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I. BEVEZETÉS

A) A Standard-ügy dióhéjban
A Standard-per a Rákosi-korszak legnagyobb szabású koncepciós eljárásainak egyike volt, ma
azonban még a történészek is jórészt csak körvonalaiban ismerik ezt az ügyet. Meggyőződésem, hogy a per indokolatlanul szorult a szakmai figyelem perifériájára és helye a MAORT-,
a Mindszenty- és a Rajk-ügy sorában van.
A „Standard-per” elnevezés a Standard Villamossági Rt. nevéből ered, e vállalat vezető tisztségviselői (valamint velük kapcsolatban álló egyéb személyek) közül kerültek ki az
1950 februárjában lezajlott bírósági eljárás vádlottjai. A Standard Rt. 100%-ban amerikai tulajdonú vállalat volt, mely 1928 óta működött Budapesten. Gyára híradástechnikai berendezéseket állított elő elsősorban az International Telephone & Telegraph (ITT) konszern licencei
alapján. A második világháború után a magyarországi kommunista hatalomátvételt követően
az általános trendnek megfelelően felmerült e cég államosítása is, azonban még 1948-ban
tárgyalások kezdődtek a New York-i tulajdonos képviselőivel a gyár jövőjéről. Az elvi megállapodás meg is született a magyar kormány és az ITT között, azonban ennek hivatalos aláírására sosem került sor. Az amerikaiak által megbízott vezérigazgató, Geiger Imre 1949.
november elején már nem bírta tovább az állami szervek és a vállalaton belüli kommunista
bizalmi emberek nyomását, és a megállapodás meghiúsulásától félve a disszidálás mellett
döntött. Az ÁVH azonban a vezérigazgató nyomában volt, így kísérlete kudarcba fulladt, még
a határ előtt letartóztatták. Ugyanígy járt az amerikai Robert Vogeler, a New York-i tulajdonos közép-európai képviselője, aki néhány nappal később legális úton (autóval) próbálta elhagyni az országot, de a hatóságok feltartóztatták. A vallomások nyomán egyre nőtt a
letartóztatottak köre, Vogeler után három nappal az angol állampolgárságú Edgar Sanderst, a
tulajdonos állandó magyarországi képviselőjét is őrizetbe vette az ÁVH. Ezzel a későbbi per
kulcsfigurái már mind az ÁVH kezében voltak (Radó Zoltán, a Nehézipari Minisztérium illetékes főosztályvezetője már korábban letartóztatásba került.)
Az amerikai vállalat sorsának alakulása természetesen nem nélkülözte a diplomáciai
aspektusokat, a budapesti amerikai követség 1945 óta többször interveniált a Standard nehézségei, a vállalatot ért méltánytalanságok miatt. Az amerikai külügyi és katonai szervek élénk
érdeklődést mutattak az ITT és a magyar kormány között tervezett megállapodás iránt is. Az
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ügy diplomáciai vetülete azonban a két külföldi állampolgár letartóztatásával teljesedett ki
igazán. Az angol és amerikai követség sűrűn ismételt követelése volt, hogy országaik konzuljai meglátogathassák az őrizetben lévő Vogelert és Sanderst. Ennek megtagadása után amerikai részről bezáratták a New York-i és clevelandi magyar konzulátusokat, a brit fél pedig
megszakította a folyamatban lévő kereskedelmi tárgyalásokat Budapesttel. Maga a vállalat
már nem képezte további diplomáciai intervenciók tárgyát, mivel 1949. december 28-án a 10
főnél többet foglalkoztató vállalatokkal és a még fennmaradt külföldi érdekeltségekkel együtt
a Standard Rt-t is államosították.
A Standard-per (hivatalos nevén: „Geiger Imre és társai büntetőügye”) 1950. február
17–21. között megrendezett nyilvános tárgyalásán Geiger, Radó, Vogeler, Sanders és három
társuk egybehangzó módon vádolta egymást és önmagát szabotázzsal és kémkedéssel. A perbeli vallomások szerint a vádlottak az Egyesült Államok érdekeinek megfelelően szabotálták
a gyár termelését, hogy ezzel akadályozzák Magyarország és más, a Standard gyártmányait
felhasználó „népi demokratikus” országok gazdasági fejlődését. Ezzel párhuzamosan a vallomások szerint a két magas rangú hírszerző, Vogeler és Sanders vezetésével ugyanezen személyek kémhálózatot is működtettek. A gyár felhasználásával megszerzett gazdasági és katonai
jellegű adatokat az amerikai és angol követségnek adták át, amelyek továbbították azokat a
megfelelő (bécsi, washingtoni és londoni) hírszerző szerveknek. A tárgyalás nyilvános volt,
így a külföldi sajtó képviselői is jelen lehettek, és első kézből tudósíthattak arról, ahogyan
Vogeler és Sanders vallomást tett az „angolszász imperialisták üzelmeiről”. A perben Geigert
és Radót halálra ítélték, az amerikai 15 év, az angol pedig 13 év börtönbüntetést kapott. A
halálos ítéleteket végrehajtották. Az ügy mellékszereplőinek részvételével további három
vádlottcsoportban zárt pereket folytattak le, ezekben halálos ítélet nem született.
Az ítélethirdetés után a magyar kormány a Standard-perben „feltárt” adatokra hivatkozva nemkívánatos személlyé nyilvánította és kiutasította az Egyesült Államok (3 fő) és
Nagy-Britannia (2 fő) budapesti követségéről azokat a diplomatákat, akiket a per vádlottjai
„felső kapcsolatként” megjelöltek. Angol viszonylatban Budapest további követelése volt a
British Council helyi irodájának bezárása. E lépések következtében elsősorban a brit–magyar
kapcsolatok mérgesedtek el, ugyanis London megtorló intézkedéseket léptetett életbe. A kölcsönös kiutasítások után kézzel fogható közelségbe került a diplomáciai kapcsolatok megszakítása is. Miután a helyzet némileg normalizálódott, a tárgyalások témája immár az lett, hogy
a magyar kormány milyen engedményeket kaphat a két külföldi szabadon engedéséért cseré-
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be. (Amerikai viszonylatban már a kezdetektől ez volt a fő kérdés.)1 Washingtonnal végül
1951 áprilisában, Angliával azonban csak 1953 augusztusában sikerült rendezni a standardes
fogvatartottak ügyét.
Az államosított (Beloianniszra átnevezett) és legjobb koponyáitól erőszakkal megfosztott vállalat, amely már a nyugati technológiai licencekre sem számíthatott, az ’50-es években
gyengén teljesített. A korábban „szabotázsnak” betudott jelenségek megmaradtak, sőt esetenként még fel is erősödtek. A büntetőügyben 1954-ben megkezdődtek a felülvizsgálati eljárások, amelyek még az 1970-es években is foglalkoztatták a belügyi és igazságügyi szerveket.
Az államosított Standard-gyár (és a többi állami kezelésbe vett amerikai tulajdon) miatt az
Egyesült Államok felé fennálló magyar államadósság ügye 1973-ban rendeződött.

B) Az ügy jelentősége
A fentiek ismeretében könnyebb megindokolni azt a kijelentést, hogy a Standard-per helye a
nagy ügyek között van. A Standard-ügy különös jelentősége több tényezővel is alátámasztható. Ezek közül talán a legfontosabb az, hogy a nyilvános tárgyaláson egy amerikai és egy angol vádlott is szerepelt, ami addig az egész keleti tömböt tekintve példátlan, és később is
egyedülálló volt a Sztálin-érában.2 Ennek jelentősége akkor válik világossá, ha figyelembe
vesszük azt a különbséget, ami a két vezető nyugati hatalom és Magyarország nemzetközi
presztízse között fennállt. Noha természetesen csak az oroszlán bajsza cibálásának tekinthető
az, hogy egy angol és egy amerikai a nemzetközi sajtó képviselői előtt vallanak a kormányaik
és követségeik által irányított hírszerző- és szabotázstevékenységről, előtte azonban még idáig
sem merészkedett egyetlen kommunista ország vezetése sem.
Szintén figyelemre méltó, hogy a Rákosi-rendszerben mindössze négy olyan per volt,
melynek tárgyalási anyagát fehér könyv formában publikálták: a Mindszenty-, a Rajk-, a
Grősz- és a Standard-per. Magától értetődik, hogy a pártvezetés azon ügyeknek biztosított
ilyen úton is publicitást, amelyeket saját szempontjai szerint a legfontosabbnak tartott, s ezt a
tényt az utókornak is tanácsos figyelembe vennie.
A Standard-ügy egészének a névadó vállalat jelentősége is súlyt ad. Egy 15 fős
asztalosüzem vezetőivel nem rendeztek volna világraszóló kirakatpert, még ha külföldi tulajdonú is. Ahhoz, hogy az események idáig fejlődjenek, kellett az a körülmény is, hogy a Stan1

Vogeler felesége, Lucille valóságos sajtóhadjáratot indított, hogy nyomást gyakoroljon Truman kormányára
férje kiszabadításnak érdekében. (Pál, 2007 231.)
2
1945 és 53 között 3 olyan nyilvános kirakatper volt a Vasfüggönytől keletre, amelyben külföldi vádlottakat is
felvonultattak a helyi hatóságok: 1. A Robineau-ügy Lengyelországban, 1950-ben (francia állampolgár); 2. a
Standard-ügy; 3. az Oatis-ügy Csehszlovákiában, 1951-ben (amerikai állampolgár).
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dard-gyár Európa egyik legfontosabb híradástechnikai üzeme volt, ráadásul a világ akkori
vezető távközlési konszernje, az ITT leányvállalata. Igen érdekes kérdés, hogy a kommunista
hatalom hogyan viszonyult ehhez a céghez, illetve mi vezetett a látványos végső leszámoláshoz, hiszen a szovjet híradástechnika jelentős lemaradásban volt a Nyugathoz képest. A történeti szakirodalom e téren egyébként is hiányos; a nyugati tulajdonú vállalatok magyarországi
sorsáról többnyire csak egy-egy kiemelt eset kapcsán olvashatunk (pl. MAORT), ezért egyegy részterület feldolgozása önmagában is alapvető információkkal szolgál az 1945–49 közötti gazdaságpolitikáról.
Az ügy jelentőségét fokozza az a tény is, hogy ha a perhez szervesen kapcsolódó
előzményeket és következményeket is figyelembe vesszük, egy igen komplex eseménysorozat
rajzolódik ki, amely kivételes lehetőséget biztosít arra, hogy a magyar gazdasági, állambiztonsági és külügyi kormányszervek, valamint a pártvezetés tevékenységének folyamatait –
illetve annak hiányosságait – összefüggéseiben lehessen vizsgálni. A téma, melynek gyökerei
1945-ig nyúlnak vissza, közvetlen következményei pedig a ’70-es évekig hatottak, egyedülálló alkalmat nyújt annak elemzésére is, hogy egyazon ügy milyen messzemenő hatással volt az
ország gazdasági és külpolitikai helyzetére egyaránt.
Egy ügy fontosságának fokmérője a benne résztvevő döntéshozók személyének jelentősége is. A Standard-ügyről elmondható, hogy minden fázisában a legfelsőbb politikai vezetés foglalkozott vele, amikor pedig az ügy az ÁVH fennhatósága alá került, a Hatóság
„klasszikus” időszakának krémje (Péter Gábor, Szűcs Ernő, Décsi Gyula, Dékán István, Pál
Ákos, Szöllősi György, Váradi György, Radványi Dezső, Faludi Ervin) vette a kezébe. Rákosi
Mátyás aktív személyes szerepe végigkövethető a gazdaságpolitikai, az állambiztonsági és a
külügyi szakaszban is.
Végezetül a Standard-ügy azért is érdemel kiemelt figyelmet, mert igen nagy terjedelmű
és szinte teljes épségben fennmaradt vizsgálati iratanyaga a kutatók rendelkezésére áll. Más
forrásokkal kiegészítve, összevetve ez az anyag lehetővé teszi eddig ismeretlen adalékok feltárását az ÁVH működése, módszerei és intézménytörténete vonatkozásában.

C) A dolgozat célja
Az eddig elmondottakból is kiviláglik, hogy a Standard-ügynek nevezett komplexum három
fő részre bontható: 1. előzmények és nyomozás a per lebonyolításáig; 2. a per és az abban
elhangzó vádak igazságtartalma; 3. a diplomáciai és egyéb következmények, utóhatások. A
disszertáció terjedelmi megkötései sajnos nem teszik lehetővé mindhárom rész megfelelő
mélységű bemutatását és színvonalas elemzését, ezért le kellett mondanom arról, hogy jelen
8

értekezés keretei között feldolgozzam a teljes ügyet. Ennek megfelelően úgy döntöttem, hogy
a téma legösszetettebb részét, a per lebonyolításához vezető előzményeket és annak előkészítését veszem górcső alá. Meggyőződésem szerint ez sokkal fontosabb része az ügynek, mint
maguk a perbeli vádak. Annak, hogy a vádiratba végül milyen pontok kerültek be, valójában
nincs semmi köze az ügy valódi előzményeihez, ugyanis a vádak végső listáját a per propagandacéljainak megfelelően válogatták össze (csakúgy, mint a főtárgyaláson résztvevő vádlottak személyét). A pert nem a tárgyaláson felhozott bűncselekmények elkövetése (vagy el nem
követése) miatt rendezték meg, annak oka, mint a többi hasonló eljárásnak is, egy politikai
döntés volt. Hogy milyen tényezők vezettek e politikai döntés meghozatalához, mikor született meg ez az elhatározás és az államvédelem hogyan hajtotta végre a rábízott feladatot, ezek
az igazi kérdések, és elsődlegesen ezekre keresem itt a választ.3 Az, hogy pl. Vogeler tényleg
kémkedett-e, kétségtelenül izgalmas, azonban a téma egészét tekintve valójában másodlagos
kérdés.
Ettől függetlenül nyilvánvaló, hogy az ügy feltárása csak a per vádjainak vizsgálatával, valamint az eredeti célokról is sokat eláruló diplomáciai tárgyalások elemzésével lehet
majd teljes. Ezeket azonban már a disszertációtól függetlenül fogom elvégezni.

D) A felhasznált források
Mint a bevezető elején említettem, a Standard-ügy viszonylag mellőzött téma, ennek megfelelően kutatásom során kevés olyan történeti munkára támaszkodhattam, amelyek kifejezetten
ezzel a témával foglalkoznak. A hangsúly tehát szükségszerűen a levéltári forrásokra helyeződött.
Az iratanyag magja az a 67 db dosszié, amely a Standard-ügy vizsgálati anyagát tartalmazza.4 Ez több mint 15.000 oldalt tesz ki,5 és a nyomozati dokumentumok mellett nagyszámú lefoglalt gyári iratot, bírósági anyagokat, valamint felülvizsgálati iratokat is tartalmaz.
Ezen kívül igen fontos forrásnak bizonyultak a pártiratok (MKP, MDP, SZDP); a gazdasági
kormányszervek iratai (Ipari- és Nehézipari Minisztérium, Jóvátételi Hivatal, Állami Ellenőrző Központ); a Standard Rt. iratai; a Külügyminisztérium angol- és amerikai vonatkozású
dokumentumai; az ÁVO/ÁVH és a BM iratai (kapcsolódó ügyek és felülvizsgálatok); a Legfőbb Ügyészség felülvizsgálati dokumentumai valamint egyes oral history interjúk.
3

Szabó Csaba történész hasonló elgondolásból koncentrált az ügy előkészítésére a Grősz-perről szóló kötetében.
Szabó, 2001 9–10.
4
Az ügy a V-600-as jelzetet kapta, ezen belül a kötetek V-600/1–48-ig követik egymást. Vannak olyan kötetek,
amelyek több dossziét foglalnak el (pl. V-600/17, 17a és 17b), így jön ki a 67 db dosszié.
5
Levéltári számozás szerint az utolsó lap a 15624.
9

A Magyar Fulbright Bizottság jóvoltából 2008–2009-ben alkalmam nyílt a témámhoz
kapcsolódó levéltári kutatást végezni az Egyesült Államokban. Amerikai levéltári forrásokból
a State Department és a Joint Chiefs of Staff (Egyesített Vezérkari Főnökség) anyagait használtam fel dolgozatomban.
Fontos forrást képeztek munkám során a résztvevők vagy érintettek által publikált
visszaemlékezések is. Robert Vogeler,6 Kozma László,7 Farkas Vladimir8 és Rákosi Mátyás9
memoárjának nagy hasznát vettem.
A Standard-ügy szakirodalmát számba véve megállapítható, hogy a témával először
Pécsi Vera foglalkozott részletesen. Munkájának eredményét egy kézirat,10 egy tanulmány11
és egy dokumentumfilm12 őrzi. Sárközi Mátyás a per fehér könyvének 1989-ben Párizsban
megjelenő hasonmás kiadása elé írt tanulmányában13 foglalta össze az ügyre vonatkozó információkat az addig napvilágot látott források alapján. Azóta két, a saját kutatásomhoz kapcsolódó publikációtól14 eltekintve az ügy külpolitikai vonulata kapott nagyobb figyelmet, az
angol vonatkozású diplomáciai eseményekről két tanulmány15 született, míg az amerikaiakról
három16.

6

Vogeler, 1952
Kozma, 1981 és 2001
8
Farkas, 1990
9
Rákosi, 1997
10
Pécsi, 1989
11
Pécsi, 2001
12
Pécsi, 1990
13
Sárközi, 1989
14
Szörényi, 2009 és Szörényi, 2011
15
Glavanovics, 2010 és Szörényi, 2006
16
Pál, 2007; Honvári, 2010; Mevius, 2011
7
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II. A STANDARD VILLAMOSSÁGI RT. TÖRTÉNETE 1945-IG

A Standard Villamossági Rt. 1928. január 1-jén alakult meg az Egyesült Izzólámpa és Villamossági Rt. mechanikai osztályából. Az Egyesült Izzó e részlege (az elődvállalatokat is beszámítva) már 1865 óta gyártott híradástechnikai berendezéseket, ezt egészítette ki 1887-ben
a fényforrások előállításával foglalkozó izzólámpa osztály. Az 1920-as évekre mindkét részleg külön-külön is nagyüzemmé vált, minden adottságuk megvolt az önállósodásra.17
Az új, önálló vállalatot az Egyesült Izzó az amerikai International Standard Electric
Corporationnel (ISEC) közösen alapította. Maga az ISEC azonban a New York-i székhelyű
International Telephone and Telegraph (ITT)18 mamutkonszern leányvállalata volt. Manhattan
szívében álló központja, a Wall Street-i tőzsdétől kétsaroknyira19 magasodó, 33 emeletes International Telephone Building pazar art deco stílusával hirdette azt a hatalmat, amelyet az
ITT az 1920-as évek végétől egészen az 1970-es évekig a világ vezető távközlési monopóliumaként élvezett. A cég „alapító atyját,” Sosthenes Behnt mindenütt a világon államfők és miniszterelnökök fogadták, New York-i irodája pedig az amerikai és a globális üzleti élet egyik
fő csomópontja volt. A Behn (és fivére) által kiépített cégbirodalom volt a világ első valóban
multinacionális vállalata,20 és az újonnan létrejövő budapesti Standard ennek a magyarországi
fiókjaként született.
Az ITT és a mögötte álló J. P. Morgan bankház célja a Standard alapításával elsősorban a balkáni piacok feletti ellenőrzés megszerzése volt a német (Siemens & Halske) és svéd
(LM Ericsson) konkurenciával szemben. New Yorkban úgy tartották, hogy a „nehezen megdolgozható” balkáni piacon a magyarok otthonosan mozognak, szakemberei az ottani üzletkötésnek.21
A Standard Rt. alakulásakor megkapta az Egyesült Izzó mechanikai osztályának munkatársait, berendezéseit és árukészletét, valamint átvette megrendeléseit és híradástechnikai
szabadalmait. A cég az ITT-csoporton belül kizárólagos jogot kapott a magyar, a román, a
bulgár és a jugoszláv piacon történő értékesítésre és az anyaháztól kapott szabadalmakért cse17

Pécsi, 1989 1–58.
Az 1950-es évekig a hivatalos rövidítése „IT&T” volt.
19
67 Broad Street. Az épület ma is áll eredeti ITT-s díszítményeivel és mozaikjaival együtt, bár az utca újraszámozása miatt a 75-ös számot viseli.
20
Sampson, 1973 22–27.
21
Pécsi, 1989 61, 68.
18
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rébe minden eladott berendezés után 1,5%-os díjat tartozott fizetni. Az anyaházzal kötött
szerződés szerint New York feladata volt a technikai útmutatás, valamint a tervezéssel, gyártással, eladással és könyveléssel kapcsolatos problémák megoldása. A szerződés azt is rögzítette, hogy a szabadalmak és gyártási információk cseréje kölcsönös, valamint hogy a
Standard gyártmányainak a lehető leginkább csereszabatosnak kell lennie a cégcsoportnak a
világ más pontjain készülő termékeivel. A Standard Rt. megalakulásától kezdve megfigyelői
és tanácsadói szerepkörrel folyamatosan Magyarországon tartózkodott az ISEC egy képviselője, aki a budapesti vállalattól kapta fizetését.22
Az 1930-as évek első felében a Standard Villamossági Rt. telefonrészlege nem váltotta
be a hozzá fűzött reményeket. A gazdasági világválságnak, valamint a szomszédos országokban tapasztalható magyarellenességnek köszönhetően a cég kisszámú magyarországi megrendelését nem egészíthette ki balkáni telefonszállításokkal. Bár a budapesti Standard
képviselőinek nagy szerepük volt abban, hogy az ITT sikeres koncessziós megállapodást kössön a román telefonhálózat üzemeltetésére és bővítésére, illetve megszerezzen egy jugoszláv
telefonközpont-rendelést, ekkoriban mindkét ország elzárkózott magyar gyártmányú berendezések felhasználásától, így ezeket az ISEC más gyárai szállították. Valójában az anyavállalat
nem nagyon törte magát a budapesti cég érdekében, hiszen a lényeg az volt, hogy az ITT csoport kapja a megrendelést, az már kevésbé számított, hogy pontosan melyik gyáruk.
Nagyobb sikereket ért el a cég a rádió-üzletágban: a Standard rádiókészülékek gyorsan
népszerűek lettek a magyar lakosság körében, rádió-adóállomások építésére pedig nemcsak
magyar, de jugoszláv és bulgár megrendeléseket is szerzett a cég. Ezen a téren a legnagyobb
sikert az 1933-ban elkészült lakihegyi nagyteljesítményű adóállomás jelentette, amelynek
nemzetközi szinten is kimagasló színvonala a Standard mérnökeinek jelentős presztízst szerzett. A válság miatt azonban a rádiórészleg nem ért el olyan nyereséget, amelyből a telefonosztály veszteségeit finanszírozni lehetett volna. Ennek eredményeképpen a cég egyre több
munkást volt kénytelen elbocsátani: míg 1931-ben a munkáslétszám 1980 fő volt, 1934-ben
már csak 650.23
Alapításakor a vállalat részvényeinek 51%-át az ISEC, 49%-át pedig az Egyesült Izzó
birtokolta. Az amerikai fél azonban néhány év leforgása alatt a Standard kizárólagos tulajdonosa lett. 1930-ban felvásárolták az Egyesült Izzó részvényeinek felét, majd 1934-ben a

22
23

Pécsi, 1989 61–63.
Pécsi, 1989 64–88.
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fennmaradó részt is.24 A 100%-os amerikai tulajdon egészen a vállalat 1949-es államosításáig
fennmaradt.
A fellendülést 1935-től először csak a veszteség csökkenése jelezte. A válságot követő
első nyereséges év 1937 volt a cég számára. Ez leginkább annak volt köszönhető, hogy újra
beindultak a Standard Rt. fő profilját, a telefóniát érintő jelentős állami megrendelések, elsősorban a M. Kir. Posta telefonközpont-rendelései, melyek folytatódását a Posta által indított
nagyszabású beruházási program biztosította. Ekkor már romániai megrendelésekhez is jutott
a vállalat.25
Időközben változás történt a társaság székhelyét illetően is. 1938-ban megvásárolták a
felszámolt Ericsson gyár budai (Fehérvári út) gyártelepét és a gyorsan végrehajtott költözéssel
a cég fizikailag is elszakadt az Egyesült Izzótól, melynek újpesti telepén 1928-as alapítása óta
működött.26 A költözést már a zsidótörvények hatására kinevezett új vezérigazgató, Sziklay
Ernő irányította.27 Az 1950-es Standard-ügyben felrótt állítólagos kém- és szabotázscselekmények legtöbbje a vádak szerint e fehérvári úti komplexum falai mögött zajlott.
Az 1930-as évek végére a távközlés megszokott részévé vált a telefon és a rádió használata Magyarországon is. A budapesti mellett már több vidéki város telefonhálózatát is
autmatizálták, egyre újabb vállalatok és intézmények építtettek ki saját alközpontot, az ország
bekapcsolódott a nemzetközi távbeszélő-forgalomba is. A lakihegyi adó nagy lökést adott a
rádiókészülékek eladásának. Ezek a tényezők mind hozzájárultak a Standard Villamossági Rt.
felvirágzásához.28
A gyár fellendülését még hangsúlyosabbá tették az 1938-tól beinduló, kifejezetten katonai célú projektek. Az 1938 márciusában Darányi Kálmán miniszterelnök által Győrben
kihirdetett program keretében 4,8 millió pengős megrendelés jutott a Standard Rt-nek. A katonai jellegű megbízások száma egyre nőtt, a gyár forgalma 1940-ben 100%-kal haladta meg
az 1938-ast. A Standard a Honvédelmi Minisztérium részére a magyar fejlesztésű katonai
teherautók, harckocsik és egyéb járművek (Rába Botond, Csaba, Toldi, Nimród, Turán stb.)
kommunikációs berendezéseit szállította, ezen kívül – többek között – hordozható adóvevőket és telefon- illetve távíróállomásokat gyártott a Honvédségnek. A vállalat kapta az
országos légvédelmi figyelő és riasztó rendszer (KERLÉ) megtervezésének és felszerelésének

24

Pécsi, 1989 73, 93–94.
Pécsi, 1989 96.
26
Pécsi, 1989 100.
27
Pécsi, 1989 101.
28
Pécsi, 1989 102–3.
25
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feladatát is. 1941-ben a minisztérium lokátorok tervezésére és gyártására adott megrendelést a
Standardnek, azonban az elkészült típustervek ellenére ezek bevetésére már nem került sor.29
E megrendelések természetéből kifolyóan a gyárat hadiüzemmé nyilvánították, élére
katonai parancsnokot neveztek ki. A honvédségi munkák adatai titkosnak minősültek. A katonai megrendelések volumene a gyár bővítését követelte meg, 1943-ig kétszeresére nőtt a gyártási alapterület. A dolgozók létszáma 1938-ban 2383 fő volt, ez 1944-re 5200 főre
emelkedett.30
A Standard Villamossági Rt. formálisan végig amerikai tulajdonban maradt a háború
alatt, azonban 1941-ben a Magyarország és az Egyesült Államok közötti hadiállapot beálltával az anyaház képviselői lemondtak igazgatósági tagságukról. A gyár a szintén ISECleányvállalat Standard Elektrizitäts Gesellschaft, Berlin fennhatósága alá került. 1943-ban a
berlini cég képviseletében érkezett Budapestre a Standard Rt. igazgatósági tagjának kinevezett
Edmund Veesenmayer, aki az 1944. márciusi német megszállás után már mint a „Nagynémet
Birodalom teljhatalmú megbízottja” tevékenykedett hazánkban.31
A német Standarddel a kor hatalmi viszonyainak megfelelően igen szoros munkakapcsolat alakult ki. Berlini megrendelésre kezdődött a FuG 16 típusú rádiók gyártása a Fehérvári
úton, amelyek a német Messerschmitt Bf 109 és Focke-Wulf Fw 190 típusú vadászrepülőgépekhez készültek. A magyar és német katonai rendelések csak néhány kisebb exportüzletet
tettek lehetővé a háború évei alatt.32
A teljes kapacitással dolgozó, létfontosságú hadiüzemmé lett vállalat sorsára erősen
kihatottak a háború menetében bekövetkező fordulatok. Szinte csodával határos módon azonban a Standard minden viszontagságot átvészelt anélkül, hogy termelőkapacitása megbénult
volna. 1944 tavaszán a Honvédelmi Minisztérium elrendelte a gyár kitelepítését Budapest
környéki településekre, azonban a költöztetést novemberben még az előtt felfüggesztették,
hogy jelentős mennyiségű berendezést átszállítottak volna. A németek visszavonulásakor aztán elrendelték a gyártósorok leszerelését és nyugatra szállítását, azonban a cég vezetősége ezt
– sürgős hadiszállításokra hivatkozva – addig halogatta, míg végül már nem maradt rá idő. Az
üzemre leselkedő utolsó komolyabb veszélyt a háború folyamán az jelentette, hogy a főváros
szovjet ostroma idején a német védők elhatározták felrobbantását, amit azonban szerencsés
körülmények között szintén sikerült elkerülni.33
29

Pécsi, 1989 106.
Pécsi, 1989 105–107.
31
Pécsi, 1989 109.
32
Pécsi, 1989 110–113.
33
Pécsi, 1989 113–114.
30
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1945. január 2-ára végleg befejeződtek a Standard Rt. telepe körüli harcok. E napon
délelőtt 10 óra körül a Vörös Hadsereg tisztjei érkeztek az üzembe és induktoros telefonokat,
telepes rádiókat és egyéb felszereléseket kértek a gyártól.34 Ez az esemény szimbolikus jelentőségű a vállalat háború utáni történetének szempontjából, mivel az elkövetkező évek legfőbb
kérdése a szovjetek és magyarországi szövetségeseik, az MKP/MDP igényeinek és elvárásainak való megfelelés lett.

