
 

             

 
T E R R O R E L H Á R Í T Á S I  K Ö Z P O N T     

1101 Budapest, Zách u. 4. 

� 1903 Budapest, Pf. 314.      � (06 1)265 6200 BM:69 000      Fax: (06 1)265 6209 BM:69 009      E-mail: tek@tek.gov.hu 

 
Beke József – dr. Hegyes Gabriella 

 

A terrorelhárítás kezdetei Magyarországon - A C-79-es dosszié 

 

Abstract 

With the appearance of the first symbolic figure of modern international terrorism, namely Carlos 
„The Jackal”, the secret services operating during the Cold War also faced a new challenge. The first 
formal Hungarian Counterterrorist Unit was established precisely in relation to Carlos, with the 
launching of the so called C-79 file, in order to try and avert the threats associated with Carlos and 
guarantee Hungary’s security. In addition, the international political environment did not really assist 
the Unit’s activities: exchange of information with the western partner agencies was practically 
impossible for them, as one of the secret services of the eastern bloc countries. Besides, it was also 
apparent that Carlos was protected and sheltered by the Middle-Eastern countries and secret services, 
and even certain Eastern-European secret services, rather than chasing Carlos, used him for 
achieving their goals. 

 

1. Bevezetés 

ILICH RAMIREZ SANCHEZ. Ez a név nem feltétlenül ismert előttünk, mégis ha úgy 

hivatkozunk rá, hogy CARLOS, A SAKÁL, szinte azonnal tudjuk, hogy ő volt a hidegháború 

legkeresettebb terroristája, akit világszerte köröztek számos terrorcselekmény elkövetése 

miatt. Carlos volt a nemzetközi terrorizmus egyik első szimbolikus megtestesítője, akit a kor 

sajátossága miatt azonban számos közel-keleti és szocialista állam titkosszolgálata 

foglalkoztatott saját céljai elérése érdekében. Terrorista, zsoldos, nemzetközi forradalmár, 

akihez kezdetben nem csak titkosszolgálatok kerestek utat, hanem a különböző 

terrorszervezetek is igyekeztek jó kapcsolatokat ápolni vele. 

De ki is volt Ilich Ramirez Sanchez1 alias Carlos, a Sakál valójában? Miért szerette annyira 

Budapestet, és igazából milyen kapcsolat fűzte a magyar állambiztonsági szervekhez? Igaz-e, 

hogy bizonyos szocialista kormányok zsoldosként foglalkoztatták? A magyar hatóságok 

                                                 

1 Ilich Ramirez Sanchez, szül. Caracas (Venezuela), 1949. október 12., fedőneve Carlos. 
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zsoldosként vagy terroristaként kezelték Carlost? Tanulmányunkban ezekre a kérdésekre is 

keressük a választ, ugyanakkor elsődleges célunk annak kutatása, hogyan és milyen 

körülmények között jött létre az első magyar terrorelhárító egység, illetve mi is az a „híres C-

79-es dosszié”. 

Jelen tanulmány első felében röviden bemutatjuk, hogy a hidegháború idején, 

Magyarországon hogyan és milyen intézményi háttérrel jött létre a BM III. 

Főcsoportfőnökség, melynek keretein belül végül létrehozták azt az osztályt, melynek 

feladatul tűzték ki a „terroristafenyegetések” elhárítását, a hazánkba érkező terroristák és 

gyanús elemek ellenőrzését, tevékenységüknek felderítését és elhárítását. A terrorelhárító 

egység felállításának körülményeiről, a C-79-es dosszié létrehozásáról közvetlen forrásból 

származó információkkal rendelkezünk, mivel módunkban állt személyes interjúkat készíteni 

Dr. V. József ezredes nyugalmazott operatív tiszttel, az első terrorelhárító osztály vezetőjével. 

Az ő tevékenysége révén jött létre a C-79-es dosszié, azaz ő volt a felelős Carlos teljes körű 

ellenőrzéséért. E munka keretein belül az ezredes mintegy 25 alkalommal találkozott a 

Sakállal, így annak személyiségéről is pontos képet tudott nyújtani. 

A tanulmány második felében a rendelkezésünkre álló információk és dokumentumok, 

valamint az ezredessel folytatott személyes beszélgetések alapján pontosan vázoljuk, hogy ki 

is volt valójában Carlos, honnan jött, és hogyan vált a hírhedt Sakállá, a közismert 

terroristává. Felelevenítjük továbbá, hogy társaival, Steve-vel2 és későbbi feleségével,  

Lily-vel,3 valamint az ún. Carlos-csoport más tagjaival mit csinált hazánkban, 

tevékenységüket a hatóságok hogyan próbálták meg ellenőrizni, esetenként befolyásolni. 

Végül néhány gondolat erejéig felvetünk néhány gondolatot azzal összefüggésben, hogy a 

csoport milyen kapcsolatban állhatott egyes európai titkosszolgálatokkal, illetve Carlos 

hogyan köthető a volt szovjet titkosszolgálathoz, a KGB-hez4 vagy akár az amerikai 

hírszerzéshez, a CIA-hoz. 5 

                                                 

2 Johannes Weinrich, szül. Brackel (NSZK), 1947. július 21., fedőneve Steve. 
3 Magdalena Cecilia Kopp, szül. Ulm (NSZK), 1948. április 2., fedőneve Lily. 
4 Komityet Goszudarsztvennoj Bezopasznosztyi (magyar átírásban), röviden: KGB, Állambiztonsági Bizottság. 

A Szovjetunió állambiztonsági feladatokat ellátó szerve volt 1954 és 1991 között.  
5 Central Intelligence Agency, röviden: CIA, Központi Hírszerző Ügynökség. Az Amerikai Egyesült Államok 

egyik legfontosabb szövetségi hírszerző szervezete.  
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2. Az 1945 utáni magyar állambiztonsági szolgálatok intézményei – rövid történeti 

áttekintés 

2.1 Az Államvédelmi Osztály – ÁVO 

„Magyarországon a második világháború után a kommunista vezetés kezdetben 

hatalmának kiépítéséhez, majd 1949-től annak megőrzéséhez használta fel a külső és belső 

ellenségről gyűjtött adatokat. Ezt a feladatot az állambiztonsági szervek látták el.” 6 

1945 tavaszán az Ideiglenes Kormány egyik első rendelkezése az Államrendőrség 

újjászervezése volt. A deportálások miatt rossz emlékű Csendőrséget feloszlatták, és az ország 

teljes területén a Belügyminisztérium alá rendelt Államrendőrség kezdte meg működését 

közrendvédelmi és bűnügyi feladatokat egyaránt ellátva. A háborús bűnösök felkutatása 

érdekében az Államrendőrségen belül hozták létre a Budapesti Főkapitányságot és a Vidéki 

Főkapitányságot, illetve ezen egységek keretein belül működtek a Politikai Rendészeti 

Osztályok. 1946-ban összevonták a két Politikai Osztályt és közvetlenül a Belügyminiszter 

irányítása alá helyezték át, habár szervezetileg továbbra is az Államrendőrségbe volt 

integrálva.  

A két Politikai Rendészeti Osztály összevonásával létrejött új szervezet neve Magyar 

Államrendőrség Államvédelmi Osztálya (röviden: ÁVO) lett. Az ÁVO feladatköréhez 

tartozott a háborús bűnösök felkutatása mellett többek között az egyesületek létrejöttének és 

működésének figyelemmel kísérése, politikai vonatkozású röpiratok észlelése esetén 

nyomozás folytatása, illetve az állambiztonságot érintő bel- és külföldi adatok gyűjtése és 

feldolgozása. A szervezet legfontosabb tevékenységi köre általánosan lett meghatározva, az 

alábbiak szerint: „az államrend és a közbiztonság védelméről szóló 1946. évi VII. 

törvénycikkbe ütköző cselekmények felderítése és nyomozása.”7 Ezzel jött létre tehát az a 

szervezet, mely 1956-os megszűnéséig felelőssé tehető többek között számos koncepciós 

perért, emberek kínzásáért és kényszervallatásáért, valamint számos törvénytelenségért is. 

 

                                                 

6 Müller Rudolf: A politikai rendőrség tájékoztató szolgálata 1945-1962 in: Történeti Hivatal Évkönyve 2000-
2001., szerkesztette Gyarmati György (Történeti Hivatal 2002.) 111. oldal 

7 Cseh Gergő Bendegúz: A Magyarországi Állambiztonsági Szervek intézménytörténeti vázlata in: Történeti 
Hivatal Évkönyve 1999., szerkesztette Gyarmati György (Alföldi Nyomda 1999.) 73-78. oldal 
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2.2 Az Államvédelmi Hatóság – ÁVH 

1948-ban Kádár János belügyminiszter javaslatot tett az ÁVO átszervezésére. Az 

Államrendőrség átszervezésével az 1948. szeptember 10-ei hatállyal életbe lépett 

288.009/1948. BM. sz. rendelet alapján jött létre a Belügyminisztérium Államvédelmi 

Hatósága (röviden: BM ÁVH). A rendelet értelmében a szervezetet kivették az 

Államrendőrség alól, és a Belügyminisztériumba integrálták, mint önálló költségvetésű 

szervet. Az új szervezeti egységben megszüntették a megyei kirendeltségeket, és Budapesttel 

együtt csak nyolc nagyvárosban hagytak meg amolyan regionális egységeket. A BM ÁVH 

hatáskörébe kerültek az Államrendőrség Államvédelmi Osztálya mellett a határrendészeti, a 

folyamrendészeti és a légi-közlekedési rendészeti hatóságai, a Külföldieket Ellenőrző 

Országos Központi Hatóság (KEOKH), valamint az útlevelek kiállításának joga is az ország 

egész területén. 

Az 1949. december 28-án megjelent 4353/1949. MT. sz. rendelet szüntette meg a 

Belügyminisztérium Államvédelmi Hatóságát, s egyúttal létrehozta a Minisztertanácsnak 

közvetlenül alárendelt – ily módon már a Belügyminisztériumtól is függetlenített – 

Államvédelmi Hatóságot. Fontos változás volt még, hogy új feladatkörként határozták meg a 

szervezet számára a katonai elhárítási jogkört is,8 illetve az alosztályi egységeket ügyosztályi 

jogállással és elnevezéssel váltották fel. 

A szervezet legfontosabb feladata továbbra is a már korábban említettek maradtak, 

ugyanakkor a belső elhárításhoz került a terrorelhárítási feladatok ellátása.9 Ebben az időben a 

terrorelhárító részleg feladata az üzemi szabotázsakciók megakadályozása és felderítése, 

továbbá a külföldi, főként nyugati és jugoszláv „diverzáns” egységek elleni felderítés és 

fellépés volt. Szerkezeti átalakítása során az ÁVH felépítését a megyerendszerhez igazították, 

és a korábbi nyolc vidéki kirendeltség helyett valamennyi megyében, illetőleg Budapesten is 

létrehoztak egy-egy osztályt. 

