszenszky Géza, illetve Hanák Gábor közlései 2003 júniusában, illetve 2004 júliusában folytatott beszélgeté-

seinkben.
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Annál rejtélyesebb, ami ezután történt, s aminek dokumentációja e pillanatban szinte
teljesen hiányzik. A nyilvántartó karton adatai szerint a dossziét (a ma már hiányzó beszer-
vezésit) 1970. augusztus 21-én a BRFK Politikai Osztálya, ott pedig Pollacsek õrnagy vette
magához. Ez azt jelenti, hogy nem egészen egyéves szünet után „Kátait” reaktiválták, még-
pedig az a szervezeti egység, amelynél 1960 augusztusában hálózati „karrierjét” megkezdte.
Nem szakításról volt tehát szó, hanem a hálózati személy „pihentetésérõl”, a kapcsolat idõ-
szakos szüneteltetésérõl.73 Pollacsek korábban soha semmilyen iraton nem szerepelt tartóként.
A nyilvántartó kartonon az új munkadosszié számát nem tüntették fel, helyére elnagyolt
nyomtatott nagybetûkkel valaki odaírta: TITKOS. Mintha létezne egy új, jelentéseket összeg-
zõ dosszié, de az olyan bizalmas információkat tartalmaz, hogy az örökkévalóságig titkosnak
szánt nyilvántartási rendszer legbizalmasabb kartotékjára se volna rávezethetõ.

Ám nincs az a titkos dosszié, amelybõl idõnként ki ne szivárogna ez-az, amelybõl egy-egy
irat ne kerülne be más dossziékba, amelybõl egy-egy adatot ne rögzítenének kevésbé titkos
kartonokon. „Kátai” 1970-tõl bizonyíthatóan legalább 1981-ig, de sokkal valószínûbb, hogy
egészen 1989-ig a hálózat embere maradt. 1970-ben az „ellenforradalmi tevékenységgel”
már nem zsarolhatták. Az a néhány megmaradt irat, amely mégis dokumentálja ezt az elsõnél
jóval hosszabb idejû együttmûködést, azt bizonyítja, hogy „Kátai” – immár Kovács Jenõ fe-
dõnéven – már nem ügynökként, hanem titkos megbízottként volt hálózati ember. A titkos
megbízott „az állambiztonsági hálózatnak az a tagja, aki elvi meggyõzõdésbõl vett részt a tit-
kos együttmûködésben”.74 Már nem nyomásra, terhelõ adatoktól megzsarolva, hanem önként.

„Kátai”, a BRFK Politikai Osztályának titkos megbízottja jelentéseinek fõ tárgya Antall
József maradt, s vélhetõen ugyanúgy, a maga mérsékelt, kímélõ módján tudósított Antall to-
vábbra is rezignált politikai véleményérõl. A hatvanas évtized nagy témája, a beilleszkedés,
a szimbiotikus viszony a rendszerhez, az elõrelépés, az anyagi gyarapodás, a presztízs és a
karrier már nem volt érdekes. A hálózati ember és célszemélye „beérkeztek”, elérték azt a
pozíciót, amelyet véleményük szerint és fenntartásaik megõrzésével elérhettek. „Kátai” egye-
temi oktatóként egészen a docentúráig vitte, a nyolcvanas években mind több publikáció,
könyv szerzõje, szerkesztõje, tudományos társaságok tisztségviselõje, külföldi pszichológiai
folyóiratok szerkesztõbizottsági tagja. Antall egy periferikus múzeum állandó második, a
nyolcvanas évek végére elsõ embere, számos, bár nem túlzottan jelentõs publikációval, szûk
szakterületén nemzetközi elismertséggel övezetten. A jelentések témái a hetvenes évekbõl –
ráérõs beszélgetések Antall hivatali szobájában, „Kátai” lakásán, politikáról, napi kérdések-
rõl, március 15-i tüntetésekrõl,75 25 éves érettségi találkozóról (Antall beszéde „kicsit nacio-
nalista volt, bár nem beszélt senki ellen”),76 Tar Pál hazalátogatásairól, hármasban elköltött
vacsora közbeni politizálgatásról,77 Antall egykori toldys kollégájáról, Horti Józsefrõl.78

„Kátai” nem sokat változott, annál többet a környezet, amelyben jelentéseit írogatta. Az
állambiztonságnak két évtizeden keresztül nem voltak igazi politikai célpontjai Magyarorszá-
gon, hiszen valódi politikai ellenzék nem létezett. A hetvenes évtized végére 1956 óta elõször
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73 Kenedi (1996) 2. köt. 424. p.

