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Védett férfiak
A Kádár-korszak titkosrendőrségének egyik kevésbé közismert feladata volt az állampárt és a pártállam legfőbb vezetőinek a személyi biztosítása. A kommunista politikusok védelmét kezdetben az 1945-ben létrehozott pártőrség látta el. A sztálinista diktatúra kiépülésével párhuzamosan a szervezet funkciói fokozatosan
kibővültek az állami funkciókat betöltők védelmével, melynek eredményeképpen 1949 őszére megtörtént a
kormányőrség „teljes kialakulása”.1 A kormányőrség 1949-ben került az államvédelem, egészen pontosan a
Belügyminisztérium Államvédelmi Hatósága (BM ÁVH) szervezetébe. 1950-től az ÁVH X/1. (Kormány- és Pártőrség) Osztályként, 1953-tól az „egyesített” Belügyminisztérium XIII. Osztályként (1956 májusától Főosztályként) működött.2 A különböző (személy- és objektum-) őrzési feladatokat ellátó részlegek mellett létezett
egy, a vezetők és különböző épületek operatív, azaz kifejezetten titkosszolgálati eszközökkel történő védelmét végző alosztály (osztály) is. Munkám ennek a tevékenységét kívánja bemutatni.
Az 1956-os forradalom leverését követően a kormányőrség nem a politikai rendőrség részeként, hanem a
Belügyminisztérium önálló szerveként folytatta működését.3 Az egységnek a forradalom előtti időszakhoz
képest jóval kisebb létszámmal kellett végrehajtania a feladatait, ami komoly nehézségeket okozott a mindennapi munkában. Az operatív alosztályon például 29 helyett mindössze 10 fő dolgozott. Ezzel a létszámmal még „a vezető elvtársak” által sűrűbben látogatott, és a nagyobb ünnepségeknek helyet adó színházak
(pl. Opera, Erkel Színház, Nemzeti Színház) biztosítását sem tudták megoldani, de nem látták biztosítottnak
„a vezető elvtársak megbetegedése esetén igénybe vett kórház” (azaz a Kútvölgyi) operatív ellenőrzését sem.
Ezért javaslat született az alosztály létszámának 11 fővel történő emelésére. 4 Erre, és további emelésekre is
sor került, így 1958 elején az operatív osztály immáron 38 fős létszámmal működött.5
A Kormányőrség 1957 tavaszán – a Belügyminisztérium átszervezésének részeként – „visszakerült” a politikai rendőrséghez, mint a BM II. Főosztály 14. Osztálya.6 Ám alig két év elteltével ismét, ezúttal véglegesen
– kiszakadt a Politikai Nyomozó Főosztályból, és a belügyminiszter I. helyettesének közvetlen alárendeltségébe tartozó önálló szerv lett. A Kormányőrség Parancsnokságának Operatív Osztálya azonban a politikai rendőrségen maradt, és alosztályként a BM II/5. (Belsőreakció-elhárító) Osztályba tagozódott.7 Az átszervezésre
1959. augusztus 15-én került sor, amikor az állami és pártvezetők operatív védelmének ellátására, továbbá
– új feladatként – a terroristagyanús személyek operatív feldolgozására felállították a II/5-h alosztályt. Mint
láttuk, az operatív osztály 1958-ban 38 fővel működött, a kormányőrségtől azonban csak 28 státus került a
II/5. Osztályhoz, ráadásul az új alosztályt mindössze 20 fővel hozták létre (a fennmaradó létszámmal az egyházak elleni munkát „erősítették meg”).8
A II/5-h alosztály első vezetője Bagi Mihály volt, aki 1945-től dolgozott a politikai rendőrségen, az ipariszabotázs-elhárítás területén töltött be vezető posztokat, majd 1952 decemberétől az ÁVH Veszprém Megyei
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ÁBTL 4.1. A-4544. Fedeles György: A személybiztosítás végrehajtása a BM Kormányőrség személyi védelmi rendszerében
(szakdolgozat), Rendőrtiszti Főiskola Állambiztonsági Tanszék, Budapest, 1984. 2–3.
Cserényi-Zsitnyányi Ildikó: Az Államvédelmi Hatóság szervezeti változásai (1950–1953). Betekintő, 2009/2. [online] <betekinto.hu/2009_2_cserenyi_zsitnyanyi>. Cserényi-Zsitnyányi Ildikó: A Belügyminisztérium szervezeti változásai, 1953–1956. In:
Trójai faló a Belügyminisztériumban. Az ÁVH szervezete és vezérkara 1953–1956. Szerk. Gyarmati György–Palasik Mária. Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára–L’Harmattan Kiadó, Budapest, 2013. 88–89.
Lásd pl. MNL OL XIX-B-1-au 1038/1957. Jelentés a Belügyminisztérium hatáskörébe tartozó szervek átszervezéséről, 1957.
január 30. (3. d.)
MNL OL XIX-B-1-au 1068/1957. Jelentés a Kormányőrség szervezetére és létszámára, 1957. március 29.
MNL OL XIX-B-1-au sz. n. A BM Kormányőrség állománytáblázata, 1958. február 7. (70. d.)
ÁBTL 4.2. 6-200/11/1957. A belügyminiszter 12. sz. parancsa, 1957. május 3.
ÁBTL 4.2. 10-21/11/1959. A belügyminiszter 11. sz. parancsa, 1959. június 8.
MOL XIX-B-1-au 16-16/5/1959. Javaslat a BM II/5. Osztály új állománytáblázatának kiadására. 1959. június 18. (16. d.) A javaslatot Biszku Béla belügyminiszter augusztus 15-én hagyta jóvá.
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Osztályát (1953-tól a BM Veszprém Megyei Főosztályát) vezette. 1954-ben egyéves szakmai iskolába küldték a
Szovjetunióba, ahonnan visszatérve ismét az ipari elhárításhoz került. A forradalom kitörésekor a BM V. (Ipari
Szabotázselhárító Főosztály) 2. Osztályának élén állt. November 4-e után a karhatalomban szolgált, decemberben került vissza a politikai rendőrségre, az ipari és közlekedési szabotázselhárító osztályra alosztályvezetőnek. Később megfordult a vizsgálati osztályon is, majd 1958 áprilisában vette át a kormányőrség operatív osztályának vezetését. Ezt a posztot az 1959-es átszervezés után is megőrizte, egészen 1962. augusztus
15-ig, amikor leszerelték a belügy állományából.9
Bagi elbocsátása összefüggött az állambiztonság (és a BM) teljes átszervezésével, a III. Főcsoportfőnökség,
és benne a III/III. Csoportfőnökség felállításával. A II/5-h alosztály ezt követően III/III-1/h, majd decembertől
III/III-3/c jelzéssel működött tovább. Élére 1962. október 1-jével Sándor Györgyöt nevezték ki. Ő nem rendelkezett államvédelmis múlttal, csupán 1957 őszén került a politikai rendőrséghez. A forradalom előtt az Élelmiszeripari Minisztériumban töltött be vezető posztot, a forradalom után rövid ideig a közellátási kormánybiztosságnál dolgozott, majd a volt funkcionáriusok által alapított bőrdíszmű szövetkezet, a Páris KTSZ elnöke
lett. 1957 októberében került a BM II/5-e, azaz a kulturális és tudományos területtel foglalkozó alosztályhoz,
amelynek két év múlva – Harangozó Szilveszter utódaként – a vezetője is lett. Innen helyezték át a párt- és
állami vezetők operatív védelmével foglalkozó alosztály élére, mely pozíciót 1969 legvégéig megőrizte, amikor (röviddel 51. születésnapja előtt) nyugdíjazták.10
Még ezt megelőzően, az egész csoportfőnökséget érintő átalakítás részeként az egységet 1966. július 1-jével közvetlenül a csoportfőnöknek alárendelt önálló alosztállyá (BM III/III-A) szervezték, és ebben a formában
tevékenykedett egészen 1990-ig. Sándor Györgytől Lunczer Ferenc vette át az alosztály vezetését, aki – elődeivel szemben – régi szakembernek számított a területen, hiszen 1949-től dolgozott a kormányőrségnél,
előbb őrszemesként, majd helyszínelőként. 1953-ban lett az operatív alosztály beosztottja, ahol 1961-ben
csoportvezetővé, 1967 júliusában pedig alosztályvezető-helyettessé nevezték ki. Az alosztályt 1970. január
1-jétől 1978. február végi nyugdíjba vonulásáig vezette. (Később, egy kisebb megszakítással, egészen 1990-ig
a III/III. Csoportfőnökség szerződéses alkalmazottként foglalkoztatta tovább.11) Lunczer utóda, Solti László
1949-től a belső karhatalomnál, 1951-től a diósgyőri iparőrségnél szolgált. 1953-ban leszerelt, de még ebben
az évben a BM Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főosztálya operatív beosztottja lett. A forradalom után került
a kormányőrséghez, előbb az objektumbiztosítókhoz, majd a politikai nyomozókhoz. 1978. március 1-jével
vette át az alosztály vezetését, majd ebből a tisztségből ment nyugdíjba 1987 szeptemberében.12 A III/III-A
Önálló Alosztály utolsó vezetőjéről keveset tudunk, Tóth Kálmán személyi anyaga ugyanis nem került levéltárba. Csupán annyi biztos, hogy 1977-ben már itt dolgozott (ekkor minősítették át operatívból főoperatív
beosztottá), és 1987. október 1-jén vette át az alosztály vezetését.13
Már önmagában az önálló alosztályi szervezeti forma is mutatja, hogy az egység funkcióját tekintve igencsak elkülönült a III/III többi részétől. Ez az elkülönülés az elhelyezésben is megnyilvánult, hiszen csoportfőnökség többi részétől eltérően az egység nem a BM József Attila utcai, majd a Néphadsereg utcai épületében,
hanem a II. kerületben, a Gyorskocsi utca 31. szám alatt működött – a házi telefonkönyvek szerint 1986-ban
19 fővel, ezután pedig 18 fős létszámmal.14 Az alosztály sorsa is elvált a III/III. Csoportfőnökség sorsától, 1990
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ÁBTL 2.8.1. 143. Bagi Mihály személyi anyaga.
ÁBTL 2.8.1. 4809. Sándor György személyi anyaga.
ÁBTL 2.8.1. 10662. Lunczer Ferenc személyi anyaga.
ÁBTL 2.8.1. 4516. Solti László személyi anyaga.
ÁBTL 2.8.1. A BM III/III. csoportfőnök 121/38. sz. parancsa a személyi állományra vonatkozólag, 1977. július 1. ÁBTL 2.8.1.
A BM III/III. csoportfőnök 121/169. sz. parancsa a személyi állományra vonatkozólag, 1987. szeptember 25.