34

Budai, 1981 80.
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III. A NYUGATI TULAJDONÚ VÁLLALATOK HELYZETE MAGYARORSZÁGON,
1945-1949

A Standard Villamossági Rt. 1945. utáni történetének megfelelő értékeléséhez szükséges annak az általános légkörnek a felvázolása, amely a hazánkban működő nyugati tulajdonú cégeket körülvette a II. világháború után. E vállalatok elkülönített tárgyalását specialitásuk
indokolja: a politikailag egyre inkább balra tolódó országban ezek a cégek az új ellenségnek
kikiáltott államok képviselőiként próbáltak érvényesülni a piacgazdaságra egyre kevésbé emlékeztető viszonyok között. Bár meggyőződésem szerint a korszak mélyebb megértése szempontjából igen lényeges témáról van szó, sajnos átfogó jellegű, monografikus szakmunka35
eddig nem született róla.36
A kommunista gazdaságpolitikában hosszú távon nem volt helye a magánvállalatoknak, kiváltképp a nyugati kézben lévőknek. A teljes állami dominancia elérése felé a gazdaság
újabb és újabb szektorait szocializáló rendeleteken át vezetett az út, azonban ezek hatálya nem
terjedt ki a külföldi többségi tulajdonú vállalatokra.37 Mégis, amikor e folyamat betetőzéseként 1949. december 28-án az Elnöki Tanács 1949/20. törvényerejű rendeletével végül államosították a külföldi tulajdonú vállalatokat is, a gyakorlatban ez már nem sok változást
okozott. E cégek többsége ugyanis addigra egyéb úton állami kezelésbe került. Az egyes vállalatok feletti irányítás megszerzésének módszerében jelentős eltérések mutatkoztak. Ebben a
folyamatban a magyar kormány, ha szükségesnek ítélte, az 1947-es párizsi békeszerződés
pontjainak megszegésétől sem riadt vissza.
Az államosítások és az azokhoz kapcsolódó előkészítő munka intenzitása 1948 februárjától jelentősen megugrott. Bán Antal38 lemondatásával az addig szociáldemokrata vezetésű
35

Ehhez a legközelebb Hegedűs Gyula: A brit tulajdon államosítása Magyarországon, 1945-1950 c. tanulmánya
(Múltunk 2007/4) áll, ő azonban csak az angol tulajdonra koncentrál és csupán egy folyóiratcikktől elvárható
terjedelemben vizsgálja a kérdést.
36
Ennek következtében a rendelkezésre álló, egyes cégekre koncentráló művek felhasználása mellett alapkutatásra is szükség volt – bár mindössze egy rövid háttér-ismertető fejezetről van szó.
37
A kisebbségi (50 %-nál alacsonyabb részvényhányaddal rendelkező) külföldi tulajdonosokkal gyakorlatilag
nem foglalkoztak.
38
Bán Antal (1903–1951): az SZDP vezetőségi tagja, nemzetgyűlési, majd országgyűlési képviselő, 1945. jún.
1-től 1948. febr. 26-ig iparügyi miniszter. 1948 márciusában kizárták az SZDP-ből, mint a „munkásegység ellenzőjét”. Emigrált, Svájcban telepedett le. „Bán Antal, Rozmayer” Magyar Életrajzi Lexikon 1000–1990. Főszerk.
Kenyeres Ágnes. Magyar Elektronikus Könyvtár http://mek.niif.hu/00300/00355/html/ABC00523/00861.htm
Letöltve 2011. 12. 28.
16

Iparügyi Minisztérium az újonnan kinevezett Karczag Imre államtitkár személyén keresztül a
Magyar Kommunista Párt irányítása alá került. Karczagék munkáját a párt Államgazdasági
Osztálya felügyelte és koordinálta.39 A külföldi érdekeltségek felszámolását célzó legkomolyabb erőfeszítések is ekkor kezdődtek. A következőkben ezeket kívánom bemutatni néhány
vállalat példáján keresztül, összefoglaló jelleggel.
A Magyarországon működő nyugati cégeket ért atrocitások legismertebb példája a
Magyar-Amerikai Olajipari Rt. (MAORT) esete. A legjelentősebb magyar kőolaj-kitermelő
cég munkája 1945 őszéig közvetlenül szovjet katonai irányítás alatt állt, és a kitermelt olaj
túlnyomó többsége a szovjet csapatok ellátását szolgálta. Ez együtt járt a háború végén a német hadigépezet igényei miatt megkezdett rablógazdálkodás fenntartásával. Ráadásul a
MAORT a kitermelt olajért fizetséget sem kapott, mert a finomítóknak a szovjet hadsereg
nem fizetett az átvett üzemanyagért, így azok képtelenek voltak kiegyenlíteni a MAORT által
szállított nyersolaj ellenértékét.40
A vállalat végül 1945 novemberében került vissza a tulajdonos irányítása alá, ám a
fokozott ellenőrzés fennmaradt és ezzel együtt a szovjetek által előírt fokozott kitermelési
ütem is, amely a kutak élettartamát veszélyeztette. Ez sértette az 1945. januári fegyverszüneti
szerződés 13. cikkelyét, amely az Egyesült Nemzetek tulajdonának és jogainak teljes visszaállítását rendelte el, azonban a cég vezetése és az amerikai követség hiába tiltakozott.41 Ráadásként 1947 januárjában 170 Ft-os tonnánkénti felvásárlási árat határoztak meg a kőolajra, bár a
vállalat költségeit minimálisan 318 Ft-os ár fedezte volna.42
A körülményeket tekintve irreális mértékű szovjet szállításokat a vállalat 1947 őszéig
nem tudta az előírt szinten teljesíteni (azonban termelése ettől kezdve egészen az államosításig meghaladta az állami elvárásokat.) Az államosítást szorgalmazók gondolkodásának vezérfonala ettől kezdve az volt, hogy ha sikerül bebizonyítani, hogy a MAORT megszegte
koncessziós szerződésében vállalt kötelezettségeit, akkor jogai az államra szállnak vissza.43
1947 tavaszán állami ellenőrök lepték el a céget szabálytalanságok és szabotázs után kutatva,
ám az akció eredménytelen volt: „Sajnos … az állami ellenőrzés olyan eredményeket produkálni nem tudott, melyek alapján a MAORT-nál akár a koncessziós szerződés megszegése,

39

Pető és Szakács, 1985 97–98.
Srágli, 2008 99–105.
41
Srágli, 2008 106–119.
42
Srágli, 2008 147.
43
Srágli, 2008 141–142.
40

17

vagy még kevésbé a termelés szabotálása megállapítható lett volna” – fogalmazott figyelemre
méltó őszinteséggel a minisztériumi jelentés.44
Az ellenőrzések és az ÁVO időközben meginduló nyomozása azonban tovább folytatódtak. A szabotázsvád igazolásának legfőbb eszköze az 1948 májusában a MAORT-hoz kirendelt állami ellenőr, Székely Pál volt, aki folyamatos adatgyűjtést végzett a vállalat
vezetősége ellen. Székely állította: a kőolajtermelést akár duplájára is lehetne emelni. Az ellenőr által szállított „adatok” birtokában a hatalom már elérkezettnek látta az időt az ügy felszámolására.45
1948. augusztus 12-én megkezdődtek a letartóztatások, a „megfelelő” vallomások birtokában pedig szeptember 23-án az MDP Politikai Bizottságában döntés született az állami
kezelésbevételről is:
„[…] a nyomozás kétségtelenül bebizonyította a MAORT-nál folyó szabotázst, melyet
az amerikaiak irányítottak és magyar cinkosaik segítségével hajtottak végre. […] Haladéktalanul rendeletet kell kiadni az állami kezelésbevételről. A rendeletben utalni
kell arra, hogy az elkobzásra és a koncesszió megvonására vonatkozóan megkeressük
az illetékes bíróságot. […] Az állami kezelésbevételt az olajtermelés rendkívüli nemzetgazdasági fontosságával kell indokolni és azzal, hogy felfedezték a szabotázst és
hogy a szabotázs veszélyezteti az államnak ezt a fontos érdekét.”46
Az „amerikai imperialisták által irányított politikai célzatú szabotázs” részleteit 1948. november 26. és december 9. között ismerhette meg a nagyközönség a prominens MAORTtisztviselők elleni per nyilvános tárgyalásán.
A MAORT-hoz hasonlóan az olajiparban volt érdekelt a szintén amerikai tulajdonú
Vacuum Oil Company Rt. is, melynek almásfüzitői finomítójában a szovjet csapatok érkezésükkor hadizsákmányként lefoglalták az olajkészleteket. A Szovjetuniónak kötelező jelleggel
szállított termékekért az átvevő 1945. augusztusig nem fizetett, így a Vacuum kölcsönfelvételre kényszerült. Ráadásul az állami olajallokáció révén a cég hátrányba került a magyar-szovjet
közös tulajdonú MOLAJ-jal szemben, mivel kapacitásának csak 60%-át tudta kihasználni,
míg a MOLAJ 80%-ot. A MOLAJ ezen kívül adókedvezményben is részesült. Bár bevételei
elégtelenek voltak, az állam kötelezte a Vacuumot berendezéseinek korszerűsítésére. Bár a
magyar hatóságok eljárása sértette az 1947-es békeszerződés 33. cikkének 1/c pontját, amely
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egyenlő elbánást írt elő az Egyesült Nemzetek jogi személyeivel és a hazaiakkal szemben, az
amerikai kormány ismételt tiltakozásai ebben az esetben is hatástalanok maradtak.47
A továbbiakban a vállalathoz állami ellenőrt neveztek ki (1948. október), majd 1949
májusában a társaság nettó értékével egyenlő, 33 millió forintos „nyereségadót” róttak ki rá.
Ezzel a Vacuum Oil sorsa megpecsételődött. 1949. június 20-i tiltakozó jegyzékében az amerikai kormány kijelentette, hogy az állami ellenőr kinevezésének időpontjától fogva a magyar
kormányt tartja felelősnek a vállalat sorsáért.48
Szintén jól nyomon követhető az amerikai cégek magyarországi kálváriája a Ford Motor Rt. példáján keresztül. A gépkocsik importjával és szervizelésével foglalkozó cég műhelyét Budapest bevétele után a szovjet hadsereg nyomban igénybe vette katonai járművek
javítására. Ezek után a vállalatot a Gazdasági Főtanács 1946. január 30-án kijelölte a Szovjetuniónak való átadásra a potsdami határozatok alapján, mint német vagyont. Az amerikai miszszió közbenjárására volt szükség ahhoz, hogy a cég mentesüljön az átadás alól (bár a Ford
Motor Rt. a kölni Ford Werke AG leányvállalata volt, az utóbbi társaság amerikai többségi
tulajdonban állt.)49 Ez azonban csak a kezdet volt, ugyanis a Ford Rt. – az államosított MOGÜRT-tel (Magyar Országos Gépkocsi Üzemi Rt.) ellentétben – nem kapott engedélyt járművek behozatalára, így egyedül javításokból tarthatta fenn magát.50 Ez is veszélybe került
azonban, amikor elutasították a cég hitelfelvételi szándékát, és nem volt miből finanszírozni a
külföldi alkatrészbeszerzéseket.51 1948 júniusában az adóhatóság a Ford tartozására hivatkozva zárolta annak számláját, amelyet csak a követség közbelépése után oldottak fel.52 A békeszerződést sértő hátrányos megkülönböztetés példája volt az is, hogy az állami
megrendelésekből rendre kizárták a vállalatot, bár olcsóbban végezte volna el az adott munkákat, mint a MOGÜRT.53 Ez utóbbi cég volt az, amely végül fizikailag is megfojtotta a Ford
Motor Rt-t, mivel kisajátította ingatlanait.54
Nem várt jobb sors a brit tulajdonú vállalatokra sem. Ezek közül az egyik legjelentősebb a Dunlop leányvállalataként működő Magyar Ruggyantaárugyár Rt. (MRG), az ország
vezető gumiipari cége volt. Bár az MRG viszonylag háborítatlanul működhetett, és óriási ne47
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hézségeik ellenére sikerült termelésüket fokozatosan a háború előtti szint 120%-ára felküzdeni, 1948-ban a hatóságok néhány hónap alatt térdre kényszerítették a vállalatot. 1948. június
2-án az Országos Árhivatal 8 millió forint befizetésére kötelezte az MRG-t „jogtalan többletnyereség” címén. Alighogy felocsúdhatott volna a vezetőség, július 8-án újabb hatalmas (7,2
milliós) fizetési kötelezettséget róttak ki rájuk, ezúttal a Gazdasági Főtanács intézkedésére. A
helyzet végül akkor vált teljesen reménytelenné, amikor az Árhivatal augusztus elején immár
egy 31 millió forintos többletbevételi számlát nyújtott be az MRG-nek. Szeptember elején a
hatóságok a köztartozásokra hivatkozva előbb 21, majd újabb 14 millió forint értékben foglalásokat hajtottak végre a gyárban. A gyár eszközeit az állam 1948 októberében – árverésen –
formálisan is megszerezte.55
Brit tulajdon volt a Vacuum Oil mellett működő másik jelentős magyarországi olajfinomító, a Shell Kőolaj Rt. is. Hasonló tevékenységi körük következtében a Shellel való bánásmód is nagyban hasonlatos volt a Vacuumnál tapasztalthoz. A tulajdonosok csak 1946
júliusában kapták vissza az ellenőrzést a vállalat felett a szovjet hadseregtől. A Shell szállításaiért a magyar kormány hosszú ideig nem fizetett, az olajallokáció és az adókedvezmények
hátrányosan érintették a MOLAJ-jal szemben.56 1948 októberében az állami Ásványolajforgalmi Rt. vette át a Shell termékeinek forgalmazását.57 Mindezek hatására a tulajdonosok
1948 végére beletörődtek, hogy a cég „kényszerű felszámolás” alatt áll.58
Bár a fenti összeállítás korántsem teljes, mégis kirajzolódik belőle, hogy milyen ellenséges környezetben kellett működniük a nyugati tulajdonú vállalatoknak 1945 után Magyarországon. Látható, hogy a kommunista eszköztár a végső cél, a nyugati tőke kiszorítása és a
teljes szocializáció elérése érdekében meglehetősen széles volt, és a gazdaság állami szektorának fokozatos növekedésével a „nemkívánatos” szereplők ellehetetlenítése egyre egyszerűbbé vált. Ezen eszközök közül tehát a legfontosabbak voltak: az árak önkényes
megállapítása, fizetési határidők be nem tartása, rendkívüli adók és dézsmák kivetése, az állami vagy szovjet tulajdonú versenytársaknak a békeszerződést sértő előnyökhöz juttatása,
illetve egyes cégvezetők letartóztatása. A legtöbb esetben ezek hatékony kombinációjával
érték el céljukat, de néhány vállalat ügyében egy-egy eszköz alkalmazása már önmagában is
elegendő volt. Látható az is, hogy közvetlenül a háború után, amíg a magyar kommunisták
politikai hatalma nem volt elegendő, a külföldi érdekeltségek „megregulázásának” feladata

55

Pécsi és Pető, 1982 49–50.
Hegedűs, 2007 287–289.
57
Sipos, 2003 19.
58
Hegedűs, 2007 294.
56

20

főleg a szovjet hadseregre hárult, és tőlük vették át azt a kormányzati pozícióikat fokozatosan
megerősítő magyar szövetségeseik.
Mindezen tények ismeretében azonban meg kell jegyezni azt is, hogy bizonyos esetekben a hatalom tárgyalásra is hajlandó volt az adott vállalat ügyében annak külföldi tulajdonosaival. E tárgyalások túlnyomó többsége a cég megvásárlását célozta (számos megegyezés
jött létre pl. francia és belga tulajdonosokkal59), azonban a magyar állam képviselői indokolt
esetben nem zárkóztak el egyéb, mindkét fél számára előnyös megoldásoktól, amelyek ritka
pragmatikus színfoltot jelentettek egy teljesen merev ideológiai és politikai rendszerben. Ilyen
volt a Standard Rt. ügye is. További történeti kutatások szükségesek annak megállapítására,
hogy milyen tényezők döntötték el egy-egy vállalat esetében, hogy a gazdasági vezetés tárgyalásos vagy erőszakos úton kívánta rendezni állami tulajdonba vételüket.
A külföldi cégek tulajdonlásáról folyó tárgyalások külön típusát jelentették azok az
1948 és 1949 folyamán zajló pénzügyi és kereskedelmi államközi megbeszélések (pl. NagyBritanniával60), melyek során e vállalatok kérdése már szélesebb összefüggésben merült fel.
Ezeken a külföldi tárgyalópartnerek már a megegyezés feltételéül szabták az időközben állami
kezelésbe vett cégekért fizetendő kompenzációt, és gyakorlatilag a magyar államadósság részeként kezelték az „elveszett” cégek értékét.
Le kell szögezni azt is, hogy a külföldi tulajdonosok csak magyarországi vállalkozásaik erőszakos elszegényítése, eladósítása és csődbevitele ellen léptek fel, az állami felvásárlás
vagy államosítás gondolata ellen – megfelelő kárpótlás mellett – általában nem volt, nem lett
volna kifogásuk.61 Ekkoriban Nyugaton sem volt ismeretlen az államosítás, pl. Angliában a
munkáspárti kormány széleskörű nacionalizálási programot hajtott végre.
1948. június 16-án az MDP Állampolitikai Osztályának Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága határozatot hozott arról, ki képviselje a magyar államot a nyugati cégek tulajdonosaival való tárgyalásokon.62 (A dátum jelzésértékű: az MDP megalakulása után szinte azonnal
döntés született a külföldi érdekeltségek ügyének központi irányításáról.) E bizalmi feladatra
Sulyok Bélát jelölték ki.
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Mivel Sulyok a korszak gazdaságpolitikájának jelentős, ám kevéssé ismert alakja,63
valamint megbízatása révén a Standard Rt. ügyében is fontos szerepet kapott, (sőt, letartóztatása is felmerült az ügyben), érdemes röviden összefoglalni pályáját. Sulyok Béla a párt egyik
legjobb gazdasági szakembere volt, 1945-ben egy ideig az MKP gazdasági osztályát vezette,
majd az Országos Társadalombiztosító Intézet vezérigazgató-helyettese lett. Ezután egyik
irányítója volt a bankok államosításának,64 egyúttal a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank vezérigazgatója is lett.65 1948 júniusától 1949 márciusáig a Magyar Nemzeti Bank (MNB) vezérigazgató-helyettesi és egyben hitelügyi osztályvezetői posztját töltötte be,66 majd 1949.
március 1-jével pénzügyminisztériumi államtitkárrá nevezték ki,67 mely tisztséget 1951-ig
töltötte be.68 Mivel Sulyok MNB vezérigazgató-helyettesi kinevezése gyakorlatilag egybeesik
a külföldi tulajdonosokkal kapcsolatos pártmegbízatásával, látható, hogy az MDP vezetői
megfelelően széles jogkört is társítottak a nyugatiakkal való tárgyalásokhoz, ami Sulyok
pénzügyi államtitkári kinevezésével csak tovább nőtt.
A fejezet címében megjelölt téma összefoglalására, lényegének megvilágítására egy
különösen illetékes személytől, Gerő Ernőtől vett idézet a legalkalmasabb. Gerő az MDP KV
Titkárságának 1949. január 19-i ülésén így fogalmazott előterjesztésében: „A külföldi tulajdonú vagy többségű vállalatok fojtogatásának politikáját csak megfelelő óvatossággal szabad
gyakorolnunk, figyelembe véve fontos termelési érdekeinket és a külkereskedelmi tárgyalásainknál esetleg felmerülő nehézségeket.”69 A kommunisták nyugati tulajdonú vállalatokkal
szembeni politikáját tehát alapvetően és túlnyomórészt a „fojtogatás” szóval lehet jellemezni.
Bár az utókor nem sok olyan jelet talál ez irányú tevékenységükben, amely különösebb „óvatosságra” utalna, néhol valóban hajlandóak voltak – érdekeiknek megfelelően, taktikai okokból – lazítani a szorításon.
Ilyen körülmények között próbált boldogulni az amerikai tulajdonú Standard Villamossági Rt. is az 1945 utáni Magyarországon.
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IV. A STANDARD VILLAMOSSÁGI RT. MŰKÖDÉSE 1945–1949

A) A gyártás beindulása
A Standard Rt. gyártelepe viszonylag szerencsésen átvészelte a háborút, annak ellenére, hogy
a környékén sokáig heves harcok folytak és a terület jó néhányszor gazdát cserélt. December
végén például szovjet aknavetőt állítottak fel az épület első emeletén, amelynek tüzére válaszul a németek a Gellért-hegyen lévő ütegeikből lőtték a gyárat. A legkomolyabb károkat egy
bombatalálat okozta, amelynek következtében 200 m2 felületű tető beomlott és a fűtési rendszer is súlyosan sérült, illetve azok az aknatalálatok, amelyek egyike a falat is beszakította.
Szintén a háborús veszteséglistára kerültek azok a gépek és nyersanyagok, amelyeket végül
mégis Németországba szállítottak, csakúgy, mint azok a szerszámok, amelyek az ostrom alatt
tűntek el a gyárból. A veszteségek között kell megemlíteni azt is, hogy a háború
előrehaladtával, az egyre feszítettebb munkatempó eredményeképpen a Standard gépparkjának nagy része teljesen elhasználódott és sürgős felújításra szorult.70
Mivel a gyár környéke február elejéig még hadszíntér volt, az üzemben csak február
közepén indulhatott újra a munka néhány műhelyben a Vörös Hadsereg számára készülő induktoros telefonok gyártásával. A dolgozók áldozatos munkájának és a gyár viszonylagos
épségének volt köszönhető, hogy 1945. június végére már 50%-os kapacitással működött az
üzem.71
Jól mutatja a talpra állás nehézségeit a gyár fűtésének kérdése. A háborúban 80%-osan
sérült fűtőrendszer javítása 1945 ősze helyett csak az év végére készült el nagy nehézségek
árán, mivel a kivitelező cégek saját jóvátételi kötelezettségeikre és a munkáshiányra hivatkozva jelentősen késtek.72 Az üzem azonban a helyreállítás befejeződése után is fűtetlenül
maradt, immár szénhiány miatt...73 Az 1946. január 2-i igazgatósági ülés meg is állapította:
ilyen „körülmények között a munkateljesítmény fokozása ez idő szerint meg sem kívánható.”74
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B) Vezetőség
A Standard háború alatti vezérigazgatóját, Sziklay Ernőt 1945 áprilisában „háborús és népellenes bűntett” miatt letartóztatták. Ügye sokáig húzódott, 1946 májusában a Népbíróság 6
havi börtönre ítélte,75 majd 1946 végén a Népbíróságok Országos Tanácsa másodfokon bűncselekmény hiányában jogerősen felmentette,76 azonban a Standardhoz már nem tért vissza.
Sziklay „akadályoztatása” miatt az Iparügyi Minisztérium Lenkey Nándort nevezte ki
vezérigazgatónak, azonban egészségi problémái miatt az érdemi ügyvitelt fokozatosan átvette
tőle Geiger Imre, az Eladási Osztály vezetője. Geigert ennek megfelelően előbb 1947 januárjában vezérigazgató-helyettessé,77 majd 1948 októberében vezérigazgatóvá léptették elő.78 A
súlyos beteg Lenkey 1949-ben, még az ügy kezdete előtt elhunyt.
Geigerben az amerikai tulajdonosok maximálisan megbíztak, leghűségesebb magyarországi emberüknek tartották.79 Személye 1947 elejétől gyakorlatilag összefonódott a Standard Rt-vel.
A gyár vezető tisztségviselői között meg kell említeni Kozma László nemzetközi hírű
fejlesztőmérnököt. A Mauthausent túlélő tudós 1945-ben újult erővel látott munkához a
Standardben, majd 1948-tól a gyár műszaki igazgatója lett. Kozma ugyanebben az évben az
elsők között kapta meg a Kossuth-díjat tevékenysége elismeréseként.80
A New York-i központ képviselői már 1945 szeptemberében visszatértek Budapestre.
Általában ketten tartózkodtak Magyarországon, egy általános képviselő és egy pénzügyi ellenőr. Ez utóbbi feladatot a kezdetektől Robert Iglauer látta el,81 őt váltotta 1947 februárjában
Edgar Sanders.82 Az általános megbízott posztját 1945. szeptembertől83 1947. januárig
Geoffrey A. Ogilvie, az ITT egyik alelnöke, majd 1947. január és 1948. október között Albert
U. Pinkney, az ISEC alelnök-helyettese töltötte be.84 Pinkney távozása után Sanders maradt az
anyacég egyedüli magyarországi embere. Bár a hivatalos képviselő Robert A. Vogeler lett
75

Standard igazgatósági ülési jkv, 1946. jún. 6. MOL Z 1437 3. d.
Sziklay E. tanúkihallgatási jkv, 1956. máj. 15. ÁBTL 2.1. III/15-c Piller Gyula és társai 69.
77
Standard igazgatósági ülési jkv, 1947. jan. 9. MOL Z 1437 3. d.
78
Feljegyzés Geiger sk. vallomásáról, 1949. nov. 19. BFL-Standard V-600/1, 110.
79
Vogeler, 1952 85.
80
Kozma Lászlóról és a Standard-ügyben betöltött szerepéről ld. Szörényi, 2011
81
Feljegyzés, 1949. nov. 19. BFL-Standard V-600/17, 3.
82
Sanders kihallgatási jkv, 1949. nov. 21. BFL-Standard V-600/10a, 421.
83
Bp to Washington Despatch No. 258, Sept. 27, 1945. NARA RG 59, Entry A1 3083, Vogeler Misc. #2
84
Statement by Pinkney to Klaus, April 18, 1950 p. 1. NARA RG 59 Entry A1 1588A/Lot 64D551 Files of Samuel Klaus, Box 72 (Samuel Klaus: a State Department főjogtanácsosának különleges megbízottja, akinek fő
feladata az amerikai állampolgárok, repülőgépek stb. elleni atrocitások ügyeinek feltárása és a hágai Nemzetközi
Bíróság elé vitele volt. Klaus foglalkozott többek között Vogeler és Jacobson ügyével is.
http://www.koreacoldwar.org/reports/cwwg96d.html Letöltve: 2011. 12. 31.)
76

24

(aki egyúttal Ausztriában és Csehszlovákiában is reprezentálta az ISEC-et),85 ő csak ideiglenesen, a tárgyalások idején tartózkodott az országban.
A külföldi képviselők a Belvárosban, a Nádor u. 14. II. em. 1/a-ban rendezték be irodájukat, ahol a gyári vezetőkkel megbeszéléseiket lefolytatták.86 Ezt az irodát és az ott megforduló személyeket idővel a magyar belügyi szervek megkülönböztetett figyelme kísérte.

C) Pártviszonyok a Standard-gyárban
Egyes visszaemlékezések megemlítik, hogy a Standard erősen szociáldemokrata irányultságú
üzem volt.87 Ezt a taglétszám-adatok is világosan alátámasztják:
SZDP MKP Összlétszám
1946. február88 450

280

2240

1947. január89

1200

500

3300

1947. közepe90 1800

560

3240

A gyári SZDP-befolyást mutatja, hogy Geiger maga is e párt tagja volt, sőt Szakasits Antal91
iparügyi államtitkár egy feljegyzése szerint „pártunk révén került állásába.”92
A kommunista üzemi pártszervezet még az MKP beszámolói szerint is gyenge volt az
1945–47-es időszakban.93 Bár sokszor konfrontálódott a gyári MKP és SZDP, az üzemi bizottsági választások alkalmával pedig ádáz harcok dúltak a két párt szervezete között,94 ezeket
egészen 1948 elejéig a szociáldemokraták biztosan uralták. Az Üzemi Bizottság elnöke 1945
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óta az SZDP-s Pápai András volt.95 Pápait a helyi kommunisták összehasonlíthatatlanul jobban gyűlölték, mint akár Geigert, a „tőkések” emberét.
Az üzemi bizottság befolyásos vezetőjét csak 1948 februárjában sikerült végleg eltávolítania a két párt összeolvadását megelőzően rendkívül megizmosodott, erőszakos módszereket alkalmazó kommunista pártszervezetnek.