74 Rövidítések, szakkifejezések szótára. http://abtl.hu

75 ÁBTL O-14820/2a. 86–90. p. A dosszié Antall 1972–ben lezárt és a kisgazdapárt irattározott vonaldossziéjához

csatolt F- (figyelõ-) dossziéjában maradt fenn, a jelentések 1973–75-bõl valók.

76 Kivonat 1975. június 26. Uo 92–93. p.

77 BRFK 87. sz. napi operatív információs jelentés, 1979. május 30. ÁBTL 2. 7. 1.; BRFK 105. sz. napi operatív

információs jelentés, 1979. július 10. Uo.

78 BRFK 8. sz. napi operatív információs jelentés, 1980. január 22. Uo.
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megjelentek a tudatos, magukat politikai ellenzékként meghatározó csoportok. Tar Pál egy
ekkoriban elejtett megjegyzése, miszerint nyugállományba vonulása után (e szavak elhangzá-
sakor még ötvenéves sem volt!) könyvet írna Magyarországról a Nyugat számára, a valós hely-
zetrõl, beleértve a „visszásságokat” és a „kedvezõ dolgokat is”, érdeklõdése az új ellenzéki
mozgalmak és a szamizdat irodalom iránt heves reakciót váltott ki az állambiztonságból.
„Kátai” információi nyomán (mert ezek mástól nem származhattak) 1980 októberében Kopasz
fedõnévvel bizalmas nyomozást kezdtek, s újra megnyitották Antall József figyelõdossziéját.79

Tar persze, aki még igencsak aktív volt francia bankvezetõi állásában, semmiféle anyaggyûj-
tésbe nem kezdett, ezért Antallék sem segíthettek neki. Mi több, Tar 1980 után pár évig nem
is jött Magyarországra, mert addigi állomáshelyérõl a bankja Houstonba helyezte át. A BM
III/III. ezért arra kérte a BRFK-t, hogy titkos megbízottjuk dolgozzon át nekik, s instrukcióik
jelezték, mirõl szeretnének többet tudni – vagyis mi hiányzott addig „Kátai” Antallról szóló
jelentéseibõl: „ne csak nevezett politikai nézeteirõl, hanem családi életérõl, esetleges prob-
lémáiról, egyéb nõi kapcsolatokról, munkahelyi légkörrõl, munkatársaihoz való viszonyáról,
egzisztenciális gondjairól, utazási terveirõl is informálódjon. […] kísérelje meg felderíteni
dr. Antall kapcsolatait a belsõ ellenzéki körökhöz.”80

A nyomozást 1982 májusában lezárták. „Kátai” e dossziéban fennmaradt jelentései meg
a késõbbiekbõl származó, különféle napi jelentésekben81 fennmaradt töredékek arra mutat-
nak, hogy megpróbálta ugyanúgy folytatni munkáját, mint korábban. Nincs jele annak, hogy
többrõl, másról akart volna szólni, mint Antall és barátai politikai nézetei. De a nyolcvanas
években ennek is más volt a tétje, más volt az akusztikája, mint a hatvanasokban–hetvene-
sekben. „Kátai” elsõsorban azt jelezte, hogy Antall mélységes bizalmatlansággal tekint a
szervezõdõ demokratikus ellenzékre, politikai tevékenységüket és a résztvevõk személyét
nem tartja sokra. „Elmondta, hogy õt is megkeresték a magyar füzetekbe [sic!] történõ írás
miatt, mások aziránt érdeklõdtek, aláírná-e [a] Charta 77 aláíróinak pere ellen tiltakozó
magyar iratot, de õ egyáltalán nem ért egyet ezekkel. Ezek az írások marxista szellemû és
Lukács köréhez tartozó személyek írásai és elemzéseik sem elfogadhatók. Tar is egyetértett
ezzel és a Szelényi, Konrád értelmiségi könyvrõl szól[t], ami egy igen zavaros mû benyomá-
sát keltette számára. Antall elmondta, hogy nincs is értelme az ilyen megmozdulásoknak, alá-
írásoknak és füzeteknek, mikor már van egy elfogadható hely, ahová lehet írni: Magyar
Nemzet, Élet és Irodalom, Új Tükör. A vezetõ értelmiségiek között említette Antall Illyés
Gyulát, Pilinszkyt, a költõt, Kocsis Zoltán zongoramûvészt. Ezek bizonyos mértékig alakítják
az értelmiségi közvéleményt és ez elegendõ Antall szerint. Mindent meg lehet írni, csak ne
legyen nyíltan támadás a szocialista rend ellen és a Szovjetunió ellen. Az említett lapoknál
ott vannak a barátok, mint szerkesztõk is stb.”82 Antall kifejezetten panaszkodott is, hogy
„õt »minden ellenzéki folyton« megtalálja, pedig nem csinál semmit”.83 „Kátai”, mint min-
dig, nyilván ezúttal is egyetértett Antall Józseffel. Az ellenzék nem volt távol, mint Lengyel-
ország, ahol a Szolidaritás forradalmának éppúgy lehetett örülni, mint annak, hogy Magyar-
országon ez lehetetlen. Az ellenzék megjelenése megkérdõjelezte, furcsa fényben tüntette
fel a volt középosztályiak, volt koalíciósok, volt 56-osok szimbiotikus viszonyát a kádári
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79 ÁBTL O-18402. Antall F-dossziéjának újbóli megnyitására lásd Tokaji Lajos r. hdgy. jelentése Antall Józsefrõl,