ÁBTL 1.11.6. 11-7/47/1986. Házi telefonkönyv. Uo. 11-7/47/1987. Házi telefonkönyv. Uo. 11-7/36/1988. Házi telefonkönyv. Uo.
11-7/36/1989. Házi telefonkönyv. Vö. uo. 16-80/73/1989. A BM III/III. Csoportfőnökség állománytáblázata, 1989. március 31.

elején ugyanis nem szüntették meg, hanem – több mint három évtized után – visszaintegrálták a kormányőrség szervezetébe. Az egyik operatív dossziét lezáró határozat arról árulkodik, hogy a szervezeti egység a
BM Kormányőrség Parancsnoksága Operatív Biztosító Alosztályaként folytatta működését, továbbra is Tóth
Kálmán vezetése alatt.15
Az alosztály – noha a belsőreakció-elhárítás szervezetében működött – 1959 után is a kormányőrséggel
szorosan együttműködve végezte feladatát: biztosította és koordinálta a legfőbb párt- és állami vezetők, valamint a Magyarországra látogató külföldi állami és pártvezetők operatív védelmét, beleértve a védett vezetők részére szervezett programok operatív biztosítását is. Emellett összefogta a „vezető elvtársak” elleni
ellenséges tevékenységre utaló információk ellenőrzését, és részt vett a szükséges megelőző intézkedések
végrehajtásában, és – nem utolsósorban – titkosszolgálati eszközökkel biztosította a hatáskörébe utalt, azaz
az állami és pártvezetők által rendszeresen használt épületek és területek operatív védelmét.16
A védett vezetők körét és a védelem mértékét az MSZMP Politikai Bizottsága határozta meg, a pártvezetés
akaratának végrehajtásáról pedig belügyi rendelkezések intézkedtek. Ez a kör lényegében az MSZMP első titkárára (majd főtitkárára, 1988-tól az elnökére is), a Politikai Bizottság tagjaira, a Központi Bizottság titkáraira, (a
nyolcvanas években a Központi Ellenőrző Bizottság elnökére), illetve az Elnöki Tanács elnökére, a kormányfőre
és helyetteseire, a belügy- és a honvédelmi (1956 után egy ideig az igazságügy-) miniszterre és – kis megszakítással – az Országgyűlés elnökére terjedt ki. A párt vezetőjének, a PB-tagoknak, továbbá az Elnöki Tanács és
a Minisztertanács elnökeinek a lakásait biztosították állandó jelleggel; állandó személyi kísérő pedig csak a
párt, a kollektív államfői testület és a kormány első embereinek járt. (A munkahelyek esetében rendszerint a
pártközpontot és az Országházat nevesítették csak, hozzátéve „más objektumok” biztosítását is.) A vizsgált
időszak legvégén jelentős változásokra került sor: lényegesen szűkítették a biztosítandók körét (kivették onnan a KB-titkárokat és a KEB-elnököt, illetve az Országgyűlés elnökét és a kormányfő-helyetteseket), ugyanakkor a védett vezetők körébe bevonták az államminisztereket (Pozsgay Imrét és Nyers Rezsőt).17
Munkám elsősorban a vezetők által igénybe vett terek biztosításával, azaz a „rombolás és merénylet elhárítása céljából kiemelt objektumok” körüli állambiztonsági munkával foglalkozik. Az ezekre az objektumokra vonatkozó iratokat külön dossziékban őrizték, amelyek nagyrészt kutathatóak, bár a jelek szerint a lezárásuk és
irattárba helyezésük előtt több dokumentumot is kiemeltek belőlük. Legszemléletesebb példái ennek azok a
dossziék, amelyek ma már egyetlen iratot sem tartalmaznak. A 11-OD-2377 számú, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárában (ÁBTL) O-20006 számot kapott dossziésorozat 4. kötete valamikor egy védett vezető
lakásának környékére vonatkozó dokumentumokat tartalmazott (a fedőneve – Z-1 – alapján elképzelhető, hogy
Kádár János Cserje utcai villájának „operatív védelme” során keletkezett iratok gyűjtésére szolgált), ám ma már
teljesen üres. Csakúgy, mint a vezetés által látogatott kulturális intézményekre nyitott 11-OD-2834 számú sorozat harmadik kötete (az ÁBTL-ben O-20008/2. számon található), míg a második kötetnek még a borítója sem
került levéltárba. A rendelkezésre álló iratok – a Történeti Levéltárba került O-dossziék és hálózati jelentések –
alapján azonban így is elég pontos kép alkotható a kádári politikai rendőrség „káderbiztonsági” szolgálatáról.
15
16
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ÁBTL 3.1.5. O-20007/5. 104. Határozat operatív ellenőrző munka megszüntetésére, 1990. április 19.
Lásd pl. ÁBTL 4.2. 80-223/1972. A Belügyminisztérium III/III. Csoportfőnökség ügyrendje, 1972. április. 1. Vö. ÁBTL 4.2. I.
sorozat. 13-672/1985. A BM III/III. Csoportfőnökség ügyrendje (tervezet), 1985. május 28.
A vezetők biztosításáról a PB alábbi ülésein született döntés: MNL OL M-KS 288. f. 5/33. ő. e. (1957. július 2.) Uo. 5/39. ő. e.
(1957. augusztus 13.) Uo. 5/41. ő. e. (1957. augusztus 27.) Uo. 5/81. ő. e. (1958. június 3.) Uo. 5/182. ő. e. (1960. május 10.) Uo.
5/646. ő. e. (1974. szeptember 24.) Uo. 5/896. ő. e. (1983. november 22.) Uo. 5/1048. ő. e. (1988. december 27.) Vö. ÁBTL 4.2.
10-21/4/1975. A belügyminiszter 04. sz. parancsa a Politikai Bizottság 1974. szeptember 24-i határozatának végrehajtásáról,
1975. március 13. Uo. 10-22/11/1984. A belügyminiszter 11. sz. parancsa a Politikai Bizottság 1983. november 22-i határozatának végrehajtásáról, 1984. április 26. Uo. A belügyminiszter 8/1989. sz. parancsa a meghatározott hazai és külföldi személyiségek személyi védelmének, kiemelkedő rendezvények, politikai események biztosításának, egyes fontos objektumok
őrzésének feladatairól, 1989. április 21.
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Munka, pihenés, szórakozás
Az állampárti és pártállami vezetők védelme gyakorlatilag az általuk rendszeresen használt fizikai-földrajzi
terek „védelmét”, azaz titkosszolgálati eszközökkel (is) történő kontrollját jelentette. Ezek a terek jellegükből
adódóan döntően a fővárosban helyezkedtek el, hiszen a rendszer irányítói Budapesten laktak és dolgoztak.
Míg 1945 előtt a legfőbb államhatalmi intézmények (az Országgyűlés kivételével) a főváros budai oldalán, a
Várban és környékén székeltek, addig 1945 után formálódó rendszer csúcshivatalai a pesti oldalra, döntően
az Országház (tágabb) környékére kerültek.18 Ennek megfelelően az állambiztonság által a vezetők munkahelyének védelme érdekében ellenőrzés alá vont területek is döntően Pesten, azon belül is az V. kerület lipótvárosi részén helyezkedtek el.
A kommunista párt székháza 1945-től az Akadémia utca 17. szám alatti épületben volt (majd idővel több
szomszédos épületre is átterjeszkedett). Ezt örökölte meg a kádári MSZMP is. A Központi Bizottság 1961–1962
fordulóján az Akadémia utcából a Jászai Mari téren álló (hivatalosan a Széchenyi rakpart 19. szám alatti) – korábban az Államvédelmi Hatóságnak és a Belügyminisztériumnak helyet adó – épületbe, a „fehér házba” költözött. A felújítási és építési munkák, illetve maga a költözés biztonsági szempontból óriási kihívás elé állította a politikai rendőrséget. Az ellenséges tevékenység felderítése és megakadályozása érdekében a BM II/5-h
alosztály a felújításban, a technikai eszközök beszerelésében, a szállításban és a takarításban közreműködő
valamennyi dolgozót le kívánta ellenőrizni. Különösen nagy figyelmet szenteltek a pártiratok átszállítására:
azt nem egyszerűen az őrszemélyzetet adó katonáknak, hanem közülük is lehetőleg a hálózati személyeknek kellett elvégezniük.19
A pártközpont biztosítása nem korlátozódott magára az épületre, hanem kiterjedt a székház környékére is.
Ebbe a területbe a „fehér ház” közvetlen közelében lévő Balassi Bálint utcai (21–27. számú) épületek, valamint
a Margit-hídra való felhajtási útvonalat határoló házak (Jászai Mari tér 4–6., Pozsonyi út 1., 4., Szent István körút 1., 2.) tartoztak bele. Később, 1981-ben a biztonsági zónát kibővítették a Balassi Bálint utca 19. számú házzal is.20 Az állampárt központja körüli biztosítási terület lényegében összeért a pártállam hatalmi centrumát
jelképező, az Elnöki Tanácsnak, a kormánynak és az Országgyűlésnek helyet adó Országház körüli biztonsági zónával. A Kossuth Lajos tér és környéke mindazonáltal 1979-ig nem képezett külön elhárítási objektumot,
csak ekkor jelölték ki a pontos határait: a térre néző házak mellett az ide torkolló utcák elején, illetve a Földművelésügyi Minisztérium és a volt Kúria mögötti utcákon álló épületek tartoztak bele.21
A Kádár-korszakban szintén a főváros V. kerületében, a József Attila utca és a Roosevelt (ma Széchenyi István) tér sarkán volt a Belügyminisztérium székháza, amely elfoglalt a Mérleg és a Nádor (Münnich Ferenc) utcák által határolt egész háztömböt. A biztosítási terület gyakorlatilag az összes környező épületre kiterjedt,
amelyről rálátás nyílott a minisztériumra (József Attila u. 1–5., Nádor u. 1–5., 6., Mérleg u. 2–10.), beleszámítva
a Gresham épületét is. A pártközponttal történt csere után a belügy használatába került az Akadémia utca 13.,
a Nádor utca 28. és az Árpád utca 10. szám alatti házak, ám ezek környékén már 1962-ben megszüntették az
operatív elhárító munkát. A hetvenes évek végén viszont az állambiztonsági szervek átköltözése következtében szükségessé vált a Néphadsereg (ma Falk Miksa) utca 9. számú épület biztosítása. Az elhárítási terület itt
is a környező házakra (Néphadsereg u. 7., 10–20., Markó u. 7., Stollár Béla u. 4–6.) terjedt ki.22
18
19
20
21
22
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Majtényi György: K-vonal. Uralmi elit és luxus a szocializmusban. Nyitott Könyvműhely, Budapest, 2009. 204–205.
ÁBTL 3.1.5. O-20007/1. 22–26. Intézkedési terv a pártközpont költözésére, 1961. november 21. Az átköltözésről lásd még:
Tabajdi Gábor: Budapest a titkosszolgálatok hálójában. 1945–1989. Jaffa Kiadó, Budapest, 2015. 27–29.