D) Általános nehézségek
A Standard Rt. termelésének a háború befejeződése után még hosszú évekig jelentős minőségi
és mennyiségi korlátot szabott néhány gátló tényező. Ezek nagy része ugyan általános jelenség volt és az egész magyar ipart sújtották, a kifinomult berendezéseket bonyolult és hosszú
gyártási folyamat során előállító Standard számára sokkal nagyobb problémákat okoztak, mint
egyéb üzemeknek.
Az egész időszakra jellemző és a gyártást súlyosan akadályozó jelenség volt a megfelelő nyersanyagok hiánya. A Standard Rt. által a gyártáshoz felhasznált anyagok egy részét
kizárólag külföldi forrásból lehetett biztosítani, mivel Magyarországon vagy egyáltalán nem
voltak beszerezhetők, vagy az itthon elérhető minőség nem felelt meg a híradástechnikai berendezések által megkívánt követelményeknek. A külföldi beszerzés is sokszor lehetetlennek
bizonyult azonban, legfőképpen a szinte állandó valutahiány, illetve az ország kétoldalú kereskedelmi egyezményeinek hiánya miatt.
Jellemző a kialakult helyzetre, hogy a háború alatti anyaghiány miatt bevezetett pótanyagok nagy részét a gyár kénytelen volt továbbra is folyamatosan alkalmazni. Az egyik
ilyen a telefonközpontokhoz szükséges foszforbronz kiváltására – a Posta engedélyével –
használt alumíniumbronz volt,96 amely a Standard-perben vád tárgyát is képezte.
A Magyarországon elvileg beszerezhető anyagokkal is rendszeresen problémák adódtak. A hazai üzemek ugyanis egyrészt kezdetben, az 1945–46-os esztendőben számtalanszor
leálltak szénhiány97 vagy egyéb nehézségek miatt, másrészt képtelenek voltak egyenletes minőséget biztosítani akkor is, amikor folyamatos működésük feltételei már adottak voltak,
harmadrészt pedig a szállítási határidőkben hatalmas csúszások mutatkoztak. A Standard még
1949 októberében is azzal szembesült, hogy a különböző magyar kohászati üzemek szerződési feltételül szabták: rossz minőségű áru szállítása esetén az átvevő nem léphet fel kárpótlási
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igénnyel! Ezenkívül bizonyos anyagokra a vasművek egyáltalán nem vállaltak kötbéres (azaz
határidejét tekintve számon kérhető) szállítási szerződést.98
A nehézségek mértékét és állandóságát tömören, de annál világosabban mutatják be a
fennmaradt dokumentumokból vett szemelvények: „4000 db. telefon 61600 dollár értékben
készen van, azonban cca. 2000 dollár értékű anyag hiánya miatt nem szállítható”99 (1946.
február). „A nyersanyag-helyzet még mindig kritikus egynémely vonalon”100 (1947. május).
„Anyagellátás: Az e téren mutatkozó nagy nehézségek leküzdésére rendszeres tárgyalásokat
folytatunk […] komoly kilátás van arra, hogy a jelenlegi igen rossz minőség javulni fog”101
(1948. április). „Még egyelőre a nyersanyaggal komoly mennyiségi és minőségi problémáink
vannak”102 (1949. június). Megállapítható: ha az évek során javult is a helyzet valamelyest, a
nyersanyagellátás 1946-ban és 1949-ben is alapvető nehézséget okozott a gyárnak.
Még megdöbbentőbbek azok az iratok, amelyek részletesen feltárják egy adott pillanatban fennálló anyagellátási zavarokat. Ilyen például a Standard Rt. által az Iparügyi Minisztériumnak küldött 1948. május havi kimutatás a hónap anyagellátásáról:
„A gyártást részben vagy egészben akadályozta az alábbi anyagok hiánya: Ø 9,5 mmes svéd vasrúd, hatszögletű 22 mm-es különféle fényes vasrúd, 2,8 mm-es svéd vaslemez, 0,5–2,5 mm-es fenolfiber lemezek, különböző silumin öntvények, alumínium fólia,
0,10 mm-es zománc huzal. A gyárba érkezett anyagok[kal kapcsolatban] az alábbi lényeges kifogásaink voltak: Színesfém. Weiss Manfrédtől 20 kg sárgaréz-huzal, keményfejezésnél reped. Metalloglobus: 318,6 kg kemény fredállemez hullámos, nem
tudjuk felhasználni. Vasanyag: Magyar Acél 61,50 kg lapos acél nem a megrendelt
méretben érkezett. Vas és Gépgyár Értékesítő: 6054 kg 5 mm-es acéllemez vakrozsdás,
nem használható. Kohóipari Központ: 263 kg Ø 16 mm Martin minica rúd elektromos
szempontból nem felel meg. Öntvény: […] Mávag: 99 db. silumin öntvény törött, csorba, repedt”.103
Bár a helyzet 1949-re javult, még messze nem volt ideális, amint azt az 1949. márciusi
termelési értekezlet jegyzőkönyve is mutatja:
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„Ezután [a főmérnök] felsorolja azokat az anyagokat, amelyeknél a legkomolyabb
akadályok voltak és vannak: pl. ellenállás huzal, zománchuzal, fenolfiber lemezek,
Martin-Minica vaslemez, platinázó anyagok, szerszámacél, szalagkábel, különféle
vegyszerek, kazánlemez, kemény gumicsövek, fényesvas szalag, üvegfejű gombostű,
2,1-es trafólemez, alumínium fólia, kábelező huzalok, foszforbronz sáv, golyóscsapágy
stb.”104
Hogy a nyersanyagok és félkész áruk hiánya miért volt a Standard gyár „centrális kérdése,”105 azt egy 1948. júniusi levél világítja meg legjobban, melyet a Standard intézett az
Országos Tervhivatalhoz:
„…hangsúlyoznunk kell, hogy gyártásunk bonyolult volta és gyártmányaink hosszú
gyártási periódusa miatt igen érzékeny a részlettervek bármelyikében előálló változásra. Ez azt jelenti, hogy ha akár az anyagellátás terén, akár pénzügyi vonalon nem tudjuk az előirányzatot megvalósítani, ez a termelési tervet teljesen felboríthatja, sőt,
olyan zavart teremthet, melyet termelésünk még hosszú hónapok múlva is megérez,
miután a zavaró körülmények megszűntek.”106
A Standard által gyártott nagyobb telefonközpontok elkészülési ideje 8 hónap volt, a gyártási
programban ezt kellett összehangolni az üzemben előállított egyéb berendezések termelésével.107 Ennek következtében a programban egy hónapokkal előre kalkulált, a váratlan módosításokra érzékeny, kényes egyensúly állt elő, amelynek fenntartása számos tényezőtől függött.
Ezek közül a legfontosabb a nyersanyagellátás volt: a gyártási program által megkívánt
anyagnak a kellő időben rendelkezésre kellett (volna) állnia. Ha hozzátesszük azt is, hogy a
Standard Rt. mintegy 5000-féle anyagot használt fel gyártmányaihoz,108 könnyen megérthető,
hogy az egész üzem gördülékeny és tervszerű működése mennyire ki volt szolgáltatva az
alapanyag-ellátásnak. Az is világos ezekből az adatokból, hogy mekkora kihívást jelentett az
általános anyaghiány és minőségi problémák közepette a gyártás folyamatosságát biztosítani.
Mivel e feladat az adott körülmények között sokszor lehetetlen volt, a Standard a legtöbb
munkáját csak késve tudta teljesíteni. A határidők be nem tartása azonban „országos jelenségnek számított.”109

104

Standard termelési értekezlet jkv, 1949. márc. 22. BFL XXXV.150 MDP Standard Gyári Bizottsága, 3. d.
Jelentés, 1948. júl. 22. MOL XIX-F-1-u Iparügyi Minisztérium – Villamos- és Tömegcikkipari Igazgatóság,
2. d.
106
Standard levél Tervhivatalnak, 1948. jún. 21. MOL XIX-F-1-u Iparügyi Minisztérium – Villamos- és Tömegcikkipari Igazgatóság, 1. d.
107
Jegyzőkönyv, 1948. jún. 1. 3. MOL XIX-F-1-b Iparügyi Minisztérium – Általános iratok 46. d.
108
Standard termelési értekezlet jkv, 1949. máj. 16. BFL XXXV.150 MDP Standard Gyári Bizottsága, 3. d.
109
Kozma, 1981 7.
105

28

A dokumentumok tanúsága szerint a Standard vezetése mindent megtett, hogy az
anyagellátási zavarokat orvosolják. Számos alkalommal fordultak felügyeleti szerveikhez
(Iparügyi Minisztérium, Országos Tervhivatal, Jóvátételi Hivatal stb.) a súlyosabb esetek közös megoldása érdekében. Többször keresték fel ezen intézményeket a magyar beszállítók
minőségi problémáinak ügyében110 és – más lehetőség híján – az állami szervek segítségével
próbáltak elfogadható szerződési feltételeket is elérni111 e gyárakkal szemben. A komolyabb
anyaghiányok esetén, ha már külföldről is lehetetlennek bizonyult egy adott anyag beszerzése,
szintén e hivatalokhoz folyamodtak (pl. a huzalok szigeteléséhez használt cotopa esete.)112
A cég 1945. és 1949. közötti anyagellátási nehézségeinek egy részéért valójában egy
még krónikusabb probléma volt felelős: a forgótőke- és hitelhiány. Ezek tárgyalása azonban
elválaszthatatlan a cég jóvátételi szállításainak bemutatásától.

E) A Standard Rt. jóvátételi szállításai
Magyarországot a II. világháborút követő fegyverszüneti egyezmény 300 millió dollár értékű
jóvátételi kötelezettséggel sújtotta. Mivel a régió egyetlen komoly híradástechnikai üzeme a
Standard Villamossági Rt. volt, a Szovjetunió és Jugoszlávia igyekezett ezt kihasználva komoly mennyiségű távközlési berendezést beiktatni a Magyarország által szállítandó jóvátételi
kontingensbe. Ennek eredményeképpen tetemes rész, közel 8 millió dollár értékű jóvátételi
megrendelés jutott a Standardre, amellyel a vállalat az 5. legnagyobb magyar jóvátételi szállító lett.113 A cég háború utáni történetét nagyban meghatározták ezek a szállítások, amelyek
főleg szovjet, de jugoszláv viszonylatban is hatalmas nehézségek elé állították a Standard Rtt.

1.) Finanszírozás
A jóvátételi szállításokkal kapcsolatos legfőbb problémát a finanszírozási zavarok jelentették.
Ezeknek több összetevője volt. Az egyik alapvető bajt az okozta, hogy a jóvátételi egyezményben túl alacsonyan határozták meg az egyes cikkek árait, így azok nem fedezték megfelelően az előállítás költségét.114
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Szintén súlyos problémát jelentett a szorzószámok kérdése, ugyanis a jóvátételi
egyezményben még pengőben voltak meghatározva az árak, amelyeket a forint bevezetése
után az új pénznemre váltottak át, azonban az alkalmazott átváltási arány a Standardre nézve
hátrányos volt. A Jóvátételi Hivatal 3-as szorzószámot alkalmazott, ám a valós költségeket
csak a 4-es szorzóval lehetett volna fedezni.115 „Önköltségi áraink kétségtelenül a békebeli ár
háromszorosa felett vannak”116 – fogalmazott az 1946. októberi igazgatósági ülés jegyzőkönyve. A helyzet 1948-ra sem javult: „A szovjet jóvátételi szállítások után a vállalat a fizetéseket csak a 3-as szorzóval kapja kézhez, úgyhogy ezeket a szállításokat tulajdonképpen a
vállalat finanszírozza.”117
Az előlegek folyósítása körül is sok bonyodalom adódott: a Standard a legtöbb esetben
forgótőke híján csak akkor tudta hitelfelvétel nélkül megkezdeni a gyártást, ha az adott megrendelésre előleget kapott, azonban ezek számos esetben túl alacsony összegek voltak, ráadásul folyósításuk gyakran késett vagy el is maradt. „[A kért előlegek] hiányában a gyártást
képtelenek vagyunk folytatni” – adta a Jóvátételi Hivatal tudtára a Standard Rt. vezetősége
1947 januárjában.118 Az előlegek égető hiányáról számos igazgatósági ülési jegyzőkönyv is
tanúskodik.119
A számlák kiegyenlítésével hasonló gondok akadtak, mivel a Jóvátételi Hivatal sokszor csak késve utalta a szállítások ellenértékét. 1948 szeptemberében a Hivatal 4,7 millió
forinttal tartozott a vállalatnak a már leszállított árukért120 – egy olyan helyzetben, amikor a
Standardnek minden fillérre szüksége lett volna.
A jóvátételi szállításokkal kapcsolatos súlyos pénzügyi problémák együttesen azt
eredményezték, hogy a gyár működőképességének fenntartása érdekében gyakori hitelfelvételre kényszerült különböző forrásokból. Részben a nyersanyaghiány is innen eredt, mivel
sokszor előfordult, hogy a gyár nem annyi anyagot szerzett be, amennyire szüksége lett volna,
hanem csak annyit, amennyit pénzügyi forrásai lehetővé tettek.
Fontos rögzíteni, hogy dokumentumok bizonyítják: e problémák valódiságával és súlyosságával a Jóvátételi Hivatal illetékesei is pontosan tisztában voltak, azonban a Hivatal
maga is ki volt szolgáltatva a neki kiutalt szűkös költségvetési forrásoknak és az elköltésükre
vonatkozó szigorú felsőbb utasításoknak. A Hivatal csak a prioritást élvező, már államosított
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NIK-vállalatokat121 tudta megfelelően kompenzálni, a többieket csak részben. (Az államosított vállalatok egyértelműen kedvezményezett helyzetben voltak: „A NIK [… előirányzott]
jóvátételi [bevételét …] a G[azdasági] F[őtanács] a kérdés érdemi vizsgálata és tárgyalás nélkül jóvá is hagyta.”)122 Az elégtelen költségvetési fedezet miatt Pikler Ferenc, a Jóvátételi
Hivatal ipari főosztályának vezetője már 1947 januárjában kijelentette:123 „ilyen körülmények
között az ipari jóvátételi termelés menetéért és a NIK vállalatokon kívüli cégekkel szemben a
felelősséget vállalni nem tudom.”124

2.) Kapacitás
A financiális nehézségek mellett a jóvátételi megrendelések által okozott másik fő gond az
volt, hogy ezek a munkák szinte teljesen lefoglalták a Standard gyártási kapacitását. Olyan
nagyszámú jóvátételi munkával látták el a vállalatot, hogy az a magyar állami megbízásoknak
is csak korlátozottan tudott eleget tenni, a profitot és valutát leginkább termelő külföldi megrendelések teljesítésére pedig csupán minimális ereje maradt.
Elsősorban a jóvátételben legyártandó telefonközpontok nagy száma okozott problémát. A háború előtt a telefonközpont-gyártás a kapacitás 30%-át foglalta le, ami a jóvátétel
miatt 60–70%-ra nőtt, és erre a gyár nem volt megfelelően felkészülve. Hosszú távon is gazdaságtalan lett volna a telefonközpont-gyártó képességet a jóvátétel miatt felfuttatni, mivel
annak befejeztével a drága fejlesztések árán kialakított nagy kapacitás kihasználatlanul maradt
volna.125
Egy 1946-os iparügyi minisztériumi összeállítás a Standard jóvátételi kötelezettségeit
is említve éppen a gyengeáramú villamos ipar exportvolumenének növelését jelölte meg a
jövő egyik fő feladataként, mivel korábban annak értéke „nagyobb volt, mint a többi iparág[é
…] együttvéve.”126 A feljegyzés leszögezte: „Magyarország iparában éppen ez az a szektor,
amelyben mindig a legnagyobb haladást értük el, és amelyből a magyar közgazdaságnak a
legnagyobb haszna származik.” A Standard exportjának emelése tehát nemcsak vállalati, hanem nemzeti érdek is lett volna.
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3.) Reklamációk
A harmadik olyan tényezőt, amely a jóvátételi szállításokkal kapcsolatban nehézséget okozott
a Standard Rt-nek, a minőségi reklamációk jelentették. Ilyeneket mind a szovjet, mind a jugoszláv átvevők részéről kapott a gyár, azonban az orosz fél „panaszai” okozták a legsúlyosabb
problémákat. Szovjet vonalon a szállítások 1948-ig – kisebb esetektől eltekintve – alapvetően
gördülékenyen folytak. 1948 januárjában azonban megváltozott az orosz átvevő hatóság
(Szovjetunió Magyarországi Szállítások Hivatala) képviselőjének személye,127 és ettől kezdve
sorozatosan érkeztek a minőségi és egyéb kifogások a Standard Rt. Szovjetunió számára készült gyártmányaival kapcsolatban.
A probléma abban gyökerezett, hogy a jóvátételi szállítások 1945 óta anélkül folytak,
hogy az elvárt műszaki és minőségi paramétereket írásban rögzítették volna,128 így egészen
könnyű volt „hibát” találni a leszállított áruban. További nehézséget okozott, hogy a jóvátételi
szerződés az átvételt sem szabályozta,129 a szovjet fél pedig nem egyezett bele abba, hogy a
Standard szakemberei irányíthassák a már leszállított telefonközpontok helyszíni szerelését,
vagy a gyár legalább Budapesten betaníthasson erre kijelölt orosz mérnököket. Annak ellenére, hogy a helyszíni szerelés vagy betanítás költsége a magyar felet terhelte volna, a szovjetek
nem éltek ezzel a saját érdeküket szolgáló lehetőséggel, ami viszont újabb – a nem megfelelő
összeszerelésből adódó – reklamációkat okozott.130
Bár a panaszok között akadt jogos is, azonban ki kell emelni, hogy nagy többségüket
viszont nem csak a Standard illetékesei tartották túlzottnak és a valóságtól elrugaszkodottnak,
hanem a céget ellenőrző magyar hatóságok is. Jellemző például, hogy a szovjet átvevő számon kérte a Standarden, hogy miért nem az USA-ban készült termékekkel azonos minőségben(!) szállít,131 illetve számos esetben esztétikai alapú kifogásokat emelt az árukkal
kapcsolatban.132
A panaszokat az is érthetetlenné tette, hogy a kifogásolt minőséget, gyártási megoldásokat és anyagokat az orosz átvevők korábban elfogadták, ráadásul a Standard azonos beren127
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dezéseket szállított a magyar, a jugoszláv és a bolgár posta részére is.133 (Az egyik kifogásolt
változtatást éppen a Magyar Posta kívánságára vezették be, mint tökéletesítést.134) Ennek
eredményeképpen magyar részről már minisztériumi(!) szinten is felmerült az a vélekedés,
hogy a kifogások csak ürügyet képeznek valamilyen mögöttes cél elérése érdekében.135
A panaszok miatt a szovjet fél 1948. január végén fel is függesztette a berendezések
átvételét, aminek következtében a gyártás leállt. A helyzet csak májusra normalizálódott,
amikor a felek megegyezésre jutottak és a szállítások folytatódhattak.136 Ez a kényszerszünet
a fent ismertetett gyárszervezési tényezők folytán súlyos hatással volt a Standard működésére.

4.) A jóvátételi szállítások mérlege
A fentiekből megállapítható, hogy a Standard Villamossági Rt. számára a jóvátételi munkák
súlyosan hátrányosak voltak. A vállalat kapacitásának nagy részét ezekkel az alulfizetett, gazdaságtalan és számos egyéb szempontból problematikus megrendelésekkel volt kénytelen
lekötni.
A jóvátétel egyetlen előnyét a piacfoglalás137 jelentette volna, azonban ez is csak részlegesen valósulhatott meg. A jugoszláv piac ugyanis az 1948 nyarán bekövetkező politikai
fordulat miatt elveszett a magyar ipar számára, a Standard 1949-es államosításával pedig a
piaci tényezők már egyébként is irrelevánssá váltak.

F) Egyéb megrendelések
Az 1945 utáni időszakban a jóvátétel mellett a Standard Rt. belföldi és kereskedelmi exportmegrendeléseket is teljesített.
A belföldi munkák esetében a háborúban elpusztult magyar távközlési hálózat újjáépítése volt a cél. A Magyar Posta 1946 decemberében rendelte meg a Standardtől a nagyobb
vidéki városok telefonközpontjainak helyreállítását, 1947 tavaszán pedig a budapesti központok rehabilitációját és kibővítését.138 Emellett szintén postai megrendelésre készültek el a la-
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kihegyi és szolnoki nagyteljesítményű rádió-adóállomások munkálatai is,139 melyeket a gyár
nagy sikereként tartottak számon.140
Bár az országnak kétségtelenül nagy szolgálatot tettek, finanszírozási szempontból
ezeknél a szállításoknál sajnos ugyanazok a problémák (hiányos előlegek, késedelmes fizetés)
jelentkeztek, mint amelyeket már a jóvátételi szállításoknál részleteztem. A Standard Rt. tehát
a belföldi rendelésekből sem remélhette pénzügyi egyensúlyának visszanyerését és megnyugtató mennyiségű forgótőke felhalmozását. Ugyanide tartoztak a Szovjetuniónak államközi
kereskedelmi szerződés keretében szállított (tehát nem jóvátételi) berendezések, melyek elszámolását a vállalatnak szintén a magyar állammal kellett rendeznie.
Hogy a vállalat szempontjából e három rendelésfajta (jóvátételi, belföldi, orosz export)
alapvetően nem különbözött, azt egy igazgatósági ülési jegyzőkönyv világítja meg: „…a
Standard úgy a jóvátételi, mint az oroszországi export, valamint a postai szállításoknál az állami vonalon mozog és […] az említett állami rendelések a teljes kapacitást is lekötik.”141 Ez
alapján kijelenthető, hogy a Standard Rt. 1945–1949 közötti szállításait nem a kézenfekvőnek
látszó földrajzi alapon (belföldi vagy export) célszerű csoportosítani, hanem gazdaságossági
tényezők szerint: hozott-e nyereséget vagy nem.
Sajnos a profitot eredményező valódi exportra a fentiek miatt a vállalatnak alig maradt
kapacitása. Ez természetesen nem az amerikai részvényesek érdekeivel való azonosulás miatt
sajnálatos, hanem a Standard Rt-ben rejlő valutaszerző potenciál miatt, amely ésszerű működtetés mellett hatalmas bevételt jelenthetett volna Magyarországnak. A fennmaradt dokumentumokat tanulmányozva az a véleményem, hogy a vállalat talpon maradása nagyban volt
köszönhető annak, hogy óriási erőfeszítések árán mégis sikerült néhány exportmegrendelést
szereznie. Ezek közül a legfontosabbak Romániából, Bulgáriából és Törökországból érkeztek.

G) Értékelés
Mielőtt a Standard-ügy elindulásának és a vállalat ellen megfogalmazódó vádak vizsgálatának
nekifognánk, fontos, hogy az idáig részletezett tényezők alapján reális képet alkossunk a
Standard eredményeiről. Ha minden összetevőt figyelembe veszünk és szem előtt tartjuk magyar ipar általános állapotát, megállapíthatjuk, hogy a Standard Villamossági Rt. jól teljesített
az 1945–1949 közötti időszakban.
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Az, hogy az eddigiekben bemutatott problémákon túlnyomórészt sikerült úrrá lenni,
csakis a cég vezetőinek tehetségét és buzgóságát mutatja. Természetesen ők is követtek el
hibákat, azonban ezek eltörpültek a leküzdött nehézségek mellett.
A gyár működésének értékelésére végezetül egy szakavatott forrást, a Pesti Magyar
Kereskedelmi Bank 1948 tavaszi revizori jelentését idézem, melynek a nehézségek ellenére is
pozitív felhangja igen figyelemre méltó (a PMKB volt a Standard Rt-nek banki szolgáltatásokat nyújtó pénzintézet):
„A veszteséges gyártás elsősorban a kedvezőtlen ármegállapításra vezethető vissza, a
jóvátételi és orosz szállításoknál előírt […] árak olyan szorzószámok […] alapján jöttek létre, amelyek már nem időszerűek. Hozzájárul azonban még a veszteséghez a forgótőke nyomasztó hiánya, ami a folyamatos nyersanyagbeszerzést és így a gyártást is
hátrányosan befolyásolja. Nem hagyható végül figyelmen kívül az a körülmény sem,
hogy ilyen hosszúlejáratú munkáknál a gyártás alatt álló árukra eső, már kiérdemelt
haszon a következő évre tolódik át. […] A kapacitás jobb kihasználása a forgótőkehiányon múlik. Ennek kiküszöbölésével az eredmény feltételezhetően kedvezőbben alakulna.
Az 1947. évi veszteség (Ft 4,188 m) a vállalat méreteihez képest nem aggályos,
különösen, ha figyelembe vesszük azt, hogy ez az eredmény Ft 3,146 m összegű
(11,2%-os) értékcsökkenési tartalékolás mellett jött létre, s hogy jelentős egyéb tartalékokkal is rendelkezik.
A könnyű villamossági iparnak ez a vezető vállalata hazánkban a köz szempontjából is támogatásra méltó, mert a költségek nagy része munkabér s a belföldi
szükséglet teljes ellátása mellett, jelentős mennyiségű nemes devizát termelhet, külföldi
nyersanyag vagy alkatrészbehozatalra pedig alig szorul.
Mindezek alapján a vállalat bankári szolgálatának ellátása továbbra is indokoltnak és kívánatosnak mutatkozik.”142
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V. A STANDARD RT. AZ ÜZLETI, POLITIKAI ÉS KATONAI
ÉRDEKEK ERŐTERÉBEN

A külföldi tulajdonú vállalatok sorsáról szóló fejezetből látható, hogy az államosítások tekintetében 1948 tavaszán jelentős változás következett be, a kommunista vezetésű iparpolitika
egyértelműen irányt vett a nyugati tőke felszámolására Magyarországon. 1948 tavasza ennek
megfelelően cezúrát jelentett a Standard Villamossági Rt. életében is. Az előző fejezetből
kitűnik, hogy eddig az időpontig – bár működési feltételei messze nem voltak ideálisak, – a
Standarddel szembeni bánásmód alapvetően nem különbözött a többi magánkézben lévő vállalattal szemben tapasztalttól. A rendelkezésre álló adatok alapján nem mutatható ki olyan
egyértelműen ellenséges szándék és kitüntetett figyelem, mint amilyen a MAORT-tal szemben már gyakorlatilag 1945 óta tapasztalható volt.143 Ilyen jelek a Standard esetén csak az
említett 1948 tavaszi változás után bukkantak fel.

A) A „Telcom Plan”
Az 1948-ban kezdődő események bemutatása előtt fontos megismerni egy 1946–47-ben lezajlott ügyet, amely háttérül szolgál a későbbi eseményekhez, valamint a kommunista vezetés és
az ITT viszonyának szempontrendszere is megmutatkozik benne. Ez az ún. Telcom Plan (távközlési terv) esete.
A terv először 1945 októberében merült fel az ITT-főnök Behn Ogilvie-nek írt levelében.144 Lényege az volt, hogy a vállalat elvállalná a teljes magyar távközlési hálózat felújítását, legmodernebb eszközökkel való felszerelését és hosszú távú üzemeltetését. Cserébe a
hálózatból származó bevétel 3%-át kérték volna 10 éven keresztül. Behn jelezte Ogilvie-nek,
hogy a tervet – fogadókészség esetén – még az amerikai külügyminisztériummal is jóvá kell
hagyatni, és felszólította a cég budapesti képviselőjét, hogy kérje ki az amerikai misszió véleményét is, és csak azután kezdje meg a puhatolódzást a magyar illetékeseknél.
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A magyarországi vállalatok működési feltételeinek és a mindenkori kormányzati attitűd kérdéskörének megnyugtató feltárása további, mélyreható és széleskörű gazdaságpolitikai kutatásokat igényel, de nyilvánvalóan
összefüggésben volt egyrészt az ország valós lehetőségeivel, másrészt pedig a világpolitikai helyzet és a kommunisták belpolitikai mozgásterének változásával, valamint az adott iparág politikai és gazdasági jelentőségével
is.
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Washington to Bp., Oct. 10, 1945. NARA RG 59 CDF 45-49 864.75/10-1045
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Az eset fő érdekessége, hogy az ügy a közlekedés- és postaügyi miniszter hatáskörébe
tartozott, aki ebben az időben Gerő Ernő volt. Az amerikai követség figyelmeztette Ogilvie-t,
hogy ne közvetlenül a miniszterrel tárgyaljon, mert Gerő „biztosan eltorzítaná az ITT-vel
folytatott tárgyalásait vagy a kapott ajánlatokat, hogy politikai célokra használja fel őket.”145
Az előkészítés lassan haladt, hiszen 1946. április 18-án Washington még csak arról értesítette a budapesti követséget, hogy az ITT tárgyalni kíván a magyar kormánnyal és egyben
felszólította külképviseletét, hogy ezzel kapcsolatban adjon meg minden támogatást Ogilvienek.146
Az ügy rendkívüli fordulatai ezután következtek. 1946. május 7-én Ogilvie értesítette
Schoenfeld budapesti amerikai követet, hogy a postaügyi miniszter jelezte, „katonai okok”
miatt az ITT delegációja nem végezheti el a távközlési hálózat felmérését.147 (A megállapodáshoz értelemszerűen szükség lett volna a hálózat állapotának előzetes felmérésére.)
Ekkor Geiger kerülő úton kezdett el dolgozni az ügyön, felhasználva kiváló kapcsolatait Bán Antal iparügyi- és Gordon Ferenc148 pénzügyminiszterrel. Bán és Gordon ezután
többször tárgyaltak a kérdésről Gerővel, aki ennek hatására beleegyezett, hogy mégis Magyarországra hívják az ITT delegációját. 1946. június elején, a meghívólevél megérkezte után
Ogilvie végül személyesen is találkozott Gerővel, aki korábbi elutasítását azzal magyarázta,
hogy „félreinformálták a delegáció jövetelének célját illetően.” A miniszter egyúttal biztosította az amerikait, hogy személyesen fog közbenjárni az orosz hatóságoknál az érkező szakértők beutazási engedélye miatt.149
Ennek ellenére újabb holtponthoz érkezett a Telcom Plan előkészítése, mert az ideküldött szakértők beutazását a szovjet szervek egy fő kivételével megtagadták.150 1947 februárjáig már többé-kevésbé fény derült e fennakadások valódi indokaira is. Egyrészt a szovjetek
ellenezték az amerikai szakértők látogatását, mondván, hogy a Magyarországon keresztül futó
orosz kommunikációs vonalakat akarják kikémlelni. Szintén a szovjetektől eredő ellenérv
volt, hogy az ITT ajánlatának elfogadása esetén, a cég szakértőinek állandó itttartózkodásával az egész magyar távközlési rendszer amerikai ellenőrzés alá kerülne. A ma145
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gyar posta illetékesei pedig azt nehezményezték, hogy az ajánlat pénzügyi része túl általános.151 Mivel ez utóbbi a leggyengébb kifogás, megállapítható, hogy a terv megvalósulásának
fő akadályozói – nem meglepő módon – az oroszok voltak.
Mivel az ITT úgy értesült, hogy konkurens nyugat-európai cégek is megkeresték ajánlatukkal a magyar kormányt, Pinkney javasolta New Yorknak, hogy próbáljanak meg az ismert ellenérveknek megfelelő módosításokat eszközölni a Telcom Planon.152 Ennek
megfelelően felmerült, hogy nem amerikai szakértők mérnék fel a magyar hálózatot, hanem a
magyarok küldenék el az igényelt adatokat az ITT-nek.153
Ez megtette hatását, mert Gerő 1947. február végén fogadta Pinkneyt és közölte vele,
hogy a kapott ajánlatok közül az ITT-ét preferálja. A miniszter egyben tudatta az amerikaival,
hogy a legjobb megoldás az lenne, ha az ITT hivatalosan meghívná őt tárgyalni az Egyesült
Államokba.154 A meghívást Behn azonnal el is küldte Gerő részére.155
Gerő New York-i tárgyalásaira azonban mégsem került sor. A május közepén kezdődő, Atlantic City-ben tartott Nemzetközi Távközlési Konferenciára kiküldött delegáció vezetője ugyanis azzal a hírrel tért haza, hogy az ITT visszavonta ajánlatát, mert nem kapta meg a
terv végrehajtásához szükséges hitelt az amerikai bankoktól.156
Egy State Department-feljegyzés azonban arról tanúskodik, hogy nem ez volt a
Telcom Plan meghiúsulásának valódi oka. Az ITT egyik elnökhelyettese 1947. július 10-én az
amerikai külügyminisztériumban tartott megbeszélésen az osztrák és olasz távközlési rendszerek helyreállításáról szólva megemlítette, hogy „terveztek egy hasonló magyarországi projektet is, azonban az utóbbi időben bekövetkezett fejlemények hatására a vállalat ráébredt, hogy
nincs értelme tovább foglalkozni az üggyel.”157 E „fejlemények” alatt nyilvánvalóan Nagy
Ferenc miniszterelnök lemondatását értették.
Gerőék célja valószínűsíthetően az lett volna, hogy amerikai jelenlét és ellenőrzés
nélkül sikerüljön megszerezni a modern berendezéseket, és ennek érdekében, amint látható, a
miniszter kifejezetten bátorította is az ITT képviselőjét a további lépéseket illetően. A vállalat
azonban a politikai folyamatok láttán kétségkívül arra a következtetésre jutott, hogy befekte-
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tése túlságosan kockázatos lenne. A Standard-ügy történetében nem ez az egyetlen eset, amikor az amerikai fél mondott nemet politikai szempontok alapján.