1981. február 25. Uo. 39–41. p.

80 „Kovács Jenõ” foglalkoztatása, 1981. április 16. Uo. 46. p.

81 A napi operatív információs jelentésekrõl lásd Müller (1999).

82 A BRFK III/III-D. alosztály átirata a BM III/III-3 osztály vezetõjének, 1980. szeptember 18. Uo. 17–18. p.

83 BRFK 131. sz. napi operatív információs jelentés, 1981. július 22. ÁBTL 2. 7. 1.
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Magyarországgal. „Kátai”, ahogyan Antall is, a komoly ellenzéki erõt az „írófejedelmekben”,
Illyésben, Csoóriban látta, akik a maguk módján éppen ennek a magatartásnak voltak
paradigmatikus alakjai.84 Az ellenzékre tehát úgy tekintettek, ahogyan a magyar (és a térségi
társadalmak) nagy többsége: értetlenül, gyanakodva, csaknem ellenségesen. 

Ebben a közös meggyõzõdésben ballagott „Kátai” Antall árnyékában végig a nyolcvanas
éveken, egészen 1989-ig. Ott ült mellette 1988-ban a Jurta Színházban a Magyar Demokrata
Fórum második rendezvényén, a városmajori templomban a Piarista Diákszövetség alakuló
ülésén, hallgatta, ahogy Tar Pál és Osváth György „egy komoly ellenzéki párt” megalakítására
akarják Antallt rábeszélni 1989 áprilisában, s utolsó azonosítható jelentése 1989 júliusának
végérõl való Antall párizsi és brüsszeli útjáról, ahová még egy orvostörténeti konferencia
résztvevõjeként érkezett, de már tárgyalt az Európai Parlament kereszténydemokrata frakció-
jának prominenseivel.85 Minden valószínûség szerint hálózati ember maradt 1989–90 fordu-
lójáig, amikor a „Dunagate” néven elhíresült botrány az állambiztonság részleges átalakí-
tását eredményezte.86

EPILÓGUS
„Kátai Györgyrõl” 1990-ben kiderült, hogy hálózati ember. Kiderült, de csupán egy szûk kör,
elsõsorban Antall József és legbelsõ bizalmasai, családtagjai számára. „Leleplezés” történt,
amelynek érdemét, jellemzõ módon, többen magukénak vallják. Németh Miklós híres ügy-
nöklistáján (amely valójában a formálódó új, 1990-es politikai elit, a „prominensek” körében
található hálózati emberek válogatott névsora volt) is szerepelhetett „Kátai” neve, s lehetsé-
ges, hogy Boross Péter tárca nélküli miniszter is utánanézett Antall aktáinak.87 Akárhogyan is
történt, a leleplezés sokként érhette Antallt. Hogy a két ember mit beszélt egymással, nem
tudjuk. Annyi bizonyos, hogy Antall megbocsátott „Kátainak”, és nem sokkal a kormányala-
kítás után maga mellé vette õt a miniszterelnökségre, ahol a sajtó és a média ügyeiért felelt.
Tar Pál, visszaemlékezése szerint, a hallgatást választotta: soha nem beszélt barátjával arról,
amit róla megtudott. „Kátai” magas beosztásában alig tevékenykedhetett, az ügyeket jószeré-
vel át sem vehette, mert már 1990 õszén szívinfarktust kapott. Leleplezésénél is jobban meg-
viselhette, hogy nem mértek rá büntetést? Akad ilyen vélemény is. „Abba betegedett bele,
hogy Antall megbocsátott neki.”88 Hamarosan visszatért az egyetemre, de mindvégig közel
maradt Antallhoz, szerepet vállalt temetése szervezésében, és az emlékezetõrzés elsõ lépése-
iben (például beszédei, írásai kiadásában) is. A kilencvenes évek közepén halt meg.

A történet végén a kérdõjelek száma inkább nõtt, mégis azokat érdemes számba venni,
nem pedig hipotetikus magyarázatokat adni valamire, amit nehéz megérteni, és amihez a
szükséges fogódzók jórészt hiányoznak. Harmincévnyi együttmûködést vajon indokol-e egy
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84 Révész S. (1997).