Az 1956-os forradalom egyik fő követelése a gyűlölt és retteget ÁVH feloszlatása volt, 

melynek Nagy Imre miniszterelnök eleget is tett, bár ezt hivatalosan soha nem iktatták 

törvénybe. A forradalom leverése után az ÁVH-t nem állították fel újra. A korábbi állományt 

                                                 

8 A katonai elhárítás 1949-ben került beolvasztásra az ÁVH-ba. 
9 Ekkor még nem azt értették alatta, amit most tekintünk terrorelhárításnak. 
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teljes egészében átvéve a rendőrségen belül működtették tovább II. Politikai Főosztály néven 

egészen 1963-ig.10 

3. Terrorelhárítás a Kádár-rendszerben 

3.1 A III. Főcsoportfőnökség 

1963-ban a Magyar Szocialista Munkáspárt vezetése úgy döntött, hogy átalakítja az 

állambiztonság rendszerét. Ekkor a nyugati államok már évek óta elfogadták Kádár Jánost, 

mint Magyarország legfőbb politikai vezetőjét, és Kádár talán ezzel az átalakítással akart 

megszabadulni a múlt és az ÁVH bűneitől. Mindennek köszönhetően, illetve a nemzetközi 

viszonyok változása miatt is, az átalakítások során sokkal nagyobb hangsúlyt kapott a 

kémelhárítás és a hírszerzés, mint a „belső reakciós erők” elleni harc.  

Az új szervezet neve a Belügyminisztérium keretein belül működő  

III. Főcsoportfőnökség lett, mely kisebb-nagyobb átalakításokkal 1990-ig szinte változatlan 

maradt. Az új szervezet első vezetője Galambos József vezérőrnagy11 volt, aki egyben 

miniszter-helyettesi beosztással is rendelkezett a Belügyminisztériumban.12 A III. 

Főcsoportfőnökség a különböző feladatok alapján tagolódott további Csoportfőnökségekre az 

alábbiak szerint:13 

III/I. Hírszerz ő Csoportfőnökség: Legfontosabb feladata az információk gyűjtése volt, 

főként a kapitalista országok politikai, gazdasági, társadalmi, katonai és tudományos terveiről 

és eredményeiről. Feladatkörébe tartozott még a magyar emigráció tevékenységének 

figyelemmel kísérése és esetlegesen szervezeteiknek bomlasztása. Ez a Csoportfőnökség volt 

jelen a külföldön lévő magyar nagykövetségeken is, rajta keresztül zajlott a vízumkérelmek 

befogadása, így tagjai azok elbírálásában is részt vettek. 

III/II . Kémelhárító Csoportfőnökség: Legfontosabb feladata a külföldi hírszerző 

szervezetek ügynökeinek felderítése és tevékenységük elhárítása volt, ugyanakkor ide 

tartozott a hazánkba beutazni szándékozó vagy itt tartózkodó külföldi állampolgárok 

                                                 

10 Cseh Gergő Bendegúz, u.o. 73-78. oldal 
11 Galambos József vezérőrnagy (1921. október 09. – 1979. július 31.) A BM III. Főcsoportfőnökség vezetője 

1964 és1966 között, 1973. december 31-én vonult nyugdíjba. 
12 A rendszerváltásig meg is maradt az a gyakorlat, hogy a III. Főcsoportfőnökség vezetője egyúttal 

belügyminiszter-helyettesi pozíciót is betöltött. 
13 Cseh Gergő Bendegúz, u.o. 73-78. oldal 
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ellenőrzése és vízummal történő ellátása is a KEOKH-n keresztül. A csoportfőnökségen belül 

több osztály működött, melyek más-más részfeladatért voltak felelősek: az egyes osztályok 

egy-egy nyugati ország kém-tevékenységére összpontosítottak. Az 1. Osztály például 

Amerikáért felelt, míg a 2. Osztály az NSZK14 és Ausztria tevékenységét figyelte és hárította 

el. Az 1970-es évektől a 10. Osztály15 volt a felelős az idegenforgalmi tevékenység 

ellenőrzésért, a szállodákért, illetve a határ- és vámforgalom kontrollálásáért.16 A 

későbbiekben ebből az osztályból nőtte ki magát a „terroristafenyegetések” elhárításáért 

felelős osztály, melynek vezetője a kezdetektől Dr. V. József ezredes Úr lett, ahogy ez a 

későbbiekben bemutatásra kerül.17 

III/III . Belső Reakció és Szabotázselhárító Csoportfőnökség: Ez a Csoportfőnökség 

vette át a korábbi ÁVH-s feladatok legnagyobb részét. Osztályokra tagozódva a politikai, a 

gazdasági, a kulturális, az oktatási, sőt a privát élet minden szegmensét lefedve hatékony 

besúgó hálózatot tartott fent, illetve kiterjedt nyilvántartási rendszert működtetett. Feladatai 

közé tartozott többek között a politikai bűncselekmények elkövetésének megakadályozása, az 

ellenséges csoportok bomlasztása, illetve a párt és a kormány vezetőinek operatív védelme is. 

III/IV. Katonai Elhárító Csoportf őnökség: Mint ahogy a neve is mutatja, ennek a 

Csoportfőnökségnek volt a fő feladata az elhárító munka szervezése a Honvédelmi 

Minisztérium, a Határőrség és a Belső Karhatalom szerveinél, valamint ide tartozott a 

fegyveres erők között működő ellenséges tevékenység felderítése és elhárítása is.  

III/V. Operatív Technikai Csoportf őnökség: Ez a csoportfőnökség volt felelős 

valamennyi titkosszolgálati eszköz és módszer alkalmazásáért és biztosításáért, amely a többi 

Csoportfőnökség munkáját segítette. Egyfajta kiszolgáló egység volt, melynek munkatársait 

rendelték ki titkos kutatások, leplezett megfigyelések, lehallgatások végrehajtására, fedett 

okmányok készítésére. Felelős volt az egység továbbá a megfelelő módszerek kidolgozásáért, 

eszközök elkészítéséért és beszerzéséért is.  

 

                                                 

14 Németországi Szövetségi Köztársaság, röviden NSZK gyakran Német Szövetségi Köztársaság. Nyugat-
Németországnak is nevezték nem hivatalosan az NSZK-t 1949-es megalakulása és 1990-es kibővülése 
között. 

15 Korábban a 8. Osztály volt. 
16 Liszkai László, u.o. 28-29. oldal 
17 Dr. V. József ezredes, a II. Csoportfőnökség nyugalmazott operatív tisztjének szóbeli közlése Budapesten, 

2013. március 1-jén, illetve 2013. október 9-én. 
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3.2 A II. Csoportfőnökség – a terrorelhárító egység létrehozása 

Intézményesített terrorelhárításról az Állambiztonsági szervek esetében 1978-ig nem 

beszélhetünk. Az 1950-es, 1960-as évektől kezdve olyan cselekmények történtek hazánkban, 

melyekre korábban nem volt példa, amire sem a rendvédelem, sem pedig az államvédelem 

nem volt felkészülve. Megszaporodtak azok az esetek, amikor magyar vagy külföldi 

állampolgárok a magyar-osztrák határon erőszakkal, fegyveresen kíséreltek meg áttörni.18 

Mindezen eseteket természetesen igyekeztek titokban tartani, eltusolni a hazai és a 

nemzetközi közvélemény előtt, hiszen a „szocialista erkölccsel” összeegyeztethetetlen volt, 

hogy valaki akár erőszakot is alkalmazva kívánjon „a dekadens Nyugatra jutni”.  

1973. január 7. és 12. között zajlott le hazánkban az első túszdráma Balassagyarmaton. A 

19 éves Pintye András és öccse, a 17 éves Pintye László ellopták hivatásos határőr tiszt 

édesapjuk fegyvereit, majd a helyi lánykollégiumban túszokat ejtettek, és azt követelték, hogy 

fizessenek nekik egymillió dollárt, illetve biztosítsák, hogy egy repülővel Nyugatra 

távozhassanak. Sem a rendvédelmi szervek, sem pedig a politikai vezetés nem volt 

felkészülve a helyzet kezelésére. A városközpontot hermetikusan lezárták, és azonnal 

hírzárlatot rendeltek el.19 Az elhúzódó tárgyalások nem vezettek eredményre, és mivel az 

idegileg labilis, idősebb Pintye fiú kilőtt az ablakon a rendőrök irányába, valamint tartani 

lehetett attól, hogy a túszok ellen fordul, az akció vezetői a felszámolás mellett döntöttek. Az 

ablakhoz csalták a túszejtőket, majd a mesterlövészek célzott lövéssel lelőtték Pintye Andrást. 

A behatoló rendőrök elfogták a magát feladó Pintye Lászlót, akit később a bíróság 25 éves 

börtönbüntetésre ítélt.20 Karasz Lajos vezérőrnagy21 belügyminiszter-helyettes, a III. 

Főcsoportfőnökség vezetője számolt be ezekről az esetekről 1979. április 3-án Prágában, az 

„Állambiztonsági szervek feladatai a nemzetközi terrorizmus elleni harcban” című 

nemzetközi tanácskozáson: „A Belügyminisztérium szervei karhatalmi és operatív erők 

felhasználásával, a túszok bántódása nélkül hatástalanították a terrorakciót, melynek során az 

                                                 

18 Volt olyan eset is, amikor bombával fenyegetve, busszal akartak Hegyeshalomnál Ausztriába jutni, de itt 
említhetjük az 1956-os Malév gépeltérítést is, amikor hét, mindenre elszánt magyar a disszidálás kissé 
szokatlan módját választotta: eltérítették a Budapest-Szombathely között közlekedő légi járatot. 

19 A hírzárlatot egyébként a később kiszabadított túszoknak olyannyira komolyan kellett venniük, hogy 40 év 
után is nehezen nyilatkoztak Hatala Csengének, aki idén májusban jelentette meg Hírzárlat című könyvét, 
mely a túszdrámát dolgozza fel. A könyvben megszólal Pintye László is, aki 11 év börtönbüntetés után 
szabadult, jelenleg más néven él valahol az országban. 

20 Finta Kata: Túszdráma Balassagyarmaton – Egy szemtanú visszaemlékezése (Napvilág Íróklub Budapest, 
2007.) 

21 Karasz Lajos vezérőrnagy (1924. július 21. - 1999. március 1.) A III. Főcsoportfőnökség vezetője 1974-1982 
között, nyugdíjazásáig. 
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egyik terrorista életét vesztette.”22 Ez volt az első, sokáig egyetlen bűncselekmény, melyet 

terrorcselekménynek minősítettek hazánkban. 