B) Az államosítási szándék megjelenése
A Telcom Plan meghiúsulása után a következő alkalom, amikor a kommunista vezetőség
közvetlenül a Standarddel foglalkozott, már az iparpolitikában 1948-ban bekövetkezett változással volt összefüggésben.
Jelzésértékű, hogy a kommunista vezetés jelenleg fellelhető legkorábbi olyan irata,
amely kifejezetten a Standard Rt-vel foglalkozik, 1948 elején keletkezett. Az MKP Állampolitikai Osztályának anyagai között elfekvő, 1948. február 26-án készült, aláírás nélküli feljegyzés szerzője ismeretlen, azonban a gyár ügyeiről meglehetősen részletesen tájékoztat.158
A dokumentum készítőinek célja felhívni az illetékesek figyelmét, hogy véleményük szerint a
Standardnél „nagy bajok vannak.” Ezt a szerzők azzal indokolják, hogy a gyár képtelen elérni
a tőle elvárt telefonközpont-szállítási kapacitást, a határidőket nem tudja tartani. Bár természetesen nem esik szó arról, hogy ezek legfőbb oka a gyártól követelt irreális volumen, az irat
elismeri, hogy a nehézségekben olyan tényezők is közrejátszanak, amelyek az egész magyar
ipart sújtják. A feljegyzés emellett azonban azonosít „speciális Standard-bajokat” is, amelyek
szerinte a problémákért leginkább felelősek. Ezek közé sorolja a túl szerteágazó tevékenységi
kört (a rádió-üzletág elvonja a kapacitást a telefonközpontok előállításától), a gyári tisztviselőknek az effektív termelést végző dolgozókhoz mért túl magas arányát, illetve a vezetőségben lévő „sok jobboldali beállítottságú egyént”. Végül kéri, hogy „valamilyen gyáron kívüli
szerv vizsgálja felül az elmondottakat”, illetve hogy a pártvezetés támogassa a szükséges lépések végrehajtását.
Figyelemreméltó, hogy a dokumentumban szó sem esik szabotázsról, szándékos kártevésről vagy kémekről; az irat sem Geigert, sem az amerikaiakat nem említi. A feljegyzés
tehát egyértelműen kommunista szemléletű, azonban „Pápai jobboldali követőinek” megbízhatatlanságán kívül nem politikai jellegűnek látja a bajok fő okát.
Bár az Állampolitikai Osztály anyagából nem derül ki, hogy e feljegyzésnek bármilyen következménye lett volna, az Iparügyi Minisztérium irataiból látható, hogy alig egy hónap múlva már állami ellenőrt rendeltek ki a Standardhez, aki minden nap munkaidejének
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felét a gyárban töltötte.159 Nem véletlen, hogy az erről szóló javaslatot már az 1948 februárjában a minisztériumba került kommunista államtitkárnak, Karczag Imrének címezték.
A gyárba delegált ellenőr, Adorján Tibor jelentése józannak mondható összeállítás a
gyár általános helyzetéről.160 Kimutat néhány általa tapasztalt üzemszervezési hiányosságot,
de nem támadja a tulajdonosokat, viszont érezteti, hogy szempontjaik nem feltétlenül egyeznek az államéval. Figyelemre méltó, hogy Adorján a vezetőség tagjai közül Geigert látta magyar szempontból a legmegbízhatóbbnak. A februárban kelt feljegyzéssel szemben viszont az
ellenőri jelentés határozottan kijelenti, hogy „a Standard r.t. a Jóvátételi Hivatal és a magyar
újjáépítés igényeinek egyidejűleg eleget tenni nem tud”, ami egyet jelent annak elismerésével,
hogy a kapacitás- és határidő-problémák nem a gyár hibájából jelentkeztek.161
A Standarddel kapcsolatos egyre intenzívebb pártérdeklődés következő lépcsőfoka az
az 1948. május 11-i, az MKP Állampolitikai Osztály anyagában található feljegyzés, amely
először veti fel annak szükségességét, hogy az állam tulajdonrészt szerezzen a Standard Rtben.162 Az iratból nem állapítható meg, hogy ki készítette, de mivel a rá adott és csatolt válasz
„Friss elvtársnak” szól, lehetséges, hogy a feljegyzést Friss István, az Állampolitikai Osztály
titkára163 állította össze, aki az államosítások előkészítésében aktívan részt vett.164 Az is elképzelhető, hogy a feljegyzés az Iparügyi Minisztériumból, Karczag Imrétől és munkatársaitól ered, mivel tetején az iparügyi államtitkár szignója látható: „Gerő elvt. V/11. Karczag”.
Bármelyikük is volt azonban a valós forrás, azt le lehet szögezni, hogy a dokumentum a
kommunista iparirányítás felső szintjéről származott, és címzettje Gerő Ernő volt.
A feljegyzés alaptétele a Standard Rt. részvénytöbbsége megszerzésének szükségessége: „Megvizsgálandó, milyen lépések tehetők annak érdekében, hogy a Standard részvényérdekeltségének minél nagyobb részét megszerezzük.” Ennek indoklása különösen érdekes.
Nem arról van ugyanis szó, hogy rosszul működik a gyár, ezért állami kezelésbe kell venni,
hanem arról, hogy a vállalat „rendkívül értékes berendezése, jelentős termelő-kapacitása és
külföldi műszaki kapcsolatai” miatt lenne fontos az államnak.
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Az irat egyáltalán nem harcias hangvételű. Geiger Imrét mint a „Standard jóindulatú[!], polgári beállítottságú vezérigazgatóhelyettesét” említi, amely igen figyelemre méltó
kijelentés egy MKP központi iratban, tekintve, hogy nevezettet nem egészen két évvel később
szabotázs és kémkedés vádjával a perben halálra ítélik és kivégzik. A külföldi tulajdonosokról
sem beszél gyűlölettel a szerző, mindössze megállapítja, hogy „az angol [sic!] tőkések eddig
nem mutattak hajlandóságot arra, hogy a Standardot tőke-import útján finanszírozzák és erre a
jövőben sincs kilátás. A termelés fejlesztéséhez szükséges forgótőke-összegeket ezért a Standardnak állami pénzből kell folyósítani” – ami tényszerűleg valóban igaz volt, de azért az
olvasóban felmerül a kérdés, miért ne az állam adna kölcsönt az általa kikényszerített gyártási
programra? A feljegyzés a gyár problémáival is csak alig foglalkozik, csupán Adorján ellenőri
jelentésének megállapítását ismétli, mely szerint a Standard „egyre súlyosbodó forgótőkehiánnyal küzd”. Ezt azonban nem mint közbelépésre sarkalló okot veti fel a szerző, hanem mint
potenciális eszközt illetve lehetőséget a részvények megszerzésére.
A dokumentumban felvázolt terv szerint a Standard állami hitelfelvételi kényszerét
lehetne felhasználni a cél elérésére. Kérelmezéskor a vállalattal közölnék, hogy csak a részvények bizonyos százalékának átadása fejében kaphat hitelt. Hogy az ajánlat vonzóbb legyen,
azt is felajánlhatnák a tulajdonosoknak, hogy a részvényátadás fejében a Standard két leányvállalata, a Telefongyár Rt.165 és a Dial Telefonkereskedelmi Rt.166 mentesülne az államosítás
alól.
A feljegyzés olyan „eldöntendő kérdésekkel” zárul, amelyek a terv pontos végrehajtásának részleteiről szólnak, és amelyekre Gerőtől várták a választ. Ezek közül a legfontosabb,
hogy mikor induljon az akció: „Megindítsuk-e máris a tárgyalásokat, vagy a hitelek folyósítása mellett várjunk néhány hónapot, amíg fokozott mérvű eladósodás következik be[?] ([N]em
kockáztatható a hitelek megvonása révén a Standard termelésének visszaesése.)” A megjegyzésből egyértelmű, hogy az irat szerzői a termelés folyamatosságát mindenképpen fenn kívánták tartani. További kérdésként szerepel, hogy mekkora részvényhányad megszerzése legyen
a tárgyalások célja (30, 50 vagy 51%), illetve hogy ki vezesse azokat.
Gerő Ernő gyorsan, már másnap reagált: „Én azt hiszem, hogy azzal kellene elindítani,
hogy mi hajlandók vagyunk a Telefongyárat és a Dialt az államosításból kiengedni (a törvény
szerint, mint leányvállalatok, államosítandók), ha az egész Standard komplexumban (tehát a 3
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üzemben) átengedik nekünk a részvények 51%-át s nekik maradna 49%. Ez esetben jelentékeny hitelt is nyújthatnánk.”167
A fő kérdések tehát eldőltek, a kommunista vezetés célja a Standard 51%-ának megszerzése lett. Megállapítható, hogy az MKP államosítási politikájának 1948 eleji aktivizálódásával párhuzamosan kezdett intenzíven érdeklődni a Standard iránt. Egyelőre azonban még a
legfelsőbb szintű iratokban sem utalt semmi arra, hogy különösebben ellenségesen tekintenének a vállalatra, vagy agresszív eszközökhöz kívánnának folyamodni vele szemben.
Bár Gerő válaszában nem felelt a tárgyalások megindításának idejét, sem a tárgyalások
vezetőjét illető kérdésekre, ezekre más dokumentumok választ adnak.

C) Tárgyalások és jelentőségük
Pinkney 1948. május 28-án tájékoztatta New Yorkot arról, hogy a magyar kormány közvetítő
útján jelezte felé részvényszerzési szándékát, melynek fejében a Standard és leányvállalatai
forgótőkéhez juthatnának. Az ISEC-központ kezdeti válasza úgy szólt, hogy hajlandóak eladni maximum 25% részesedést, azonban kizárólag dollárért.168
Ezután került sor az első közvetlen találkozóra Pinkney és a kormány megbízottja,
Sulyok Béla között. Sulyok – az előzetes tervnek megfelelően – közölte az amerikaival, hogy
a kormány ezentúl csak úgy tudja pénzügyileg támogatni a vállalatot, ha részesedést szerez
benne. Sulyok azt is hozzátette, hogy a magyar kormánynak nem áll rendelkezésére dollár e
célra, ezért javaslata szerint a részvények ellenértékét közvetlenül a cégnek nyújtott forgótőkesegély formájában térítené meg az állam.169
Mindent figyelembe véve Sulyok ajánlata egyáltalán nem volt kecsegtető: azon hitelek
folyósítását tette a részvényátadás függvényévé, amelyeket éppen az állami megrendelések
teljesítése kívánt volna meg. Ráadásul a fizetség is forgótőke-injekció formájában érkezett
volna, azaz a Standard tulajdonosai csak annyit profitáltak volna az eladásból, hogy a vállalat
a kapott összeg hatására képes lesz talpon maradni. Ennek ellenére Pinkney biztosította Sulyokot, hogy feltételei elfogadhatók lesznek New York számára. Sulyok jelezte, hogy július
közepéig választ kíván kapni.
A magyar kormány Standarddel kapcsolatos eljárása ellen az amerikai követség képviselői hivatalos formában is panaszt emeltek azon az 1948. június végétől augusztus végéig
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tartó tárgyalássorozaton,170 melynek célja a két ország közötti vitás kérdések megoldása lett
volna. Az amerikaiak a magyar kormány részvényeladással kapcsolatos ajánlatát „ultimátumnak” minősítették,171 és kifejtették, hogy „a Standard azért van rászorulva a hitelekre, mert
jóvátételi szállításaiért rendkívül alacsony árakat kap”. A magyar felet reprezentáló külügyi
tisztviselő, Gyöngyössy István172 igyekezett hangsúlyozni, hogy „ultimátumról […] nem lehet
szó, mert mindenki szabadon dönt afelől, hogy vajon akar-e és tud-e hiteleket folyósítani,”
illetve hogy szerinte a megállapodás elmaradása „nem szükségszerűen” jelentené azt, hogy a
vállalat minden további állami hiteltől el lenne vágva. A felek végül megegyeztek abban,
hogy a megállapodás részleteit a vállalat képviselőinek kell kialakítaniuk a Sulyokkal való
tárgyalásokon.173
Az egyeztetések Sulyok és Pinkney között tovább folytak. Mivel nyilvánvaló volt,
hogy érdemi kérdésekben Pinkney-nek nincs döntési joga, a magyar fél egyre határozottabban
követelte, hogy maga Behn utazzon Budapestre a tárgyalásokat lefolytatni. Sulyok tudatta
Pinkney-vel, hogy amennyiben a Behnnel való megbeszélések után sem látszik remény a
megegyezésre, a magyar kormány megteszi a szükséges lépéseket.174
A magyar pártvezetés nagy hangsúlyt fektetett e tárgyalásokra, amit az is bizonyít,
hogy az Állampolitikai Osztály Ipari Bizottsága nem engedélyezte a Dial nemzeti vállalattá
(N.V.) alakítását addig, amíg a „felmerült érdekeltségi- és gazdasági kérdések megoldást
nyernek.”175
Behn igyekezett halogatni az utazást és arra bíztatta Pinkney-t, hogy tartson ki, és ne
hagyja magát elijeszteni.176 Először augusztus végére – szeptember elejére ígérte jövetelét,
azonban végül csak októberben érkezett. Ideutazását ekkor már több tényező miatt sem lehetett tovább halasztani.
1948. szeptember 18-án az ÁVH letartóztatta Paul Ruedemann és George Bannantine
amerikai állampolgárokat, a MAORT vezetőit. Pinkney visszaemlékezése szerint ez volt az az
esemény, amely cselekvésre késztette Behnt is,177 azonban magával a Standarddel szemben is

170

Borhi, 2005 192–193.
Gyöngyössy feljegyzése, 1948. jún. 30. MOL M-KS 276. f. 115. cs. 55. ő. e. 1–4. MDP Állampolitikai Osztály – USA-val kapcsolatos feljegyzések
172
Nem tévesztendő össze Gyöngyösi János korábbi külügyminiszterrel.
173
Gyöngyössy feljegyzése, 1948. júl. 7. MOL M-KS 276. f. 115. cs. 55. ő. e. 5–7. MDP Állampolitikai Osztály
– USA-val kapcsolatos feljegyzések; és Bp. to Washington Despatch No. 638, Jul. 13, 1948. NARA RG 59 CDF
45-49 711.64/7-1348
174
Bp. to Washington Telegram No. 1187, Jul. 26, 1948. NARA RG 59, Entry A1 3083, Vogeler Misc. #2
175
Ipari Bizottság ülés jkv, 1948. szept. 3. MOL M-KS 276. f. 115. cs. 64. ő. e. 10. MDP Állampolitikai Osztály
176
Washington to Bp. Telegram No. 751, Jul. 30, 1948. NARA RG 59, Entry A1 3083, Vogeler Misc. #2
177
Statement made by Mr. A. U. Pinkney to Mr. Samuel Klaus, Apr. 18, 1950. NARA RG 59, Entry A1 1588A,
Klaus Files, Box 72
171

43

történtek olyan lépések, amelyek a vezetőség reakcióját igényelték: a vállalatnál szeptember
közepén vizsgálatot tartott a gazdasági rendőrség (teljes nevén Gazdasági Rendészeti Ügyosztály, GRÜ) a postai rendelésekkel kapcsolatos állítólagos visszaélések ügyében. Ennek keretében letartóztatták Domokos Kelemen főkönyvelőt és a gyár két másik vezető beosztású
tisztségviselőjét.178 Figyelemre méltó, hogy ez az akció még Sulyok Béla szerint is alaptalan
volt: „megítélése szerint az őrizetbe vételekre a kellő alap nem volt meg, ezek azért történtek,
hogy a Standarddel a tárgyalásokat kierőszakolják”.179
Egy későbbi dokumentum tanúsága szerint a GRÜ vizsgálatához kapcsolódóan a kormány még egy további eszközt is felhasznált ajánlatának nyomatékosítására. A dokumentum
említést tesz egy, „a Jóvátételi Hivatal és a Magyar Posta által követelt, nagyrészt pönálékból
eredő, kb. 25 millió Ft-ot kitevő” összegről, „melynek nagy része postai követelés és egy a
Standard államosítására irányuló manőver [sic] folyamán – amelyet azóta leállítottak – alakult
ki”.180 Mivel a részvénytöbbség megszerzésének tervén kívül más állami „manőverről” nincsen forrásunk a Standarddel kapcsolatban, szinte teljesen bizonyos, hogy a hirtelen felduzzasztott adósság az állam részvényvásárlási ajánlatát volt hivatott vonzóbbá, de legalábbis
elfogadhatóbbá tenni. Ehhez a postai szállításokat célzó rendőrségi vizsgálathoz kapcsolódóan
a vállalat „postával szembeni tartozásait” használták fel. Figyelemre méltó, hogy az Állampolitikai Osztály irata egy „azóta leállított manőverként” minősíti az esetet: ez gyakorlatilag
közvetlen írásos bizonyíték arra, hogy a kommunista államosítási eszköztárnak szerves részét
képezte az adott vállalat mesterséges eladósítása. (Ez természetesen nem újdonság a téma
ismerői számára, azonban eddig nem volt ismeretes olyan központi pártirat, ami ilyen nyíltan
kimondja az igazságot e kérdésről.)
Behn 1948. október 1-jén érkezett, azonban látogatása egyelőre nem hozott közvetlen
eredményt. Sulyokkal való tárgyalásán a Standard kérdéseit csak általánosságban érintették.
Behn kijelentette, hogy a vállalatot csak teljes egészében hajlandó eladni.181 Egy visszaemlékezés szerint már ezen a találkozón felmerült egy technikai megállapodás lehetősége az ISEC
és a magyar kormány között, amely biztosítaná a Standard Rt. zavartalan működését. A felek
azzal váltak el, hogy kölcsönösen átgondolják a lehetőségeket.182
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Sulyok Béla novemberben ismét tárgyalni hívta Sosthenes Behnt, és ez alkalommal
alapvető jelentőségű előrehaladás történt az ügyben.183 A leglényegesebb változás az volt,
hogy a tárgyalások alapja immár nem a részvénytöbbség átadása volt a magyar állam részére,
hanem egy olyan megállapodás előkészítése, amely alapján a Standard Rt. változatlan formában, mindkét fél megelégedésére tovább működhetne, a formailag már államosított Telefongyár és Dial pedig visszakerülne eredeti tulajdonosának irányítása alá. Az, hogy egy 100%-ig
amerikai tulajdonú vállalatot a kommunista vezetés engedett volna tovább működni az általános államosítás légkörében, nem csak Magyarországon, hanem az egész keleti tömbben egyedülálló volt. A felek emlékeztető formájában rögzítették a kötendő megállapodás legfőbb
pontjait. Ezek szerint az ISEC vállalja, hogy százalékos díj ellenében meghatározott licenceket bocsát a budapesti Standard rendelkezésére, a magyar kormány pedig garantálja a vállalat
megfelelő hitel- és nyersanyagellátását. Behn és Sulyok megegyezett, hogy az átadandó licencek pontos listáját és a rendelkezésre bocsátás módját még a végleges megállapodás megkötése előtt kétoldalú szakértői egyeztetések során fogják tisztázni. A felek azzal váltak el, hogy
Behn megvitatja a tervezetet a New York-i igazgatótanáccsal, ez alapján írásban elküldi kiegészítéseit, és ha azok elfogadhatók a magyarok számára, az ISEC Budapestre küldi szakértői delegációját a műszaki egyeztetések megkezdése végett.184
Sulyok Bélának e novemberi tárgyalásokról fennmaradt feljegyzése árulkodik arról,
hogy milyen szoros ellenőrzés alatt tartotta a pártvezetés a megbeszéléseket. A pártközpont
számára íródott dokumentumból kiderül, hogy a Behnnel való találkozója előtt Sulyok „megbeszélést folytatott az Elvtársakkal a Pártban,” magáról a tárgyalásról és eredményeiről pedig
részletes beszámolót tartalmaz az irat.185 Amikor megérkezett a Behn által módosított megállapodás-tervezet, Sulyok azt is nyomban beterjesztette a pártvezetéshez azzal a kommentárral,
hogy „az eredetihez képest lényeges eredményeket nem tartalmaz ugyan, de kikötései nem
olyanok, hogy azok önmagukban teljesen elfogadhatatlanok volnának”. Sulyok iránymutatást
is kért feletteseitől a tárgyalások folytatására nézve: „Az alapvető kérdés az, hogy a magyaramerikai viszony alakulása mellett ezt a megállapodást egyáltalán megkössük-e[…]” – amelylyel nyilvánvalóan a MAORT-ügy (az amerikai tisztségviselők letartóztatása, az olajvállalat
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államosítása és a tárgyaláson elhangzó Amerika-ellenes vádak) miatt kialakult feszült diplomáciai helyzetre és jegyzékváltásokra utalt.186
A jelek szerint a megromlott kapcsolatok nem jelentettek akadályt, mivel Sulyok Béla
rövidesen értesítette Behnt, hogy várják az amerikai szakértői delegációt. Az ISEC háromfős
küldöttsége 1949. február 23-án utazott Budapestre, és a következő személyekből állt: H.
Scudder, az ISEC alelnöke és a küldöttség vezetője, G. Cooke, az ISEC jogásza és Robert
Vogeler, akit Behn – Pinkney távozása után – az ISEC első számú magyarországi (és középeurópai) reprezentánsává nevezett ki. A magyar államot szintén három fő képviselte a szakértői tárgyalásokon: Radó Zoltán, az Iparügyi Minisztérium főosztályvezetője187 állt a magyar
csoport élén, mellé Gergely Ödönt, a Ferunion export-import vállalat akkori vezérigazgatóhelyettesét és Tarján Rezsőt, a Finommechanikai Ipari Központ igazgatóhelyettesét osztották
be szakértőként.188
A szakértői egyeztető tárgyalások kisebb-nagyobb szünetekkel 1949. február végétől
május végéig tartottak. Miután Behn és Sulyok már tisztázták az alapkérdéseket, az egész
megállapodás kulcsa immár az volt, hogy milyen konkrét műszaki tartalommal és pénzügyi
feltételekkel sikerül azt megtölteni. A háttérdokumentumokból világos, hogy mindkét fél e
szakértői egyeztetések eredményétől tette függővé a végső egyezmény aláírását.189 A magyar
fél pozícióját nagyban megkönnyítette, hogy egy informátor az amerikaiak környezetéből
folyamatosan tájékoztatást adott az ISEC képviselőinek tárgyalási stratégiájáról és szándékairól – erről a témáról a következő fejezetben lesz szó.
E tárgyalások során a két legtöbb egyeztetést igénylő pont az átadandó licencek listája,
illetve a Standard pénzügyi helyzetének és adósságainak kérdése volt. A technológiák tekintetében az amerikai delegáció képviselői kijelentették, hogy bármilyen gyártmány műszaki információját hajlandók átadni, amely már túljutott a kísérleti stádiumon és készen áll. Tarján
Rezsőt, a magyar delegáció műszaki felelősét a Haditechnikai Intézet (HTI) parancsnoka előzetesen tájékoztatta arról, hogy a honvédségnek szüksége lenne a legmodernebb technológiát
képviselő sokcsatornás mikrohullámú átviteli berendezésre. Ezt Tarján az ISEC tárgyalói felé
úgy közvetítette, hogy a mikrohullámú készülékekre a Magyar Posta kábelhálózatának fejlesztése miatt van szükség, vizek és völgyek áthidalásához. Az amerikaiak viszont ezt a kérést
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elhárították, azzal az indokkal, hogy a berendezés még kísérleti állapotban van.190 Ezen és
néhány különleges gyártmányon kívül azonban a New York-iak számos modern berendezés
(pl. a repülőtéri vakleszálló készülék) szabadalmainak átadásába beleegyeztek.
A Standard Rt. adósságának kérdése sok problémát okozott. A már említett államosítási „manőver” során kialakult tartozást az amerikaiak erősen vitatták. A 25 milliós összeget
Gerő Ernő utasítása alapján a tárgyalások folyamán 15 millióra csökkentették, azonban még
ez is túlságosan magas volt. Radó Zoltán megítélése szerint „ez az összeg […] nehezen realizálható és megmerevítése veszélyezteti a tárgyalások kedvező befejezését.” A „manőverről”
beszámoló, aláírás nélküli feljegyzés arról tanúskodik, hogy Radó iparigazgató „kérte […] a
honvédség illetékes képviselőit”, köztük a HTI képviseletében Philip Miklós ezredest, hogy
„foglaljanak állást ezekben a kérdésekben és szükség esetén interveniáljanak Gerő miniszter
elvtársnál, ha a honvédség érdekei ezt szükségessé teszik”. Radó Zoltán a feljegyzés szerint
kifejtette: „Gerő miniszter elvtárs döntése meglehetősen soviniszta postai információk alapján
történt és ezért kéri annak a mérlegelését, hogy figyelembe véve a hadifontosságú információk és anyagok behozatalát, meddig mehetnének le ezzel az összeggel, amelyet saját felelősségére nem változtathat meg”.191 Az intervencióról további információk nem állnak
rendelkezésre, de minden bizonnyal megtette hatását, mivel a megállapodásba csak egy 13
milliós összeg került be.
A vitás kérdések elsimítása és a kompromisszumok elfogadása után a felek 1949. május 30-án végül megegyezésre jutottak. Ennek legfontosabb pontjai a következők voltak:
-

az ISEC 4% licencdíj ellenében szabadalmakat és gyártástechnológiai információkat bocsát a Standard Villamossági Rt. rendelkezésére a következő gyártmányokra
nézve: különböző típusú modern (a megállapodásban pontosan részletezett) távbeszélő- és rádióadó-berendezések, televíziós adóberendezés, különféle kábelek, repülőtéri vakleszálló berendezés, hordozható rendőrségi adó-vevő stb.;

-

az ISEC a Standard Rt. részére eladási jogot biztosít a Szovjetunióban és Romániában, valamint a vállalatcsoporton belül kizárólagos eladási jogot Magyarországon, Jugoszláviában és Bulgáriában;

-

az ISEC vállalja, hogy a Standard Rt. 9 tagú igazgatótanácsának 5 magyar tagjából
kettőt a kormány előzetes beleegyezésével fog kijelölni, a többi három fő jelölését
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pedig a kormánynak átengedi. A vezérigazgatót az ISEC jelöli, a vezérigazgatóhelyettes és az igazgatótanács elnöke a kormány által jelölt személy lesz;
-

az ISEC vállalja, hogy a Standard Rt. megtéríti a Jóvátételi Hivatal és a Magyar
Posta felé fennálló tartozását;

-

a magyar kormány mentesíti a Telefongyár Rt-t és a Dial Telefonkereskedelmi Rt-t
az államosítás alól, és biztosítja a felettük való tényleges rendelkezést eredeti tulajdonosuknak, a Standard Rt-nek;

-

a kormány támogatja a Standard Rt-t a megfelelő minőségű és mennyiségű nyersanyagok beszerzésében, akár import útján is;

-

a kormány vállalja, hogy illetékes hatóságai által a Standard gyártmányainak eladási árát úgy fogja megállapítani, hogy az méltányos hasznot biztosítson;

-

a kormány vállalja, hogy biztosítja a Standard termelési tervéhez szükséges hiteleket;

-

a kormány vállalja, hogy más magánvállalatoknál nem kedvezőtlenebb bánásmódot biztosít a Standardnek,

-

a megállapodás minden év végén automatikusan megújul, azonban minden év végére bármelyik fél által felmondható.192

A megállapodás fontos feltétele volt még amerikai részről azon standardes tisztviselők
ügyének tisztázódása, akiket még az 1948. szeptemberi GRÜ vizsgálat során tartóztattak le.193
Ennek hatására Domokos és két társa még a megállapodás létrejötte előtt kiszabadult.194
A megegyezés azonban még nem jelentette a szerződés aláírását. A felek úgy egyeztek
meg, hogy Radó beterjeszti az iratot pártvezetés elé, és ha ott jóváhagyták a szöveget, akkor
fog sor kerülni az aláírásra előbb az ISEC, majd a magyar kormány részéről. Ezek után az
amerikai delegáció elutazott Magyarországról.195
Sulyok egyik későbbi feljegyzéséből kiderül, hogy „a szerződés tervezetét Gerő és
Rákosi elvtárs jóváhagyták”196. Radó ennek megfelelően június 7-én levélben értesítette
Scuddert: „Örömmel közölhetem, hogy a szerződéstervezetet bemutattam a kormány mindazon tagjainak, akiket a kérdés érdekelhet… felelősséggel közölhetem Önnel, hogy a szerződést az alábbi egyetlen módosítással a Magyar Kormány el fogja fogadni.” Radó egyetlen
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apró utólagos módosítást jelzett a megállapodás szövegében (a Telefongyár és a Dial a szerződés tartamára mentesül az államosítás alól.)197 Az ügy iránti megkülönböztetett pártérdeklődés újabb bizonyítéka, hogy Radó egyéb levelezéséből kiderül: az említett módosítást maga
a párt főtitkára, Rákosi Mátyás „kívánta”.198
A magyar jóváhagyással immár az amerikai félen volt a sor, a felek megegyezése alapján a szerződést formálisan először az ISEC vezetőségének kellett volna aláírni.

D) A megállapodás sorsa
A szerződéstervezet budapesti elfogadása után az ügy folytatódását három párhuzamos szinten érdemes vizsgálni: az USA hivatalos szerveinek szintjén, a magyar párt- és államapparátus
szintjén, illetve a Standard-gyár helyi viszonyainak szintjén. Ezeket az összefüggő, ám tematikailag mégis önálló egységeket egyenként tanulmányozva egyértelművé válik, hogy mind
azonos végkifejlet felé mutatnak.