ÁBTL 3.1.5. O-20007/1. ÁBTL 3.1.5. O-20006/2.
ÁBTL 3.1.5. O-20007/2. ÁBTL 3.1.5. O-20007/3. ÁBTL 3.1.5. O-20006/15.
ÁBTL 3.1.5. O-20006/2.

A többi védett objektum a központtól távolabb helyezkedett el. A pártállami rendszerben eredeti funkciójukat elvesztő, hivatallá alakított szakszervezetek központjai közül ide tartoztak a Szakszervezetek Országos
Tanácsa (SZOT), az élelmiszeripari (ÉDOSZ), az építőipari (MÉMOSZ) szakszervezet egymás közelében, a Dózsa György út és a Gorkij (ma Városligeti) fasor találkozásánál lévő, továbbá a Vasas szakszervezet távolabb, a
VIII. kerületi Magdolna utcában található székházai. Különösen az előbbi terület bírt jelentőséggel, a hatvanas
évektől ugyanis az MSZMP rendszeresen a MÉMOSZ nagyterében tartotta kongresszusait, országos értekezleteit. Ezek operatív biztosítása megkövetelte a környék (Gorkij fasor 39–49., 42–48., Dózsa György út 82–86.,
Benczúr utca 39–47., 42–48.) ellenőrzését is, különösen e rendezvények idején.23 Operatív védelemben részesült a budapesti pártbizottság Köztársaság téri székháza is. Az épületen kívül a környék biztonságáról sokáig
a kerületi rendőrség gondoskodott, az állambiztonság csak 1979-ben intézkedett a szomszédos lakóépületek (Kenyérmező utca 3/a. és 8., Köztársaság tér 25.) lakóinak, továbbá a téren parkgondozást végző (illetve az
1956-os emlékmű építésén dolgozó) munkások ellenőrzésére.24 Az MSZMP MSZP-vé alakulásával „a székház
funkciója teljes mértékben átalakult”, így az épület fizikai és operatív biztosítását 1990 elején beszüntették.25
A rendszer irányítóinak munkahelyeként lehet értelmezni a hivatalos állami protokoll rendezvényeknek
helyet adó tereket is. Az ilyen jellegű események nagy részét az Erkel Színházban és az Operaházban tartották, de a vezetők magánemberként rendszeresen felkeresték a Nemzeti Színházat (ahol páholyokat tartottak
fenn a részükre) és alkalmanként a Fővárosi Operettszínházat is. Ezen objektumok esetében a terror és diverzió elleni elhárító munka az épületekre korlátozódott, a környékre nem terjedt ki.26 A protokoll ebédeket és
vacsorákat a Gundel Étterem bonyolította le, illetve a hetvenes évek elejéig-közepéig a Gundelhez tartozó
Hármashatárhegy Éttermet is rendszeresen igénybe vették protokolláris események lebonyolítására, ezt követően azonban lassan teljesen megszűntek az ilyen jellegű rendezvények, így 1982-ben megszüntették az
ott folyó elhárító munkát.27
A nyílt terek közül kettő érdemelte ki az állambiztonság figyelmét. Kossuth tér 1979-ben elsősorban azért
lett külön elhárítási objektum, mert a legmagasabb szintű külföldi vendégek ünnepélyes fogadására szolgáló területnek jelölték ki. A Hősök tere az itt megrendezendő protokolláris és politikai rendezvények okán
még később, 1989 októberében lett biztosítandó terület. Ebbe a Szépművészeti Múzeum, a Műcsarnok és a
műjégpálya épülete mellett a Dózsa György út 90–102. számú, a Délibáb utca és a MÁV Kórház között elhelyezkedő házak tartoztak bele.28
A második világháború után kiépülő sztálinista diktatúra legfőbb irányítói a budai hegyvidéken, a város
zajától és a köznéptől távoli II. és XII. kerületi utcákban lévő villákban leltek otthonra. Itt élték a nyilvánosság elől elzárt mindennapjaikat a Kádár-korszak állami és pártvezetői is. 29 A vezetők lakásai csak abban az
időszakban képeztek védendő objektumot, amíg lakóik pozícióban voltak, leváltásuk, nyugdíjazásuk esetén megszüntették az operatív védelmet, a lakással kapcsolatban keletkezett iratanyagot pedig selejtezték.
Legszemléletesebb példái ennek azok a dossziék, amelyeknek csak a borítói kerültek a levéltárba30, illetve az
a jegyzőkönyv, amely egy védettségét elvesztő objektum kapcsán keletkezett, 154 oldalnyi iratanyag megsemmisítéséről vettek fel.31
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Ma már tehát csak néhány, a nyolcvanas években irányító pozícióba került személyre vonatkozó dosszié
maradt fenn, ám ebből az időszakból sem az összes. Nézzük, melyek ezek. Egy PB-tag és KB-titkár 1979-ben a
rózsadombi Sarolta utcából költözött a szintén a II. kerületben található Bogár utca 20/b. számú házba, amelynek ekkor szervezték meg a védelmét. Az 1988-as pártértekezleten leváltották, ezért lakóhelyének védelmét
is megszüntették. (A pozíciók alapján Óvári Miklós volt az illető.32) Horváth István belügyminiszter, KB-tag XII.
kerület Gyimes utca 1. szám alatti lakásának operatív biztosítását 1980-ban, miniszteri kinevezése után szervezték meg.33 Németh Miklós 1987-ben lett az MSZMP KB titkára, a Vár alatt található Sziklai Sándor utca (ma
Lovas út) 35–36. számú házban lévő lakását ekkortól biztosította a kormányőrség és az állambiztonság. 1988
novemberétől már miniszterelnökként járt neki a védelem, lakásának biztosítását így csak 1990 áprilisában
szüntették meg, amikor elköltözött innen.34 A hagyományos kádernegyedektől távol, a XI. kerületi Sasadon,
a Gulyás köz 9. szám alatt lévő házban lakott a Minisztertanács 1987 decemberében kinevezett elnökhelyettese, Medgyessy Péter.35 Pozsgay Imrét, a Hazafias Népfront főtitkárát az 1988. májusi pártértekezleten választották be az állampárt Politikai Bizottságának tagjai sorába. Pasaréti, Gábor Áron utca 40. alatti lakása ekkor lett védett objektum.36 Szintén 1988-ban kellett megszervezni az ugyancsak PB-taggá választott Nyers
Rezső ugyancsak pasaréti, Csévi utca 13/a. számú házának biztosítását. Az akkor már az MSZP elnöki posztját
betöltő vezető és lakóhelye védett jellege 1990 áprilisában szűnt meg. 37 A fővároson kívül csupán két védett
lakóhelyről maradtak fenn dokumentumok. Havasi Ferenc KB-titkár és PB-tag Tata, Vágó utca 1. szám alatti
lakásának operatív védelmét 1980-ban, Szűrös Mátyás KB-titkár Kesztölc-Klastrompusztán lévő hétvégi házáét 1984-ben szervezte meg a Komárom Megyei Rendőr-főkapitányság III/III. Osztálya. (A jelek szerint tehát
a BM III/III-A Alosztály közvetlenül kizárólag a budapesti objektumok védelmét látta el.) Havasi lakásának védelmét 1988-ban, Szűrös házának biztosítását 1989 februárjában megszüntették meg, igaz, utóbbival kapcsolatban még márciusban is született jelentés – úgy tűnik nehéz volt abbahagyni a munkát.38
Miután a diktatúra irányítói jellemzően Budán laktak, ám Pesten dolgoztak, így naponta nagy utat tettek
meg a fővárosban. A hidak és az utcahálózat szerkezete miatt sok variációs lehetőség nem volt, a vezetők
rendszeresen ugyanazokon az útvonalakon közlekedtek. Ezek közül a legfontosabbakat szintén operatív ellenőrzés alá vonták. „Karádi Józsefné” informátor beszervezési javaslatából kiderül, hogy az egyik ilyen volt
a 3-as számú: „Ezen útvonalon közlekednek a vezető elvtársak, amikor a Lánchídon jönnek át Pestre” – indokolták, miért szükséges reaktiválni a „Karádi Józsefné” fedőnevű hálózati személyt. 39 „Karádiné”, valamint az
„Építész József” fedőnevű ügynök40 1958–1959 folyamán a fenti útvonal mellett található Attila út 65–67. számú házban lakó kompromittált (a Horthy-korban vezető funkciót betöltött, az operatív nyilvántartásban szereplő) személyeket figyelték meg.