Szükségessé vált tehát egy olyan egység felállítása, mely operatív eszközök és módszerek 

alkalmazásával fel tudja venni a küzdelmet mind a hazai, mind a nemzetközi terrorizmus 

ellen. Az a döntés született, hogy a II. Csoportfőnökségen belül, a 8. Osztályon létrehoznak 

egy kisebb csoportot, és e csoport feladata volt a terroristák és a terrorista akciók felderítése 

és elhárítása.23  

A csoport vezetőjének Dr. V. József ezredest nevezték ki. „[…] Kaptam Rédei Miklós 

tábornoktól,24 a II. Csoportfőnökség vezetőjétől egy halom papírt az eddigi esetekről, 

választhattam magam mellé két embert és ettől kezdve mi lettünk a magyar terrorelhárítás 

[…] ”25 Később formát is adtak a csoportnak, és még 1978-ban belügyminiszter-helyettesi 

utasításban rögzítették a csoport működését, faladatait és hatáskörét. A létszámot megemelték, 

és a 8. Osztályon belül először csoportként, majd alosztályként, később pedig már önálló 

osztályként26 működtek. 

Az eredményekről Karasz Lajos vezérőrnagy így számolt be Prágában: „A szocialista 

országoknak, a világ kommunista és munkáspártjainak, ezen belül a Magyar Szocialista 

Munkáspártnak és állami vezetésünknek állásfoglalásai egyértelműen elítélik a 

terrortevékenységet, függetlenül attól, hogy milyen jelszavak hangoztatása mellett követik is el 

[…] Ennek szelleme tükröződik ma már a Magyar Népköztársaság törvénykezési 

rendszerében is. Az ez évben életbe lépő büntető törvény először adja konkrét 

megfogalmazását a terrorcselekmény és a légi jármű hatalomba kerítésének törvényi 

tényállását és annak büntetési tételeit. A törvény büntetni rendeli a bűncselekményt magyar és 

külföldi állampolgár esetében egyaránt, függetlenül attól, hogy hol követték el azt […]”27  

                                                 

22 Karasz Lajos vezérőrnagy belügyminiszter-helyettes beszámolója az „Állambiztonsági szervek feladati a 
nemzetközi terrorizmus elleni harcban” című nemzetközi tanácskozáson Prágában 1979. április 03-05. (A 
nemzetközi tanácskozás jegyzőkönyve, BM Kiadó Budapest 1979., Állambiztonsági Szolgálatok Történeti 
Levéltára) 

23 A 8. Osztály feladata volt egyébként már évek óta a külföldi társszervek terrorszervezeteket és terroristákat 
érintő hírigényeinek megválaszolása és feldolgozása is. 

24 Rédei Miklós vezérőrnagy, szül. Cegléd, 1928.09.14., a II. Csoportfőnökség vezetője, illetve a III. 
Főcsoportfőnökség helyettes vezetője 1977-1988 között, nyugdíjazásáig. 

25 Dr. V. József ezredes, u.o. 
26 10. Osztály. 
27 „Állambiztonsági szervek feladatai a nemzetközi terrorizmus elleni harcban” (BM Kiadó Budapest 1979, 

Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára) 
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Az új terrorelhárító egység az új büntető-törvénykönyv alapján kezdte tehát meg 

munkáját. Az első ügyük pedig tulajdonképpen a Carlos-ügy volt, az ún. C-79-es dosszié. 

Lássuk, ki is volt Carlos, a Sakál, a magyar terrorelhárító egység egyik első, igen fontos 

célszemélye, illetve mi is az a „híres C-79-es dosszié”. 

4. Carlos, a Sakál és a C-79-es dosszié 

4.1 Carlos, a Sakál 

Carlos, a Sakál 1949. október 12-én Caracasban, Venezuelában született Ilich Ramirez 

Sanchez néven. Édesapja, aki jó nevű ügyvéd és meggyőződéses kommunista volt, a 

Szovjetunió alapítója, Lenin után nevezte el a fiát.28 Ilich gyermekkorát Venezuelában töltötte, 

de testvéreivel és édesanyjával 16 éves korában Londonba költöztek, mert édesapja az 

olajbevételeiknek köszönhetően megengedhette magának, hogy Európában taníttassa fiait. A 

Sanchez-fivérek meglehetősen nagy lábon éltek Londonban, ezért apjuk 1969-ben a Moszkvai 

Lumumba Egyetemre küldte őket, ahol a világ minden tájáról érkező kommunista kádereket 

oktatták.  

Ilich vegyészetet tanult, amit élvezett ugyan, de az egyetem szigorú rendje nem tetszett 

neki. Unaloműzésként kezdett bele a politizálásba, ami azonban hamar a szenvedélyévé vált, 

főként palesztin diáktársai Izrael elleni harcukról tartott beszámolói tetszettek neki. Mivel 

moszkvai életet unalmasnak tartotta, illetve rendszeres kicsapongásai miatt ki is rúgták a 

Lumumbáról, 1971-ben Bejrútba utazott, hogy csatlakozzon a Népi Front Palesztina 

Felszabadításáért elnevezésű szélsőbaloldali terrorista szervezethez azzal a céllal, hogy 

önkéntesként, „szabadságharcosként” harcoljon Izrael, a világ zsidósága, valamint az őket 

támogató rendszerek ellen.29 

A Népi Front Palesztina Felszabadításáért (röviden: NFPF) nevű marxista politikai 

szervezetet 1967-ben, a hatnapos háborút követően alapították, a szervezet vezetője Georges 

Habbas30 lett. Az NFPF deklarált célja alapítása óta Izrael megsemmisítése és Palesztina 

felszabadítása, mely cél elérését Izrael elleni fegyveres harcban látják. Carlos csatlakozásakor 

                                                 

28 Carlosnak két fiú testvére volt, Lenin és Vladimir, akik – mint látjuk – hasonló elvek alapján kaptak 
keresztnevet. 

29 Schröm, Oliver, u.o. 12-16. oldal 
30 Georges Habbas / Habash „al-Hakim” (1926. augusztus 02. – 2008. január 26.) 1967 decembere és 2000 

júliusa között volt az NFPF főtitkára. 
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kiképzőtáborokat működtettek a Közel-Kelet számos országában,31 illetve kiváló 

kapcsolatokat ápoltak Líbiával is.  

Ezekben a kiképzőtáborokban megfordult az európai terrorista szervezetek tagjainak 

jelentős része is. Az ifjú Carlos több kiképzőtáborban is járt, ahol megtanították neki a 

fegyverek kezelését, a gépeltérítési technikákat, a felderítési és a hírszerzési ismereteket. 

Mivel kiválóan beszélt spanyolul, angolul és franciául is, továbbá évekig élt Londonban és jó 

helyismerettel rendelkezett, ezért az NFPF ún. alvó sejtként visszaküldte őt a brit fővárosba, 

ahol a fedőtörténete alapján spanyoltanárként dolgozott. Feladata a lehetséges terrorista 

célpontok kiválasztása és megfigyelése, valamint a konspirált lakások hálózatának kiépítése 

volt. Ekkor ismerkedett meg a német állampolgárságú Magdalena Koppal32 és Johannes 

Weinrich-hel,33 akik később legbelsőbb munkatársai lettek.  

Carlos első igazi bevetése 1973-ban volt, amikor Londonban meg kellett ölnie a Mark and 

Spencer áruházlánc zsidó származású tulajdonosát, Joseph Sieffet. Bár Sieff túlélte a 

merényletet, Carlos ettől az akciótól kezdve a NFPF vezérkarának teljes bizalmát élvezte és 

további feladatokkal bízták meg.  

Az első, „igazi értelemben vett” terrortámadását 1975. szeptember 15-én követte el 

Párizsban, amikor is kézigránátos támadást hajtott végre a Drugstore nevű kávéház ellen. A 

robbanás következtében két ember meghalt, 34 pedig megsebesült. Miután a hosszú és 

aprólékos nyomozás során sikerült személyazonosságát megállapítani, a brit titkosszolgálat, 

az MI5 és a Scotland Yard házkutatást tartott Carlos londoni címén. Egy fegyverrel teli 

bőrönd mellett találtak egy könyvet is, mely Frederick Forsyth: A Sakál című műve volt. Így 

kapta meg a Sakál kiegészítő nevet, melyen a mai napig ismerjük.34  

Természetesen képtelenség felsorolni valamennyi olyan terrorakciót, amelyet Carlos 

tervezett vagy hajtott végre. A legismertebb, az igazi hírnevet meghozó terrortámadásának 

említése azonban mindenképpen szükséges, mivel az Carlos egész lényére rámutat: 1975. 

                                                 

31 Jellemzően Libanonban, Irakban és Jemenben. 
32 Magdalena Cecilia Kopp, szül. Ulm (NSZK), 1948. április 2., fedőneve Lily. Magdalena Kopp egy közös 

budapesti pihenés során Carlos szeretője is lett, később elhagyta Weinrich-et és Carlos felesége lett, született 
egy gyermekük is. Legfrissebb hírek szerint 2015. június 15-én halt meg szülővárosában. 

33 Johannes Weinrich, szül. Brackel (NSZK), 1947. július 21., fedőneve Steve. 
34 Schröm, Oliver, u.o. 15-45. oldal 
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december 21-én, Bécsben Carlos hattagú kommandójával behatolt az OPEC35 székházba, 

túszul ejtette az ott tárgyaló minisztereket, akiket elhurcolt először Líbiába, majd Algériába, 

ahol végül mindenkit szabadon engedett. Mivel Carlos az akció során nem követte az NFPF 

utasításait,36 száműzték a mozgalomból. Ekkor alapította meg saját szervezetét, az „Arab 

Fegyveres Küzdelem Szervezete – Az Arab Forradalom Karja” nevű sejtet.  

Carlos az arab nacionalista mozgalmakkal szakítva a nyugat-európai marxista 

terrorszervezetekkel került szorosabb kapcsolatba,37 így hamarosan Kelet-Berlinbe költözött, 

ahol fényűző vendéglátásban részesült, miközben – többek között – nyugat-berlini célpontok, 

valamint a franciaországi Superphénix-atomerőmű ellen hajtott végre támadásokat, illetve 

TGV-szerelvényeket robbantott fel. Utóbbi, franciaországi akcióiban azonban már jelentős 

szerepet játszott az is, hogy későbbi feleségét, Magdalena Koppot 1982 februárjában a francia 

hatóságok letartóztatták. A Sakál ugyanis ezeket a terrortámadásokat a nő kiszabadítása 

érdekében hajtotta végre, ám a francia hatóságok nem adták ki nőt, nem tárgyaltak a 

terroristával.38 Magdalena Kopp egy későbbi interjújában39 úgy nyilatkozott, hogy 

kiszabadítása érdekében Carlos és csoportja nyolc merényletet hajtott végre, melyben 20 

ember vesztette életét. 

Amikor azonban a szovjet-amerikai közeledés hatására az európai légkör is megváltozott, a 

Sakál személye terhessé vált a szocialista blokk számára is, ezért hamarosan távozni 

kényszerült Kelet-Európából. Így került a terrorizmust támogató Szíriába, ahol  

1992-ig talált menedéket. Pályafutását Szudánban fejezte be, ahol főként Kartúmban élt. 