1.) Az USA állami és katonai szerveinek szintje: bürokrácia és elutasítás
Az ISEC és az ITT vezetői a kezdetektől fogva nagy hangsúlyt fektettek arra, hogy az Egyesült Államok kormányát folyamatosan tájékoztassák a magyarországi tárgyalások fejleményeiről. Dokumentumok sora tanúskodik arról, hogy az USA államapparátusának és katonai
vezetésének szintjén az ügyet igen komolyan vették, és – elsősorban a végleges szöveg elfogadása után – a kérdés élénk viták tárgyává vált. Ezek megismerése nem csak a Standard-ügy
szempontjából lényeges, hanem azért is, mert a Magyarországgal, sőt, az egész keleti blokkal
kapcsolatos korabeli amerikai gondolkodásmód megértéséhez is adalékokkal szolgál.

a) Előzetes egyeztetések az amerikai külügyminisztériumban
1949. január elején Thomas Blake, az ITT washingtoni képviselője személyesen informálta a
State Department illetékeseit a vállalat magyarországi helyzetéről és a tervezett megállapodásról. Magával hozta azt az emlékeztetőt is, amely Behn és Sulyok tárgyalásainak eredményeképpen született, és a későbbi megállapodás alapját képezte. Blake tájékoztatta az
amerikai külügyminisztérium érintett tisztviselőit, hogy Behn budapesti tárgyalásai alapján
úgy érzi, a magyar kormány el fogja fogadni a megállapodást. Vázolta, hogy a magyarországi
gyár az egyetlen ISEC tulajdon a szovjet blokkban, amelyet még nem államosítottak, és hogy
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a tervezett megállapodás fő célja éppen ezen utolsó gyár megmentése az államosítástól. A
jelenlévők részletesen megvitatták a leendő szerződés által felvetett nemzetbiztonsági kérdéseket is. Blake biztosította az amerikai külügy illetékeseit, hogy az ITT teljes tudatában van a
probléma jelentőségének, és tekintve nagy tapasztalatukat és jó kapcsolataikat amerikai katonai megrendelések terén, a vállalat meg fog felelni a nemzetbiztonsági elvárásoknak. A State
Department képviselőinek kérdésére Blake azt is leszögezte, hogy ha a magyarok időközben
mégis államosítanák a Standard Rt-t, abban az esetben az anyavállalat nem lesz hajlandó a
megállapodásra.199
Február végén Blake tájékoztatta a State Departmentet a budapesti szakértői tárgyalások megkezdéséről és megküldte a szerződés tervezett szövegét is, jelezve, hogy a tárgyalások
folyamán azok részben változhatnak.200
Egy újabb, április eleji megbeszélésen az amerikai külügyminisztérium illetékesei
egyebek mellett hangot adtak annak a véleményüknek, hogy nem lehet a magyar kormány
őszinteségére számítani, és a magyarok egy idő után valószínűleg meg fogják szegni a kötendő egyezményt, mely esetben a helyzet gyakorlatilag meg fog egyezni a jelenlegivel (azaz
ismét az államosítás közvetlen veszélye fog fennállni.) Az ITT képviselőinek nézete az volt,
hogy a szerződéssel legalább késleltetni lehet az eseményeket, ráadásul ezután már csak szerződésszegés árán lehetne államosítani a Standardet. A State Department – ekkor még – elfogadta ezt az álláspontot.201

b) A JCS véleménye
A végleges megállapodás elkészülte után az ITT vezetősége – bár erre törvényi kötelezettsége
nem volt – beterjesztette véleményezésre a szöveget minden olyan minisztériumnak, amelyet
érinthetett a szerződés, valamint a fegyveres erők képviselőivel is konzultált.
A vállalat képviselői 1949. július 8-án találkoztak a három haderőnem (hadsereg, haditengerészet, légierő) saját hírszerzési részlegeinek megbízottjaival, hogy megvitassák a megállapodás-tervezetet. Ekkor még egyik fegyveres testület sem emelt kifogást, azonban a
légierő idővel változtatott az álláspontján.202
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A minisztériumok szintjén a dokumentumok szerint először az Iparbiztonsági Tárcaközi Bizottság (Interdepartmental Committee on Industrial Security) foglalkozott részletesen
az üggyel. E testület nem alakított ki különösebben szilárd álláspontot, mivel ajánlásuk mindössze abból állt, hogy a kérdésben a kereskedelmi minisztérium illetékes a fegyveres erőkkel
való konzultáció után.203
Ez alapján tehát az ITT a kereskedelmi minisztériumhoz fordult állásfoglalásért. A
kereskedelemügy viszont mindenekelőtt a hadügyminisztérium véleményét kívánta megtudni
a szerződéssel kapcsolatban. Kérték annak megjelölését, hogy a katonai vezetés szerint vannak-e, és ha igen, melyek a megállapodás kifogásolható pontjai. Egyúttal ajánlásokat is kértek
arra nézve, hogyan kellene a szerződést módosítani, hogy az megfelelő biztonsági garanciákat
tartalmazzon.204
A hadügyminisztériumban az ügy különösen hosszadalmas és bonyolult, mindazonáltal tanulságos utat járt be a bürokrácia útvesztőiben. A kereskedelmi minisztérium átiratának
beérkezte után Louis Johnson hadügyminiszter titkársága 1949. július 14-én az Egyesített
Vezérkari Főnökségnek (Joint Chiefs of Staff, JCS) utalta ki az ügyet, hogy alakítsa ki álláspontját az ügyben és fogalmazza meg a kereskedelmi minisztériumnak küldendő választ.205
A JCS a különböző haderőnemek (US Army /hadsereg/, US Air Force /légierő, USAF/
és US Navy /haditengerészet, USN/) vezérkari főnökeiből206 álló testület, amely a védelmi
miniszternek ajánlásokat és tanácsokat fogalmaz meg. Ebben az időben a JCS elnöke Omar
Bradley tábornok207 (Army) volt, tagjai pedig Collins tábornok208 (Army), Denfeld admirális209 (USN) és Vandenberg tábornok210 (USAF) voltak.
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A JCS az ügyet két albizottságának, az Egyesített Hírszerzési Bizottságnak (Joint
Intelligence Committee, JIC) és az Egyesített Kommunikációs és Elektronikai Bizottságnak
(Joint Communications-Electronics Committee, JCEC) utalta ki, hogy együttesen vizsgálják
azt meg.211
Ezzel egyidejűleg a JCS azt a visszajelzést adta a hadügyminisztériumnak, hogy állásfoglalásuk kb. 2–4 hét alatt fog megszületni. John H. Ohly212, a hadügyminiszter különleges
megbízottja nyugtázta az üzenetet, de jelezte, hogy kívánatos lenne a folyamatot a lehető legjobban felgyorsítani, mert az ITT attól tart, hogy ha a közeljövőben nem érkezik válasz, a
magyar kormány mégis államosítja a Standardet.213
A JIC és a JCEC munkacsoportjai 1949. július 28-ára közösen elkészítették a hadügyminisztériumnak küldendő válasz tervezetét egy háttérelemzéssel együtt. Az elemzés leszögezi, hogy bár a megállapodás mellékletében felsorolt gyártmányok normál, kereskedelmi
célú berendezések, „a szerződés létrejötte igen komolyan hozzájárulna Magyarország és más
kelet-európai országok háborús potenciáljához.” A dokumentum szerint a szerződés eredményeként olyan technológiák áramlása indulna meg Magyarországra „és ezzel a Szovjetunióba”, amelyekben a hadügyminisztérium közvetlenül érdekelt, vagy amelyeket az ITT amerikai
katonai megrendelésre fejlesztett ki. Az elemzés kiemeli, hogy e megállapodás jelentené az
első jelentős eltérést a szovjet érdekszféra országait jellemző szisztematikus államosítási politikától. Mivel feltételezhető, hogy a magyar kormány tárgyalásai a Szovjetunió tudtával és
beleegyezésével, vagy akár aktív támogatásával folytak, ettől az alapvető politikától való eltérés azt jelzi, hogy a keleti blokkban sürgető igény van a nyugati technológiák iránt. Ezzel öszszefüggésben Magyarország valószínűleg nagy erőfeszítéseket fog tenni, hogy a kérdéses
műszaki segítséget megkapja, ha nem az ITT-től, akkor valamelyik versenytársától. Az elemzés azt is megemlíti, hogy jelenleg az ITT két leányvállalatának van titkos szerződése a hadsereggel, és az ezzel kapcsolatos információkat mindenképpen meg kell óvni.214
A hadügyminiszternek küldendő választervezet álláspontja az volt, hogy „a megegyezés jelen formájában katonai szempontból nem kívánatos, azonban a következő változtatások
elvégzésével a megegyezés eleget fog tenni az Egyesült Államok minimális katonai biztonsági követelményeinek.” Ezután a tervezet felsorolja a javasolt változtatásokat:
1. A 24 csatornás ultrarövid-hullámú impulzusmodulációs távbeszélő berendezést törölni kell az átadandó gyártási információk közül.
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Ohly to Lalor and Crosley, 22 Jul. 1949. NARA RG 218, GF 1948-1950, 311 Hungary (7-14-49)
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2. A vakleszálló berendezést vagy törölni kell az átadandó gyártási információk közül, vagy pontosan meg kell jelölni az átadandó típust.
3. A műszaki mellékletek minden további változtatását vagy újabb mellékletek csatolását előzetesen engedélyeztetni kell a hadügyminisztériummal.
4. Az ITT Magyarországra küldött szakértői közül a hadügyminisztériumnak vagy a
londoni külképviseletnek előzetesen ki kell szűrnie azokat, akik a cég szerződéseivel vagy gyártmányaival kapcsolatos bizalmas információk birtokában lehetnek.
5. Az ITT-nek lehetővé kell tennie, hogy a megfelelő hírszerző és elhárító szervek
előzetes eligazítást adhassanak az összes Magyarországra utazó alkalmazottja részére. E szerveknek a visszatérő alkalmazottakat ki kell hallgatnia.
6. Az Egyesült Államokba látogató magyar alkalmazottak tervezett programját előzetesen engedélyeztetni kell a hadügyminisztériummal, hogy biztosan ne juthassanak
bizalmas információ birtokába.215
A munkacsoportok által kidolgozott tervezetet előbb még a JCEC-nek és a JIC-nek is
el kellett fogadnia ahhoz, hogy felterjeszthessék a JCS-nek, amely – jóváhagyás után – majd
hivatalos válaszként megküldi a hadügyminiszternek… A JCEC a tervezetet elfogadta. A JICben a hadsereg és a haditengerészet hírszerzésének főnökei apró módosításokkal jóváhagyták
a szöveget, 216 a légierő hírszerzési főnöke viszont elutasította azt.
Cabell vezérőrnagy217, a USAF hírszerzés feje azzal indokolta döntését, hogy a távközlési műszaki információk átadása jelentősen növelné a szovjet háborús potenciált, ezért a
megállapodás ellentétes a USAF érdekeivel. Indoklásában hozzátette, hogy ha az átadandó
gyártási információk listája nem is katonai jellegű, a szovjet blokk ilyen nagy léptékű technikai támogatása ellentétes az amerikai nemzeti érdekkel, mert nehezen látható be, hogy a háborús potenciált el lehetne választani a távközlési és elektronikai eszközök nagy mennyiségben
történő gyártásától. A vezérőrnagy szerint a szerződés olyan veszélyes precedenst teremtene,
amely valószínűsíthetően mind az amerikai fegyveres erők, mind az amerikai ipar számára
káros volna.218
A USAF hírszerzésének helyettes vezetője, akinek szintén szavazati joga volt a JICben, megpróbálta meggyőzni főnökét, hogy változtassa meg álláspontját. Feljegyzésében ki215

JIC 465/1, Appendix A, 28 Jul. 1949. NARA RG 218, GF 1948-1950, 311 Hungary (7-14-49)
JIC 465/2, 11 Aug. 1949. NARA RG 218, GF 1948-1950, 311 Hungary (7-14-49)
217
Charles Pearre Cabell (1903–1971): A II. világháború folyamán többek között a 45. bombázóezred parancsnoka (1943), az Egyesült Államok európai stratégiai légierejének tervezési igazgatója (1944), és a földközitengeri szövetséges légierő hadműveleti és hírszerzési igazgatója (1944–45). 1948–51 között az USAF hírszerzési igazgatója. 1953-tól 1962-ig a CIA igazgatóhelyettese. „Charles Pearre Cabell” Forrás: Arlington National
Cemetery Website http://www.arlingtoncemetery.net/cpcabell.htm Letöltve: 2012. 01. 01.
218
Memo by the DI, USAF, 11 Aug. 1949. (JIC 465/3) NARA RG 218, GF 1948-1950, 311 Hungary (7-14-49)
216

53

fejtette, hogy véleménye szerint a fő kérdés az, hogy egyáltalán kiadhatók-e műszaki információk a szovjet blokk egyik országának. Szerinte helytelen lenne a JIC-nek a vezérőrnagy
által jelzett álláspontra helyezkedni, mert e fő kérdés eldöntésére nem a JIC a megfelelő szerv,
hiszen nincs abban a helyzetben és nem is áll rendelkezésére az összes szükséges információ
(pl. a szerződés elfogadásának lehetséges előnyeit illetően), hogy megfelelően mérlegelni
tudja a probléma összes aspektusát. Hozzátette, hogy az ilyen ügyek eldöntése a kereskedelmi
minisztérium hatásköre, amely minden bizonnyal a kérdés mindkét oldalának figyelembevételével fogja meghozni döntését.219
Cabell vezérőrnagy viszontválasza az egész irategyüttes legkeményebb hidegháborús
érvrendszerét vonultatja fel. Bevezetésként megemlíti, hogy véleménye kialakításakor minden
tényezőt mérlegelt, és így került „az egyedüli ellenző irigylésre nem méltó pozíciójába”. Helyettesének feljegyzése után újra áttanulmányozta a tervezetet, de eredeti álláspontját nem
változtatta meg. Nézete szerint a tervezethez csatolt elemzés nem támasztja alá a hadügyminiszternek adandó válasz javasolt szövegét, mert semmi nem bizonyítja azt, hogy a szerződés
elfogadásából ne származna jelentős előnye „a szovjet rendszernek”. A vezérőrnagy szerint a
szerződés elfogadása ellen szóló leglényegesebb konkrét érvek a következők:
1. A szerződés bátorítaná a nyugat-európai távközlési vállalatokat (pl. Philips), amelyek jelenleg együttműködnek az USA-val az embargó tekintetében, hogy szintén
megállapodásokat kössenek a szovjet blokk országaival
2. A megállapodás szövege szerint az igazgatóság 9 tagjából 5 magyar lenne. Mivel
ezt az 5 tagot a szovjet irányítás alatt álló magyar kormány jelölné, a vállalatban
gyakorlatilag a szovjet érdekek érvényesülnének.
3. Veszélyes átsiklani a szerződés fölött azzal, hogy „eleget tesz a minimális katonai
biztonsági követelményeknek”, mivel ezen a speciális területen a legkisebb alkatrész gyártási információinak hiánya is meghiúsíthatja a végső termék elkészültét.
4. Az ISEC magyarországi jelenléte nem hozna jelentős előnyöket hírszerzési szempontból, mivel az odaküldött amerikaiakra „a már ismert korlátozások” lennének
érvényesek.
5. A Szovjetunió és az érdekkörébe tartozó államok múltbeli akciói alapján egyértelmű: a szerződés kikötései ellenére sincs rá garancia, hogy a kellő információk
megszerzése után az amerikai tőkét nem fogják eltávolítani az országból.
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6. A rendelkezésre álló információk szerint a szovjetek jelentős nehézségekbe ütköztek a televízió terén, mely iránt közvetlen katonai érdeklődést mutatnak. 1936–37ben az RCA220 eladott nekik két teljes tv-átjátszó berendezést kamerákkal és vevőkészülékekkel, melyek közül az egyiket egy szállító-repülőgépen szerelték fel. Ebből következik, hogy semmilyen televíziós technológiát nem szabad nekik átadni.
Nem megfelelő ellenérv az, hogy ilyen berendezést szállítottak már nekik, mert
most a gyártási információkról van szó, és a jelek szerint eddig a szovjetek képtelenek voltak előállítani néhány nélkülözhetetlen alkatrészt.
7. Lehetetlen lenne megszűrni a Magyarországra küldendő ISEC-mérnököket, mert
minden amerikai technikus, aki alkalmas lenne a feladatra, szükségszerűen ismer
kritikus fontosságú adatokat.
8. Ha egyszer Magyarország „úgymond betette a lábát” az amerikai gyártásba és fejlesztésbe, folyamatos kérések fognak részükről érkezni újabb és újabb, önmagukban jelentéktelen technológiai információk átadása iránt, amelyek viszont
összességükben választ adhatnak egy konkrét szovjet elektronikai problémára.
Nagy a veszélye annak, hogy egy ellenőrző bizottság engedélyezné ezeknek a kis
információ-töredékeknek a kiadását, mondván, hogy önmagukban jelentéktelenek.
9. A szerződésben szerepel olyan gépek szállítása, amelyekkel a gyártmányok elektronikai paramétereit mérni lehet. Az Egyesült Államok dollármilliókat költött e
tesztberendezések kifejlesztésére a legutóbbi háború folyamán. Az ilyen berendezésekben jelen van a legfejlettebb amerikai technológia jó része, ezért a szovjetek
nagy hangsúlyt fektetnek ilyenek megszerzésére.
10. A technikai eredmények fokozatosan kiszivárognak más országokba és az Egyesült
Államok csak nagy erőfeszítések árán tudja fenntartani vezető pozícióját ezen a területen. Értékes információk ilyen nagyarányú átadása jelentősen növelné a szovjet
katonai képességeket és csökkentené az USA jelenlegi előnyét. Csak a modern
tesztberendezések önmagukban olyan technológiákat rejtenek, amelyek jóval megnövelnék a szovjetek képességeit radarok, elektronikus számítógépek, automatikus
tűzvezető-rendszerek, rádiózavarók és egyéb modern katonai berendezések előállítása terén.
11. Hírszerzési értékelések szerint az USA leelőzi a Szovjetuniót az elektronika és
távközlés területén. Ez nem egy konkrét berendezés birtoklásának köszönhető, ha-
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nem a fejlett kis komponensek sokaságának. Lehetséges, hogy ez az ISECmegállapodás egy szovjet eszköz arra, hogy e kritikus fontosságú komponensek
közül minél többet megszerezzenek. Valójában a szerződésnek ez a kumulatív hatása a legveszélyesebb, nem is annyira az egyes elemek átadása.
Cabell vezérőrnagy feljegyzése utolsó bekezdésének kulcsmondatát érdemes szó szerint megismerni, mivel eszenciáját adja a korszakra jellemző hidegháborús gondolkodásmódnak: „A USAF-nek kötelessége ellenezni mindent, ami bármi módon hozzájárulhat a szovjet
elfogó- és légvédelmi rendszerek fejlesztéséhez, és szilárd meggyőződésem, hogy a szerződés
által a szovjeteknek nyújtott előnyök könnyen megnövekedett veszteségeket okozhatnának az
Egyesült Államok Légierejének egy, a Szovjetunió és csatlós országai ellen lebonyolítandó
stratégiai offenzíva során.”221
Az ITT és a katonai hírszerzési képviselők közötti – fent említett – július eleji megbeszélés még nem ilyen háborús hangulatban zajlott: a USAF akkor nem emelt kifogást. Egy
feljegyzés alapján az ügy hátteréről annyi ismeretes, hogy „azóta a légierő megváltoztatta
álláspontját és most a JIC próbálja őket megbékíteni”.222 A „megbékítés” láthatóan nem sikerült, a USAF vétója véglegessé vált.
A légierő hírszerzési főnökének elutasítása miatt a választervezetet visszavonták, és a
JIC-JCEC munkacsoportnak újat kellett kidolgoznia. Az új tervezet az előzményeknek megfelelően immár elutasító jellegű volt, és az előző verziónál jóval szűkszavúbb. Az új szövegezés
mindössze annyit közöl a hadügyminiszterrel, hogy a megállapodás „katonai szempontból
erősen kifogásolható, mivel nagymértékben megnövelné Magyarország – és ezzel a szovjet
rendszer – háborús potenciálját”.223 A tervezetet a JCEC azzal a megjegyzéssel fogadta el,
hogy „egy módosított szövegű megállapodásból a JCEC nézete szerint jelentős előnyök származnának kommunikációs szempontból, azonban a JCEC tudatában van annak, hogy a döntésnél más tényezőket is figyelembe kell venni, és hogy a katonai jellegű döntés joga ez
ügyben a JIC-é, ezért nem emel kifogást a JIC határozata ellen.”224 Egyértelmű tehát, hogy
nem egyhangú döntés született, és még az amerikai katonai felső vezetés sem tudott egységes
álláspontra helyezkedni a kérdésben.
A választervezetet a JIC természetesen elfogadta és 1949. szeptember 1-jén felterjesztette a JCS-nek. Az Egyesített Vezérkari Főnökség – újabb két hét késéssel – szeptember 16-
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án jóváhagyta a tervezetet és továbbküldte azt a hadügyminiszternek a JCS hivatalos válaszaként.225
Az ITT által remélt „gyors válasszal” szemben a JCS állásfoglalása tehát több mint 2
hónap(!) alatt készült el a jelzett bürokratikus bonyodalmak és véleménykülönbségek miatt.
Ezzel azonban a vezérkari főnökök szerepe még nem ért véget. A hadügyminiszter ugyanis
szeptember 27-én újabb feljegyzést intézett a JCS-hez, amelyben korábbi válaszuk kiegészítését kérte a testülettől. A miniszter hiányolta a JCS elutasító válaszának részletes indoklását,
illetve – a kereskedelmi miniszter átiratának megfelelően – kérte az ISEC és a magyar kormány közötti szerződés katonai szempontból kifogásolható pontjainak felsorolását, illetve
azon módosítások megjelölését, amelyek alkalmazásával a szerződés elfogadhatóvá válna. A
hadügyminiszter jelezte feljegyzésében, hogy bár a JCS álláspontja világos, ha ennek ellenére
mégis megköttetne a megállapodás, akkor kívánatos lenne legalább úgy módosítani a szövegét, hogy az a lehető legtöbb katonai vonatkozású biztosítékot tartalmazza. (A miniszter így
utalt arra, hogy az ITT-nek nem volt törvényi kötelezettsége az amerikai hivatalos szervek
állásfoglalását elfogadni a megállapodás ügyében.) Befejezésül pedig sürgetőleg hozzátette,
hogy mivel a kérdést a JCS több mint két hónapig fontolgatta, a most kívánt kiegészítések
„remélhetőleg” egy héten belül megszületnek.226
A JCS tehát újra kiadta a JIC-nek a válasz elkészítésének feladatát, a JIC pedig ismét
kijelölte munkacsoportját a feladatra… Ezúttal azonban a JCS kikötötte, hogy a válasznak
október 3-án 12 óráig be kell érkeznie.227
Az elkészült választervezet az elvárásnak megfelelően két részből állt: az első része a
megállapodás ellen szóló érveket részletezi, nagyrészt a Cabell vezérőrnagy által felhozott,
fent ismertetett ellenérvekre építve. Ezeket kiegészíti azzal, hogy a szerződés nagy szovjet
kutatói kapacitást szabadítana fel más projektek számára, illetve hogy a technológiák exportja
tulajdonképpen kijátszaná az elektronikai cikkekre vonatkozó amerikai embargót, mert az
információk alapján Magyarország szabadon állíthatna elő embargós gyártmányokat. A válasz
második része felsorolja azokat a módosításokat, amelyeket a szerződés aláírása esetén mindenképpen szükség lenne – itt gyakorlatilag megismétlődnek az eredeti (Cabell által megvétózott) javaslat ajánlásai, azzal a módosítással, hogy a vakleszálló berendezést mindenképpen
törölni kell a listáról. A tervezet külön felhívja a figyelmet arra, hogy ezen óvintézkedések
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„elégtelensége nyilvánvaló”, mert az információk átadása és a gyártás megkezdése után már
nem lehet helyrehozni egy esetleges szerződésszegés hatásait.228
A folyamat ezúttal már olajozottan haladt: a JIC elfogadta a tervezetet, majd a JCS –
jóváhagyás után – 1949. október 3-án hivatalos formában megküldte azt a hadügyminiszter
titkárságának.229