Az útvonal biztonsági szempontból egyik legproblémásabb pontja a Várhegy alatti alagútnál volt, amelynek budai kijáratánál, a Krisztina körút és az Alagút utca kereszteződésében, az ún. „7-es forgalmi gócban” elhárító munkát végeztek. Ez kezdetben a Krisztina körút 65. és 67. számú házaira korlátozódott, majd 1969-ben
kibővítették az Alagút utcában lévő épületekkel, valamint az alagút másik kijáratánál a Clark Ádám térre néző
házakkal (Hunyadi János u. 1., Lánchíd u. 5. Lánchíd presszó). Utóbbiak 1969-ig „10-es őrs” fedőnevű objektum
32
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– a legfelső állami és pártvezetés részére fenntartott óvóhely41 – körüli elhárítási területet alkották, ekkor a
létesítmény vezetési pont jellege megszűnt. 1988-ban a forgalmi góc ellenőrzését kiterjesztették az Attila út
teljes hosszára, és ezzel összefüggésben az objektum nevét 3-as felhajtási útvonalra változtatták. 42 (Biztosítási objektumot képeztek a külföldi párt- és állami vezetők, delegációk fogadása esetén rendszeresen igénybe vett útvonalak is, mint a Ferihegyi repülőtér és a Béla király úti vendégházak közötti útvonal, illetve a Nyugati pályaudvar környéke.43)
A Kádár-kori káderelit szórakozása részben összefüggött hivatalos, protokolláris feladataik elvégzésével,
ezek helyeiről (színházakról, éttermekről) részben már esett szó. Léteztek azonban olyan formái is, amelyek
valóban szabadidős tevékenységnek számítottak. Ilyen volt a vadászat és az üdülés, amelyek helyszínei térben is elkülönültek a vezetők által a hétköznapokban használt, jellemzően fővárosi helyszínektől. Ha a „vezető elvtársak” kikapcsolódásra vágytak, elhagyták Budapestet, és a nekik fenntartott üdülőket, vadászházakat
keresték fel.44 A vezetőknek fenntartott vadászatoknak helyet adó Budavidéki Állami Erdő- és Vadgazdaság
operatív védelmét 1966-ban szervezte meg a BM III/III-A Alosztály. A következő évben az objektumot átadták a katonai elhárításnak, mert az erdőgazdaság a Honvédelmi Minisztérium Erdészeti Főosztálya kezelésébe került. 1969-ben aztán az erdő a mezőgazdasági minisztériumhoz, operatív biztosítása pedig a III/III-hoz
került (vissza). 1977-ben az elhárítási terület kibővült a gödöllői vadgazdasággal (amelyet ekkor vontak ös�sze a telkivel).45
A pártállami vezetők – az ország lakosságának többségéhez hasonlóan – elsősorban a Balatont vették célba felüdülés céljából. Itt – az ország lakosságának többségétől elzárva – csak számukra fenntartott helyeken
pihenhették ki az ország vezetésének fáradalmait: Balatonaligán (azon belül a II. részlegben) és Balatonarácson (bár ezt csak alkalomszerűen keresték fel, forgalma a hatvanas években nőtt meg valamelyest), ahol
pártüdülők működtek, illetve Balatonszemesen, ahol a kormányüdülőt nemcsak a miniszterek, hanem esetenként a PB-tagok is látogatták. Szintén a PB és a KB tagjainak volt fenntartva a leányfalui pártüdülő, amely
leginkább kirándulóhelyként funkcionált, a vezető káderek elsősorban hétvégéken és ünnepnapokon vették igénybe, jobbára csak étkezés céljából, megszállni ritkán szálltak meg itt. Az állambiztonság figyelme elsősorban ezekre az üdülőkre irányult, bár operatív biztosítás alatt álltak a balatonaligai I., a balatonföldvári, (1971-től) a tihanyi és (1984-től) a római-parti pártüdülők is (irányítási szempontból utóbbihoz tartoztak a
szigethalmi és a gárdonyi horgászházak is), amelyek a központi és a vidéki apparátus tagjainak, a pártintézmények vezetőinek és dolgozóinak a pihenését szolgálták. Ebbe a körbe tartozott a dobogókői üdülő is, leszámítva a IV. villát, amelyet Kádár János vett igénybe (a nyolcvanas években már egy teljes hónapot töltött
itt), ezért külön figyelmet fordítottak a biztonságára (például külön szerezték be az élelmiszereket).46 „Horváth Márton” informátort 1969 nyarán utasították: „Fokozott mértékben ellenőrizze és kísérje figyelemmel
a konyhai személyzet munkáját, az objektum környékén történő mozgást, amíg a Vezető ts. [így!] a 4-es villában tartózkodik.”47
Az ország vezetőit betegségük esetén a Kútvölgyi úti Állami Kórház és Rendelőintézetben részesültek orvosi kezelésben, így természetesen ez az intézmény is bekerült a biztosított objektumok körébe. A kórház
41
42
43
44
45
46
47
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Gábor: Budapest a diktatúrák árnyékában. Titkos helyszínek, szimbolikus terek és emlékhelyek a fővárosban. Jaffa Kiadó, Budapest, 2012. 69–73.
ÁBTL 3.1.5. O-20006/5.
ÁBTL 3.1.5. O-20006/9. ÁBTL 3.1.5. O-20006/5.
A szocialista kori elit vadászatairól lásd: Majtényi: i. m. 77–125.
ÁBTL 3.1.5. O-20010.
ÁBTL 3.1.5. O-20005.
ÁBTL 3.1.2. M-30860. 58. Feljegyzés, 1969. június 6.

9

operatív védelmét csak 1963-ban szervezték meg. A fő veszélyforrást itt az jelentette, hogy az intézményt
nem csak a legfőbb állami és pártvezetők vehették igénybe, a jogosultak köre már a hatvanas években elérte
a 15-20 ezer főt (ami később tovább emelkedett). Ennek következtében, különösen látogatási időben, „bárki”
szabadon bejuthatott az épületbe, amiben az állambiztonság illetékesei jelentős biztonsági kockázatot láttak. Ezt a kockázatot csökkentendő, a „vezető elvtársak” ellátása külön épületszárnyban történt, és kezelésüket igyekeztek mindenben elkülöníteni a többi betegétől.48

A biztosítás: eszközök és módszerek
Az említett objektumok védelmét alapvetően két területen szervezték meg: egyrészt az intézményen belül, másrészt annak meghatározott környékén. A pártszékházban, a Parlamentben és a védett vezetők többi
munkahelyén, továbbá az általuk látogatott színházakban, üdülőkben és vadgazdaságokban operatív ellenőrzés alá vonták az ott dolgozó technikai személyzetet (karbantartókat, takarítókat, raktárosokat, telefonközpontosokat, segédhivatali dolgozókat, felszolgálókat, vadászokat stb.). Elsősorban az ellenséges kategóriákba sorolt személyek (politikai elítéltek, osztályellenségek, „ellenforradalmárok” stb.) kiszűrésével, igyekeztek
a védett vezetők biztonságáról gondoskodni, róluk feltételezve leginkább a „rombolásra és merényletre”
való hajlandóságot. A felderítésük érdekében a technikai személyzet tagjait ellenőrizték a különböző belügyi nyilvántartásokban.
Az állambiztonság nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy az állampárt vezetőinek közvetlen környezetében
nem egyszerűen csak hozzáértő és feltétlenül megbízható, hanem kifejezetten „osztályhű” személyek dolgozhassanak. Ennek érdekében minden olyan alkalmazottat eltávolíttattak, akiknek hűségében származása
vagy múltbeli magatartása folytán kételkedni lehetett: a nyilvántartásban szereplő, „kompromittált” személyeket igyekeztek eltávolítani az objektumokból. Az ötvenes évek végén például az Akadémia utcai pártközpontból elbocsátották azt a konyhai dolgozót, aki „mindenáron feleségül akart menni” egy 1956-os „ellenforradalmárhoz”, egy takarítónőt, aki férjhez is ment egy volt csendőrhöz, vagy egy raktárost, akit már korábban
lopáson értek, később pedig az is kiderült róla, hogy kulák származású.49 Hasonló indokokkal (továbbá köztörvényes bűncselekmények elkövetése miatt) a többi objektumból is távolítottak el alkalmazottakat, aminek
eredményeként a hetvenes és a nyolcvanas években megnyugodva konstatálhatták, hogy a védett vezetők
munkahelyein dolgozók becsületes, munkájukat tisztességesen elvégző emberek, akik ellenséges beállítottságra utaló megjegyzéseket nem tettek.
A technikai alkalmazottak helyben történő megfigyelését (különösen azokét a kompromittált személyekét, akik esetében úgy ítélték meg, hogy elbocsátásukra nincs szükség) jellemzően hivatalos és társadalmi
kapcsolatokon keresztül tartották szemmel. (A Jászai Mari téri pártközpontban a hivatalos kapcsolatok száma 3-6, a társadalmi kapcsolatoké 8-15 között mozgott a beköltözéskor 112, a nyolcvanas években már majdnem 150 főt foglalkoztató épületben.) A korszak elején még majdnem minden objektumban foglalkoztattak
informátorokat is, a hetvenes-nyolcvanas években azonban már sehol sem. Ez nyilván összefüggött azzal,
hogy az ellenségesnek tekintett személyeket sikerült kiszorítani az objektumokból, így „házon belül” nem
volt szükség hálózat működtetésére. A folyamatot jól szemlélteti az Országház példája, ahol 1959 elején még
hat informátor működött, 1963-ban már csak három, 1970-ben kettő, később pedig egy sem. Ugyanakkor a
társadalmi kapcsolatok száma az 1963 és 1970 között megduplázódott (15-ről 30-ra), és bár később vissza48
49
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ÁBTL 3.1.5. O-20009. Vö. Majtényi: i. m. 68–71.
ÁBTL 3.1.5. O-20007/1. 9–11. Jelentés, 1959. február 11.

esett, még 1988-ban is 17-en voltak. (A hivatalos kapcsolatok száma 8-11 között változott, csökkenő tendenciát mutatva.) Emellett – mint azt egy összefoglaló jelentés megállapította – a ház dolgozóinak többségével
„olyan közvetlen elvtársi, emberi viszonyt” sikerült kialakítani, ami jelentősen megkönnyítette az információszerzés folyamatát.50
A biztosítást megnehezítette, hogy a védett objektumok többsége jelentős ügyfélforgalmat bonyolított
le, aminek köszönhetően idegenek is rendszeresen megfordultak azokban. A biztosítást végző szervek attól
tartottak, hogy ezek a személyek robbanóanyagot helyeznek el, esetleg fizikai erőszakot alkalmaznak a vezetőkkel szemben. Különösen az Országház állította kihívás elé a politikai rendőrséget, ahova nemcsak hivatalos ügyben érkeztek sokan, hanem a közkönyvtárként funkcionáló Országgyűlési Könyvtár olvasói és az
épületet megtekintő turisták tízezrei is. Éppen ezért arra törekedtek, hogy a látogatók által használt tereket
hermetikusan elzárják az állami vezetők munkaszobáitól. Szintén meg kellett szervezni az időről időre szükségessé vált felújítási, átépítési munkákat végző külső dolgozók ellenőrzését is. A védett objektumokban rendszeres építési, felújítási, átalakítási és szerelési feladatokat ellátó Minőségi (majd Fővárosi) Építői és Műszaki
Vállalatot állandó ellenőrzés alatt tartották.51 A nyolcvanas években már előfordult, hogy nyugati (német és
osztrák) cégek is részt vettek a pártközpont vagy a Parlament felújítási munkálataiban; az ő ellenőrzésüket
a kémelhárítás illetékeseivel együttműködve végezték.52 (Az aligai pártüdülőbe nem mehettek be illetéktelenek, ám problémát okozott, hogy a vendégeket friss zöldséggel és gyümölccsel ellátó gazdaság területén
1962-ig szabad volt az átjárás; ekkor aztán teljesen körbekerítették a kertészetet.53)
A védett vezetők körül dolgozó „személyzetbe” beletartozott a védelmükre kirendelt őrszemélyzet is: az állambiztonság ennek megfelelően kontroll alatt tartotta magukat a kormányőröket is. „Virág Miklós” és „Olasz
Béla” informátorok például 1960 tavaszától a József Attila utcai B/750-es őrs beosztottjairól, majd más objektumok őreiről jelentettek.54 A kormányőrség feladata volt a védett vezetők (és a külföldi küldöttségek) által használt
járművek biztonságos üzemeltetése is. Az állambiztonság a maga eszközeivel járult hozzá, hogy az üzemeltetés
biztonságos legyen. A hivatalos és társadalmi kapcsolatok mellett itt is igénybe vettek hálózati személyeket is.