1994-ben sikerült Franciaországnak és Szudánnak titokban megegyeznie a terrorista 

kiszolgáltatásáról: 1994 augusztusában a francia titkosszolgálat tulajdonképpen elrabolta 

Carlost és később Franciaországban állították bíróság elé. 

 

                                                 

35 Organization of the Petroleum Exporting Countries, Kőolaj-exportáló Országok Szervezete. 
36 Meg kellett volna gyilkolnia egy iráni és egy iraki tisztviselőt, de nem tette. 
37 Például a Baader-Meinhof csoporttal, és a későbbi Vörös Hadsereg Frakcióval (röviden: RAF) 
38 Magdalena Koppot 1982. február 16-án tartóztatta le a francia rendőrség Párizsban, amikor az autóban, 

melyben társával, Bruno Bréguettel utazott, 5 kg robbanóanyagot, illetve hamis okmányokat találtak. 1982. 
május 24-én 5 év börtönbüntetésre ítélték, jó magaviselete miatt azonban már 1985. május 04-én kiengedték. 
Kiszabadulását követően nem sokkal már Damaszkuszban volt, ahol csatlakozott későbbi férjéhez, 
Carloshoz. 1986-ban megszületett közös lányuk is, Elba Rosa Ramirez Kopp. 

39 Debrebant, Serge: First Person: Magdalena Kopp in: FT Magazine, 2007. október 20. 
(http://www.ft.com/intl/cms/s/0/94454d9a-7b7b-11dc-8c53-0000779fd2ac.html) letöltve: 2015. június 03. 



12 
 

� 1903 Budapest, Pf. 314.      � (06 1)265 6200 BM:69 000      Fax: (06 1)265 6209 BM:69 009      E-mail: tek@tek.gov.hu 

4.2 A C-79-es dosszié 

Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárában fellelhető és kutatható igen kevés 

dokumentum alapján az NDK titkosszolgálatán40 keresztül jutott a magyar Állambiztonsági 

Szolgálatok tudomására, hogy a hírhedt terrorista, Carlos rendszeresen megfordult 

Magyarországon. 

„Az NDK állambiztonsági szervétől kapott előzetes információ birtokában a BM III/II. 

Csoportfőnökség széleskörű felderítő munkát végzett RAMIREZ SANCHEZ ILICH-nek, a 

CARLOS álnéven ismert terrorista vezérnek és társainak magyarországi felkutatására, 

tevékenységük dokumentálására. A munka eredményeként megállapítottuk, hogy CARLOS ez 

év júniusában és augusztusában Budapesten tartózkodott, majd a Szovjetunióba, az NDK-ba 

és Csehszlovákiába utazott, FAWAZ AHMED ADIL névre szóló jemeni diplomata útlevéllel. 

Augusztus 27-e óta ismét Budapesten tartózkodik. A csoport tagjai THABET ALI BIN és 

MARIAN ABDUL QAWI jemeni turista útlevéllel ez év januárjában érkeztek Budapestre és 

lakást béreltek. A szerv a csoport budapesti búvóhelyének ellenőrzésére és konspirált 

kutatására akciót szervezett […]”41 

Dr. V. József ezredes elmondása alapján azonban 1979. augusztus végén, a Németországi 

Szövetségi Köztársaság rendőrsége42 is arról tájékoztatta a magyar hatóságokat, hogy Carlos a 

nemzetközi hírű terrorista feltehetően Budapesten tartózkodik. A magyar állambiztonsági 

szervek így felvették a kapcsolatot a nyugat-német társszolgálatukkal is,43 és arról 

érdeklődtek, hogy mi a nyugat-német hatóságok kérése az ügyben. A nyugat-németek a 

megkeresésre nem válaszoltak, vagyis semmilyen kérést nem fogalmaztak meg azzal 

kapcsolatosan, hogy milyen eljárást kezdeményezzenek a magyar hatóságok Carlosszal és 

csoportjával szemben.44 

A kapott információk alapján mindenesetre azonnal tájékoztatták a hazai párt- és politikai 

elit döntéshozóit, hogy Carlos Budapesten tartózkodik. A pártvezetés álláspontja egyértelmű 
                                                 

40 Ministerium für Staatssicherheit, röviden: STASI, Állambiztonsági Minisztérium. A Német Demokratikus 
Köztársaság állambiztonságért felelős központi államigazgatási szerve volt. 

41 45/78/10/201/1979. számú napi operatív jelentés. Készítette: Vagyóczky Béla alezredes osztályvezető, BM III. 
Főcsoportfőnökség, Operatív Koordináló, Ellenőrző és Titkársági Osztálya, 1979. augusztus 29., a jelentés 
másolata (Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára) 

42 Német Szövetségi Bűnügyi Rendőrség, Bundeskriminalamt, röviden BKA. 1951-ben alapították meg. 
43 Arra vonatkozóan nem rendelkezünk ismerettel, hogy erre hogyan kerülhetett sor, hiszen a Varsói Szerződés 

értelmében a kelet-európai szolgálatok csak egymással tartottak kapcsolatot. 
44 Dr. V. József ezredes, u.o. 
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volt: azonnal szoros megfigyelés alá kellett vonni a csoportot, továbbá rá kellett bírni őket 

arra, hogy haladéktalanul hagyják el az országot. Mindezt úgy kellett végrehajtani, hogy ne 

provokálják a magyar hatóságok a terroristákat. Attól féltek ugyanis, hogy Carlosék magyar 

érdekeltségek45 elleni támadással torolnák meg az ellenséges, illetve határozott fellépést.  

Az ügyben illetékes II. Csoportfőnökségen elrendelték, hogy a csoport tagjai mozgásának, 

tevékenységének felderítése és figyelemmel kísérése, illetve kapcsolatrendszerük 

feltérképezése érdekében haladéktalanul nyissanak aktát, melynek a  

C-79 fedőnevet adták. 

Rédei Miklós tábornok, a II. Csoportfőnökség vezetője elrendelte továbbá a Carlos-csoport 

figyelőkkel és technikai úton történő operatív megfigyelését is. A magyar politikai elit és az 

állambiztonsági szervek arra a kérdésre akartak mihamarabb választ kapni, hogy milyen céllal 

érkezett a Sakál és csoportja hazánkba, illetve meddig akarnak itt maradni.46 A magyar 

hivatalos szerveknek ugyanis semmilyen információ nem állt a rendelkezésére arra 

vonatkozóan, hogy Carlosék csak pihenni akarnak nálunk, vagy hosszú távra kívánnak 

berendezkedni Budapesten. 

A tanulmány további részében részletesen feltárjuk, hogy az újonnan létrehozott 

terrorelhárító egység milyen intézkedéseket vezetett be a terroristák ellenőrzésére, illetve 

Carlos és társai hazánkba miért érkeztek, feltehetően mit csináltak és terveztek.  

Az évekig folytatott ellenőrző tevékenységet azonban pontról-pontra nem áll módunkban 

megismerni, illetve ismertetni, ugyanis az állítólag 13 kötetből47 álló C-79-es dossziéba eddig 

még nem állt módunkba betekinteni. Lezárása óta a Nemzetbiztonsági Hivatal jogutódjaként 

működő Alkotmányvédelmi Hivatal irattárában őrzik. Ahhoz, hogy a Carlos-üggyel 

kapcsolatban még több hiteles dokumentumhoz jussunk, a titokgazdának, azaz az 

Alkotmányvédelmi Hivatal jelenlegi főigazgatójának kellene a titkosítást feloldania, illetve a 

                                                 

45 Például repülőgépek, nagykövetségek. 
46 Dr. V. József ezredes, u.o. 
47 Más források szerint a C-79-es dosszié ennél sokkal terjedelmesebb, kb. 13.000 oldalnyi anyagot tartalmaz, 

ide értve a későbbi titkos kutatásokon talált iratok másolatait, illetve a lehallgatási anyagokat. 
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betekintési jogot megadnia a dossziékhoz, melyeket feltehetően 90 évre titkosítottak az akkori 

szabályok szerint.48 

5. A Carlos-csoport tevékenysége hazánkban  

5.1 A magyarországi bázis kiépítése 

Az OPEC- miniszterek elleni támadást követően Carlos a világ egyik legkeresettebb 

terroristájává vált. Főként a nyugat-német és a francia titkosszolgálat vadászott rá és 

embereire. 1976 szeptemberében Jugoszláviában őrizetbe is vették, azonban kiadták 

Bagdadnak, ahol szabadon élhetett tovább. Szabadságát állítólag a KGB-nek és a szocialista 

blokk titkosszolgálatainak köszönhette.49 

Carlos biztonságos búvóhelyet talált a közel-keleti országokban, azonban hamar megunta a 

gondtalan kényelmet. Ráadásul a bujkáláshoz sok pénzre volt szüksége, és sohasem bízhatott 

teljes mértékben a vendéglátóiban, hiszen nem tudhatta, hogy mikor adják ki a franciáknak 

vagy a németeknek anyagi vagy politikai hasznot remélve. Szüksége volt tehát megfelelő 

mennyiségű pénzre, megbízásokra, hogy fenntartsa az életszínvonalát, és ami számára sokkal 

lényegesebb volt, a hírnevét. Egyik legfontosabb bázisa Dél-Jemen lett, ahonnan rengeteg 

anyagi és logisztikai támogatást kapott.50 Hamis jemeni útlevelekkel utazott, illetve a jemeni 

diplomáciai futárszolgálatot használta fel többnyire a fegyverek és robbanóanyagok 

becsempészésére. 

Oliver Schröm Magdalena Koppal készített interjúi alapján51 azt állítja, hogy Carlos és 

társai 1979. január 13-án52 érkeztek Magyarországra, azzal a céllal, hogy hazánkban bázist, 

pihenőhelyet építsenek ki. Ehhez egy bázislakásra volt szükségük, melyet Lily és Steve meg 

is talált Budán, a Vend utcában, egy kétemeletes villaépület földszinti lakásában, melyet 

                                                 

48 Elméletileg lehetőség van arra, hogy a dossziékba betekintési jogot kapjunk, azonban arra kevés esély van, 
hogy a titkosítást feloldják és kutathatóvá tegyék az ügy aktáit, addig, amíg él olyan személy, akinek neve 
felmerült a dossziéban. 

49 Tarján M. Tamás: 1994. augusztus 14. Carlos, a Sakál elfogása in: Rubiconline 
(http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/1994_augusztus_14_carlos_a_sakal_elfogasa) letöltve: 2015. május 
20. 

50 Bagdadból Carlos Ádenbe utazott, hogy ott telepedjen le. Az anyagi és logisztikai támogatásért cserébe 
feltehetően a dél-jemeni vezetés is felhasználta Carlost saját politikai céljai elérésére, azonban erre vonatkozó 
konkrét ismeretekkel nem rendelkezünk. 