c) Végső érvek
Még a JCS végső válaszának elkészülte előtt Ohly, a hadügyminiszter tanácsadója javasolta
az ITT-nek, hogy készítsenek egy összefoglalót a katonai vezetés számára a Standard Rt.
helyzetéről és a lehetséges megoldásokról. Ohly az irat elkészültét azért szorgalmazta, mert
véleménye szerint „az Egyesített Vezérkari Főnökség legfelsőbb szintjein eddig nem vizsgálták meg alaposan az ügy összes vetületét”. A dokumentumot viszont csak október 4-én továbbították a JIC-nek és JCS-nek, így az már nem befolyásolhatta válaszukat, és álláspontjukon
utólag sem kívántak változtatni. Mindazonáltal az irat igen érdekes, mivel tisztán megismerhetők belőle az ITT szempontjai és érvei.
A magyar kormánnyal kötendő megállapodás fő pontjainak ismertetése után a feljegyzés külön kiemeli, hogy a most kötendőhöz hasonló szerződés valójában már 1925 óta
létezik és jelenleg is érvényben van. Az új megállapodás ezt módosítaná részleteiben. Ezután
a dokumentum összeállítói részletes összehasonlítást közölnek az érvényben lévő és az újonnan kötendő szerződés pontjairól és kimutatják, hogy azok igen sok pontban megegyeznek. A
fő különbség közöttük az, hogy a régivel ellentétben az új szerződés nem biztosítja kutatási és
fejlesztési eredmények átadását.
Az irat ezután összegzi az elérendő célokat. Az ISEC „egyetlen célja” a megállapodással, hogy megóvja 7 millió dollár értékű magyarországi befektetését. Ha a magyar kormány
betartja a szerződést, a befektetés megmarad, ha nem, akkor lesz jogi alap a kártérítés követeléséhez. A magyar kormány lehetséges céljait elemezve a dokumentum megjegyzi, hogy „ezt
nehéz megállapítani”, de mindenesetre feltételezhető, hogy a gyárak modernizációja, vagy a
román, jugoszláv és orosz exportjogok vonzzák Budapestet, esetleg a kormány így kísérletezik az együttműködési lehetőségekkel.
A szerződés elleni lehetséges érveket számba véve a feljegyzés megállapítja, hogy a
vállalat szempontjából ilyenek nincsenek, és a szerződés számukra „egyértelműen előnyös
megőrző akció.” Jogi szempontból szintén előnyös, mivel alapot teremt esetleges jövőbeni
228
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kártérítéshez. Az Egyesült Államok nemzetbiztonságának szempontjából, ismerik el az irat
készítői, lehetnek ellenvetések azon az alapon, hogy az átadott technológiák katonai értékkel
bírhatnak. Ezzel szemben viszont előnyt jelent, hogy a szerződés révén Amerika beleláthat a
magyar távközlési és elektronikai fejlesztésekbe. Emellett azt is megemlítik az írók, hogy
minden valószínűség szerint a kérdéses információkat Svájcból, Svédországból, Hollandiából
vagy esetleg Angliából is be lehet szerezni az ISEC versenytársaitól, melyek közül néhány
bizonyíthatóan érdeklődik a magyar üzlet iránt.
A megállapodás elutasítása esetén „az ITT-nek fel kell tennie a kérdést az Egyesült
Államok kormányának, hogy mit tegyen az ISEC és a Standard Rt. között életben lévő szerződéssel”. A feljegyzés az iránt is érdeklődik, hogy „ha a szerződést nem írjuk alá és így a
magyarországi befektetésünk elvész,” vajon a svájci Brown Boveri, a holland Philips, a svéd
Ericsson és az angol Automatic Electric Company is tartózkodni fog-e hasonló magyarországi
tevékenységtől. „Más szavakkal, az ITT áldozata hasznos lesz-e, vagy hiábavaló?” – kérdi a
dokumentum. Végül a készítők biztosítják a címzetteket, hogy a vállalat hajlandó kiegészíteni
a szerződést azzal, hogy az információk átadása kormányzati beleegyezéstől függ és az
ITT/ISEC alá fogja vetni magát a kormány által előírt előzetes engedélyezési és szűrési eljárásoknak.230
Ohly hadügyminiszteri tanácsadó – aki a jelek szerint erősen szorgalmazta a megállapodás elfogadását – október 14-én újabb kísérletet tett a folyamatok megfordítására. Feljegyzést készített a hadügyminiszter számára, melyben vázolta a JCS döntésével kapcsolatos
véleményét. „Nem állítom, hogy az Egyesített Vezérkari Főnökség […] következtetése mindenképpen hibás – írja Ohly –, viszont semmi sem utal arra, hogy a […] testület figyelembe
vett volna két további, nyilvánvalóan alapvető fontosságú tényezőt.” Ezek a tényezők az
imént tárgyalt ITT-memorandumban szerepelnek: egyrészt az ISEC-nek jelenleg is működik a
magyarországi gyára, mégpedig az USA szempontjából a most javasoltnál előnytelenebb feltételek mellett, és a szerződés elmulasztása e 7 millió dollár értékű befektetés elvesztését fogja eredményezni. A másik, általa említett tényező az, hogy a kérdéses információkat
Hollandiából vagy Svédországból is beszerezhetik a magyarok.
A tanácsadó, e faktorok fontosságának elemzése után kijelenti, hogy miniszterének két
lehetősége van: továbbítani a JCS véleményét a kereskedelmi minisztériumnak, rájuk bízva,
hogy ez alapján, mindent mérlegre téve előnyös-e a megállapodás, vagy pedig újra visszautal-
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ni az ügyet a vezérkari főnökség elé, hogy az ITT által felhozott érvek fényében fontolják
meg újra álláspontjukat.231
A tény, hogy e feljegyzés az utolsó dokumentum a témával foglalkozó JCS-iratok között, mutatja, hogy az ügy nem került vissza harmadszor is a vezérkari főnökök elé. Döntésük
véglegesnek bizonyult. Ohly feljegyzése másrészt közvetve azt is elárulja: az amerikai kereskedelmi minisztérium még október 14-én sem kapta meg a választ július 12-i kérdésére…
Amikor a hivatalos – negatív – válasz végül elkészült, Sosthenes Behn, az ITT elnöke
elérte, hogy a vállalatot ne értesítsék hivatalosan a döntésről addig, amíg nem volt módja találkozni az érintett minisztériumok képviselőivel.232 Behn 1949. november 15-én kereste fel a
State Departmentet, és a JCS-hez is eljuttatott memorandum érveit hangoztatta a szerződés
védelmében. A megbeszélésen a külügy illetékesei rámutattak, hogy a megállapodás aláírásának kérdésében az ITT-nek kell a végső döntést meghozni a vezérkari főnökség véleményének tükrében. Az alapvető kérdés véleményük szerint a technikai információk átadásának
ügye, de ebben a külügyminisztérium nem illetékes. Behn előadta, hogy az ITT mindig igyekezett hasonló ügyekben a minisztérium útmutatása szerint eljárni és ezért többször is megismételte a kérdést – hangsúlyozva, hogy teljesen őszinte választ vár –, hogy a State
Department álláspontja szerint ki kellene-e vonulnia a vállalatnak Magyarországról. A jelenlévő tisztviselők erre kifejtették, hogy „bár valóban származnának bizonyos átmeneti előnyök
abból, ha a cég megtartaná magyarországi érdekeltségeit, úgy érzik, hogy az amerikai üzleti
érdekek és a jelenlegi magyar rezsim közötti őszinte együttműködésre igen kevés esély van,
és egyértelműnek tűnik számukra az, hogy a magyar kormány nem kötné meg a megállapodást, ha abból nem származnának jelentős előnyei.” Behn távozásakor közölte: az elhangzottakat úgy értelmezi, hogy a State Department szerint az ITT-nek ki kellene vonulnia
Magyarországról. További szándékait azonban Behn nem tette egyértelművé.233
Az ITT első emberének személyes washingtoni látogatása mutatja, hogy a vállalat vezetősége nagy hangsúlyt fektetett a kérdés megoldására. Ekkor azonban már késő volt bármiféle további próbálkozásra. A szerződés júniusi elfogadása óta bekövetkezett magyarországi
fejlemények hatására ekkorra már csakis az ügy erőszakos felszámolására maradt lehetőség.
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Thompson to Campbell, 14 Nov. 1949. NARA RG 59 CDF 45-49, 864.75/11-1449 (Llewellyn E. Thompson:
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2.) A magyar államapparátus szintje: várakozástól a leszámolásig
Az állam- és pártapparátust a tárgyalások befejeződése után az egyre feszültebb várakozás
jellemezte, aminek a hatóságok látható jelét is adták. Mégis, több dokumentum tanúskodik
arról, hogy a színfalak mögött a vezetés szinte a végsőkig bízott a szerződés aláírásában.
1949. július elején, egy hónappal a szerződés véglegesítése után Radó Zoltán Geigeren
keresztül megüzente a New York-i anyavállalatnak, hogy „a szerződés aláírásával tovább ne
várjanak, hanem nyilatkozzanak, hogy azt az általunk javasolt formában elfogadják-e, vagy
sem. További tárgyalásokat nem tartanék egyáltalán célszerűnek.” Robert Vogeler ezután
telefonon közölte Geiger Imrével, hogy az ISEC igazgatósága a maga részéről a szerződést
elfogadja, azonban még tárgyalásokat folytatnak az amerikai kormánnyal, hogy a megállapodásban vállalt kötelezettségeiket valóban megadhassák. Vogeler kijelentette, hogy kormánya
nem fogja az ISEC kérését elutasítani, ezért úgy hiszi, 2–3 héten belül bejelentheti a szerződés
hivatalos jóváhagyását.234
Amikor ígéretük ellenére az amerikaiak aláírása a washingtoni procedúrának köszönhetően már két hónapja késett, Vogeler Budapestre utazott, hogy megnyugtassa a magyar
kormány képviselőit és az egyre inkább aggódó Geigert. (Miután Pinkney a MAORT amerikai tisztviselőinek letartóztatása után 1948 őszén sietősen távozott,235 Vogeler lett a hivatalos
magyarországi ISEC-megbízott. Azonban mivel Ausztriában és Csehszlovákiában is képviselte a vállalat érdekeit, Bécsben lakott, és Budapestre csak szükség esetén utazott. Az anyavállalat képviselői közül egyedül Edgar Sanders pénzügyi ellenőr tartózkodott állandóan az
országban.)
Vogeler rövid budapesti tartózkodása során felkereste Radó Zoltánt,236
„és előadta – így Radó feljegyzése –, hogy azért jött el Bécsből, hogy személyesen is
elnézést kérjen azért, hogy a szerződés ratifikálása az ISEC részéről még nem történt
meg. Hangsúlyozta, hogy az ISEC igazgatósága a szerződést változatlan formában jóváhagyta. A washingtoni külügyminisztérium adminisztrációs hibájából a szerződés
szövege csak elkésve jutott az amerikai hadsereg-haditengerészet-légierő közös parancsnokságához,237 aki hozzájárulását az információk kiadásához még nem adta meg.
Vogeler közlése szerint kizárólag a szerződés „C” mellékletében szereplő vakleszálló
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Radó feljegyzése Karczagnak, 1949. júl. 8. MOL XIX-F-9-d 22. d.
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készülék műszaki adatainak közlése ellen emelnek az amerikai katonai hatóságok kifogást, de azt hiszi, hogy ha ezt akár mint navigációs berendezéseket, akár mint kereskedelmi vakleszálló készülékeket tüntetnék fel a szerződésben, akkor az akadályok
elháríthatók lennének. […] Vogeler hangsúlyozta, hogy Behn ezredes238 a szerződés
aláírását a legnagyobb mértékben szorgalmazza és teljes mértékben tudatában van
annak, hogy saját kezdeményezésükre létrejött megegyezésnek az elhúzódása a másik
félre kedvezőtlen benyomást tehet.”239
Bécsbe való visszatérése után nem sokkal, augusztus közepén a New York-i központ
utasította Vogelert, hogy ismét utazzon Budapestre, és ezúttal maradjon ott huzamosabb ideig,
hogy lehűtse a kedélyeket. Ez alkalommal azonban beutazása eddig nem tapasztalt nehézségekbe ütközött, ugyanis vízumát több hét várakozás után sem kapta meg. Geiger tájékoztatta
Vogelert, hogy információi szerint a késedelemben szerepet játszik az, hogy a magyar kormány más nyugati vállalatokkal (Philips, Ericsson)240 is tárgyalásokba kezdett.241 Talán nem
elhanyagolható szempont az sem, hogy ekkor ért végső szakaszába a Rajk-ügy. Lehetséges,
hogy erre az időszakra távol akarták tartani az amerikait a magyar hatóságok.
Már szeptember közepe is elmúlt, amikor Radó Zoltán a következő feljegyzést intézte
feletteséhez, Zsofinyecz Mihály242 nehézipari miniszterhez:
„A Pénzügyminisztériumból Sulyok államtitkár elvtárs néhány nappal ezelőtt felhívta
a figyelmemet arra, hogy Gerő miniszter elvtárs több ízben sürgette a Standardmegállapodás lezárását. Említettem neki, hogy ebben az ügyben […] Vogeler már kb.
6 héttel ezelőtt kérte beutazási engedélyét, amit a mai napig sem kapott meg. Sulyok
elvtárs Vogeler beutazását a maga részéről szükségesnek tartja. Miután a részünkről
történt többszöri intervenció nem járt eredménnyel, kérem Zsofinyecz elvtársat, hogy
fentnevezett beutazását a KEOKH-nál243 […] megsürgetni szíveskedjék.”244
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A feljegyzés információi alapján egyértelmű, hogy a legfelsőbb szinteken (Gerő) is feszülten várták a Standard-szerződés létrejöttét. Ezt támasztja alá az is, hogy ugyanezekben a
napokban Sulyok is készített egy összefoglalót, amely az ISEC-kel folytatott tárgyalásokat és
a jelenlegi helyzetet summázza.245 Mivel ez utóbbi dokumentum a központi pártiratok között
található, elkészülte nyilvánvalóan arra utal, hogy Sulyoktól „magas helyről” kértek tájékoztatást a Standard ügyében.
Több jel is arra utal, hogy a magyar vezetés bízott a szerződés ratifikálásában. Farkas
Mihály honvédelmi miniszter titkári iratai között elfekszik egy, a szovjet fegyveres erők miniszteréhez intézett levél, amelyben a magyar fél különböző hadianyag-gyártási szabadalmakat igényel a Szovjetuniótól. A „híradó anyag” kategóriánál az igényelt licencek felsorolása
után megjelölik azokat a magyar gyárakat, amelyek a kért berendezéseket gyártani fogják.
Ezek között a második helyen szerepel a Standard Villamossági Rt. (a negyediken pedig leányvállalata, a Telefongyár). „Angol [sic!] érdekeltség, a magyar kormány ellenőrzése alatt.
A vállalat igen nagy tapasztalattal rendelkezik katonai rádiókészülékek gyártása tekintetében”
– jelenti ki az irat.246 Ezek szerint tehát a pártvezetés a Standardet még a szerződés létrejöttével is katonai szempontból megbízható gyártóhelynek tekintette!
A 10 főnél többet foglalkoztató üzemek államosításának előkészítése 1949. második
felében nagy léptekkel haladt előre. (Ez már kiterjedt az 1948-as államosítás által megkímélt
külföldi tulajdonra is.) Az előkészületek során keletkezett dokumentumokból is egyértelmű,
hogy a Standardet – az ISEC-kel kötött megállapodásnak megfelelően – valóban ki tervezték
vonni az államosítás alól! A Titkárság részére készülő előterjesztés különböző verzióinak datálása problémákba ütközik, de az bizonyos, hogy az 1949. szeptember 14-i változat tartalmazza a következő kitételt: „A Standard-del folytatott tárgyalásokon olyan megállapodástervezetet fogadtunk el (a megállapodás még nincs aláírva), amely a technikai segítségnyújtás
biztosítása ellenében a Standard-et és a Telefongyárat a szerződés tartamára mentesíti az államosítás alól.” Eszerint annak ellenére, hogy a szerződéstervezet elfogadása óta három és fél
hónap telt el, a bizalom még mindig élt az MDP-központban. Természetesen azért a türelmetlenség jelei is megmutatkoztak, ezt illusztrálja a kézzel a lap szélére írt beszúrás: „Hogy áll a
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Standarddel? Sulyok”.247 A háttérben ekkor már dolgoztak a megállapodás elvetését és az ügy
„felszámolását” szorgalmazó erők is, azonban ezek egyelőre még nem kaptak teret.
Vogeler végül Rajk bírósági ítélethirdetésének előestéjén kapta meg beutazási vízumát, ami korántsem volt jó ómen, már csak a volt belügyminiszter perében szereplő, amerikai
imperialista ügynökökre vonatkozó kitételek miatt sem. Az ISEC megbízottja végül 1949.
szeptember 30-án utazott Magyarországra, mely ország „vendégszeretetét” ezután egészen
1951 áprilisáig folyamatosan élvezhette.
Az anyaház tisztában volt a helyzet tarthatatlanságával, ám amint a fentiekből kiderül,
nem rajtuk múlt a késedelem. Hogy mindennek ellenére megpróbálják jelezni jóhiszeműségüket és megőrizni a magyarok bizalmát, a cég különböző gesztusokhoz folyamodott. A New
York-i központ lépéseket tett egy komplett televíziós adóállomás Magyarországnak történő
leszállítása érdekében.248 Ez a technológia a szerződéstervezetben is szerepelt, és az ITT nyilván arra számított, hogy a magyar fél értékelni fogja a hőn áhított berendezést.249
Szintén gesztusként értékelhető az, hogy Vogeler – főnökei jóváhagyásával – engedélyezte, hogy a Standard Rt. tárgyalásokba kezdjen egy törökországi telefonközpontmegrendelés ügyében.250 Törökország elvileg nem tartozott a budapesti Standard exportterületei közé, azonban az amerikaiak ezzel is érzékeltetni kívánták pozitív hozzáállásukat.251
Ehhez hozzájárult még az is, hogy a megállapodás véglegesítése óta megindult a műszaki információk átadása, részben olyan berendezésekre vonatkozóan, amelyek a megállapodásban is szerepeltek.252 Bár természetesen ez az információáramlás korlátozott volt, néhány
kért technológiához így szerződés nélkül is hozzájutott a budapesti Standard, aminek gesztusértéke vitathatatlan.
Mindezek a lépések azonban nem helyettesíthették magát a megállapodást, amelynek
hivatalos jóváhagyása továbbra is késett, és amelynek hiánya minden érintett felet egyre növekvő idegességgel töltött el. A helyzet tarthatatlanságát érzékelve Vogeler találkozót kért
Sulyoktól. A pénzügyi államtitkár utalást tett arra, hogy az eltelt hosszú idő miatt a magyar
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kormány már nem is biztos, hogy kívánja a megállapodást és újra be kell majd nekik terjeszteni az amerikai jóváhagyás után. Sulyok kérdésére Vogeler 1949. november 30-át jelölte meg
végső határidőnek és javasolta, hogy eddig a dátumig a felek „a megállapodás szellemében”
járjanak el. Ez annál is inkább érdeke volt, mert az amerikai gesztusok ellenére a magyar fél
nem tartotta magát az egyelőre aláíratlan szerződésben foglalt vállalásaihoz, ami a Standard
Rt-nél finanszírozási- és nyersanyagproblémákat eredményezett. A határidő megjelölésének
másik oka Vogeler saját biztonsága volt: a következő fejezetben részletezett körülmények
miatt Vogeler szükségét érezte, hogy minden eshetőségre felkészülve biztosítson magának
egy ürügyet (az „aláírt” szerződésért „el kell mennie” Londonba) az ország elhagyására.253
A megbeszélteket az ISEC képviselője levélben is rögzítette, amelyben újra kifejezte
sajnálatát a késedelem miatt, hozzátéve, hogy „egyáltalán nem számítottunk arra, hogy kormányunk jóváhagyása ilyen indokolatlanul hosszú időt fog igénybe venni”.254
A Nehézipari Minisztérium illetékesei is egyre türelmetlenebbé váltak. Az intézmény
iratai között fennmaradt egy datálatlan, ám egyértelműen 1949 őszén íródott, „Radó elv.” feliratú dokumentum, amely 16 pontba foglalva vázolja a Standardnál végrehajtandó személyi és
szerkezeti változtatásokat.255 Ez a lista, amely vélhetően Karczag elképzeléseit tükrözi, semmilyen utalást nem tartalmaz a gyár tulajdonosaira vagy a velük kötendő megállapodásra. Az
irat azt mutatja, hogy a minisztérium nem kívánt többet az amerikai jóváhagyásra várni, hanem a szükségesnek tartott lépéseket már saját hatáskörükben tervezték végrehajtani.
A pártapparátus szintjét tekintve az ügy 1949. október 11-én jutott alakulásának utolsó
lépcsőfokára. Ekkor jelenik meg ugyanis a felső vezetés dokumentumai között először a kérdés erőszakos lezárásának igénye. Ezen a napon Karczag nehézipari államtitkár Friss Istvánnak írott levelében kifejtette: „Bizonyosra vehető, hogy a Standardnél rendszeres szándékos
szabotázs folyik, és hogy az amerikaiak a szerződés aláírását, illetve annak betartását nem
akarják komolyan. Céljuk a szerződés körüli huzavonával nyilvánvalóan az, hogy az amerikaiaknak ki-be járása legyen Magyarországon. A Standardnél rendet teremteni – véleményem
szerint – másként nem lehet, mint ha a vállalat vezetését kézbevesszük és ugyanakkor a Standard-ügyet rendészetileg is felgöngyölítjük.”256 Ezután a pártiratok között októbernovemberből már nem is találunk a témával foglalkozó feljegyzéseket, hanem csak decemberből, amelyek viszont már a „rendészeti felgöngyölítés” részleteivel kapcsolatosak. Bár
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Karczag igen határozott formában fejtette ki véleményét, bizonyos – a következő fejezetben
tárgyalt – jelekből arra lehet következtetni, hogy az ügy hatósági felszámolásával, illetve annak mikéntjével kapcsolatban a legfelső vezetés álláspontja ekkor még nem volt ilyen egyértelmű.

3.) A Standard-gyár szintje: üzemi viszonyok és Geiger Imre helyzete
A magyar fél a szerződéstervezet amerikai ratifikációja előtt nem kezdte meg a vállalt feltételek teljesítését, ami azt eredményezte, hogy a gyár helyzete sem javulhatott jelentősen. A finanszírozási problémákkal küzdő vállalat vezetője, Geiger Imre azt tapasztalta, hogy
erőfeszítései ellenére sem tekintenek rá bizalommal az apparátus tagjai, és emiatt egyre kilátástalanabbnak látta helyzetét.
Sulyok Béla egyik feljegyzéséből kiderül, hogy Geigerrel kapcsolatban már 1948-ban
„gyanús körülmények merültek fel. Ennek ellenére, mivel igen kiváló szakember, s az amerikaiak bizalmát is bírja, akiktől a licenciákra szükségünk volt, nem nyúltunk hozzá és csupán
megfelelő bizalmi embereket helyezett be a Nehézipari Minisztérium a Standardbe.”257
Ez a folyamat 1948 januárjában kezdődött, amikor Nyemecz Lajost258 kiküldték a
Standardhez személyzeti igazgatói állásba,259 ám őt még ugyanazon év decemberében Pollák
Miklós260 váltotta fel üzemigazgatói minőségben.261 Pollák helyébe azonban 1949 nyarán
Farkas János262 lépett, immár vezérigazgató-helyettesként. Farkas érkezése egy újabb amerikai engedményként is felfogható, hiszen a magyar kormány hivatalosan csak a szerződés aláírása után jelölhetett volna vezérigazgató-helyettest. A békesség kedvéért azonban az ISEC
beleegyezett, hogy a kormány által delegált személy már korábban elfoglalhassa pozícióját.263
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Látható, hogy a „munkáshatalom” képviselői fokozatosan egyre magasabb tisztségeket
töltöttek be a vállalatnál és egyre nagyobb befolyáshoz jutottak. Geigernek 1949 nyaráig többé-kevésbé sikerült megőriznie önállóságát, azonban Farkas megérkezte után már gyakorlatilag minden lépését jóvá kellett hagyatnia „helyettesével”. Ennek ellenére igyekezett jó
viszonyt fenntartani Farkassal: tág jogkört biztosított neki és többnapos szabadságai idejére
teljesen rábízta a gyárat.264
Nem csak a legfelsőbb vezetésbe helyezett azonban a párt „megbízható” embereket.
Így került a GRÜ által letartóztatott Domokos főkönyvelő helyére központilag kiküldött utódja (Perényi) is, akinek viszont a dokumentumok tanúsága szerint „szakértelme nem volt tökéletes”, így a vállalatnál „egészen durva könyvelési hibák” jelentkeztek.265 A Nehézipari
Minisztérium ezenkívül alacsonyabb beosztású kádereket is beépített az üzem különböző
pontjaira. 1949 szeptemberében pl. Edgar Sanders arról számolt be Vogelernek, hogy Geiger
„kapott egy második titkárnőt, aki szemmel tartja”.266 A beépített emberek tevékenységével a
következő fejezetben bővebben foglalkozom.
Emellett május óta a párt fokozott figyelemmel kísérte a gyár belső működését, amit a
Nagybudapesti Pártbizottság képviseletében Apró Antalné személyesen jelentett be egy üzemi
értekezleten.267 Geiger ezzel kapcsolatban többször is örömének adott hangot. Erre részben
valóban lehetett is oka, hiszen a párt közbenjárása csakugyan sokat segíthetett volna a gyár
nyersanyag- és hitelellátottságán. Valójában azonban a fokozott pártellenőrzés tudata a vezérigazgató számára inkább egy újabb nyugtalanító tényező lehetett. Ráadásul Farkas János érkezésével körülbelül egy időben új párttitkár is érkezett az üzemi pártszervezet élére Lopusán
András személyében.268 Geiger nyilvánvalóan sejtette, hogy Lopusánt kifejezetten a gyáron
belüli pártellenőrzés megerősítésének céljával küldték ki a vállalathoz.
A gyárban tulajdonképpen egy párhuzamos, Geigertől jóformán független és gyakorlatilag ellene dolgozó struktúra kezdett kiépülni, melynek kulcsfigurái Farkas (illetve elődei) és
a gyári párttitkár voltak. Ez a szervezet konspiráltan működött és fő célja az általuk gyanúsnak ítélt elemek (vagyis Geiger, Kozma és egyéb „régi” vezetők) megfigyelése, valamint a
gyáron belüli folyamatok befolyásolása volt. Ez 1949. november elejére már odáig jutott,
hogy Farkas bizalmas feljegyzésben tájékoztatta a párttitkárt a gyár – általa elgondolt(!) – új
műszaki szervezetének kialakításáról. „[…] A kérdést a legszigorúbban bizalmasan kell ke264
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zelni. Erről csakis Lopusán elvtárs, a vállalatvezető (értendő Farkas) és közvetve a pártkáderes tudhat […]” – szól a vezérigazgató tudta nélkül készült irat.269
Geiger természetesen érzékelte a körülötte zajló változásokat. Ezek a tényezők egyre
növekvő idegességgel töltötték el. Nyilvánvaló volt számára, hogy a bizalmi válság fő forrása
a megegyezés amerikai jóváhagyásának hiánya, ám igyekezett minden tőle telhetőt megtenni
a helyzet megfordítására. Geiger, aki eddig is szívvel-lélekkel a vállalatért dolgozott, most
megkettőzte erőfeszítéseit a cég érdekében, hogy elnyerje a párt bizalmát. A különböző üzemi
értekezletek dokumentumai és a gyári feljegyzések tanúskodnak tevékenységéről. Irányításával ebben az időszakban vezették be a gyárban például a gyártási terminusok automatikus
ellenőrzését és nyilvántartását, a minőség-ellenőrzés legmagasabb fokát biztosító mérnöki
ellenőrzést, az éppen gyártásban lévő cikkek önköltségét és az egyes műhelyek hatékonyságát
mutató automatikus költségellenőrzést, stb.270 Ezenkívül számos más intézkedést is életbe
léptettek,271 melyek célja a termelés racionalizálása, gördülékenyebbé tétele volt. Geiger személyzeti változtatásokat is eszközölt, hogy a lehető legmegfelelőbb ember kerüljön az egyes
gyári pozíciókba.272 Az elvégzendő változtatásokról 1949 júliusában 20 oldalas, részletes
munkaterv készült a határidők és felelősök megjelölésével.273
Az eredmények sem maradtak el. 1949 augusztusában egy üzemi ankéton Geiger bejelentette, hogy „ezidőszerint gyártmányaink minőségében ott tartunk, hogy megrendelőink,
saját szerelő személyzetünk és műszaki embereink véleménye szerint elértük a háború előtti
színvonalat. Természetesen ezzel nem érjük be, mégis meg kell állapítanunk, hogy ez nem
kevés, mert gyárunk a háború előtti időkben is a nemzetközi igényeknek megfelelő minőséget
tudott nyújtani.”274 Az automata telefonközpontok tekintetében az 1945. előtti legmagasabb
szint négyszeresére növelte a vállalat a termelést, és közben több, addig soha nem gyártott
cikk előállítására is berendezkedtek. Emellett a Standard a legjobb úton volt éves tervének
túlteljesítése felé.275 Bebrits Lajos276 közlekedési- és postaügyi miniszter egy gyárlátogatáson
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meg is jegyezte, hogy „bár legalább még 10 így megszervezett gyárunk lenne, akkor előrébb
tartanánk.”277
A jó eredmények ellenére Geiger nem érezte a rá nehezedő nyomás enyhülését. Bár erről nem maradtak fenn közvetlen dokumentumok, a vezérigazgató egy idő után nyilvánvalóan
észlelte a közvetlen környezetében ellene folyó munkát. Vogelerrel közölte is Geiger, hogy
úgy érzi, folyamatosan kémkednek utána.278 A gyári iratokban és az üzemi értekezletek jegyzőkönyveiben nincs utalás arra nézve, hogy Geigerrel bármikor is nyíltan konfrontálódtak
volna belső ellenfelei, bár Sulyok Béla egyik feljegyzése szerint „Geigert […] az ottani pártszervezet több konkrét ügyben devazuálta [sic!]”.279 A vezérigazgató tudomására jutott az is,
hogy Farkasék nekiláttak egy ellene szóló dokumentáció összeállításának, melynek grafikonjai Geiger „káros” tevékenységét mutatták volna ki.280 Az is ismeretes, hogy Adorján Tibor –
a gyárba korábban kirendelt állami ellenőr, akit Pollák érkeztével visszarendeltek – többször
is figyelmeztette Geiger Imrét, hogy ha meghiúsul a megállapodás, akkor a „Standard-ügy
politikai kérdés lesz, és [Geigernek] vannak rosszakarói, úgyhogy nem sok jóra számíthat.”281
Igen kellemetlenül érintette Geigert a gyár egyik vezetőjének, Dr. Blum Erzsébetnek
disszidálása. Blum 1949. június végén utazott ki Londonba azzal a hivatalos megbízatással,
hogy az ottani Standard vállalattól begyűjtse és Budapestre küldje az új típusú adócsövek
gyártási rajzait. Ez a feladat hosszabb időt vett igénybe, mivel az anyag összegyűjtése után az
elküldött rajzokat itthon még összehasonlították a gyárban már meglévő rajzokkal és ez alapján kérték a további kiegészítéseket Blumtól levélben. A mérnöknő meghosszabbított tartózkodási engedélye augusztus 25-én járt le, azonban ő maga nem utazott haza, Angliában
maradt.282 Természetesen senki nem tudott Blum disszidálási szándékáról, de Geigerre (és a
kiutazást engedélyező Radóra) mégis igen rossz fényt vetett az eset, mivel az ő javaslata alapján jelölték ki a mérnöknőt a feladatra.283
Mivel helyzetét egyre kilátástalanabbnak ítélte, a szerződés aláírása pedig egyre késett,
Geiger Imre több alkalommal személyesen fordult a pártvezetéshez saját helyzetének tisztázása végett. Először Sulyok Bélát kereste fel. Sulyok feljegyzése szerint „mint a Standard ügyek
intézőjéhez, [Geiger] hozzám is eljött és segítséget kért. Én őt a Párthoz utasítottam, és […]
ben Svédországban, Norvégiában és Izlandon követ. „Bebrits Lajos” Magyar Életrajzi Lexikon 1000–1990.
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azt hiszem, Aprónéval beszélt is. Bizonyos segítséget ígértek neki és […] kapott is, de csak
formális jellegűt.”284 Sulyoknál tehát nem járt sikerrel Geiger, ezért legközelebb egyenesen
Vas Zoltánhoz, az Országos Tervhivatal elnökéhez fordult problémájával. Geiger ekkor már
elkeseredésében azt kérte Vastól, hogy mentsék fel vezérigazgatói beosztásából és helyezzék
át egy másik vállalathoz vagy alacsonyabb beosztásba. A Tervhivatal elnöke azonban azt felelte neki, hogy jól végzi a dolgát és maradjon a helyén.285
Geiger ezzel magára maradt, és egyetlen esélyét immár csak abban látta, hogy a szerződést végül mégis aláírják az amerikaiak. Ebbéli reményét gyakran hangoztatta is például
üzemi értekezleteken, kiemelve, hogy milyen kedvező helyzetbe fog kerülni a vállalat a megegyezés ratifikálása által.286
Amikor azonban Vogeler 1949. szeptember 30-án Budapestre érkezett, és a szerződés
még mindig nem volt a kezében, Geiger Imre minden maradék reménye szertefoszlott, és elhatározta, hogy disszidál. Szándékában az is megerősítette, hogy észrevette: immár nem csak
„munkatársai” szimatolnak utána, hanem a gyáron kívül is megfigyelik, követik.287
Geiger valójában már jó ideje foglalkozott a disszidálás gondolatával. Amikor 1948
novemberében Behn másodszor jött Magyarországra tárgyalni és Geiger vezérigazgatóvá történő előléptetése már megtörtént, Geiger kifejezésre juttatta, hogy új pozíciójának nem tud
tiszta szívből örülni. Elmondta Vogelernek és Behnnek, hogy attól fél, ha bármi probléma lesz
a gyár körül, őt fogják kikiáltani bűnbaknak, mert nem tartozik a „lelkes kommunisták” közé.
„Lesz egy nagy per, – jósolta Geiger – és börtönbe kerülök”. (Geiger megdöbbentően pontosan látta végzetét, és nyilvánvalóan az akkor aktuális MAORT-per vádlottjainak példája lebegett a szeme előtt, valamint a GRÜ nyomozása is óvatosságra intette.) A magyar
vezérigazgató kérte feletteseit, hogy segítsenek neki inkább egy Magyarországon kívüli ITTleányvállalatnál elhelyezkedni. Az amerikaiaknak akkor azzal sikerült megnyugtatnia Geigert,
hogy most a magyar kormány hívta tárgyalni őket, így valószínűleg megegyezésre törekszenek. Ha majd tényleg nagy gondba kerül, segítenek neki kijutni, és Londonban kap egy állást.288
A következő alkalom, amikor komolyan felmerült Geiger Imre disszidálása, már az
1949. tavaszi szakértői tárgyalások folyamán volt. Március végén az amerikai delegáció rövid
időre hazautazott, hogy Behnnel konzultáljanak a tárgyalások állásáról. Geigerrel abban álla284
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podtak meg, hogy velük tart, és ha New York az eddigiek alapján kedvezőtlennek ítéli a megegyezés lehetőségét, Geiger már nem is tér vissza Magyarországra. Ekkor Geigernek igen
kellemetlen élményben volt része, ugyanis a MDP-tagsága miatt nem engedték be az Egyesült
Államokba, lévén olyan pártnak a tagja, amely az államrendet erőszakkal akarja megdönteni.
Annak idején, az MDP létrejöttekor az eredetileg SZDP-tag Geiger Pinkneytől kért tanácsot,
mert nem akart az amerikaiak előtt úgy feltűnni, mint egy kommunista szervezet tagja.
Pinkney javaslatára az akkori amerikai követhez, Chapinhez fordultak, aki azt mondta, hogy
sokkal fontosabb, hogy Geigernek Magyarországon biztos legyen a helyzete a Standard igazgatójaként, ezért tartsa meg párttagságát, és ő elhelyez a követségi irattárban egy feljegyzést,
amelyben igazolja Geiger lojalitását és hogy párttagságát a szükség szülte. Amikor azonban
1949 tavaszán Geiger erre a feljegyzésre hivatkozott, a követségi tisztviselő közölte vele,
hogy a levél valóban megvan, de azt „akár Truman elnök is írhatta volna,” ilyen esetben akkor
is csak az amerikai igazságügy-miniszter adhat engedélyt, aminek megszerzése viszont legalább egy hónapba telik. Így Geiger csak Londonig utazott a delegációval és ott várta be, míg
a többiek visszatérnek New Yorkból. Mivel a bizottság kedvező hírekkel érkezett vissza, végül mindnyájan visszautaztak Budapestre.289
A szerződés amerikai jóváhagyására való várakozás hónapjai során Vogeler folyamatosan nyugtatgatta Geigert, azonban amikor már október is elérkezett és a megegyezésről még
mindig nem volt semmi hír, a magyar igazgatót már nem lehetett visszatartani. A Standard
vezetője, aki ekkorra már teljesen kibillent lelki egyensúlyából, egy félreeső budai étteremben
könnyek között közölte Vogelerrel, hogy értse meg, képtelen tovább várni. Az amerikai ezt
tudomásul vette. Geiger kérdésére Vogeler közölte, hogy az igazgató és családja kijutását
anyagilag támogatni fogja, de a kijutás módját Geiger maga próbálja megtalálni.290
Geiger először egy dunai hajón való disszidálás lehetőségéről szerzett tudomást. Ez fejenként 30.000 Ft-ba vagy 500 $-ba került volna, amelyet Vogeler vállalt is. A lehetőség
azonban ismeretlen okokból meghiúsult. Ezután újabb alkalom adódott a törökországi üzleti
tárgyalások képében, ahova a Standard Rt-nek hivatalos képviselőt kellett küldenie. Geiger
igyekezett elérni, hogy ő legyen a kiküldött, mivel az út kiváló alkalmat nyújtott volna az ország biztonságos elhagyására. A gyári pártszervezet jóvá is hagyta Geiger kiutazását, azonban
útlevelének kiadása egyre késett. Végül kiderült: a Nehézipari Minisztérium közbenjárására

289

Geiger sk. vallomása, 1949. nov. 15. BFL-Standard V-600/1, 88. és Vogeler sk. feljegyzése, d. n. V-600/7,
321–324.
290
Interview with R. Vogeler, 31 May 1951. NARA RG 59, Entry A1 3083, Vogeler Interviews, pp. 62–63 és
Geiger sk. vallomása, 1949. nov. 19. BFL-Standard V-600/1, 104.
71

mást jelöltek ki az útra.291 Karczag államtitkár egy feljegyzésében így fogalmazott: „Véleményem szerint helyes, ha Geiger nem utazik Törökországba. A török rendelést más is le tudja
tárgyalni.”292 A leszámolást már októberben szorgalmazó államtitkár nem kívánta Geigert
futni hagyni.
Ezzel Geiger saját lehetőségei bezárultak. A vezérigazgató ezért ismét Vogelerhez fordult, hogy legyen segítségére immár a szökés megszervezésében. Az amerikai vállalkozott is
erre. Az ő közbenjárásával létrejött disszidálási kísérlettel, amely 1949. november 10-én zajlott le, a következő fejezetben foglalkozom részletesen.

A Standard-ügy három szintjén zajló folyamatok áttekintéséből egyértelmű, hogy 1949 október-novemberére a kérdés erőszakos befejezése az aktuális helyzetben gyakorlatilag elkerülhetetlenné vált. Az amerikai Egyesített Vezérkari Főnökség elutasította a megállapodást, a
magyar pártvezetés elvesztette a türelmét, Geiger vezérigazgató pedig illegális kísérletet tett
az ország elhagyására. E tényezők fennállása külön-külön is a szerződés meghiúsulását eredményezte volna, ráadásul itt mindhárom összetevő egyszerre állt fenn. A Standard-ügy története ezzel tisztán belügyi kérdésként folytatódott. Az ügy operatív vetületével a következő
fejezetben foglalkozom.