„Kondorosi” informátor a hatvanas évek végén tájékoztatta megbízóit a pártgarázs szerelőműhelyében dolgozó
személyekről, ellenségesnek tekintett kijelentéseikről, megnyilvánulásaikról, a hanyag munkáról, a laza munkafegyelemről, a maszekolásról és így tovább. Az állambiztonság figyelme még arra is kiterjedt, hogy milyen alkatrészek kerülnek az autókba. Fellépésük nyomán a kormányőrség vezetése intézkedett is, hogy a „vezető elvtársak”
részére biztosított gépkocsikba csak új alkatrészt lehessen beszerelni.55 (Úgy tűnik, a kormányőrök megfigyelése
a hatvanas évek közepén megszűnt, ez a feladat vélhetően a Belbiztonsági Osztály hatáskörébe került.)
Az objektumok védelme érdekében – mint láthattuk – a különböző intézmények, valamint a vezetők lakásai körül elhárítási területet jelöltek ki, amely az azok meghatározott körzetében elhelyezkedő épületekre
terjedt ki. (Továbbá az operatív védelmet élvező, illetve valamilyen hivatalos rendezvénynek helyet adó épületek, közterületek alatti csatornahálózatra.56) Az elhárítási területen lakókat, alkalmasint több száz személyt,
időről időre szintén ellenőrizték a belügyi nyilvántartásokban, hogy felderítsék, laknak-e politikailag kompromittált személyek a kommunista vezetők környezetében, akik veszélyt jelenthettek a biztonságukra. (Az
ellenőrzésből csak a gyerekek és az idősek, továbbá a belügyi, honvédelmi és pártalkalmazottak maradtak
50
51
52
53
54
55
56

ÁBTL 3.1.5. O-20007/2. 78–92. Összefoglaló jelentés az Országházról, 1970. május 27.
ÁBTL 3.1.5. O-20007/4.
Lásd pl. ÁBTL 3.1.5. O-20007/1. 88. Jelentés az MSZMP KB székházában végzett műszaki munkákról, 1983. február 14.
ÁBTL 3.1.2. M-29548. 67. Feljegyzés, 1962. május 16.
ÁBTL 3.1.2. M-17374. ÁBTL 3.1.2. M-18507.
ÁBTL 3.1.2. M-29910.
Ezzel összefüggésben elhárító munka folyt a Fővárosi Csatornázási Műveken belül: ÁBTL 3.1.5. O-20006/8.

11

ki, feltételezve a veszélytelenségüket, illetve megbízhatóságukat.) Az illetékeseknek azonban nem sok aggódnivalójuk volt, a vezető káderek közelében alig akadt nyilvántartott személy. Főleg a lakóhelyükre volt
ez igaz, már csak azért is, mert a diktatúra fő funkcionáriusai többnyire a hozzájuk hasonlók között laktak.
A Németh Miklós lakóhelyéül szolgáló kétemeletes társasházat az operatív biztosításért felelős tiszt úgy írta
le, mint aminek a „lakói különböző vezető beosztásokat betöltő személyek”.57 (A volt miniszterelnök visszaemlékezéseiben megemlíti, hogy a ház egy lakásépítő szövetkezet kivitelezésében épült meg a nyolcvanas
években, amikor az MSZMP KB gazdaságpolitikai osztályának ifjú kádere volt. Némethéknek a rákosszentmihályi lakásuk eladásával kellett beszállniuk, ám az építkezés régészeti feltárások miatt elhúzódott, így a pártközpont segítségét kérte, amely egy egyszobás lakást utalt ki a kétgyerekes családnak egy terézvárosi bérház harmadik emeletén. Bezzeg az agitprop vagy a párt- és tömegszervezeti osztály munkatársainak budai
ingatlanokat osztogattak, míg a „gazdasági szakértők” gangos házban lévő szobával voltak kénytelenek beérni – érzékeltette a pártközpontbeli viszonyokat Németh.58) Medgyessy Péter olyan sorházban lakott, melynek „lakói vezető beosztású értelmiségiek” voltak.59 Pozsgay Imre lakóhelyének a környékét ekképpen jellemezte az objektumért felelős operatív beosztott: „A területen 1-3 szintes kertes villalakások találhatók, melyek
részben tanácsi, részben pedig magánkezelésben vannak, ahol többnyire vezető beosztású értelmiségiek, kisebb részben fizikai dolgozók élnek.”60
A problémásnak tekintett személyek elköltöztetésére a Kádár-korszakban már nem került sor, a tanácsok
lakásosztályain keresztül azonban az állambiztonság igyekezett megakadályozni, hogy politikailag megbízhatatlan személyeknek utaljanak ki lakást a környéken. A nyilvántartásban szereplő politikailag kompromittált
személyek, továbbá a köztörvényes bűncselekményt elkövető „szokásos bűnözők”, valamint a védett vezetőkhöz és a védett objektumokhoz túl közel kerülő, IBUSZ-szobákba érkező külföldiek, elsősorban nyugatiak61,
szemmel tartása képezte az elhárító munka gerincét. Ennek során az állambiztonság illetékesei nemcsak a kormányőrséggel, hanem a területileg illetékes (kerületi) rendőrkapitányságokkal is együttműködtek. Ez utóbbiak
feladata volt ugyanis a közbiztonság fenntartása. Ebből a szempontból leginkább a fiatalok csoportosulásai
keltették fel a politikai rendőrség figyelmét: minden összefoglaló megemlíti, hogy működött-e olyan „galeri”
a környéken (többnyire nem működött), amely zavarta volna a lakosság és a védett vezetők nyugalmát.
A pártállami intézmények környékének és a vezetők lakókörnyezetének megfigyelését a korszak nagy részében túlnyomórészt hálózaton kívüli – hivatalos és társadalmi – kapcsolatok végezték. Ez természetesen nem
zárta ki, hogy a társzervek által foglalkoztatott hálózati személyeket nem vették volna igénybe: ha ezek a vezetők biztonságával összefüggő értesülést szereztek, arról tájékoztatniuk kellett az operatív biztosításért felelős
alosztályt. Ezen felül az alosztály is rendelkezett egy-két informátorral. A „fehér ház” környékén például a hetvenes években egyedül az épülethez legközelebb eső Balassi Bálint utca 25. számú házban dolgozott hálózati
személy. A „Török Magdolna” fedőnevű informátor (vélhetően házmester) elsősorban a lakókról jelentett, de
helyzetéből adódóan szemmel tudta tartani a pártház melletti parkot is. 62 Jellemző feladata volt például: „Az
elhárítási terület Duna-parti részén tartózkodó személyek magatartását ellenőrizze a déli órákban és munkaidő befejezésekor, amikor a vezető elvtársak ott gyalog közlekednek. Állapítsa meg, hogy az ott tartózkodó
személyek fejtenek-e ki olyan tevékenységet, melyből ellenséges cselekményre lehet következtetni.”63
57
58
59
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ÁBTL 3.1.5. O-20006/3. 10–17. Összefoglaló jelentés a „Z-3.” fsz. objektum környékének operatív helyzetéről, 1987. október 19.
Oplatka András: Németh Miklós. „Mert ez az ország érdeke.” Helikon, Budapest, 2014. 111.
ÁBTL 3.1.5. O-20006/10. 38–43. Összefoglaló jelentés a Z-5. fsz. objektum operatív helyzetéről, d. n. [1988. május.]
ÁBTL 3.1.5. O-20006/3. 21–27. Összefoglaló jelentés a „Z-26.” fsz. objektum operatív helyzetéről, 1988. október 4.
Az állambiztonság időről-időre megkérte az IBUSZ vezetését, hogy az elhárítási területen lévő lakásokba csak szocialista
országból érkező vendégeket küldjenek.
ÁBTL 3.1.2. M-37158.
ÁBTL 3.1.2. M-37158. 40. „Török Magdolna” fn. informátor jelentése, 1972. május 13.

A vezetők lakókörnyezetének megfigyelésére is alkalmaztak hálózati személyeket, főleg a korszak első felében. Az ötvenes évek végén, a hatvanas évek elején a Rózsadombot legalább két informátor tartotta szemmel, akik beszámoltak a környéken lakók, elsősorban a „kompromittált” személyek magatartásáról, az utcákon
feltűnő külföldi és diplomáciai rendszámú autókról, a közhangulatról, a rendkívüli eseményekről és általában
mindenről, ami tartótisztjeik és az ő megítélésük szerint veszélyeztethette a „vezető elvtársak”, valamint a Rózsadombon elhelyezkedő más belügyi objektumok biztonságát. „Pataki Eszter” informátor 1952-től folytatta
a káderdűlő utcáinak ellenőrzését. Helyzetét megkönnyítette, hogy a házkezelőségnél dolgozott, így állandó kapcsolatban állt a házfelügyelőkkel, és ennek köszönhetően feltűnés nélkül érdeklődhetett a lakók után,
illetve a nyilvántartásokba is betekinthetett. A forradalom leverése után egészen 1966-ig végezte megfigyelői munkáját a nagyjából a Bimbó út–Vérhalom utca–Török utca–Mártírok útja (ma Margit körút) által határolt területen.64
Hasonló feladatot látott el 1959-től „Váradi Péter” ügynök, bár ő elsősorban a Szemlőhegy utca 1. számú
házban és annak közvetlen közelében lakókról jelentett. Működésének első hónapjaiban a reggeli vagy az
esti órákban rendszeresen végigjárta a vezetők (Kádár János, Apró Antal, Kiss Károly) lakásának környékét, bár
sok érdemleges dologról nem tudott beszámolni. Ám ha történt valami, mint 1959. június 7-én és 8-án késő
este, amikor lövések dördültek a környéken, arról csak napokkal az eset után tájékoztatta megbízóit, arra hivatkozva, hogy az utcai telefon elnyelte az egyetlen érméjét.65 A következő év augusztusában már időben
jelentette, hogy egy „huligánokból” álló, 8-10 fős társaság garázdálkodik a környéken (petárdát dobtak egy
házba, köveket dobáltak egy óvoda udvarára, lopáson is kapták őket), ám a rendőrség nem lép fel ellenük. A
hálózati személy megjegyezte: „Véleményem az, hogy ezt a tevékenységet ki kellene vizsgálni, mert ez később irányulhat a környéken lakó vezető elvtársak ellen is.” Tartótisztje, Farkas Gyula főhadnagy hasonlóan
vélekedett, és intézkedési tervet dolgozott ki annak megállapítására, „hogy vezető et-ak lakása vagy személye ellen nem-e [így!] merült fel gyújtogatási vagy kővel dobálási szándék”.66 (Körülbelül 1960–61-től munkájának iránya megváltozott, és ezután jobbára már a hazai cukoriparról szóltak a jelentései.)