85 BRFK 55. sz. napi operatív információs jelentés, 1988. március 25. BRFK 98. sz. napi operatív információs je-

lentés, 1988. június 1; BRFK 148. sz. napi operatív információs jelentés, 1988. augusztus 22. BRFK 87. sz. na-

pi operatív információs jelentés, 1989. május 26. BRFK 130. sz. napi operatív információs jelentés, 1989. július

28. stb., valamennyit lásd ÁBTL 2. 7. 1.

86 Errõl lásd Révész B. (2003).

87 Tar (2003) 18. p. és Hanák Gábor közlése szerint Antall a Németh-listából, illetve a Németh Miklós által neki

átadott megfigyelési anyagból tudta meg, hogy „Kátai” hálózati ember. Csapody Miklós közlése szerint Boross

Péter juttatta el Antallhoz ugyanazon megfigyelési anyagot.

88 Hanák Gábor megfogalmazása.
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beilleszkedési stratégia, a hatóság pressziója, gyávaság a döntõ pillanatban, egy gyenge,
félénk ember súlyos kisebbségi komplexusa valamikori legjobb barátja árnyékában, a szere-
tet, a féltés és a bosszúvágy keveréke, vagy éppen az értékek, morális fogódzók teljes
relativálódása?89 Meglehet, mindegyik magyaráz, mindegyik motivált, a jelentésekben mind-
egyiknek feltalálhatjuk a nyomait. Három évtizedes hálózati karriert azonban mégsem biztos,
hogy megmagyaráznak. Ami a hálózatot illeti, ott sem könnyû azt állítani, hogy mit sem értek
„Kátai György” jelentései, hiszen legfeljebb hangulati értékük volt. Sorsokat fordító jelenté-
seket, úgy tûnik, tényleg nem adott, de ha nem lett volna használható ember, aligha mennek
utána 1970-ben. 1960–62-ben az állambiztonság fõ célpontjai már nem az 1956-os forrada-
lom résztvevõi voltak, hanem a katolikus egyház bázisszintje. Bár személye, ismeretségi köre
veszélyesen közel állt ehhez a területhez, „Kátai” ismereteink szerint ebbõl a kampányból ki-
maradt. Hírszerzõ misszióiból (Tar Pál) sem lett semmi. Fõ célszemélye a hatvanas–hetvenes
években politikai szempontból teljességgel inaktív volt. „Kátai” paradox módon „leghaszno-
sabb” abban az idõszakban lehetett, amelyrõl a legkevesebbet tudjuk: 1988–89-ben, amikor
Antall valóban politikai szereplõvé vált. Hogy az állambiztonság befolyásolta-e a rendszer-
váltó folyamatot, vitatott kérdés, nyilván próbálkozott vele, de láthatólag nem túl sok
sikerrel.90 Ebben a pillanatban a „Kátai”-jelentések egy a semmibõl viharos gyorsasággal
kulcsszereplõvé váló ember politikai gondolkodástörténetének megismerése és megértése
szempontjából valóságos gyöngyszemekké válhattak. Ha egyáltalán elolvasta, újraolvasta õket
bárki. Lehet, hogy így történt, lehet, hogy a hatóságnak volt érzéke az ilyesmi iránt – nem tud-
juk, de erõs kétségeink lehetnek. A „Kátait” foglalkoztató apparátus hitt abban, hogy joga van
mindent megtudni az alávetett társadalomról, és ezzel a tudással tetszés, illetve felsõ politi-
kai akarat szerint tehet azt, amit akar. Maga „Kátai” egyrészt munkájával hizlalta ezt az adat-
tárat, másrészt maga volt élõ bizonyítéka a szervek omnipotenciájának, amelyek azt hihették
(valószínûleg hitték is), hogy ahol a belsõ-bizalmas barát a barátról jelent évtizedeken át, ott
tényleg nem kell érdemi ellenállással számolni. Ez nem fedte a valóságot, amit „Kátai” tett,
nem volt kötelezõ, nem volt feltétlen kényszer, egyáltalán nem mindenki engedett hasonlók-
nak. Õ meggyõzõdéseit, ha voltak, mentségeit, ha talált ilyeneket, magyarázatait, melyeket bi-
zonyára naprakészen tartott, magával vitte a sírba. Bármilyenek is voltak ezek, „Kátai
György”, a hálózati ember – nem függetlenül saját, másik személyiségétõl – a hazai szovjet
típusú rendszer épületének sajátos kötõanyaga volt. Mint ilyen, függetlenül saját, másik sze-
mélyiségétõl, megérdemli a tüzetes tanulmányozást.
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