E) Értékelés
Látható tehát, hogy a budapesti Standard Villamossági Rt-hez kötődő megállapodás, ez a világpolitikai jelentőségét tekintve kicsi, de egyedülálló volta miatt mégis jelentős kelet-nyugati
megegyezési kísérlet bíztató kezdetek után kudarcba fulladt. A konkrét események vizsgálata
után sok tanulsággal jár, ha a felek szándékait, motivációját is elemezzük.

1.) Az ITT céljai
Az ITT és leányvállalata, az ISEC eljárásának értékelésénél mindig szem előtt kell tartani azt
a tényt, hogy profitorientált üzleti vállalkozásokról volt szó. Az ITT tehát a Standardra üzleti
szempontok szerint tekintett és döntései is ilyen alapon születtek.
A Standard Villamossági Rt. és leányvállalatainak ügye az ITT számára nem politikai
ügy, hanem egy 7 millió dollár értékű befektetés megmentésének kérdése volt. A Vasfüggöny
mögötti országok államosítási gyakorlatát látva a vállalat kapva kapott az alkalmon, hogy
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legalább magyarországi beruházásait valahogyan megőrizhesse. A legkézenfekvőbb megoldás
természetesen az eladás lett volna, mivel a térség politikai okok miatt üzleti szempontból egyáltalán nem volt kívánatos, mint azt az elvetett Telcom Plan is mutatja. A magyar kormány
azonban nem kínált elfogadható vételárat a vállalatért, így más megoldásra volt szükség.
A New York-iak ekkor a legkisebb rossz elve alapján inkább beleegyeztek a magyar
féllel kötendő megállapodásba. Mint a fentiekből látható, megpróbáltak egy olyan középutat
találni, melynek révén a magyarok a rendelkezésükre állónál modernebb technológiához juthattak volna, viszont nem annyira modernhez, ami már komoly katonai potenciált jelenthetett
volna a szovjet tömb számára.
Látható, hogy az ITT igyekezett mind az amerikai, mind a magyar kormány kedvében
járni. A szerződés kudarca egyáltalán nem a cégnek volt köszönhető, mivel az jelentős anyagi
veszteséget okozott számára. A fennmaradt amerikai dokumentumokból is világosan leszűrhető az ITT vezetésének csalódottsága a JCS elutasító döntése miatt.
Ugyan az elkövetkező perben a kommunista propaganda egyértelműen az USA „imperialista háborús törekvéseinek” eszközeként állította be az ITT-t, az adatok tükrében nem látszik elképzelhetetlennek, hogy a szerződés létrejötte esetén a New York-iak itt-ott még saját
országuk előírásait is igyekeztek volna „lazábban értelmezni” egy-egy esetben, ha az üzlet
további fenntartása megkívánta volna.
Anthony Sampson az ITT-ről írt könyvében (The Sovereign State)293 az „állam az államban” jelzővel illeti a vállalatot annak nagy hatalma és későbbi botrányai miatt. A Standard
esete ennek pontosan ellenpéldáját nyújtja: az ITT, bár nem volt rá kötelezve, kikérte az amerikai állami szervek véleményét, és sem pozitív reakciót nem tudott tőlük elérni, sem pedig
állásfoglalásukkal ellenkezőleg nem kívánt cselekedni. A vállalat ebben az esetben kínosan
ügyelt arra, hogy az USA kormánya elvárásainak maximálisan megfeleljen.
A hatalmas ITT sem volt mindenható. A cégóriás is belátta, hogy 1949-ben, a két
ideológiailag és politikailag vezérelt tömb között lehetetlenné vált a tisztán üzleti érdek képviselete.

2.) Az USA katonai és politikai szempontjai
Az Egyesült Államok különböző kormányzati és katonai szerveinek szerepét vizsgálva megállapítható, hogy az ITT által beterjesztett szerződés-tervezet véleményezése meglehetősen
nagy bürokratikus kihívást jelentett. A dokumentumokból úgy tűnik, nem igazán volt egyér-
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telmű, mely szervnek kellene a kérdésben a végső szót kimondania és milyen szempontok
alapján. Ez minden bizonnyal annak köszönhető, hogy teljesen egyedi helyzet állt elő, amelyre nem volt bejáratott mechanizmus.
Nem világos, hogy az Egyesített Vezérkari Főnökség állásfoglalása után érdemben
megvizsgálta-e a kérdést más szerv (pl. a kereskedelmi- vagy a külügyminisztérium) is politikai vagy kereskedelmi szempontok alapján. Valószínűleg ilyen formális vizsgálatra már nem
került sor, nemcsak azért, mert nincs ilyenre utalás az iratokban, hanem azért is, mert a JCS
elutasítása után már minden bizonnyal az volt az általános vélekedés, hogy ez egy elvetélt
kezdeményezés.
1949-ben, a legélesebb hidegháborús szembenállás időszakában ugyanis a katonai
szempontok érthető módon a többi fölé helyeződtek. Ez az időszak alkalmatlan volt arra, hogy
az Egyesült Államok politikai gesztust vagy „nyitási kísérletet” tegyen a Szovjetunió felé,
főleg nem potenciálisan katonai célokra is felhasználható technológiák kereskedelmével. (Az
amerikai dokumentumok gyakorlatilag egyenlőségjelet tesznek Magyarország és a Szovjetunió közé: leggyakrabban „szovjet tömböt”, „szovjet rendszert” stb. említenek, Magyarországot alig.)
A kérdésben tehát a fennálló körülmények miatt mindenképpen a vezérkari főnökök
szava volt a döntő. A hidegháborús légkör ismeretében tulajdonképpen meglepő, hogy a JCS
nem utasította el azonnal a tervezetet. Ez minden bizonnyal Behn személyes befolyásának és
előzetes megbeszéléseinek volt köszönhető, valamint annak, hogy az ITT valóban erősen
megszűrte a szerződésbe felveendő technológiák listáját. Ezután azonban Cabell USAF vezérőrnagy kisebbségi – és elutasító – álláspontja győzött. Látható, hogy bár a többség elfogadta volna a tervezetet, az ellenvélemény felmerülése után a JCS egésze viszonylag gyorsan
magáévá tette az elutasító véleményt.
Abban, hogy a JCS ezután szilárdan kitartott álláspontja mellett, minden bizonnyal
jelentős szerepe volt az időközben bekövetkező nemzetközi eseményeknek. A Standardszerződés ügye összesítve 1949. július 14-től október 3-ig volt vezérkari főnökség előtt. Ez
alatt az idő alatt a Szovjetunió végrehajtotta első kísérleti atomrobbantását (augusztus 29., az
USA napokon belül tudomást szerzett róla,294) valamint Kínában a Népi Felszabadító Hadsereg erőinek győzelme után kikiáltották a Népköztársaságot (október 1.) Mindkét esemény a
hidegháború további éleződését jelentette, így a JCS elutasításának visszavonására nem maradt valós esély.
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Meglátásom szerint Cabell vezérőrnagy – és a véleményét magukévá tevő vezérkari
főnökök – álláspontját az Egyesült Államok nemzetbiztonsági érdekeit tekintve aligha lehet
vitatni. Ahogy az ITT-nek sem róható fel az, hogy üzleti szempontok szerint közelítette meg a
kérdést, a JCS-nek sem lehet a szemére vetni, hogy 1949-ben a III. világháború szemszögéből
tekintett az ügyre. Egyes technikai részletekben valószínűleg lehetett volna vitatkozni Cabell
álláspontjával, azonban az alapkérdések tekintetében aligha. Egy ilyen megállapodás ugyanis
végső soron nyilvánvalóan elősegítette volna a szovjet zóna távközlési iparának fejlődését
(különben nem kezdeményezik!), ami egy esetleges háborúban valóban ahhoz vezethetett
volna, hogy a Szovjetunió és szövetségesei fejlettebb eszközöket tudnak felvonultatni a NATO erőivel szemben.
A vétó ellen felhozott korabeli érvek egyike sem tűnik különösebben megalapozottnak. A Cabell helyettese által említett indok, mely szerint a kérdésben nem csak katonai
szempontokat kell figyelembe venni, kétségtelenül igaz, de az is tény, hogy pusztán katonai
alapon is bőven elegendő magyarázat volt az elutasításra. A másik említett érv, miszerint az
ITT nem adta volna át a legmodernebb technológiáit, a probléma lényegén mit sem változtat.
Mivel a magyaroknak láthatólag arra is szükségük volt, amit az ITT viszont hajlandó lett volna átadni, egyértelmű, hogy még ezek a „másodvonalbeli” berendezések is előrelépést jelentettek volna a magyar ipar számára. Hasonlóan nem állja meg a helyét az az ellenérv, hogy
más nyugat-európai cégektől úgyis beszerzi a szovjet zóna a szükséges technológiát, ugyanis
a helyes következtetés ebből nem az, hogy akkor inkább Amerika szállítsa le e szabadalmakat,
hanem az, hogy az USA-nak fel kell használnia kétségtelenül rendelkezésére álló politikai
eszközeit, hogy hasson európai szövetségeseire.
Nem véletlen, hogy az Egyesült Államok fegyveres erői közül éppen a légierő vétózta
meg a szerződéstervezetet. A korabeli amerikai hírszerző szervek közül hagyományosan a
légierő hírszerzésének (A-2) elemzései értékelték a legintenzívebbnek a szovjet háborús fenyegetést. A légierő doktrínája szerint ugyanis a háború megindítása a Kreml számára racionális lehetőség volt, és ennek bekövetkezte pusztán a szovjet vezetők szeszélyétől függött.
Bár a szovjet szándékok ilyetén értékelésével a légierő egyedül maradt az amerikai hírszerző
közösségben, az A-2 szavának mégis hitelt adott az a tény, hogy egyedül az ő előrejelzésük
bizonyult pontosnak az első szovjet atomrobbantás idejét tekintve. Az Air Force-nak ráadásul
saját tapasztalatai is voltak a szovjetekkel való együttműködésről a világháborús „LendLease” program idejéből, melynek folyamán az orosz fél állandóan a legfejlettebb berendezé-
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sek átadását és mind magasabb szintű technikai segítségnyújtást követelt.295 A US Air Forcenak a Standard Rt. ügyében elfoglalt elutasító álláspontját tehát e tények ismeretében kell értékelni.
Végső soron elmondható, hogy a szerződéstervezet vétója és ezzel a megállapodás
kudarca nem az amerikai vezérkari főnökök rosszindulatának vagy túlzott háborús pszichózisuknak köszönhető, hanem az adott időben gyakorlatilag hidegháborús törvényszerűség volt.
Egy ilyen stratégiai ágazatot érintő kelet-nyugati megállapodás létrejöttéhez akkoriban egyszerűen nem álltak fenn megfelelő körülmények.

3.) A magyar fél szempontjai és céljai
A legbonyolultabb feladat a magyar kommunista vezetés szempontrendszerének és céljainak
tisztázása az ügyben. Ezt tovább nehezíti az a tény, hogy a magyar hozzáállásban jelentős
változások következtek be 1948–49 folyamán.
A kommunisták hozzáállása a Standard Villamossági Rt-hez periodikusan hullámzó
volt. 1948 tavaszáig egy – a MAORT-hoz képest – semleges attitűd volt tapasztalható, amelyet Karczag Imre MKP államtitkár érkezésével fokozatosan egyre ellenségesebb, végül mesterséges eladósítási kísérletekkel tetőző magatartás váltott fel. Ezt újra egy engedékenyebb
periódus követte, amely a magyar részről elfogadott megállapodás-tervezetben testesült meg.
A „kegyelmi állapot” az 1949-es év második felében fokozatosan ismét rosszra fordult, és
végül visszafordíthatatlanul eltűnt.
Figyelemre méltó az a megkülönböztetett bánásmód, amiben a pártvezetés a vállalatot
még a „negatív” periódusokban is részesítette. Bár a Standard esetében is előkerültek a
„klasszikus” kommunista módszerek (eladósítás, letartóztatások), ezeket végül feladták, és
más, kíméletlenül kisajátított nyugati tulajdonú vállalatokhoz képest enyhének mondható
megközelítés volt az 51%-os részvénytöbbség megszerzésének terve is. Ezután pedig még
nagyobb engedmények következtek: a létrejövő megállapodással a magyar kormány elállt
eredeti részvényszerzési szándékától és az amerikai szabadalmak reményében vállalta a status
quo fenntartását tulajdonosi szerkezetben. Ez, tekintve, hogy 100%-ig amerikai cégről volt
szó, a korabeli világpolitikai helyzetben hatalmas és egyedülálló engedménynek számított,
melynek révén a szovjet zóna teljesen államosított gazdaságainak tengerében megmaradt volna egy kis amerikai sziget.
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Ezen óvatosságnak és fokozott kompromisszumkészségnek a körülmények ismeretében kizárólag egy magyarázata lehet, mégpedig az amerikai távközlési technológiához való
közvetlen hozzáférés lehetőségének óriási értéke. Technikailag ugyanis a keleti tömb ezen a
területen mintegy 20 éves lemaradásban volt a Nyugathoz képest.296 A magyar kormány láthatólag tehát mindent megtett, hogy biztosítsa ezen információs csatorna fennmaradását. E különleges eljárást tekintve felmerül azonban a kérdés, hogy valóban pusztán magyar igény volte az amerikai technológiák beszerzése, vagy esetleg a kommunista kormány egy kívülről ráosztott feladatot is teljesített ezzel. Csupán logikai alapon ugyanis igencsak elképzelhetőnek
tűnik, hogy valójában a Szovjetunió szorgalmazta a Standard Rt. által nyújtott lehetőség kihasználását saját érdekében. Az USA vezérkari főnöksége is ezt a lehetőséget valószínűsítette.
Az iratok között azonban alapos levéltári kutatás után sem lelhető fel semmilyen kézzel fogható bizonyíték a szovjet közbenjárásra vonatkozóan. Tarján Rezső, a magyar tárgyalódelegáció műszaki felelőse 1953-as vallomásában elmondta, hogy az igényelt technikai
információk listáját „Geiger készítette el,” (azaz a Standard szakemberei állították össze,) neki
átadta, és ő (Tarján) azt utána csak az Iparügyi Minisztérium illetékeseivel tárgyalta meg.297
Tarján vallomásában szintén beszámolt a Haditechnikai Intézet szükségletéről is, azonban
elmondása szerint a HTI-t Radó megbízására kereste meg,298 azaz a Honvédség valószínűleg
nem mint kezdeményező lépett fel a tárgyalások ügyében. Ha lettek volna szovjet elvárások,
Tarján valószínűleg beszámol azokról is kihallgatásán, úgy, mint a katonai szükségletekről –
hacsak nem maradtak előtte is rejtve ezek, vagy esetleg a kihallgatók szándékosan ki nem
szerkesztették ezt a részletet. Kiszabadulása után Vogelertől is érdeklődtek az amerikai külügyminisztérium illetékesei, hogy felmerült-e a tárgyalásokon bármilyen formában a Szovjetunió szerepe vagy elvárása, amire Vogeler nemleges választ adott.299 Az is ellentmond a
szovjet kezdeményezés elméletének, hogy 1949. november 22-én (tehát már a Standard vezetőségének letartóztatása után!) a Nehézipari Minisztérium Ellenőrzési Osztálya feljegyzést
készített arról, hogy kívánatos lenne-e a megállapodás aláírása, amelyben egyrészt semmilyen
utalás nincs a szovjetek szerepére, másrészt pedig szerepel benne, hogy megvizsgálták „annak
a lehetőségét is, hogy Keletről nem tudnánk-e ezeket az információkat beszerezni, és megállapítottuk, hogy elsősorban a Szovjetuniótól […] módunkban volna […]”300 Ez a mondat viszont értelmét vesztené, ha a megegyezés moszkvai inspirációval történt volna. Az egyetlen
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forrás, amely szovjet „hatásról” tudósít, Kozma László visszaemlékezése. Kozma írásában
mindössze egy helyen említi, hogy a műszaki listában szereplő vakleszálló rendszer „szovjet
kívánság” volt, de ehhez semmilyen magyarázatot, háttér-információt nem fűz.301 Megítélésem szerint (a spekulatív jellegű szövegkörnyezet, valamint a Kozma által másodkézből közölt adatok között tapasztalható igen sok pontatlanság miatt) ez a közlés, melyet más forrás
nem támaszt alá, nem tekinthető hiteles bizonyítéknak.
Egyetlen körülmény van, amely mégis felveti a szovjet utasítás gyanúját, ez pedig Rákosi Mátyás szerepe. Ahogy fent említettem, Rákosi a tárgyalások lezárultával személyesen
hagyta jóvá a megállapodás-tervezetet, sőt, még apró szövegmódosításokat is eszközölt rajta.
Vajon miért kellett egy vállalattal történő megállapodás ügyével személyesen foglalkoznia a
pártfőtitkárnak? Jogosan merülhet fel, hogy talán az ügy iránti szovjet érdeklődés miatt érezte
szükségét Rákosi, hogy a gazdasági ügyek felelőse, Gerő után személyesen is foglalkozzon a
témával. Ezt a kérdést a jelenleg rendelkezésre álló információk alapján nem lehet megválaszolni. Az azonban bizonyosnak tűnik, hogy egy ilyen horderejű kérdésben (100%-os amerikai tulajdonú vállalat fenntartása a szovjet zónában) a szovjet vezetésnek legalábbis az
engedélyére szükség volt. Így már érthetővé válik Rákosi személyes közbenjárása is: ha az
ügyletet nem is a Kreml kezdeményezte, de „engedélyköteles” volt, az MDP főtitkára már
emiatt is szükségesnek érezhette személyes felügyeletét.
Felelősséggel azt lehet tehát kijelenteni a Standarddel kapcsolatos szerződés ügyében,
hogy annak orosz kezdeményezését illetve sugalmazását nem lehet kizárni, de bizonyíték erre
nincs, viszont a megállapodás létrejöttéhez Budapestnek minden bizonnyal ki kellett kérnie
Moszkva engedélyét.
A magyar oldal magatartásának elemzésénél felmerülő másik fontos kérdés az, hogy
vajon mennyire volt jóhiszemű a kommunista vezetés, milyen mértékig kívánták betartani a
megállapodás Budapestre tartozó részét. Az USA Egyesített Vezérkari Főnökségének véleménye szerint a magyarok rosszhiszeműen kötötték meg a megállapodást, és igyekezni fognak minél több információt kipréselni az ISEC-ből, miközben saját vállalásaikat nem
teljesítik. Ez a nézet is megalapozott volt, hiszen pl. a Telcom Plan fent ismertetett történetének egyik tanulsága az, hogy Gerőék megpróbáltak a lehető legkevesebb kötelezettség vállalásával a lehető legtöbb eredményt elérni. Az ITT-nek gyakorlatilag minden kérését (pl.
szakértők ideküldése stb.) elutasították, miközben munkájuk gyümölcsét szívesen fogadták
volna. Azt is tudjuk, hogy a tulajdonosi kör formális fenntartása nem feltétlenül jelentette vol-
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na azt, hogy valójában tényleges beleszólást is engednek a gyár ügyeibe. A Standard már
1949 nyarán megkezdte egy elkülönített katonai gyártórészleg kialakítását,302 ahol az anyavállalat engedélye nélkül(!) honvédségi megrendelésre állítottak elő távközlési berendezéseket.303 Mindazonáltal álláspontom szerint elhamarkodott lenne egyértelműen kijelenteni, hogy
a magyar kormány rosszhiszeműen fogadta el a megállapodást. Több pártdokumentum kiemeli a tényt, hogy a tervezet szerint a szerződés minden év végén felmondható.304 Ez nyilvánvalóan mutatja, hogy a vezetés fontosnak tartotta a megállapodásból való könnyű kilépés
lehetőségét, ha az nem váltaná be a hozzá fűzött reményeket. Éppen ezért – valamint a
Standardet ténylegesen mentesítő államosítási tervezet ismeretében – véleményem szerint a
vezetés valószínűleg komolyan vette a megállapodást, és kötelezettségei nagy részének eleget
tett volna legalább az első év erejéig, hogy kiderüljön számára, valójában milyen előnyök
származnak a szerződésből.
A magyar ipari vezetésnek az idő előrehaladtával egyre növekvő idegessége az amerikai jóváhagyás késlekedése mellett nagy valószínűséggel a Rajk-pernek volt köszönhető.
Számukra e per után egyre nagyobb tehertételt jelenthetett a folyton húzódó Standard-ügy,
amelyben kommunista szempontból jelentős engedményeket tettek Rajk „gazdáinak”, az amerikaiaknak. Karczag Imre államtitkárnak az ügy hatósági felszámolásáról tett harcias kijelentésében komoly szerepet játszhatott az a felismerés, hogy akkor, amikor már a leghűségesebb
kommunisták sem érezhetik magukat biztonságban, az ő felügyelete alatt álló minisztériumban ilyen probléma adódik, ráadásul egy „imperialista” vállalat kapcsán. Sürgősen meg kellett
találni a felelősöket.

Ahogy az amerikai vezérkari főnökök elutasítása tulajdonképpen hidegháborús törvényszerűségnek tekinthető, ugyanilyen törvényszerű volt, hogy a megállapodás kudarca Magyarországon erőszakos következményekhez vezetett. A rendszer természete nem tette lehetővé, hogy a
Standard-ügy, a félve gyűlölt amerikaiakkal történt fiaskó után – a Rajk-per tanúságainak levonását követően – bármilyen erőszakmentes módon zárulhasson le.
A magyar kormány és az ISEC megállapodási kísérlete a Standard Villamossági Rt.
ügyében 1949-ben véres következményekkel járó kudarcra volt ítélve. Annak ellenére, hogy
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Javaslat a magántulajdonban levő ipari és közlekedési vállalatok államosítására. MOL M-KS-276.f. 116. cs.
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mindkét fél a megállapodásra törekedett, a helyszín és az időpont kódoltan eleve magában
hordozta az elkerülhetetlen végkimenetelt.
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VI. ÁLLAMBIZTONSÁGI SZERVEK ELJÁRÁSA A STANDARD-ÜGYBEN,
1946–1949

A Standard Villamossági Rt-vel és annak munkatársaival kapcsolatban 1946 óta305 a különböző magyar állambiztonsági szervek kiterjedt – ám csak néha összefüggő – nyomozást folytattak. Sajnos a fennmaradt iratok (az ÁVH dokumentumait leszámítva) talán e téren a
leghiányosabbak, segítségükkel mégis megállapítható, hogy mely szervek milyen jellegű
munkát végeztek a Standard-ügyben 1949 végén meginduló letartóztatások előtt.
E fejezetben levéltári forrásokra támaszkodva először azokat a szerveket vizsgálom,
amelyek a szoros értelemben vett „Standard-ügyre” (az 1949 végén induló eljárásra) kevés,
vagy csak közvetett hatással voltak. Ezután az ügyet ténylegesen kidolgozó ÁVH két illetékes
alosztályának tevékenységét veszem górcső alá, Geiger szökési kísérletével zárva az előzmények taglalását.

A) A Standard-ügyre közvetett hatást gyakorló szervek
1.) A Katonapolitikai Osztály
A Honvédelmi Minisztérium Katonapolitikai Osztályának (és utódszerveinek306) Standarddel
kapcsolatos működéséről maradt fenn a legkevesebb adat. Jellemző, hogy arról a tényről,
hogy a „Katpol” is folytatott a Standard-ügyhöz kapcsolható nyomozást, mindössze egy
ÁVH-s kihallgatási jegyzőkönyv és egy értékelés alapján szerezhetünk tudomást.
Waldbauer Márta egy Magyarországról 1948 őszén kiutasított angol állampolgár,
Kavan Elliott barátnője volt. Elliott távozása után közös ismerősük, Edgar Sanders gondjaira
bízta Waldbauert. A nő így szoros kapcsolatba került Sandersszel. Waldbauer még Elliott
miatt került a Katpol látóterébe,307 de „Sandersra vonatkozóan [is] részletes szóbeli és írásbeli
vallomást tett a Katonapolitikai Osztályon”.308
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A Sziklay Ernő és a Standard más, háború alatti vezetői ellen még 1945-ben indított nyomozásokkal itt nem
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Azt, hogy a katonai elhárítás kizárólag Elliott miatt érdeklődött-e Sanders személye
iránt, vagy közvetlenül ellene is nyomoztak, megfelelő iratok hiányában lehetetlen megválaszolni. Mindenesetre az látható, hogy Sandersről is bőséges mennyiségű információ állt rendelkezésükre, ami akár egy önálló akció alapját is képezhette volna.
Bár nem tartoznak szorosan a Standard-ügy előkészítéséhez, fontos intézménytörténeti
adalékot nyújtanak azok a standardes iratok, amelyek rávilágítanak a Katonapolitikai Osztály
hadiipari termelőegységek felett gyakorolt politikai ellenőrző szerepére. A dokumentumok
bepillantást engednek abba, hogyan nyilvánult meg ez az ellenőrzés a Standard Rt-n belül
felállított zárt HM-részleggel kapcsolatban. Az új részleg vezetőjének kinevezéséről szóló
bizalmas jelentésből kiderül, hogy a gyár vezetése eredetileg Czverdely Andort309 javasolta az
új iroda élére – azonban „a Katonapolitikai Osztály ezt megakadályozta.”310 A Nehézipari
Minisztérium utasítása pedig úgy rendelkezett, hogy új személyre vonatkozó „javaslatot a
gyári pártszervezet tegyen a Kat. Pol. felé.”311 Nyilvánvaló tehát, hogy a Katpol kizárólagos
vétójoggal rendelkezett az új részleg irányításával kapcsolatban.
A fennmaradt iratok alapján összességében megállapítható, hogy a Katpol valószínűleg nem játszott szerepet az 1949–50-es eljárásban. Annak sincs semmi jele, hogy nyomozásuk eredményét az ÁVH felhasználta volna: a két szerv közti rivalizálás ezt minden bizonnyal
kizárta. A Standard-ügyben az ÁVH-n ugyanis vezető szerepet játszott az a Dékán István (ld.
később), aki a leginkább ellentétbe került a katonai elhárítással.312

2.) A Gazdasági Rendészeti Ügyosztály
A Magyar Államrendőrség Budapesti Főkapitányságának Gazdasági Rendészeti Ügyosztálya
szerepéről már valamivel több forrás áll rendelkezésre, azonban ez a dokumentáció is igen
hiányos. A GRÜ 1948. december 15-ei megszüntetéséig annak II. alosztálya az ipari visszaélésekkel foglalkozott,313 így hivatalosan a Standard Rt. is „ügykörébe” tartozott. A Standard
elleni munka dandárját mégsem a GRÜ végezte, a fennmaradt iratok alapján mindössze két
esetben mutatható ki jelentősebb aktivitás a vállalattal kapcsolatban az ügyosztály működése
során.
Az előzőekben már említettem, hogy a kommunisták szemében a Standarden belüli
legfőbb ellenség 1948 tavaszáig Pápai András, a gyár üzemi bizottságának SZDP-s elnöke
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volt. A Gazdasági Rendőrség Standarddel kapcsolatos tevékenységének legkorábbi – fennmaradt – nyoma is Pápai személyéhez kötődik. Az MKP Nagybudapesti Bizottságának iratanyagában megtalálható egy 1947. májusi GRÜ-s összefoglaló jelentés,314 amely közli a Pápai és a
hozzá közelállók ellen összegyűjtött adatokat. Az iratban felsorolt legsúlyosabb vád szerint
„egy bonyolult ipari szabotázs folyik a vállalatnál, melynek hátterében Sziklai [Ernő],
a vállalat volt vezérigazgatója áll. […] Sziklait úgy az amerikai tőkések, mint a szoc.
dem. pártközpont szeretné Pápai ü. b. elnökön keresztül a vállalathoz visszahelyezni,
és ennek érdekében Pápai eszközökben nem válogatva mindent elkövetett és elkövet
ma is Sziklai érdekében.”
Ennek az „ipari szabotázsnak” a bizonyítására semmilyen adatot nem közöl a dokumentum,
amely a továbbiakban a gyár élelmiszer-raktárával kapcsolatos állítólagos visszaélésekkel,
valamint Pápaiék Sziklaival szimpatizáló és kommunista-ellenes kijelentéseivel foglalkozik.
Az irat végül részletes letartóztatási tervet közöl, mely Pápai előállításával kezdődött
volna. (Ez a rész tartalmazza az egyetlen bizonyítékot arra, hogy a dokumentum a GRÜ-ről és
nem az ÁVO-ról származik, ugyanis leírja, hogy Pápait elő kell állítani „az Ügyosztályra”.) A
tervet készítő rendőrtiszt szerint „a 9 tanú […] vallomása minden bizonnyal annyi konkrétumot fog tartalmazni, hogy Pápait legalább 3 hónapra tudjuk internálni.” A nyomozó a házkutatások eredményétől függően azonban jelentősebb büntetés kiszabásának lehetőségére is
számított.
A javaslatnak nem lett visszhangja, az akciót nem hajtották végre. (Tudjuk, hogy Pápait végül az ÁVO kényszerítette ki a gyárból a következő évben.) Az MKP vezetése valószínűleg túl gyérnek ítélte a bizonyítékokat és az ügyben rejlő politikai lehetőségeket ahhoz,
hogy emiatt konfrontálódjon az Iparügyi Minisztériumot 1947 tavaszán még szilárdan kézbentartó315 SZDP-vel. Kétséges, hogy az „SZDP pártközpontnak” érdeke lett volna Sziklai
visszahelyezése, amikor Geigernek is kiváló szociáldemokrata kapcsolatai voltak, az amerikai
képviselők pedig bizonyíthatóan316 ellenezték ezt.317 Az ügy érdekessége, hogy a GRÜ már
akkor szabotázst emlegetett, amikor az MKP irataiban még sehol nem merült fel ilyesmi a
Standarddel kapcsolatban.
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A Gazdasági Rendőrség Standardhez köthető második azonosítható akciója az előző
fejezetben már megemlített 1948. szeptemberi nyomozás volt. Ez valójában több állami szerv
együttműködésével folyt le. A Közlekedésügyi Minisztérium kezdeményezésére indult vizsgálatban részt vettek a minisztérium, az Országos Tervhivatal, az Állami Ellenőrzési Központ
(ÁEK), valamint a GRÜ megbízottjai. A vizsgálat lefolyását azonban jórészt csak közvetett
forrásokból lehet rekonstruálni, mert az eredeti anyagból csupán egy ÁEK összefoglaló318
lelhető fel az említett intézmények levéltári hagyatékában.
A vizsgálat hivatalos célja a Standard Villamossági Rt. postai szállításai körül tapasztalható „visszaélések” felderítése volt. A GRÜ részéről a nyomozást Sándor Ottó rendőr őrnagy vezette.319 Az akció 1948. szeptember 14-én indult, amikor a részt vevő szervek
megbízottaiból alakult bizottságok egyszerre szálltak ki a Standard-gyárba és a posta vezérigazgatóságára. A helyszíni vizsgálat szeptember 20-ig tartott.320
A GRÜ a Standard Rt. legtöbb vezetőjét és a vezérigazgató közvetlen munkatársait is
kihallgatta, azonban magát Geiger Imrét nem.321 Már a nyomozás kezdetén letartóztatták Domokos Kelemen főkönyvelőt, Takács Gyulát, a belföldi eladási osztály vezetőjét és Máy Géza
főmérnököt.322 Takács és Máy ellen a vád az volt, hogy postai tisztviselőket vesztegettek meg,
Domokos pedig – a vád szerint – a vesztegetési pénzekről fiktív számlákat készített.323 Rövid
időre letartóztatásba került Kósa Ferenc gyártási igazgató is, azonban vele szemben valószínűleg a többieknél is gyengébb bizonyítóanyag állhatott a GRÜ rendelkezésére, mert gyorsan
szabadon engedték. (Kósa ennek hatására néhány napon belül disszidált.)324 Egy feljegyzésből325 tudjuk, hogy postai alkalmazottakat is őrizetbe vettek, azonban az ő további sorsukról
semmilyen információ nincs.
Az akció valódi célja nagy valószínűséggel az ISEC-kel folyó tárgyalások befolyásolása volt. Az ügy érdekessége, hogy a letartóztatások után két hónappal a GRÜ mint önálló
szervezet megszűnt, ipari részlege a BM ÁVH-hoz került. A letartóztatott standardeseket májusban – 8 hónap után – vádemelés nélkül szabadon engedték. Az amerikaiak nem feltétel
nélküli szabadon engedésüket kérték, hanem azt, hogy ügyüket zárják le a hatóságok: vagy
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kerüljenek bíróság elé, vagy pedig bocsájtsák szabadon őket.326 Ilyen körülmények között
Domokosék szabadon engedését ártatlanságuk beismeréseként lehet értékelni.
Mivel az ISEC képviselői kezdettől fogva tiltakoztak az őrizetbe vételek ellen, a magyar hatóságok nyilván felismerték, hogy tulajdonképpen nem is a nyomozás lezárása fontos,
hanem az, hogy Domokosékat „ütőkártyaként” a kezükben tartsák a tárgyalások alatt. Az eljárás folytatásában valószínűleg adminisztratív akadályok is felléptek a GRÜ megszűnésével és
az ügy ÁVH-ba történő átvitelével.
Ha feltételezzük a Gazdasági Rendőrség 1948-as eljárásának „felülről irányítottságát”,
amit Sulyok Béla korábban idézett véleménye is alátámaszt, felmerül a kérdés, pontosan honnan eredhetett az iránymutatás. Csakis olyan személyről lehetett szó, akinek rálátása volt a
tárgyalások menetére és egyidejűleg kellő hatalma volt rendőrségi akciók kezdeményezésére
is. Ha felidézzük, hogy az egész vizsgálat a Közlekedésügyi Minisztériumból indult, a kérdés
viszonylag könnyen megválaszolható: a miniszter (ahogy már a Telcom Plan idejében is) Gerő Ernő volt, aki az MDP prominenseként és fő gazdasági felelőseként a fenti kritériumoknak
maximálisan megfelelt.
A GRÜ fő szerepe tehát az ügy előzményei során az volt, hogy Gerőék az ISEC és a
magyar állam közötti tárgyalások alatt az Ügyosztályt használták fel nyomásgyakorlásra.327
Az időközben megszűnt gazdasági rendőrség vizsgálatának eredményeit azonban – a Katpol
anyagaihoz hasonlóan – szintén nem használták fel a „nagy” Standard-ügyben. Vagy nem
voltak eléggé kiélezettek a GRÜ (sajnos ma már nem elérhető) jegyzőkönyvei e célra, vagy
pedig az ÁVH nem akart a már letartóztatott Villányi András328 által vezetett szerv eredményeire támaszkodni úgy, hogy a Villányi elleni vizsgálat gyakorlatilag a Standard-üggyel párhuzamosan folyt a Hatóságon.