„Váradi” máskor is hasonló buzgóságot tanúsított. Amikor egy, a Barsi utca és a Füge utca sarkán lévő ház
házmesteréről valaki azt mesélte neki, hogy az mindenkivel igyekszik a másik szája íze szerint beszélni, egyesek előtt szidja a vezető elvtársakat, mások előtt meg dicséri őket, azt javasolta: „A környékről való eltávolítása, elhelyezése feltétlenül kedvező lenne.” (Tartótisztje azonban hiányosnak értékelte a jelentés, mert konkrét kijelentéseket nem tartalmazott.67) Ügybuzgalma megmutatkozott abban is, hogy 1959. augusztus 1-jén
feladatán kívül részt vett a szegedi ünnepi játékokon, és az előadásokon közvetlenül a párt és a kormány vezetői (Marosán, Aczél és mások) mögött ült, a szünetekben is a közelükben tartózkodott. A bankett során (a
Hungária szálló éttermében) végig szemmel tartotta a különteremhez vezető lépcsőt. Az ügynököt megdicsérték „figyelmességéért”.68 (Pár hónappal korábban még utasításra vett részt az április 3-i koszorúzás biztosításában a Hősök terén. Feladata volt „az esetleges rendzavarást megelőzni vagy a rendzavarók ártalmatlanná tételében részt venni”. Rendzavarást, ellenséges kijelentést nem tapasztalt: „Az ünnepség alatt főleg
a tér baloldalán tartózkodtam a kordont körülvevő tömegben, túlnyomórészt azon a tájon, ahol az előkészített virágkoszorúk és a kormány, valamint a párt tagjai helyezkedtek el. Az ünnepség végén pedig a tér jobboldalán, az elvonuló autók melletti sorfalnál tartózkodtam.”69)
64
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ÁBTL 3.1.2. M-29162. ÁBTL 3.1.2. M-29162/1.
ÁBTL 3.1.2. M-27806. 51–52. „Váradi Péter” fn. ügynök jelentése, 1959. június 16.
ÁBTL 3.1.2. M-27806/1. 15–18. „Váradi Péter” fn. ügynök jelentése, 1960. augusztus 26.
ÁBTL 3.1.2. M-27806. 98. „Váradi Péter” fn. ügynök jelentése, 1960. február 13.
ÁBTL 3.1.2. M-27806. 61. „Váradi Péter” fn. ügynök jelentése, 1959. augusztus 5
ÁBTL 3.1.2. M-27806. 32–33. „Váradi Péter” fn. ügynök jelentése, 1959. április 13.
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A „káderdűlő” más részein is dolgoztak hálózati személyek az ott lakó vezetők biztosításában. „Váradi Márta” informátor 1958-tól 1965-ig jelentett a Virányos út környékéről. Speciális feladatát képezte az 1958-as országgyűlési és tanácsi választások alkalmával a Virányosi úti iskolában kialakított szavazókör szemmel tartása: „kísérje figyelemmel a szavazóhelyiséget és környékét, amikor a vezető elvtársak szavazni mennek, az
estleges terrorcselekményt akadályozza meg”.70 Az informátor sokat foglalkozott a Virányos út és a Fészek
utca sarkán lévő közért állapotával, az áruellátás zavaraival és a kiszolgálás minőségével. „A terület lakói, köztük az ott lakó vezető elvtársak családtagjai is panaszkodnak, hogy az üzletben az utóbbi időben semmit sem
lehet kapni, még a legszükségesebb közszükségleti cikkeket sem” – írta például 1960 nyarán.71 A boltvezető hozzáállásával is gondok voltak: arról panaszkodott az informátor előtt, hogy „ő azelőtt a Rózsadombon
volt alkalmazva, ahol valóban urak laknak, nem is volt semmi baj, itt pedig fejesek laknak, és azok alkalmazottai állandóan jelentgetik és … az embert”. A boltvezető által használt kifejezést a hálózati személy szégyellte leírni, ám sejthető, mi hangzott el. Az illetőt egyébként – feltehetően az állambiztonság jelzése alapján – le is váltották.72 Áruhiány később is előfordult, amit az itt lakók azért sem értettek, mert a „Virányosi úti
közértben vásárolnak a területen lakó vezető elvtársak is (Fehér, Losonczi, Gáspár, Biszku, Illyés [tartótiszt beszúrása: elvtársak])”.73
„Kovács Imréné” informátort a hatvanas évek második felében foglalkoztatták a Trombitás út végén lévő,
valamint az Alvinczi út és a Garas utca sarkánál található objektumok és lakóik operatív védelmében. Neki is
adott feladatot a választás (konkrétan az 1967. márciusi): mivel egy vezető elvtársat a Marczibányi téri lőtéren
kialakított szavazókörbe osztottak be, az informátornak jellemzést kellett adnia a szavazatszedő bizottság
tagjairól és elnökéről, akit a tisztek fel kívántak keresni a szavazófülkék ellenőrzése, biztosítása érdekében.74
A vadgazdaságok esetében a legtöbb munkát az engedély nélkül itt vadászó hazai, valamint az engedéllyel
itt vadászó nyugati személyek adták. Előbbiek károsították a vezető kádereknek fenntartott vadállományt,
míg utóbbiak esetében – bár jelentős valutaforrást jelentettek a népgazdaság számára – attól tartott a politikai rendőrség, hogy hírszerzéssel (esetleg terrorcselekmény elkövetésével) megbízott személy kerül a rendszer irányítóinak közvetlen közelébe. Különösen 1984-től nőtt meg ez a veszély, amikor a rendszer legfőbb irányítóit tömörítő Egyetértés vadásztársaság vezetősége úgy határozott, hogy a négy kiemelt vadrezervátum
(Gemenc, Gyulaj, Mezőföld, Budavidék) addig kizárólag protokoll területként kezelt részein is engedélyezi
a nyugatiak bérvadászatát. Ellenőrzésükre külön intézkedési tervet dolgoztak ki, ám rendre azt állapították
meg, hogy a többségében nyugatnémet és osztrák vadászok semmi érdeklődést sem mutattak a terület, illetve az ott megforduló védett vezetők személye iránt. 1989-ben az „operatív helyzetben” is változást hozott,
hogy a kádári vezetés reprezentatív vadásztársasága, az Egyetértés feloszlatta magát. Ennek hátterében nyilván az állt, hogy a régi garnitúra tagjai kiöregedtek, kihulltak a vezetésből (és ezért a nyugdíjas elvtársaknak
fenntartott Barátsághoz csatlakoztak). A – hozzájuk képest – fiatalabb generációhoz tartozó állami és pártvezetők Grósz Károlytól Pozsgay Imréig az újonnan létrehozott Silvanus Vadásztársaságba tömörültek. (Úgy
tűnik, a nyilvánosság előtt is egyre nyilvánvalóbb nézetkülönbségek ellenére az állampárti vezetők a nyilvánosságtól elzárva jól megfértek egy társagában.75)
A pártüdülők elsősorban a nyári üdülési szezonban adtak munkát az operatív biztosításért felelős állambiztonsági tiszteknek és az ott dolgozó hálózati személyeknek, télen legfeljebb az építési, felújítási tevékenységet
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végző munkásokat kellett szemmel tartaniuk. Az 1959-től 1968-ig informátorként tevékenykedő (szobalányként, majd szobaasszony-helyettesként dolgozó) „Fehérvári Etelka” fő feladata a Balatonaligára érkező vezetők szobáinak ellenőrzése, a tapasztalt hiányosságok megszüntetése volt. Külön felhívták erre a figyelmét, ha
igazán magas rangú vendég pihenéséről volt szó: „Kádár et. érkezése előtt és utána folyamatosan ellenőrizze az Et. részére fenntartott IV-es villát, hogy oda a beosztott személyzeten kívül más idegen személy ne juthasson be. Rendszeresen vizsgálja át az Et. szálláshelyét, és akadályozza meg, hogy oda életre káros anyagok
kerülhessenek. Az Et. biztonságát veszélyeztető legkisebb körülmény esetén is azonnal értesítsen.”76 Az informátor lelkiismeretesen végrehajtotta feladatát, amikor például a jégszekrényt javították a villában, ő mindvégig a szerelő mellett tartózkodott.77
„Faragó Péter” informátor „Fehérvárival” szinte egy időben, 1959 és 1969 között jelentett az aligai üdülő
kertészetéről. Neki is elsősorban az üdülési szezonban kellett ébernek lennie, de helyzete folytán azon kívül
is akadt tennivalója. 1960 őszén például feladatul kapta, „hogy a téli időszakra való átállás idején a Vez. Et.-ak
villáiból a melegházba kerülő szobanövények elhelyezésénél és téli tárolásánál kísérje figyelemmel az azokkal dolgozó személyeket, és időnként ellenőrizze a növények cserepeiben lévő földet, nehogy idegen személyek esetleg robbanóanyagot helyezhessenek el benne”.78 A kertészet dolgozójaként fő feladata persze
az üdülő részére szállított zöldség és gyümölcs, illetve a gazdaságban használt vegyszerek alkalmazásának
ellenőrzése volt, megakadályozandó, hogy mérgezett áru kerüljön a konyhára. „Biztosítsa, hogy a felhasználásra kerülő zöldségfélék csak a permetezés után előírt várakozási idő leteltével kerüljenek szállításra” – utasították például 1967 júniusában.79 Ám nem csak a mérgezésre kellett ügyelnie: „Állandóan ellenőrizze [az]
Aliga II.-re küldött áru minőségét, és csak jó minőségű árut küldjön oda” kapta feladatul 1963-ban. 80 (Egyébként „Fehérvári Etelkának” is figyelnie kellett, hogy „a villákban lévő jégszekrényben csak originált [így!] italok lehetnek, valamint hogy a fogyasztásra kerülő gyümölcs megfelelően van-e tárolva, megmosva, a hygénia [így!] be van e [így!] tartva”. 81)
1989-re az üdülők terén is nagyot változott a világ. Egy állambiztonsági jelentés azt rögzítette, hogy az egykori ellenség és veszélyforrás üzleti partnerré vált: a régóta kihasználatlan balatonarácsi üdülőt az MSZMP KB
Gazdasági Osztálya egy nyugatnémet személynek adta bérbe, aki fel is kívánta újítani az épületet, hogy azután kizárólag nyugati vendégeket fogadjon ott. 82
Természetesen nem csak az Aligán működő informátoroknak volt feladatuk az étel és ital minőségének ellenőrzése. A vezetők biztonságának egyik neuralgikus pontja az étkezés volt, így az állambiztonság különösen
ügyelt arra, hogy a „vezető elvtársak” asztalára ne kerülhessen mérgezett vagy romlott étel, ital. Ennek érdekében mindenhol különös figyelmet fordítottak a konyhákra és éttermekre, illetve a pártközpontot és az alárendelt intézményeit, konyhákat, büféket, éttermeket, üdülőket élelmiszerrel ellátó – a Budapest, Széchenyi utca