51 Schröm, Oliver, u.o. 183. oldal 
52 Az ún. Carlos-csoportban Magdalena Kopp volt felelős a nyilvántartások vezetéséért, a logisztikai 

támogatásért. Pontos nyilvántartást vezetett arról, hogy mikor, melyik országban és milyen hamis útlevéllel 
tartózkodtak, így nagy valószínűséggel a dátum helyes lehet. 
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azonnal ki is bérletek. Dr. V. József ezredes elmondása alapján a lakás tulajdonosa korábban 

az állambiztonsági szolgálatoknak dolgozott. A későbbiek folyamán az ezredesnek mindez 

nagyon jól jött, hiszen nem kellett sokáig győzködnie a tulajdonost, hogy segítsen a titkos 

kutatások során. 

1979 tavaszán és nyarán Carlos több esetben is járt Magyarországon, és mindegyik esetben 

az Ahmed Adil Fawaz nevére kiállított jemeni útlevelet használta.53 A II. Csoportfőnökség 

külföldieket és szállodákat ellenőrző osztályának feltűnt ugyan a magát arabnak valló, 

ugyanakkor spanyol akcentust használó férfi, de akkor, 1979 tavaszán még nem tudták 

megállapítani a pontos személyazonosságát. A fentebb vázolt események alapján54 azonban 

1979 augusztusában azonosították Carlost és társait. Bizonyítottá vált, hogy a hírhedt 

terrorista valóban Magyarországra érkezett. 

A III. Főcsoportfőnökség vezetője, Karasz Lajos azt az utasítást adta Dr. V. Józsefnek, 

hogy lépjen kapcsolatba Carlossal, és tudja meg tőle, mi célból tartózkodnak hazánkban, 

meddig akarnak maradni és mik a szándékaik? Dr. V. József ezredes, az utasításnak 

megfelelően, az Intercontinental szállodában, mint a magyar állambiztonsági szervek 

képviselője kereste fel Carlost. Ezt a találkozót az évek során még mintegy 25 hasonló 

követte.  

Carlos azt állította e beszélgetések során, hogy azért tartózkodott Magyarországon, mert 

hazánk kellemes és kényelmes lehetőségeket nyújtott neki a pihenés terén, továbbá nálunk 

biztonságban érezte magát. Azért bérelt házat, hogy hosszabb-rövidebb időt tölthessen ott 

munkatársaival. Közölte azt is, hogy haladéktalanul találkozni akar a magyar állambiztonsági 

szervezetek vezérkarával, illetve a magyar politikai elit vezetőjével, sőt magával Kádár 

Jánossal is. Fel akarta ugyanis ajánlani a szolgálatait a magyar kormánynak. Megfelelő 

ellenszolgáltatásért és biztonságért cserébe szívesen vállalta volna, hogy akciókat hajt végre 

külföldön a magyar érdekek szerint. Dr. V. József felajánlását elutasítva arról tájékoztatta, 

hogy álláspontja szerint hazánk nem biztonságos a számára, a nyugati titkosszolgálatok 

tudják, hogy Budapesten van. A politikai vezetéssel és az állambiztonsági szolgálatok 

                                                 

53 Dr. V. József ezredes nyugalmazott operatív tiszt tanúkihallgatási jegyzőkönyve. Készült a Legfőbb 
Ügyészségen francia rendőrtisztek jelenlétében 2001. március 26-án. A kihallgatásra a Francia 
Köztársaságban Ilich Ramirez Sanchez ellen szándékos emberölés elkövetése miatt lefolytatott 
büntetőügyben, a kölcsönös bűnügyi jogsegélyről szóló európai egyezmény (1959. április 20. Strasbourg) és 
kiegészítő jegyzőkönyvében foglaltak alapján került sor Budapesten. 

54 Lásd 13. oldal. 
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vezérkarával sem találkozhatott. A kapcsolattartásra felső vezetői szinten Dr. V. József ezredes 

lett kijelölve, kizárólag rajta keresztül működhetett mindenféle kommunikáció az 

állambiztonsági szervek irányába. 

A találkozón tapasztaltakat Dr. V. József így foglalta össze személyes találkozóink során: 

„Annyit szeretnék még elmondani, hogy Carlos egy kiszámíthatatlan, öntörvényű, politikai 

fantazmagóriáktól túlfűtött személyiség volt, aki mindenre és mindennek az ellenkezőjére is 

képes volt. Emiatt összességében egy igen veszélyes bűnözőnek tartottam. Annál is inkább 

veszélyes volt Carlos, mivel egy képzett, tanult, jó képességű embernek mondhatnám, jó 

szervezőképességgel megáldva. Ezzel együtt a személyiségjegyei fanatikusnak nevezhetők.” 55  

A találkozót követően, az elutasítás ellenére, Carlos levelet is írt Kádár Jánosnak, amit 

eljuttatott a pártközpontba is. Ebben a levélben Carlos újra felajánlotta a magyar 

pártvezetésnek, hogy „a közös cél és eszme terjesztésének és győzelmének érdekében” 

szívesen hajt végre akciókat külföldön a magyar kormány megbízásából. Kádár azonban 

sohasem kapta meg ezt a levelet, mert az állambiztonsági szolgálatok munkatársai még 

idejében megszerezték és eltűntették a pártközpontból.56 A levél nagy valószínűséggel a C-79 

fedőnevű aktában található az Alkotmányvédelmi Hivatal irattárában.57 

5.2 A „totális ellenőrzés” 

A találkozó után a III. Főcsoportfőnökség vezetése arra a következtetésre jutott, hogy 

Carlosék önszántukból nem akarják elhagyni az országot, ezért szoros megfigyelésüket 

rendelték el. A titkosszolgálati eszközök és módszerek teljes tárházát bevetették a mozgásuk, 

tevékenységük és kapcsolatrendszerük megfigyelésére és feltérképezésére. Ehhez azonban 

arra volt szükség, hogy a szállodából egy jobban figyelhető helyre költözzön a csoport, ahol 

könnyebben megoldható a technikai megfigyelés és a rögzítés is. Ennek érdekében az  

V. Csoportfőnökség titkos kutatást hajtott végre Carlos hotelszobájában, melyet úgy állítottak 

be, mintha betörés lett volna. Mivel Carlos ezután a szállodában már nem érezte magát 

biztonságban, úgy döntött, hogy a társai által korábban már kibérelt Vend utcai lakásba teszi 

át székhelyét.  

                                                 

55 Dr. V. József ezredes, u. o. 
56 Dr. V. József ezredes, u. o. 
57 Liszkai László, u.o. 16. oldal 
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Az állambiztonsági szervek most már teljes egészében kontroll alatt tudták tartani Carlost, 

hiszen megoldottá vált a teljes lakás technikai eszközökkel történő megfigyelése és az ott 

történtek és elhangzottak rögzítése is. A lakásban rendszeresen hajtottak végre titkos 

kutatásokat, így a magyar állambiztonsági szolgálatoknak naprakész információi voltak a 

csoport terveiről, felszereléseiről, valamint az általuk használt hamis iratokról: „[…] A 

konspirált kutatás során a lakás nyílt részében szélsőbaloldali – főként Kadhafi által írt – 

politikai irodalmat találtak. A lakásban elhelyezett fémmel bélelt négy számjegyű kóddal 

ellátott bőröndben 2 db tűzkész állapotba helyezett amerikai és NSZK gyártmányú 

kézifegyvert, 20 ezer dollárt százas címletekben nagy mennyiségű térképet, valamint a csoport 

tagjainak mozgásához szükséges hamis igazolványokat, a csoporttal kapcsolatban álló csak 

keresztnéven jelölt külföldi állampolgárok névsorát, telefonszámait, a különféle terrorista 

szervezetek külképviselőjével folytatott találkozóról készített feljegyzést és konkrét terrorista 

cselekményhez szükséges tevékenységgel kapcsolatos jegyzeteket találtak […].”58  

A „totális ellenőrzésnek” köszönhetően szerezhettek például tudomást az állambiztonsági 

szervek arról is, hogy a román titkosszolgálat, a SECURITATE59 megbízásából a terroristák 

fel akarják robbantani a müncheni Szabad Európa Rádió (röviden: SZER) román adóját, vagy 

Magdalena Kopp párizsi elfogása miatti bosszúból a Nyugat-Berlinben található Francia 

Intézetet.  

„A Carlos fedőnéven bizalmas nyomozás alatt tartott terrorszervezet tagjai 1979. 

augusztus és 1982. április között rendszeresen Budapesten tartózkodtak, itt lakásokat béreltek. 

A szervezet aktív kapcsolatot tart fenn a román, líbiai, szíriai, izraeli és dél-jemeni 

titkosszolgálatokkal, és időszakos, felszínes kapcsolatot tart a kubai és NDK állambiztonsági 

szervekkel. Az említett közel-keleti országok és Románia speciális szolgálatai pénzzel, 

fegyverrel és útlevelekkel támogatják a csoportot. A csoport fő megbízója Líbia, de 

Romániától is kaptak likvidálási és egyéb hasonló feladatot. Carlos és csoportja szorosan 

együttműködik egy sor ismert terrorszervezettel, a szervnek azonban nincs információja arról, 

hogy a csoport szocialista országok irányába tervez akciót […] Több alkalommal sikerült 

                                                 

58 45/78/10/201/1979. számú napi operatív jelentés. u.o. 
59 Departamentul Securității Statului, röviden: Securitate, Állambiztonsági Osztály. A román kommunista 

diktatúra titkosszolgálata volt. 
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előre információkat szerezni a csoport tervezett akcióiról (SZER, párizsi merényletek, bécsi 

robbantások stb.)” 60 

A magyar hatóságok azonban nem voltak könnyű helyzetben, hiszen közvetlenül nem 

értesíthették sem a francia, sem a nyugat-német elhárítást a tervezett akciókról, hiszen a 

szervezetek között szoros munkakapcsolat nem volt. Ráadásul a politikai helyzet sem 

kedvezett a kapcsolat-felvételre, hiszen javában zajlott a világpolitikában csak  

„kis-hidegháborúnak”61 nevezett korszak. 

A magyar elhárítás valahogy azonban mégis szerette volna értesíteni a franciákat a 

tervezett merényletekről, ezért kisebb politikai játszmába kezdett. A tervezett akciókról 

értesítették KGB-t azért, mert ekkor készült Brezsnyev elvtárs Franciaországba,62melynek 

kapcsán a francia szolgálat és a KGB között kommunikáció folyt, illetve abban 

reménykedtek, hogy Brezsnyev – korábbi esetekből kiindulva – esetleg baráti gesztusként 

tájékoztatja a francia elnököt, Valéry Giscard d’Estaing-et Carlos terveiről. A magyar 

állambiztonsági szervek szerint végül sem Brezsnyev, sem a KGB nem osztotta meg az 

információkat a franciákkal.63 Maga az eset nem volt példa nélküli, hiszen számtalanszor 

előfordult, hogy a magyar szervek által a külföldi társszervek számára átadott információra 

semmilyen válasz nem érkezett. 