9. szám alatt található – MSZMP Központi Raktárra, amely mint objektum is operatív ellenőrzés alatt állt. 83
A „fehér házban” nem építettek konyhát, az apparátus tagjai, valamint a Központi Bizottság ülései alkalmával annak résztvevői a BM Katona József utcai éttermében ebédelhettek, míg a Politikai Bizottság tagjainak egy büfé állt rendelkezésre, melyet a fővárosi pártüdülő, hivatalos nevén az MSZMP Külügyi Szálló üzemeltetett. PB-ülések alkalmával szintén a szállóból szállították át és szolgálták fel az ételeket, és a KB-tagok
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tízóraijáról és uzsonnájáról is ők gondoskodtak. Nem véletlen tehát, hogy a Külügyi Szálló alkalmazottai is titkosszolgálati kontroll alatt dolgoztak, sőt a Munkácsy Mihály utcai intézmény környékét is biztosították. (Az
elhárítási területbe beleesett a BM – később a kormány – vendégházának a Népköztársaság útja [ma Andrássy út] és Munkácsy utca sarkán található épülete is. 84) A legmagasabb szintű pártdelegációk elutazása, illetve megérkezése alkalmával a Ferihegy 1. repülőtér kormányvárójában is a Külügyi Szálló dolgozói készítették
el és szolgálták fel az ételeket és italokat. Egyéb esetben ezt a feladatot a Pannónia Szálloda és Vendéglátóipari Vállalat Ferihegyi Igazgatóságának alkalmazottai látták el, amelyet 1978-tól vontak operatív ellenőrzés
alá. 85 Hasonló „védelmet” kapott a protokolláris állami és pártrendezvényekre, pártkongresszusokra aprósüteményt szállító Vörösmarty Cukrászda. 86
A protokolláris jellegű állami és pártrendezvényeket a Gundel Vállalat bonyolította le, így nem meglepő
az állambiztonság jelenléte az intézményben. A nyolcvanas években esetenként a magyar vezetők külföldi
látogatása alkalmával a kinti magyar nagykövetségeken rendezett fogadásokat is ők bonyolították le. Nem
csupán az ételeket elkészítő szakácsok, hanem a védett vezetők közvetlen környezetébe kerülő felszolgálók
ellenőrzése is fontos volt a politikai rendőrség számára, akiket a többi objektumhoz hasonlóan ellenőriztek
a belügyi nyilvántartásokban, és megfigyelték őket hivatalos és társadalmi kapcsolatokon, továbbá hálózati személyeken keresztül. (Ez utóbbiakat jellemzően a pincérek közül szervezték be.) Ugyancsak a többi védett intézményhez hasonlóan, a biztosítás itt is kiterjedt a környékre is, ahol – a közelben lévő állatkertnek,
vidámparknak és cirkusznak köszönhetően – rendszerint sok ember fordult meg. A Gundelt 1973 decemberében bezárták, az 1981-ig elhúzódó felújítás és átépítés idején a protokoll rendezvényeket a Gellért Szállóban tartották meg, természetesen itt is az állambiztonság operatív biztosítása mellett. 87
Az állambiztonság dolgát nehezítette, hogy az étterem nagy forgalmat bonyolított le, és sok nyugati vendég is megfordult itt. A másik fő problémát az jelentette, hogy az alkalmazottak, különösen a felszolgálók és
a szakácsok körében nagy volt a fluktuáció, illetve a pincérek alkalmanként – engedéllyel – nyugati országokban vállalhattak munkát. A politikai rendőrség természetesen igyekezett eltávolíttatni az intézményből a politikai vagy egyéb (pl. erkölcsi) okból megbízhatatlannak minősített dolgozókat, esetleg – enyhébb esetben
– csak a „bizalmas rendezvényeken” való közreműködésüket tiltotta meg. Bármennyire is jól végezte munkáját Hegedüs András volt miniszterelnök fia, aki a Gundel Vállalatnál volt ipari tanuló, az állambiztonság 1969
márciusában nem engedélyezte a protokolláris eseményeken való részvételét, ami nyilván összefüggött apjának a csehszlovákiai bevonulással kapcsolatban megfogalmazott kritikájával. 88 Ám az is könnyen gyanússá válhatott, aki túl jól dolgozott. A „Gálos” fedőnevű informátornak például azért kellett jellemzést írnia egy
pincér társáról, mert az „feltűnő rövid idő alatt bedolgozta magát a protokollt ellátó felszolgálók közé”. A jelentésből aztán kiderült, hogy egyszerűen egy „szorgalmas, igyekvő” személyről van szó, aki politikailag is
megbízható. 89 A politikai rendőrség, bár ügyet nem csinált belőle, de odafigyelt arra is, hogy a személyzet
figyelmes legyen a rangos vendégekhez. A Gundel étteremvezetője többször is kijelentette, hogy nem ért
egyet a régi felfogású munkával: „Szerintem nincs személyi kultusz, nincsen Tóth Laci bácsi, nincs Minisztertanács, vendég van. […] Te hülye vagy, megszűnt már a régi munka, más már a légkör” – mondta az egyik
hálózati személynek. Amikor ez figyelmeztette egy vezető elvtárs érkezésére, az étteremvezető csak annyit
mondott, már nyugdíjas. A tartótiszt úgy értékelte: „az étt[erem-]. főnök részéről az odafigyeléssel van némi
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probléma, ami a különböző rendezvények irányában mutat közömbösséget”. Ezt a problémát – név említése nélkül – az igazgató tudomására is kívánta hozni.90

Vészhelyzet?
A rendszeresen elkészített összefoglaló jelentések kivétel nélkül azt állapították meg, hogy a védett objektumok környékén jó a közbiztonság. Ebben nyilván közrejátszott a fokozott hatósági jelenlét. Csupán egy-két
ellenséges politikai jellegű firkálás tűnt fel itt-ott, azok is inkább csak a nyolcvanas években. (1983-ban például a párt központi székháza közelében, a Duna-parton egy padra filctollal kommunistaellenes és a Szolidaritást éltető jelszavakat írt valaki.91) Mivel ilyen jellegű feliratok főváros-szerte felbukkantak, nem tudni, az
elkövetők tudatosan helyezték-e el azokat a pártállami rendszer hatalmi központjaihoz közel. Egyetlen, e hatalmi központokat – szimbolikusan – fenyegető akcióról van tudomásunk: 1984. március 15-én egy kb. 300
fős ellenzéki csoport az MSZMP székházát is érintő felvonulást tervezett, a hatóságok azonban a csoportosulást feloszlatták, és megakadályozták a demonstrációt.92
A kormányőrség jelenlétének és a titkos ellenőrzésnek is köszönhetően a védett objektumokban még ritkábban történt olyan esemény, amely megzavarhatta a vezetők nyugalmát. A legtöbb rendkívüli eseményt
az Országházban rögzítettek, ami vélhetően az épület méreteivel függött össze. Itt még falfirkálásra is sor
került: 1962 elején észlelték, hogy Kádár Jánosnak az Országházban lévő dolgozószobája előtti folyosón, az
egyik márványoszlopra két horogkeresztet karcoltak. Az objektumért felelős operatív tiszt csoportvezetőjével egyetértésben az ott szolgálatot teljesítő kormányőröket gyanúsította, ugyanis az oszlop folyamatosan az
őr látószögébe esett, és Kádár szobája előtt senki sem tartózkodhatott – idegen személy tehát nem véshette
a horogkeresztet a márványba (ami 10-15 perces művelet lehetett). Az eszükbe sem jutott, amire Kovács István osztályvezető-helyettes hívta fel a figyelmüket, hogy a karcolás esetleg korábbi eredetű is lehet.93 (Az elkövetők felderítésére a kormányőrség parancsnoksága által indított vizsgálat eredménytelen maradt.) A felújítások során többször találtak fegyvereket és fegyveralkatrészeket is az Országházban, amelyeket az őrök
hagytak itt, esetleg 1956-ban vagy a második világháború idején kerültek ide, de az 1800-as évekből származó iratok rendezése közben egy valószínűleg az első világháború előtt itt felejtett Colt is előkerült.
A védett objektumok jellege – és a titkosszolgálat természete – miatt az állambiztonság politikai kérdésként kezelte az objektumokban bekövetkezett baleseteket és lopásokat is. „Fehérvári Etelka” például fontosnak tartotta jelezni 1962 júliusában, „hogy az elmúlt napokban, egyik éjjel a VIII. villával szemben, a XV.
villa melletti fáról egy nagy ág letörött, ami riadalmat okozott, az őrség is kivonult”. (A faág letörését a kormányőrök is jelentették.94) Lopások, kisebb-nagyobb leltárhiányok gyakorlatilag mindenhol előfordultak.
Aligánál maradva: az 1963-as szezon végén „herendi dolgokban és kisebb textíliákban” mutatkozott hiány.95
Azt, hogy az állambiztonság milyen jelentőséget tulajdonított a dolognak, jól mutatja, hogy amikor 1984
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márciusában a pártközpontból egy videomagnó eltűnését jelentették, maga Harangozó Szilveszter vezérőrnagy, III/III. csoportfőnök, főcsoportfőnök-helyettes adott utasítást az elkövető felderítésére.96 Mindazonáltal
arra is akadt példa, hogy használati tárgyak feltűnése (és nem eltűnése) okozott problémát: 1963 szeptemberében „Fehérvári” informátor és egy társadalmi kapcsolat is beszámolt arról, hogy régi királyi címeres asztalterítőket találtak a balatonaligai pártüdülő raktárában.97
Más jellegű anyagi károkozás is előfordult Aligán. 1964 telén a vetőburgonyát a gazdaságvezető hanyagsága miatt nem megfelelően vermelték el (szalma helyett falevéllel takarták be, a szellőzést sem biztosították),
aminek következtében 25 mázsa krumpli megrohadt. Mintegy 6-8000 forintnyi kár keletkezett, amit – a központ engedélyével – egyszerűen veszteségként elkönyveltek, a vezető ellen pedig semmilyen eljárást sem
indítottak. Az operatív tiszt helytelenítette az eljárást, mert igen rossz hangulatot szült a dolgozók körében,
hogy a vezetőt nem vonták felelősségre, miközben az egyszerű alkalmazottakkal az általuk okozott legkisebb
kárt is kifizettetik.98 Az állambiztonság egyébként általában is figyelte a hasonló jelenségeket, és az illetékesek figyelmét felhívta a jogosnak tekintett dolgozói panaszokra, hiszen a védett személyek biztonsága, nyugalma szempontjából nem volt közömbös a környezetükben dolgozók közérzete, hangulata.
A fentebb ismertetett rendkívüli események egyáltalán nem veszélyeztették a vezetők életét, de még nyugalmukat sem igen zavarhatták meg. Előfordult persze olyan eset is, amely már közvetlenebb veszélyforrást jelentett a fő káderek fizikai épségére, ám itt sem feltétlenül szándékos cselekedetekre, inkább csak emberi felelőtlenségre kell gondolni. A parlamenti konyha főszakácsa – „indokolatlan takarékossági szándékkal” – a használt
zsiradékot újra felhasználta a sütéshez-főzéshez, ami a közétkeztetésben tilos, mert az ételmérgezés veszélyét
hordozza magában. A Minisztertanács Gazdasági Osztálya úgy ítélte meg, hogy a szakácsot nem ellenséges szándék, hanem „a takarékosság helytelen értelmezése” vezette. Az állambiztonság mindenesetre kérte az osztály
vezetőjét, hogy intézkedjen a helytelen gyakorlat felszámolására.99 A dobogókői pártüdülőben 1967 tavaszán „a
vendégek részére feldolgozott húsárú sorozatosan stikkesen, vagyis büdösen lett, sok áztatás és sózás után, feldolgozva, amiatt már több vendégnek volt gyomorrontása, szerencsére nem súlyos” – jelentette az itt dolgozó
informátor. Volt, hogy a szaga miatt nem is ették meg a borjúsültet. A hálózati személy szerint a probléma okozója a januárban odahelyezett konyhavezető volt. (Az állambiztonság ez esetben is tájékoztatta a kormányőrség
és az MSZMP illetékeseit.100) Ennél közvetlenebb veszélyben volt Biszku Béla 1963-ban, amikor a Kútvölgyi úti
kórházban romlott pirított májat szolgáltak fel neki (és másoknak is), de végül nem fogyasztott az ételből.101
A kormányőrségnek és az állambiztonságnak hivatalból komolyan kellett venni, és ki kellett vizsgálni minden olyan – utólag üresnek bizonyult – fenyegetést, amelyek a rendszer legfőbb képviselői és a hatalmat megtestesítő intézmények elleni támadásokat helyeztek kilátásba. 1961. november 15-én a BM József Attila utcai
épületében lévő eligazítóval egy rekedtes hangú férfi telefonon közölte, hogy aznap délután 5 és 6 óra között
Pap János belügyminiszter ellen merénylet készül. Az esetről azonnal értesítették a kormányőrség parancsnokát, aki azonban nem Papnak, hanem Biszku Béla miniszterelnök-helyettesnek (nem mellesleg a belügyi
tárca előző vezetőjének) jelentette a dolgot. A kormányőrség megerősítette Pap János személyi védelmét,
míg a II/5-h alosztály intézkedett a miniszter új lakókörnyezetének fokozott operatív biztosításáról.102 1966.
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ÁBTL 3.1.5. O-20007/1. 103. Jelentés a pártközpontban történt lopásról, 1984. március 14. Vö. uo. 105. Jelentés az MSZMP KB
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97 ÁBTL 3.1.2. M-29827. 78. Jelentés, 1963. szeptember 9.
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102 ÁBTL 3.1.5. O-20006/2. 52–53. Jelentés ismeretlen telefonáló ügyében, 1961. november 20.
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március 15-én egy névtelen telefonáló Kállai Gyula miniszterelnök elleni terrorcselekményre utaló bejelentést tett. Ennek nyomán megerősítették a Parlament és Kállai XII. kerületi, az Orbán tér és az Istenhegyi út találkozásánál lévő lakásának operatív védelmét.103 1989 elején Pozsgay Imrét egy névtelen levélíró fenyegette meg azzal, hogy március 15-én kivégzi. Mivel ezen a napon az államminiszter Győrbe látogatott, a levélről
tájékoztatták az út operatív biztosítását végző helyi III/III. Osztály illetékeseit is.104
Pozsgayt pár hónappal később is érte hasonló fenyegetés, és ez esetben a fenyegető személye is ismert
volt. Egy, a házánál biztosítási feladatot ellátó, később szolgálatra való alkalmatlanság miatt leszerelt kormányőr baráti körben olyan kijelentést tett, hogy önvédelmi fegyverével lelövi a politikust. Az illetőnek nem
volt fegyvere, handabandázását mégsem tekintették veszélytelennek: a házat védő kormányőröknek feladatul adták, ha egykori kollégájuk megjelenik az objektumnál, „tanácsolják el” onnan. A III/III-A Alosztály ezzel
egy időben arról is értesült, hogy egy közelben lakó főiskolás, aki rendszeresen fogad nyugati állampolgárokat, „igen aktívan érdeklődik” a Németh Miklós lakásának helyet adó Sziklai utcai ház iránt, „keresi a kapcsolatot a szolgálatukat ott teljesítő kormányőrök irányába”. A biztonság kedvéért megszervezték az illető ellenőrzését.105 Pár évvel korábban Horváth István belügyminiszter házánál tapasztaltak ehhez hasonló, gyanús
érdeklődést: egy nyugati (a jelentés szerint amerikai, a neve alapján azonban inkább német) cég tulajdonában lévő személyautóból kiszálló férfi akarta megnézni a házat belülről, azzal az ürüggyel, hogy gyerekkorában itt lakott a nagynénje. Az őrségnek kiadták, hogy amennyiben újra megjelenne, igazoltassák.106 (Nincs
nyoma, hogy újra megjelent volna.)
A nyolcvanas években megszaporodtak a különböző hatalmi intézmények elleni támadással fenyegetőző
hívások is. 1981-ben a fővárosi pártbizottság felgyújtásával107, 1985 elején – diósgyőri és csepeli munkások
nevében – a „fehér ház” felrobbantásával fenyegetőztek ismeretlenek; utóbbi esetben az áremelések visszavonását követelték.108 Az 1985-ben megválasztott Országgyűlés alakuló ülése közben egy férfi azt közölte a
Parlament házi telefonközpontjának kezelőjével, hogy az épületben több bomba van elhelyezve.109 1987-ben
ismét az áremelések miatt fenyegetőztek többször is az Országház felrobbantásával.110
A jelek szerint a kommunista vezetők életét közvetlenül veszélyeztető cselekményekre nem került sor a
Kádár-korszakban, legfeljebb egy-két, üresnek tűnő, és végül alaptalannak is bizonyult fenyegetést kaptak.
Illetve vélhetően nem kaptak, hiszen – mint Pap János belügyminiszter esetében is láthattuk – nem jutottak
el a címzettekhez. (Mint ahogy arról sem igen szereztek tudomást, hogy időről időre agresszíven viselkedő
ügyfelekkel, panaszosokkal, esetleg elmebetegekkel szemben kellett fellépni, akik velük kívántak találkozni,
hogy ügyes-bajos dolgaikat előadják.) A vezetők operatív biztosítása során keletkezett iratok alapján egyetlen egyszer fogott veszélyben védett vezető élete: 1964. december 6-án egy „vezető elvtárs” vadászott Telki területén, amikor tőle 250-300 méterre lövéseket adtak le. A helyszínen egy lenyúzott vaddisznóbőrt találták, a motorkerékpárral Budakeszi felől érkező, majd Törökbálint irányába távozó orvvadászoknak azonban
nem sikerült a nyomára akadni.111
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Összegzés
A hatalmon lévők koroktól és rendszerektől függetlenül törekszenek arra, hogy a maguk számára biztosítsák a fizikai terek feletti ellenőrzést. Ez a törekvés fokozottan jellemzi a modern államokat, és még inkább a
diktatórikus rezsimeket, amelyek – mint a Kádár-rendszer is – a szokásos fegyelmezési technikák mellett jellemzően a titkosrendőrséget is igénybe vették a köztereknek a hatalom részéről normálisnak tekintett rendjének fenntartására. A „rombolás és merénylet elhárítása” érdekében végzett munka bemutatása tehát arra
vonatkozóan is információval szolgált, hogy milyen is volt a vezető káderek által igénybe vett helyeknek
– igazából az egész országnak – az állambiztonság által elképzelt ideális rendje, amelyet a rendelkezésére
álló minden eszközzel biztosítani igyekezett. Ez a tér tiszta, rendezett, sehol egy falfirka, sehol egy röplap,
nem hangzik fel egyetlen ellenségesnek tekinthető megjegyzés sem. A környéken csak megbízható személyek laknak, a politikailag kompromittáltak és a problémás fiatalok még a köztereken sem tűnnek fel. A „vezető elvtársak” körül is csak megbízható emberek dolgoznak, akik egyetértenek a hivatalos vonallal – és nem
utolsósorban csendesen, szinte láthatatlanul szolgálják ki az uraikat. „Szóbelileg jelentette, hogy a zárt területen rendkívüli eseményt nem tapasztalt, a Vendégek ittléte alatt a személyzet igyekezett úgy végezni a
munkáját, hogy ne lássák őket a Vendégek” – olvashatjuk az aligai pártüdülő szobalányairól és takarítóiról
egy informátor jelentésében.112
A pártállami vezetők körül végzett operatív biztosítási tevékenység bemutatása tehát konkréttá, kézzelfoghatóvá teszi a Kádár-rendszer politikai rendőrségének a működését, azáltal, hogy konkrét fizikai térbe helyezi azt. Az e tevékenység során született iratok mindamellett más szempontból is figyelmet érdemelnek,
hiszen azt a munkát dokumentálják, amelyet az állambiztonság nem általában a rendszer fenntartásáért, vezetőinek hatalmon maradásáért, hanem konkrétan a rendszer irányítóinak a védelme érdekében végzett. Ez
ismételten ráirányítja a figyelmet arra, hogy a Kádár-korszak titkosszolgálata nem légüres térben folytatta
„szakmai” tevékenységét, hanem a diktatúra (irányítóinak) kiszolgálója volt, működését nem lehet kiszakítani ebből a tágabb kontextusából.
A vezetők védelme során keletkezett dokumentumok ugyanakkor nemcsak az állambiztonság tevékenységéről, hanem a diktatúra vezetésének hétköznapjairól is szolgálnak információval. Mindenekelőtt a hatalom térbeli elhelyezkedéséről. Az persze a kortársak előtt sem volt feltétlenül titok, hogy a rendszer irányítói hol laktak és dolgoztak, ám ezen iratokból kissé más szemszögből tekinthetünk a jól ismert épületekre és
terekre: egy műemlék épület vagy egy szimbólum itt és most „objektumként” jelenik meg, amelynek – például – „operatív helyzete” van. Ezen túl a dokumentumok magáról a Kádár-kori hatalmi elitről is szólnak, és
segíthetnek megérteni a rendszer jellegét. Munkám nem vállalkozhatott a posztsztálinista diktatúra vezetőinek védelme során kifejtett titkosszolgálati tevékenység kimerítő, minden részletre kiterjedő bemutatására.
Célom sokkal inkább az, hogy felhívjam a figyelmet erre a – kevésbé közismert – tevékenységre, és arra a lehetőségre, amelyet e forráscsoport kutatása még magában rejt.

112 ÁBTL 3.1.2. M-29827. 46. Feljegyzés, 1961. június 24.
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