A Carlos-csoport magyarországi jelenléte és működése egyre terhesebbé vált mind az 

állambiztonság, mind pedig a politikai vezetés számára, ezért az elhárítás operatív tervet 

készített arra, hogyan lehetne a terroristákat a lehető leggyorsabban, de konfrontáció nélkül 

kiszorítani az országból. A szolgálatok a korábbi játszmát folytatták, kicsit erősítve a legendát: 

az ezredes egy következő találkozó alkalmával ismét elmondta Carlos-nak, hogy a nyugat-

német titkosszolgálat tud arról, hogy Budapesten tartózkodik, ezért a magyar állam és az 

állambiztonság a továbbiakban már nem tudja szavatolni a csoport biztonságát. Ez 
                                                 

60 45-78/10/69/1983. számú napi operatív jelentés. Készítette: Vagyóczky Béla ezredes osztályvezető, BM III. 
Főcsoportfőnökség, Operatív Koordináló, Ellenőrző és Titkársági Osztálya, a jelentés másolata 
(Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára) 

61 A 70-es évekre az USA katonai ereje kezdte felülmúlni a Szovjetunió hadipotenciálját, bár még nem minden 
fegyvernemben. Amikor az oroszok megjelentek Közép-Ázsiában, Afganisztánban egy újabb "elhidegülés" 
vette kezdetét. Ezt nevezzük a hidegháború harmadik korszakának, azaz a " kis hidegháborúnak" 1979 és 
1985 közt. A két nagyhatalom újra hatalmas összegeket kezdett költeni a fegyverkezésre, és előtérbe került az 
űrfegyverkezés. A kis-hidegháború végét Mihail Gorbacsov kinevezése jelentette. 

62 Valéry Giscard d’Estaing elnöksége idején Franciaország „keleti politikája” folytatódott: továbbra is igen 
fontos volt a Szovjetunióval kialakított partnerség. Brezsnyev is többször járt Párizsban, illetve Giscard 
d’Estaing is járt Moszkvában. 

63 Dr. V. József ezredes, u.o., továbbá Sz. M. nyugalmazott operatív tiszt tanúkihallgatási jegyzőkönyve. u.o. 



19 
 

� 1903 Budapest, Pf. 314.      � (06 1)265 6200 BM:69 000      Fax: (06 1)265 6209 BM:69 009      E-mail: tek@tek.gov.hu 

alkalommal azonban az V. Csoportfőnökség munkatársai agresszív figyelésbe kezdtek, melyet 

nyugat-német rendszámú és nyugati típusú autókkal hajtottak végre. A terv majdnem 

tragédiába torkollott, ugyanis Carlos annyira elhitte a mesét, hogy meggyőződésévé vált, hogy 

a nyugat-német titkosszolgálat meg akarja ölni, ezért rálőtt a magyar figyelőkre.64 Szerencsére 

nem sérült meg senki, de a terv végül is bevált, mert Carlos ideiglenesen ugyan, de elhagyta 

Magyarországot.  

A fenti akciókat rendszeresen meg kellett ismételni, mert Carlos egy idő után mindig 

visszatért hazánkba, sőt, többször úgy nyilatkozott, hogy annyira megtetszett neki Budapest, 

hogy ha sikerül Magdalena Koppot a francia börtönből kiszabadítania, akkor itt akarnak 

letelepedni. 

A fenti macska-egér játék hosszú ideje folyt már, amikor végül már amerikai nyomásra 

kellett cselekedni: 1984-ben ugyanis az Egyesült Államok Külügyminisztériuma behívatta a 

washingtoni magyar nagykövetet és közölte, hogy kormányának információi vannak arról, 

hogy Carlos rendszeresen Budapesten tartózkodik.65 Ha az amerikai kormány ezt 

bizonyítottnak látta volna, illetve úgy ítélte volna meg, hogy Magyarország tudatosan segít 

egy terroristát, azzal azt kockáztattuk volna, hogy hazánkat felveszik a terrorizmust támogató 

országok közé. Ezzel pedig további politikai és gazdasági szankciókat helyezett volna 

kilátásba a nemzetközi közösség, illetve a kölcsönkérelmeinket is elutasították volna.  

Általánosan fogalmazott ugyan Mark Palmer,66 az amerikai Külügyminisztérium kelet-

európai szekciójának vezetője, de a magyar politikai vezetés számára egyértelművé vált, hogy 

nagy a tét és cselekedni kell.67 „Washingtoni nagykövetségünk az alábbiakat jelentette a 

KÜM-nek: […] Palmer az amerikai külügyminisztérium csoportfőnöke közölte, hogy 

megbízhatónak minősített információik szerint CARLOS a közelmúltban Budapesten járt, bár 

úgy tudják, hogy nem hivatalos vendégként […] Ezzel kapcsolatban Palmer megjegyezte, 

                                                 

64 Liszkai László, u.o. 30-40. oldal 
65 Liszkai László, u.o. 15. oldal 
66 Robie Marcus Hooker Palmer (1941 – 2013. január 28.) amerikai politikus, diplomata. 1986. december 8-tól 

1990. január 31-ig az Egyesült Államok budapesti nagyköveteként szolgált. Budapesti kiküldetése előtt az 
amerikai külügyi tárcának a Szovjetunióval és a kelet-európai országokkal fenntartott kapcsolatokért felelős 
helyettes államtitkára volt. 

67 Liszkai László, u.o. 151-153. oldal 
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hogy Burt külügyminiszter-helyettes nem véletlenül vetette fel Nagy János államtitkárnál a 

terrorizmus elleni együttműködés kérdését […]”68  

Az amerikai nyomás mellett a nyugati államok is egyre inkább megkövetelték, hogy a 

keleti blokk országai, akik korábban menedéket nyújtottak, vagy megbízásokat adtak a 

terroristáknak, tagadják meg a Carlos-csoport beléptetését. A kiutasítások sorra meg is 

történtek az 1980-as évek derekára. Mindezek értelmében Harangozó Szilveszter 

altábornagy,69 a III. Főcsoportfőnökség akkori vezetője utasította Dr. V. József ezredest,70 

hogy véglegesen meg kell oldani a C-79-es aktát, azaz Carlost mindenképpen rá kell bírnia 

arra, hogy végleg hagyja el az országot. A külpolitikai indokok mellett a döntésben szerepet 

játszott az is, hogy a Sakál egyre kezelhetetlenebbé vált, több esetben is előfordult, hogy 

nyilvános helyen fegyverrel fenyegetett civileket, és félő volt, hogy a gátlástalan terrorista 

rálő valakire. 

Az utasításnak megfelelően Dr. V. József újra felkereste Carlost. Az ezredes szerint Carlos 

már tudta, hogy milyen hírt fog közölni vele, nem lepődött meg, hogy mennie kell. Az ezredes 

elmondta a Sakálnak, hogy már az amerikaiak is pontos információval rendelkeznek arról, 

hogy hol tartózkodik, és ebben a helyzetben a magyar állambiztonsági szolgálatok a 

továbbiakban már tényleg nem tudják szavatolni sem Carlos, sem pedig társai biztonságát, 

ezért napokon belül el kell hagyniuk Magyarországot. Dr. V. József szerint a Sakál már 

felkészült arra, hogy mennie kell, hiszen a csomagjai össze voltak pakolva, a fegyverek, a 

robbanószerek és a hamis dokumentumok pedig egy fémládába voltak zárva. Azt kérte 

csupán, hogy a magyar állambiztonsági szolgálatok tegyék lehetővé, hogy a fémládáért 

visszajöhessen, és azt szabadon elvihesse. Mivel az ezredes is hasonló felhatalmazással 

érkezett, ezért Carlos feltételeibe beleegyezett.  

1985 szeptemberében a Sakál végleg elhagyta Magyarországot. A felszerelései nagy részét 

helyettese, Weinrich vitte ki az országból Jugoszlávia felé.71 Carlos előbb Prágába utazott, 

                                                 

68 45-78/10/64/1984. számú napi operatív jelentés. Készítette: Vagyóczky Béla ezredes osztályvezető, BM III. 
Főcsoportfőnökség, Operatív Koordináló, Ellenőrző és Titkársági Osztálya, a jelentés másolata 
(Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára) 

69 Harangozó Szilveszter altábornagy (1929. január 25. - 1989) A III. Főcsoportfőnökség helyettes vezetője 
1977-1985 között, majd vezetője 1985-1989 között, nyugdíjazásáig. 

70 Dr. V. József ezredes ekkor már a II. Csoportfőnökségen létrehozott 10. Osztály vezetője volt. 
71 Dr. V. József ezredes, u.o. 
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mivel azonban onnan is kiutasították, tovább utazott Bagdadba, végül Damaszkuszban 

telepedett le és ott élt egy ideig a szír titkosszolgálat védelmét élvezve.72 

„A C-79 fedőnevű bizalmas nyomozásban bevezetett intézkedések eredményeként „A 

Világforradalom Karja” nemzetközi terrorszervezet felszámolta ideiglenes budapesti 

szálláshelyeit. A csoport tagjai – eszközeiket magukkal víve – végleg elhagyták Magyarország 

területét. Carlos, a csoport vezetője szeptember 14-én a felszerelés hátramaradt részével 

Bagdadba utazott. Az információ ellenőrzött […]”73  

1986 végéig Carlos még több esetben is megpróbált beutazni hazánkba, de az 

állambiztonsági szolgálatok határozott fellépése miatt a szándékáról mindig le kellett 

mondania. A haszontalan próbálkozások után Carlos örökre letett arról, hogy Budapesten 

telepedjen le. 

Fentiek alapján egyértelműen kijelenthető, hogy a Carlos-csoport számos titkosszolgálattal 

kapcsolatban állt, az azonban további elemzést igényel, hogy melyik titkosszolgálat kezelte 

kizárólagosan terroristának, azaz célszemélynek, illetve melyek inkább potenciális 

hírforrásnak és együttműködőnek. Nyilvánvalóan voltak olyan titkosszolgálatok is, akik 

céljaik elérése érdekében „alkalmazták” is a terroristákat.  

6. Carlos-csoport kapcsolata a hazai és más titkosszolgálatokkal  

6.1 Carlos és a hazai elhárítás kapcsolata 

A rendszerváltást követően Horváth Balázs74 belügyminiszter, illetve Nagy Lajos,75 az 

akkor létrehozott Nemzetbiztonsági Hivatal első főigazgatója belső vizsgálatot indított annak 

megállapítására, hogy az Állambiztonsági Szolgálatok hogyan és milyen mértékben voltak 

érintettek abban, hogy Carlos és csoportja Budapesten bujkált, illetve itt készült fel több 

terrorcselekményre, többek között a müncheni Szabad Európa Rádió elleni merényletre is. A 

                                                 

72 Szíriát 1992-ben kellett elhagynia, innen Jordániába, végül Szudánba távozott. 
73 45-78/10/182/1985. számú napi operatív jelentés. Készítette: Vagyóczky Béla ezredes titkárságvezető, 

Belügyminisztérium Állambiztonsági Miniszterhelyettesi Titkárság, a jelentés másolata (Állambiztonsági 
Szolgálatok Történeti Levéltára) 

74 Horváth Balázs (1942. augusztus 13. – 2006. július 2.) ügyvéd, politikus, az Antall-kormány első 
belügyminisztere. 

75 Nagy Lajos (1938–2006) a Nemzetbiztonsági Hivatal elnöke, később főigazgatója 1990. március 1-jétől 
szeptember 9-ig. 1990. szeptember 10-ével nyugállományba vonult, később magánnyomozóként dolgozott. 
2005-ben nyugállományú vezérőrnaggyá léptették elő. 
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belső vizsgálat során a megbízott ügyészek – akiknek a nevét soha nem hozták nyilvánosságra 

– titokban, zárt ajtók mögött, feltehetően titoktartási kötelezettség mellett 

áttanulmányozhatták a híres C-79-es dossziét,76 illetve – nagy terjedelmére tekintettel – 

valószínűleg annak bizonyos részeit. 

A vizsgálat végén az ügyészek egyértelműen megállapították, hogy a rendelkezésükre 

bocsátott dokumentumok alapján nem emelhető vád senki ellen azzal, hogy segítették volna a 

Carlos-csoport tagjait és ezzel támogatást nyújtottak volna egy nemzetközileg is ismert 

terrorista bűnözőnek.77 

Az akkori kormány félhivatalos magyarázata szerint a vizsgálatra azért került sor ilyen 

titokzatos körülmények között, illetve a C-79-es dosszié azért van elzárva, mert a Carlos-ügy 

kiteregetése Magyarország terrorfenyegetettsége miatt nem volt lehetséges abban az időben.78 

Egyesek azonban inkább azt feltételezik, hogy a kormány inkább azt nem szeretné kiteregetni, 

hogy a Carlost esetlegesen segítő hivatalos személyek egy része még akkor is hivatalban 

állt.79 Mindesetre a hazai hatóságok által az NDK-beli társszervének, a STASI-nak 

rendszeresen átadott dokumentumok elérhetőek a történészek, illetve az ügy iránt érdeklődő 

kutatók számára is, így tulajdonképpen az események egy része rekonstruálható.80 

Meg kell továbbá azt is említeni, hogy a francia bíróság Carlos ügyének vizsgálata és a 

büntető-eljárás során sem állapította meg a magyar hatóságok, illetve az eljárás során tanúként 

meghallgatott Dr. V. József ezredes vagy az időközben elhunyt Sz. M. nyugalmazott operatív 

tiszt felelősségét a Carlos által tervezett vagy elkövetett gyilkosságok és terrorista akciók 

miatt. Jóllehet, a hazánkban elkövetett ilyen jellegű bűncselekményeket a hazai bíróságoknak 

kell vizsgálni, azonban ahogy azt fentebb már láthattuk, a hazai ügyészek nem emeltek vádat 

senki ellen. 

6.2 A Carlos-csoport kapcsolata más titkosszolgálatokkal 

Fentebb már említettük, hogy Ilich Ramirez Sanchez alias Carlos minden bizonnyal 

kapcsolatba került a KGB-vel a szovjet egyetemi évei alatt. A szovjet titkosszolgálat 
                                                 

76 Liszkai László, u.o. 13-18. oldal 
77 Liszkai László, u.o. 16-17. oldal 
78 Carlos az 1990-es évek elején még sikeresen bujkált a francia felelősségre-vonás elöl. 
79 Ó Pál: A krónikás terrorista in Beszélő online Évfolyam 6, Szám 6, (http://beszelo.c3.hu/cikkek/a-kronikas-

terrorista) letöltve: 2015. május 19. 
80 Sajnálatos módon eddig még nem állt módunkban, hogy a kutatást kiterjesszük a STASI anyagaira. 
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módszereit ismerve, szinte biztos, hogy felkeltette a KGB figyelmét, hiszen családjával 

Londonban éltek, ugyanakkor a kommunizmus elkötelezett hívei voltak. Carlos és a KGB 

kapcsolatáról konkrét információk nincsenek, a KGB soha nem nyilatkozott, és nagy 

valószínűséggel nem is fog nyilatkozni kapcsolatukról. Egyébként maga Carlos is mindig 

tagadta, hogy kapcsolatban állt volna a szovjet szolgálattal, azonban soha nem zavarta, sőt 

örült annak, ha a „KGB gyermekeként” hivatkoztak rá.81 

Azt azonban mindenképpen meg kell jegyezni, hogy ebben az időben Carlosék 

tevékenységét illetően a meghatározó minden bizonnyal a Szovjetunió volt.82 Carlos és társai 

olyan nagyságrendű politikai tényezőknek számítottak, hogy nem tevékenykedhettek volna 

szabadon csaknem másfél évtizedig, anélkül, hogy Moszkva ellenőrizte, vagy akár irányította 

volna őket. Mégis úgy tűnik, hogy a szovjet titkosszolgálat direkt módon nem óhajtott a 

terroristával kapcsolatban állni, mintha a piszkos munkát83 a csatlósállamokra, elsősorban az 

NDK-ra, Romániára, Magyarországra és Bulgáriára bízta volna.84 

Úgy tűnik, hogy Carlos Moszkvához való viszonya még ma is talány, és elképzelhető, 

hogy a történelem ezen szakaszának feltáratlan eleme marad.85 A dokumentumok alapján 

annyi azonban biztos és bizonyított, hogy 1979-ben hazánkba mindig a Szovjetunióból 

érkezett és gyakran tért is oda vissza. 

Az is egyértelmű, hogy a csoport Lily személyén keresztül szoros kapcsolatban állt a 

román titkosszolgálattal, a SECURITATE-vel. „Kopp semmiben sem maradt el Carlos mögött. 

1980 őszén neki sikerült a román titkosszolgálat, a Securitate első nagy megbízását tető alá 

hoznia. Nicolae Ceauşescu diktátor szemében már régóta tüske volt a Szabad Európa Rádió 

(SZER). A SZER-t az USA finanszírozta, és a hidegháborúban a CIA fontos 

propagandaeszköze volt. […] Ezért kellett most az adó román szekcióját a levegőbe repíteni. 

A Securitate azt is akarta, hogy Carlos öljön meg öt emigrációban élő román személyt. […]”86  

                                                 

81 Schröm, Oliver, u.o. 167. oldal 
82 Habár Nyugaton még mindig naivan az ellenkezőjét állítják. 
83 Például a csoporttal való kapcsolattartást, illetve logisztikai és anyagi támogatásukat. 
84 Carlos: Hogy jól élhessek, néha gyilkolnom kell in: Ujszo.com, 2002. július 12. 

(http://ujszo.com/cimkek/kitekinto/2002/07/12/carlos-hogy-jol-elhessek-neha-gyilkolnom-kell) letöltve: 
2015. május 20. 

85 Ellentétben azzal, hogy a kelet-közép-európai kapcsolatrendszerét szinte teljesen sikerült már feltárni. 
86 Schröm, Oliver, u.o. 203-204. oldal 
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Carlos börtönévei alatt adott interjúiban mindig is pozitívan nyilatkozott Romániáról, 

habár a román kapcsolataira, megbízásaira vonatkozó kérdésekre mindig kitérő válaszokat 

adott. Az El Pais spanyol napilap munkatársának adott interjújában pedig határozottan 

tagadta, hogy pénzért cserébe a román emigráció ellen szervezett volna merényleteket, a 

SZER elleni robbantásos merényletről pedig egyszerűen szót sem ejtett. Ezen állításait 

azonban a SECURITATE tartalékos tábornoka, Nicolae Pleşiţă87 vallomásaiban cáfolta: 

elmondása szerint Ceauşescu politikai gyilkosságok elkövetésére bérelte fel Carlost, azonban 

nem állt vele személyes kapcsolatban, pusztán eszköznek tekintette.88 

Dr. V József ezredes elmondása alapján89 a csoport Weinrich személyén keresztül 

kapcsolatban állt a kelet-német titkosszolgálattal, a STASI-val is, méghozzá a XXII. 

Főcsoportfőnökséggel. Az egység vezetője ekkor Harry Dahl ezredes90 volt, Steve-vel a 

közvetlen kapcsolatot az ezredes szerint Helmut Voigt alezredes91 tarthatta, aki ekkor a 

Főcsoportfőnökségen belül a 8. Osztályt92 vezette, mely a nemzetközi terrorizmus 

elhárításáért volt felelős. Dr. V. József ezt a feltételezését arra alapozta, hogy a STASI 

gyakorlatilag Carlosék minden lépését előre tudta, illetve Dahl egy személyes megbeszélés 

során elszólta magát, amikor arról esett szó, hogy a csoport visszautazott.93 

A STASI és Carlos kapcsolata 1994 óta már bizonyított tény. Ez év áprilisában ítélték el 

ugyanis Helmut Voigtot, a STASI volt alezredesét, emberölésben való bűnrészesség miatt, 

amiért – vallomása szerint feljebbvalói utasításra – visszaadta a terroristáknak azt a 24,38 kg 

plasztik robbanóanyagot,94 amelyet Weinrichtől koboztak el Berlinbe érkezésekor, s mellyel a 

                                                 

87 Nicolae Pleşiţă (1929. április 26. – 2009. szeptember 28.) a SECURITATE titkos rendőrségi nyomozója volt, 
majd 1980 és 1984 között ő vezette a szolgálatot. A román rendszerváltást követően bíróság előtt is 
meghallgatták a Carlosszal való kapcsolata és a SZER elleni robbantás miatt, azonban ártatlannak találták.  

88 Carlos, a Sakál: szép emlékeim vannak Romániáról in Új Magyar Szó, 2010. január 7. 
(http://kitekinto.hu/karpat-medence/2010/01/07/carlos_a_sakal_szep_emlekeim_vannak_romaniarol/) 
letöltve: 2015. május 20. 

89 Dr. V. József ezredes, u.o. 
90 Harry Dahl ezredes, szül. Schönebeck, 1929. augusztus 7.-én, a STASI egykori ezredese. 1975 és 1985 között 

a STASI XXII. Főcsoportfőnökségének volt a vezetője, mely egységhez tartozott a terrorelhárítás is. A 
STASI-n belül ő felelt a Vörös Hadsereg Frakcióval való kapcsolattartásért, ezért 1997-ben el is ítélték, 
ugyanis a terrorszervezet tagjait tudatosan nem vonta felelősségre. 1998-ban a Német Legfelsőbb Bíróság 
azonban az ítéletet visszavonta. 

91 Helmut Voigt ezredes, szül. 1942-ben, a STASI egykori alezredese. 1978-tól dolgozott a szolgálatnak, 1981-től 
volt a 8. Osztály vezetője, mely a nemzetközi terrorelhárításért volt felelős. 1994-ben a fentiek alapján 4 év 
börtönbüntetésre ítélték.  

92 Liszkai László, u.o. 75. oldal 
93 „Megjöttek a gyermekeim!” 
94 A robbanóanyagot tartalmazó bőröndöt Weinrich állítólag a kelet-német Szíriai Nagykövetségre vitte rövid 

megőrzésre, feltehetően innen vitte tovább Carlos egyik bizalmasa Nyugat-Berlinbe. Egyes források szerint a 
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későbbiekben, 1983-ban robbantásos merényletet követtek el a nyugat-berlini Francia Intézet 

ellen. Carlos és társai terveit tehát a kelet-német hatóságok pontosan ismerték.95 

Fentiek mellett az is felmerült Dr. V. József ezredesben,96 hogy az amerikai titkosszolgálat, 

a CIA és feltehetően számos nyugat-európai titkosszolgálat – köztük a francia DST97 is – 

pontos információkkal bírt Carlos mindenkori hollétéről és tevékenységéről, mely ugyancsak 

felveti annak kérdését, hogy vajon kitől származhattak ezek az ismeretek. Dr. V. József szerint 

ezt a CIA-s kapcsolatot támasztja alá az is, hogy 1984-ben, amikor behívatták Washingtonban 

a magyar külképviselet munkatárását a Külügyminisztériumba, szinte mindent tudtak 

Carlosról és a csoport magyarországi és kelet-európai tevékenységéről. 

Francia viszonylatban érdekes lehet Carlos és későbbi ügyvédje, Jacques Vergès98 

tisztázatlan kapcsolata. Egyes források szerint Jacques Vergès 1982-ben két ízben is járt 

Budapesten. A Margit-szigeten, a Termál Hotelben szállt meg, innen telefonált a Vend utcai 

villába, hogy Carlosszal találkozót beszéljen meg. Carlos állítólag felkereste a szállodájában, 

és hosszasan sétáltak a Margit-szigeten. Az állambiztonsági szolgálat ezt úgy magyarázta, 

hogy Vergès a francia kormány és Carlos között közvetített.99 A beszélgetés tartalma titok 

maradt, a Margit-szigeti fák között folytatott beszélgetést a magyar felderítő szervek állítólag 

nem tudták lehallgatni.100 

A fenti titkosszolgálati kötődések egy részére, illetve azok tartalmára nyilvánvalóban soha 

nem fog fény derülni. A kérdés is inkább az, hogy miért hagyták a nyugati titkosszolgálatok, 

hogy Carlos és társai évekig tevékenykedjenek, és vajon a francia titkosszolgálat miért várt 

annyit, hogy elrabolják Szudánból és letartóztassák a legkeresettebb terroristát? 

                                                                                                                                                         

megmaradt robbanóanyagot egy ideig még a Szíriai Követségen tárolták, később pedig a szír titkosszolgálat 
emberei Damaszkuszba szállították. 

95 Ó Pál: A krónikás terrorista, u.o. 
96 Dr. V. József ezredes, u. o. 
97 Direction de la Surveillance du Territoire, röviden: DST, Területi Biztonsági Igazgatóság. 2008-ig a francia 

rendőrségbe integrálva a DST volt a felelős a belső biztonsági feladatok ellátásáért, többek között a 
kémelhárításért és a terrorelhárításért is. 

98 Jacques Camille Raymond Vergès (1925. március 5. – 2013. augusztus 15.), híres francia ügyvéd. A 
gyarmatosítást elítélte, igazi ellenállóként tartották számon ügyvédi karrierje előtt. Hírnevét annak 
köszönhette, hogy hírhedt nácikat és terroristákat is védett. Életét több rejtély is övezi, 1970 és 1978 között 
például eltűnt, mely időszakról soha nem beszélt, nem tudni, hogy ez idő alatt hol járt és mit csinált. 

99 Esetleg a francia titkosszolgálat, a DST és Carlos között? 
100 Ó Pál: A krónikás terrorista, u.o. 
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7. Konklúzió 

1992-ben a Sakál Szudánba menekült, mert tudomására jutott, hogy a német kormány 

titkos tárgyalásokat kezdett a szíriai és a jordániai kormánnyal101 kiadatása érdekében. A 

kelet-afrikai ország gyűjtőhelye lett a menedéket kereső terroristáknak: ebben az időben 

Oszama bin Laden is itt talált oltalmat. A francia kormány azonban titkos tárgyalásokba 

kezdett a szudáni kormányzattal is a Sakál kiadatása érdekében. Szudán nem akart nyílt 

konfrontációt sem a franciákkal, sem Carlosszal, ezért beleegyezett, hogy a franciák 

„kilopják” Carlost az országból.  

1994. augusztus 14-én Carlos orvosi kezelésre ment, innen rabolták el francia ügynökök és 

vitték Franciaországba, ahol 1997-ben állították bíróság elé és életfogytig tartó 

börtönbüntetésre ítélték.102 Elvileg 2012-ben kérhette volna, hogy feltételesen szabadlábra 

helyezzék, de 2011 decemberében az 1982–83-ban elkövetett merényletekért103 újabb 

életfogytig tartó börtönbüntetésre ítélte a héttagú terrorizmusellenes bíróság.104 Az ítélet ellen 

Carlos fellebbezést nyújtott be, azonban 2013-ban a fellebbviteli eljárás során is 

életfogytiglani börtönbüntetés lett az ítélet. A nyomozóhatóság felhasználta a volt kommunista 

országok archívumait is a vádirat elkészítéséhez, Carlos azonban kétségbe vonta ezen 

dokumentumok hitelességét. 

A Carlos-csoport tagjai ellen több pert is lefolytattak. Vádat emeltek ellenük és el is ítélték 

őket. A politikusok viszont, akik megbízásokat adtak a Sakálnak és a hozzá hasonló 

terroristáknak, még csak tanúként sem lettek kihallgatva. Pedig az ő megbízásuk, a 

titkosszolgálatok támogatása nélkül a modernkori terrorizmus nem okozhatott volna ekkora 

károkat anyagi értelemben, és emberi életekben sem. A legtöbb ország – Németország 

kivételével – a mai napig nem oldotta fel a vele kapcsolatos iratok minősítését. Pedig ezekből 

világosan kitűnhetne, hogy melyik merényletre melyik kormány vagy titkosszolgálat adott 

megbízást.105 A fentiek alapján egyértelmű például, hogy a SECURITATE konkrét megbízást 

is adott a csoportnak, így a müncheni Szabad Európa Rádió elleni robbantásos merénylet 

                                                 

101 Európából történő száműzetését követően Carlos Szíriába, majd Jordániába, onnan pedig Szudánba menekült. 
102 Schröm, Oliver, u.o. 280-292. oldal 
103 A merényletekben összesen 11 ember vesztette életét. 
104 Az új életfogytig tartó büntetésből legalább 18 évet le kell töltenie, ez a Franciaországban kiszabható 

legszigorúbb ítélet. 
105 A SECURITATE és Ceauşescu szerepéről ugyan Nicolae Pleşiţă vallomásaiban beszélt, a konkrét 

dokumentumok azonban nem érhetőek el. 
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áldozatai tulajdonképpen egy titkosszolgálat miatt haltak meg. Mivel az eredeti 

dokumentumokhoz nem juthatunk hozzá, kérdés marad az is, hogy vajon a KGB-nek milyen 

szerepe lehetett Carlos életében, és egyes titkosszolgálatok miről tudhattak és mit 

akadályozhattak volna meg? 

A tanulmány során egyértelműen sikerült bebizonyítanunk, hogy a magyar állambiztonsági 

szervek, a III. Főcsoportfőnökség munkatársai nem voltak Carlos szövetségesei, és 

lehetőségeikhez mérten igyekeztek tevékenységében akadályozni, hazánkból kiszorítani a 

terrorista csoportot. Az ügynek azonban kiemelt politikai jelentősége volt és a szakmai 

döntések előtt mindig felső (politikai) vezetői állásfoglalást kellett kérni, illetve semmit sem 

tehettek a politika beleegyezése nélkül. „[…] Az ügynek a kiemelt jellege miatt állandóan 

tájékoztattuk és informáltuk a vezetőinket. Ennek az ügynek a feldolgozását a minisztérium 

vezetése szoros és állandó felügyelet alatt tartotta. Az ügyben tett intézkedéseket a 

minisztériumban a hatáskörrel rendelkező vezetők rendelték el, vagy hagyták jóvá […]”106  

A C-79-es dosszié sajnálatos módon nem hozzáférhető, az Alkotmányvédelmi Hivatal 

irattárában található és még mindig arra vár, hogy a titokgazda feloldja a titkosítást és 

betekintést engedélyezzen. A rendelkezésünkre álló és a Történeti Levéltárban fellelhető 

kevés számú jelentés, Dr. V. József ezredes és Sz. M. nyugalmazott operatív tisztek 

tanúvallomásai, valamint Dr. V. Józseffel készített interjúk alapján azonban kijelenthető, hogy 

a magyar állam és a Carlos-csoport között együttműködés nem volt. A magyar 

állambiztonsági szervek mindent megtettek, az operatív eszközök és módszerek teljes tárházát 

bevetették annak érdekében, hogy a Sakált és szervezetét a lehetőségekhez mérten a 

legszorosabb megfigyelés alá vonják, magyarországi tevékenységüket és kapcsolataikat 

feltérképezzék, valamint kiszorítsák az országból. A intézkedéseket ráadásul úgy kellett 

elérniük, hogy a terroristák nehogy bosszút álljanak a magyar érdekeltségek ellen. Az ügy 

kapcsán pedig létrehozták az első, nemzetközi terrorizmus elleni hazai egységet is, melyből 

később kialakult a magyar terrorelhárítás.  

Értékelésünk szerint az egység a rá kiszabott feladatokat sikeresen megoldotta. Ezt 

bizonyítja, hogy a Carlos elleni francia nyomozást irányító Jean-Louis Bruguière 

                                                 

106 Dr. V. József ezredes nyugalmazott operatív tiszt tanúkihallgatási jegyzőkönyve. u.o. 
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vizsgálóbíró107 a büntetőeljárás és a bírósági tárgyalások során egyetlen esetben sem 

marasztalta el, vagy fogalmazott meg vádakat hazánkkal szemben terrorista szervezet 

támogatása miatt.108 

                                                 

107 Jean-Louis Bruguière, szül. Tours (Franciaország), 1943. május 29., korábbi francia bíró, akit a terrorellenes 
lépései tettek híressé. A Carlos elleni nyomozást ő vezette, többször járt Magyarországon is az ügy kapcsán. 

108 A francia büntetőeljárás anyagainak beszerzésére kísérletet tettünk Bruguière vizsgálóbírónál személyesen is, 
végül azonban a dokumentumokat nem kaptuk meg. 
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