3.) A Nehézipari Minisztérium Ellenőrzési Osztálya
A Nehézipari Minisztérium egyértelműen kilóg a fejezetcím által jelzett keretek közül, hiszen
nem állambiztonsági szerv. A minisztérium Ellenőrzési Osztálya azonban olyan tikos nyomozást folytatott a Standard-ügyben, amelynek ismertetése mégis ide kívánkozik.
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Az Ellenőrzési Osztály közvetlenül a miniszternek volt alárendelve és feladatai közé
tartozott „a fokozott éberség megvalósítása az egész szervezet működése terén”.329 A kutató
az osztály levéltári iratanyagának bizonyos részeit kézbe véve úgy érezheti, hogy nem is a
Nehézipari Minisztérium, hanem az ÁVH dokumentumait vizsgálja. Az egyik dossziét kinyitva ugyanis a Standard-gyárból származó bizalmas, a gyár vezetésére nézve ellenséges jelentések sokaságára bukkanhatunk.
Az első jelentések még 1949. június végéről-július elejéről, a gyári pártszervezettől
származnak. Ezek nem csak a Standard Rt. vezetését, hanem a Nehézipari Minisztérium bizonyos munkatársait is vádakkal illetik. A gyári párttitkár, Balogh Gyula az ügy kivizsgálását
kérve közölte az Ellenőrzési Osztállyal, hogy „hallomásból” a „tudomására jutott”, hogy Radó
Zoltán és néhány kollégája „úgy igyekeznek a most folyó […] tárgyalások menetét biztosítani, hogy azokat az iratokat, amik hozzájuk a […] Standard gyár különböző szabálytalanságairól beérkeznek, elfektetik.”330 Egy másik jelentésben a párttitkár arról panaszkodott, hogy
Radóék nem engedélyeztek egy, a pártszervezet által javasolt kinevezést „magasabb gazdasági funkcióba”, ugyanakkor egy általuk kintről hozott osztályvezető jelölését „csak az MDP
Központ közbelépésével tudtuk megakadályozni.”331 Ezzel tehát Radó Zoltán is a „gyanús
elemek” közé került.
A gyári pártszervezet káderesének ugyanebből az időszakból származó három oldalas
jelentése332 mozaikszerűen kiragadott példákkal próbálja illusztrálni a gyárvezetés ellenséges
magatartását. Meg kell azonban jegyezni, hogy a jelentésben kifogásolt jelenségek többsége
teljesen banális dolog, másrészt egyáltalán nem igazolják a szándékos kártevést, főleg a megfelelő tények és bizonyítékok hiányában. A negatív hatást az irat készítője saját megjegyzéseivel és az események rosszindulatú beállításával próbálja elérni, mesterségesen egységesítve
és sötétre színezve a kapott képet. Illusztrációként néhány jellemző példa:
-

Blum Erzsébet kiutazása „körül valami zűr volt [sic!], mert valami rajzokat akart
kivinni, amit a hatóságok nem engedtek”;

-

Kozma László nem ment el a gyárban rendezett Puskin-ünnepélyre(!);

-

az egyik gyári tisztviselő leváltását a pártszervezet már régebben javasolta, „melyet Geiger akkor nem látott helyesnek, de azóta ezt a nézetét megváltoztatta, amit
mi nem tudunk mire vélni”. [Tehát már az is gyanús, ha Geiger egyetért a pártszervezettel!];

329

Boreczky, 1985 355.
Balogh levele Linkének, 1949. jún. 24. MOL XIX-F-9-d 22. d.
331
Balogh feljegyzése, 1949. júl. 4. MOL XIX-F-9-d 22. d.
332
Jelentés, 1949. jún. 30. MOL XIX-F-9-d 22. d.
330

86

-

Szikszay főmérnököt hadifogságból való hazatérte után Geiger nem a régi pozíciójába helyezte vissza(!);

-

Kozma helyettes főmérnöknek akart kinevezni egy olyan személyt, aki „kimondott
régi ember, jobboldali magatartású, a munkát minden eszközzel hátráltatja. Erősen
hajtja a hozzá beosztott embereket […]” [Tehát úgy hátráltatja a munkát, hogy
hajtja a beosztottjait!] „Ilyen embereket akar Kozma főmérnöknek kinevezni”;

-

„Az anyagvizsgálat sem kielégítő a gyáron belül […] olyan anyagok kerülnek
gyártás alá, melyek minőségük és méretpontatlanságuk miatt vagy újbóli elkészítést, vagy gyakori szerszámtöréseket idéznek elő.” [Arról természetesen nem tesz
említést, hogy a gyár kénytelen azzal dolgozni, amit a beszállítóktól kap, és ha szigorúan ellenőriznék a minőséget, leállna a termelés…]

A jelentés Geiger Imréről és a vezetőségről végig uszító hangnemben beszél (pl. „Geiger
sleppje”, „ezek együtt körülrajongják Geigert” stb.) A dokumentum zárógondolatában – mely
kissé értelmetlen, de annál harciasabb – a felsorolt „jelenségekért” a vezetőkre hárít minden
felelősséget: „Ilyen és ehhez hasonló dolgok és irányítások [sic!] mellett folyik itt a gyári termelés […]. Sem ezzel a beosztással és érzésem szerint ezekkel a vezetőkkel ezt megjavítani
csak igen radikális módszerekkel fogjuk tudni [sic!]. Ezeknek a hibáknak az előidézéséért a
felsőbb gyárvezetőséget tartom felelősnek.”
Az Ellenőrzési Osztály anyagában egy – a gyárban felmerült – műszaki problémával
kapcsolatos feljegyzés is megtalálható (az ún. 100 pontos keresőívek hibája.)333 Az irat szerint
„a hiba már nem [csak] a hanyagság, hanem a szabotázs fogalmát is 100%-ig kimeríti” a
Standard részéről, és az ügyben a gyári párttitkártól „jelentés ment a Párt termelési felelősének, az ÁVO-nak és az összes hivatalos szerveknek.” Ez annak ellenére történt, hogy egy másik, gyári dokumentumból kiderül: a keresőívek beszállítója, a Kábelgyár elismerte
felelősségét, és a Standard a hiba felmerülése után nyomban megtette a szükséges lépéseket.334 Az Osztály és a pártszervezet ennyivel valószínűleg már csak azért sem elégedett meg,
mert a Kábelgyár szovjet tulajdon volt. A dokumentum különös jelentőségét az adja, hogy itt
jelenik meg először a „szabotázs” fogalma a Standard Rt-vel kapcsolatban a minisztérium
iratai között.
A jelek szerint az Ellenőrzési Osztály az addig beérkezett „terhelő adatok” alapján
1949. augusztus elején határozta el, hogy a tettek mezejére lép. E hó 5-én a következő feljegyzés született:
333
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„Az elfekvő adatok alapján feltételezhető, hogy a vezérigazgató és klikkjének működése azt célozza, hogy a termelést gátolják, akadályozzák, ennek elérésére eszközül használják a rossz gyártási adminisztrációt és a késedelmes és tervszerűtlen nyersanyagbeszerzést, a be nem tartott ütemtervet és azt, hogy minden igyekezetük arra irányul,
hogy a megfelelő ember ne kerüljön a megfelelő helyre.
Fentiek megállapítása csak beépítés esetén oldható meg, és tekintettel arra, hogy a
kormány a Standard megbízottaival jelenleg tárgyalást folytat, igen nagy óvatossággal
kell eljárni, ami az ügy bizonyos mértékű elhúzódását fogja jelenteni.”335
Megszületett tehát az elhatározás, hogy a Nehézipari Minisztérium saját beépített emberei
révén győződjön meg a Standard Rt. vezetőinek „visszaéléseiről”.
Ezután szemmel láthatóan megindultak a jelentések, immár közvetlenül az Ellenőrzési
Osztálynak küldve (tehát nem a helyi pártszervezet közvetítésével). Októberig, azaz két hónap
alatt 7 jelentés biztosan befutott, azonban számuk ennél nagyobb is lehetett, mivel a rájuk
támaszkodva készült összefoglaló336 olyan információkat is tartalmaz, amelyek nincsenek
benne az Osztály iratai között megtalálható dokumentumokban. Az informátorok köre nem
volt kiterjedt, az aláírások, valamint az írógépek betűtípusai alapján két személyt lehet elkülöníteni.
A jelentések a pártszervezettől származó iratok „hagyományait” folytatják: a gyár vezetőinek cselekedeteit és döntéseit a lehető legnegatívabb színben tüntetik fel, és a bizonyítékok hiányát kellő rosszindulattal ellensúlyozzák.
A jelentéseket egyéb információkkal kiegészítve az Osztályon egy 19 oldalas összefoglaló dokumentumot szerkesztettek október 6-ai kelettel.337 (Készítéséről vázlatok és beszúrásokkal tarkított piszkozatok tanúskodnak.) Az átfogó jellegű irat részletekbe menően
ismerteti Geiger és a többi vezető „ellenséges” hozzáállását és „kártevő” cselekményeit, érvel
az ISEC-kel történő megállapodás ellen, valamint új hatósági vizsgálat megkezdését sürgeti a
Standard Rt-nél, természetesen megtartva a forrásul szolgáló jelentések végletes elfogultságát
és „vonalasságát”.
Mivel a felmerülő vádak jórészt a peranyagban is előkerülnek, azok részletekbe menő
ismertetésétől és kommentálásától ehelyütt eltekintek. A dokumentum által képviselt gondolkodásmód és a benne foglalt súlyos torzítások bemutatására itt mindössze egy példát kívánok
megemlíteni. Az összefoglaló írója leszögezi, a „gyárban vezető pozíciókban lévő személyek”
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nem „csupán vak eszközei az amerikaiaknak és a szolgálatukban álló Geigernek”, hanem „a
legtöbbjénél legalább is erősen szélsőjobboldali beállítottságról beszélhetünk”, és ennek első
megtestesítőjeként Kozma Lászlót említi. Az a Kozma László, aki a koncentrációs tábort éppen csak túlélte, a zsidóüldözésben majdnem egész családját elvesztette, majd az újjáépítésben teljes erejével részt vett és az MKP-val is szimpatizált, eszerint tehát „erősen
szélsőjobboldalinak” minősül az irat készítője szemében!338
Az összefoglaló olvasójának az a benyomása támad, hogy annak írója feljogosítva
érezte magát egyes személyek megítélésén kívül a Standard Rt. teljes ügymenetének értékelésére is – beleértve a magas felkészültséget igénylő gyártási és fejlesztési ügyeket is, – valamint annak bármely területét érintő részletkérdésekről ítéletet mondani, amire azonban aligha
lehetett valós alapja. Még a gyár felső vezetői közül is csak viszonylag kevesen láthatták át
egészében a cég teljes kereskedelmi-gyártási-munkaszervezési folyamatát, az egyes részterületeken belül felmerülő szakkérdésekről nem is beszélve. Ezért meglehetősen furcsa az a magabiztosság, amellyel a szerző az adott kérdések szakértőinek véleményét és döntését (pl. a
fejlesztések esetében Kozmáét) megkérdőjelezve „kinyilatkoztatja” az igazságot, annak ellenére, hogy maga is leszögezi: „[…] nagyon sok akadály merülhet fel és nehéz megállapítani,
hogy ezek közül az akadályok közül melyek szabotázs következményei, és mik a valóban
elkerülhetetlenek.” Ez az önbizalom nem valódi szaktudásból, hanem az „ellenség” felmutatásának vágyából fakadt.
Az összefoglaló azért különösen fontos, mert ez volt az a dokumentum, amelynek a
pártba való beküldésekor Karczag államtitkár kifejtette, hogy a Standard-ügyet rendészetileg
kell felgöngyölíteni. Fontos regisztrálni azt a tényt, hogy Karczag erre a következtetésre végső soron egy sarkított jelentésekből összeollózott, túlzásoktól és torzításoktól hemzsegő irat
alapján jutott, illetve ez adta meg az utolsó lökést a már kialakult véleményének hivatalossá
tételéhez. (Bár maga is megemlítette Friss Istvánnak írott kísérőlevelében, hogy a jelentés
„kisebb tévedéseket” is tartalmaz.)339
A retorzió ugyan különböző okok miatt nem indult meg azonnal a jelentés kézbesítése
után, és a leszámolást természetesen nem önmagában ez az irat váltotta ki, a dokumentum
jelentősége azonban megkérdőjelezhetetlen. Karczag a kísérőlevélben Máté Bélát, az Ellenőrzési Osztály vezetőjét említi, mint aki „a kérdést alaposan megvizsgálta”, azonban magát a
jelentést valószínűleg nem ő állította össze. Ha az összefoglaló piszkozatain látható kézírást
összevetjük az egyes jelentéseken található aláírásokkal, megállapíthatjuk, hogy az írás egye338
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zik egy Veres Mária nevű informátor aláírásával. Ráadásul az összefoglaló többször is forrásként hivatkozik – harmadik személyben – Veresre (pl. „Veres Mária tiltakozott ez ellen
Geigernél […]”), a piszkozatokon pedig látszik, hogy a nő egyes jelentéseit egy az egyben
beemelték a dokumentum szövegébe. Veres, aki 1943. óta dolgozott tisztviselőként a Standard Rt. eladási osztályán, már a pártnak is adott jelentéseket, az Ellenőrzési Osztály tehát
már mint ismert „megbízható” személyt avatta saját informátorává. Munkájával igen elégedettek lehettek, mert 1949 októberétől az Ellenőrzési Osztályon kapott – immár hivatalos – állást.340 Mivel az említett összefoglaló is éppen e hónap elejére készült el, szinte bizonyos,
hogy a dátumok egybeesése nem véletlen: Veres áthelyezése összefüggésben állt a dokumentum megszületésével. Vagy annak sikeres elkészítése miatti elismerésként kapta új állását,
vagy pedig éppen annak összeállítása volt ottani első és legfontosabb feladata. A Standarddel
kapcsolatos további ellenőrzés is nyilván Veres hatáskörébe tartozott. A nőről ismeretes, hogy
a későbbiekben is kamatoztatta besúgói tehetségét, ugyanis már 1950-től az ÁVH, majd a BM
ügynökeként tevékenykedett Földes Kata fedőnéven egészen 1964-ig.341 Bár végső soron csak
egy fogaskerék volt a gépezetben, az eltorzított/valótlan információk egyik fő „generátoraként” Veres Mária vitathatatlanul hatással volt a Standard-ügy és per végkifejletére.342
Ugyan a Nehézipari Minisztérium Ellenőrzési Osztálya kiterjedt munkát végzett a
Standard Rt. vezetősége ellen, az eljárás megindításában mégis csak áttételes szerepe volt.
Figyelmeztető jelentésük elkészülte után ugyanis még egy hónapig kellett várni az első letartóztatás megtörténtéig. Mivel informátoraikat nagyrészt az ÁVH is használta saját nyomozásában, nehezen különíthető el, hogy mi volt az Ellenőrzési Osztály konkrét „hozzájárulása” az
eljárás lebonyolításához. Tevékenységük legfőbb eredménye a későbbieket tekintve véleményem szerint abban állt, hogy felhívta a pártvezetés figyelmét a Standardre.
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4.) Az Államvédelmi Hatóság Rajk-csoportja
A Radó Zoltán elleni nyomozás a Standardtől teljesen függetlenül indult, és a Rajk-ügy angol
vonalához volt köthető. Végkifejlete miatt azonban mégsem indokolatlan a Standarddel kapcsolatos operatív akciók között tárgyalni.
Radó Zoltán a második világháború éveit Londonban töltötte. Az ottani magyar kommunista közösség prominens személyiségeként szervezetük, a Londoni Magyar Klub (LMK)
elnöki tisztségét töltötte be.343 A háború után Magyarországra jött, és 1945-től kezdve különböző gazdasági pozíciókat töltött be.
Öccsének későbbi visszaemlékezése szerint Radó Zoltán 1949-ben, a Rajk-pert követően „megdöbbenéssel és teljes értetlenséggel vette tudomásul, hogy egykori angliai kommunista társait, magas beosztású barátait egymás után letartóztatják”.344 Az ÁVH őrizetébe került
többek között Szűcs Miklós, Zsigmondi Endre, Salgó Éva (Zsigmondi Endréné), Kellner
György, Káldor Gyula, Lajos Géza és Ferencz László, akiknek többsége egykori LMK vezetőségi tag volt. Radónak feltűnt az is, hogy a hajdani emigráció tagjai közül csak az értelmiségieket tartóztatták le – őt magát viszont nem.
A Standard-ügyről 1969-ben készült belügyminisztériumi összefoglaló jelentés említést tesz róla, hogy a „Rajk-ügy mellékszereplőinek 1949 nyarán történt vizsgálata során már
keletkezett egy feljegyzés, amelyben Radó Zoltánt angol ügynökgyanús személyként kezelik.”345 Az 1969-ben felhasznált, hivatkozás szerint O-2163 számú dokumentum ma már sajnos nem található meg az ÁBTL iratanyagában, azonban valószínűsíthetően ugyanarról a
vallomásról van szó, amelyről Szendy György egykori államvédelmi tiszt tesz említést 1956ban készült jegyzőkönyvében: „1949 nyarán Szűcs Ernő346 […] átadta nekem testvérének,
Szűcs Miklós őrizetesnek részletes feljegyzését a […] Londoni Magyar Club tevékenységéről
és az abban működő ellenséges körökről”.347 Szendy elmondása szerint ekkor kezdett hozzá
Zsigmondiék kihallgatásához.
A gyanú tehát minden bizonnyal Szűcs Miklós vallomása alapján terelődött Radó Zoltánra. Mivel ő volt az LMK elnöke, az ÁVH is nyilván az ő személye iránt érdeklődött a legjobban. Radó testvérének a csoport letartóztatott tagjai szabadulásuk után elmondták, hogy
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első vallomásaikat Radó Zoltán ellen kellett tenniük, de az ügy lassan haladt előre.348 Szendy
is elismeri: „A felvett jegyzőkönyveket magam is úgy értékeltem, hogy nem képezhetnek perrendszerű bizonyítékokat […]”349 Radó letartóztatása tehát az elégtelen jegyzőkönyvek miatt
késlekedett, de közrejátszhatott benne az a tényező is, hogy az ISEC-kel folytatott tárgyalásokon még szükség volt a szakemberre – szabadlábon.
Radó Zoltán nem kizárólag angol emigráns múltja miatt került a hatóságok célkeresztjébe. Korábban már említettem, hogy a Standard-gyár párttitkára gyanújának adott hangot
vele kapcsolatban. Vádjai a Nehézipari Minisztérium Ellenőrzési Osztályán elfekvő jelentésekből készült 1949. október 6-ai – fent tárgyalt – összefoglalóba is bekerültek, azzal kiegészítve, hogy Blum Erzsébetet Radó „engedélyével és személyes közbenjárására” küldték ki
Londonba. A minisztérium egyéb iratain is érezni, hogy Radó körül megfagyott a levegő.
Karczag Imre egy november eleji, Czottner Sándornak350 írt feljegyzésében Geiger tervezett
török útjára utalva kijelentette: „helytelen, hogy ezzel Radó hozzám fordul, amikor neked van
alárendelve”.351
A Standard-ügyben a nyomozás oroszlánrészét lebonyolító ÁVH ipari alosztály illetékesének érdeklődését is felkeltette Radó Zoltán személye. Fel is kereste Radót és a
jobbkezének számító Albert Bélát352 a híradástechnikai vállalatoknál végzendő szabotázselhárítás koordinálásának ürügyén, de a Standard-gyárat nem említette. Radó és Albert meszszemenőkig együttműködőnek bizonyult a felvetett kérdések kapcsán, sőt, Radó szóba hozta
azt is, hogy Geiger gyakran felkeresi őt, és gyanúja szerint különböző kedvezmények megadására igyekszik Radót rábírni, ezért sokszor inkább letagadtatja magát. Mindez azonban
nem győzte meg az ÁVH-s nyomozót, mert ügynökhálózata jelentette, hogy az amerikaiak
valóban igyekeznek megnyerni a főosztályvezető jóindulatát, és az ISEC Nádor utcai irodájának megfigyelése során kiderült, hogy Radó ott rendszeresen megjelenik. Bár semmilyen
konkrétum nem volt a kezében, a nyomozó szemében ezek a tények szinte már bizonyítéknak
számítottak, főleg Radó – eleve gyanús – londoni emigráns múltját figyelembe véve.353
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A főosztályvezető maga is érzékelte, hogy elfogy körülötte a levegő. Az V. kerületi
pártbizottság titkára durván felelősségre vonta Blum Erzsébet disszidálása miatt. Egy idő után
azt is észrevette, hogy az utcán követik, házát megfigyelik.354
Radó sorsa 1949. november 8-án pecsételődött meg, ezen a napon készült el letartóztatási javaslata az ÁVH-n. A dokumentum felsorolja a Radóról rendelkezésre álló információkat, végül engedélyt kér az őrizetbe vételére. A jelentés kiemeli, hogy Radó
„a trockista irányzatú Londoni Magyar Clubnak alapító tagja […] tevékenységéről a
Rajk-ügyben őrizetbe vett kémek számos terhelő vallomást tettek […] pártellenes és
bomlasztó tevékenységet fejtett ki az angliai baloldali magyarok körében és szintén
kapcsolatban állt […] számos angol ügynökkel, trockista kémmel, stb. […] az ún.
»angliai emigráns csoport« budapesti összejöveteleinek egyik főszervezője […] azonban kapcsolatban állt a Rajk-ügy más vonalaihoz kapcsolódó őrizetesekkel is”.
Radónak a Rajk-ügyben való érintettsége után a jelentés említést tesz „más imperialista ügynökökkel” (azaz a standardesekkel) való összeköttetéseiről is, név szerint említve Vogelert,
Sanderst és Geigert, valamint hogy több mérnök disszidálását támogatta (pl. Blum). A jelentésből kiderül az is, hogy Radót „több hete” figyelték, és ennek „során olyan jelek mutatkoztak, amelyek illegális szökés tervére engednek következtetni.” „Minthogy Radó Zoltán
szökését készíti elő, – szól az irat befejező mondata, – kérünk engedélyt nevezett őrizetbe
vételére.”355 E disszidálási szándékot más forrás nem támasztja alá.
Radót másnap, 1949. november 9-én este tartóztatták le otthonában. A letartóztatást
követő házkutatás során lefoglaltak többek között egy Stalin oder Trockij? című német nyelvű
könyvet, amelynek megtalálásakor az egyik nyomozó így szólt társához: „Látod, biztosan
trockista!”356
Amint a fentiekből látható, 1949. második felében az Államvédelmi Hatóság két részlegének érdeklődését is felkeltette Radó Zoltán személye. Hogy a Rajk-ügy angol vonalával
foglalkozó csoport vagy az ipari alosztály végezte az ellene folyó operatív munka javát, arra
az iratokból lehet következtetni. Az Ipari Alosztály Standard-ügyet előkészítő nyomozásáról
írt visszaemlékezés a fent említett találkozón kívül nem szól a Radó elleni tevékenységről,
viszont a rendelkezésére álló erőforrások és apparátus hiányáról beszámol, ami valószínűsíti,
hogy Radó „több hetes” figyelésére már nem volt kapacitásuk. Radó letartóztatása után to354
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vább folyt a standardes gyanúsítottak megfigyelése és az ügy előkészítése, de az ennek során
készült összesítők és javaslatok sem tesznek említést Radóról, még Vogelerék letartóztatása
után sem. Az idézett letartóztatási javaslat is legfőképpen a Rajk-ügy angol vonalára hivatkozik. Azt is tudjuk, hogy Radó első kihallgatója Szűcs Ernő ezredes volt,357 aki a Nyugatról
hazatért trockista kémek felderítését tudvalevőleg a „szívügyeként” kezelte,358 az angol vonalat pedig Miklós öccse révén hosszú évek óta figyelemmel kísérte.359 Egy, a Standard-ügyben
készült 1949. decemberi jelentés pedig kimondja, hogy „az üggyel kapcsolatban kihallgattuk
továbbá Radó Zoltán[t] […], aki már más ügyben Hatóságunk őrizetében volt.”360 (Kiemelés:
Sz. A.) Egy 1950 január elejéről származó jelentés pedig egyértelműen ki is mondja, hogy
melyik volt az említett „más ügy”: „Radó Zoltán, […] a háború alatt Angliában tartózkodott, s
ott az IS. részére dolgozott. A Rajk-ügyben vettük őrizetbe.”361
Bizonyítható tehát, hogy Radó Zoltánt a Rajk Lászlóhoz kapcsolt „angliai emigráns
csoport” ügyében362 vették őrizetbe, és a Standard-ügybe csak később – a továbbiakban részletezett módon – tették át. Radó személye tehát kapcsolódási pontot képezett a Standard-ügy
és a Rajk-per angol vonala között, valamint Szűcs Miklóson keresztül a későbbi Szűcsügyhöz is összekötő láncszem volt.

B) A Standard-ügy elindításában közvetlenül részt vállaló szervek 1949 szeptemberéig
1.) Az ÁVO/ÁVH Ipari Alosztálya
A Standard-ügyben a legkiterjedtebb és leghosszabban tartó nyomozást az ÁVO/ÁVH „hivatalból” érdekelt szerve, az Ipari (vagy Üzemi) Alosztály végezte. A Standarddel kapcsolatos
dokumentumok nem csak a nyomozásról, hanem az államvédelemnek erről a kevéssé ismert
részlegéről is fontos információkat nyújtanak.
Az államvédelem 1950 előtti szervezetéről meglehetősen hiányosak az ismereteink.
Az Ipari Alosztályról levéltári kutatások során annyit sikerült kideríteni, hogy gyökerei még
az ÁVO keretein belül működő Kerületi Központig (máshol: Kerületek Központi Alosztálya)
nyúltak vissza. 1948 őszén – gyaníthatóan az ÁVO BM ÁVH-vá alakulásakor – a Kerületi
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Központ két részre vált, a Kerületi Tömeghálózati Alosztályra és az Üzemi Alosztályra.
Utóbbi vezetője ekkor a Kerületi Központ korábbi feje, Radványi Dezső lett, helyettese pedig
Bolgár Pál.363 1949 elején az ipari elhárítás élére Balogh Béla ezredes került.

a) Az operatív tiszt azonosítása és a fennmaradt iratok
Az egész Standard-irategyüttes egyik legértékesebb anyaga az a 19 oldalas, sűrűn gépelt viszszaemlékezés,364 amelyet a gyárral személyesen foglalkozó államvédelmi tiszt jegyzett le ismeretlen időpontban. Az ellenőrizhető adatokban kimutatható pontatlanságok, illetve az
események kronológiai sorrendjének összekeverése alapján arra lehet következtetni, hogy az
összefoglalót több évvel az események után írhatták le.
A szóban forgó tiszt azonosítása komoly nehézségekbe ütközik, ugyanis az iratok között sehol nincs megnevezve az illető, és saját visszaemlékezése sincs aláírva. (Azokon a
fennmaradt jelentéseken, melyek szerzőjét átfogó jellegük és a visszaemlékezés információival való összevetés alapján az ipari alosztály Standardért felelős nyomozójával lehet azonosítani, eleinte a 103, később a 68-as kódszám szerepel aláírásként.)365 Azonosításához az
jelenthet támpontot, hogy az egyik, általa többes szám első személyben leírt operatív akciót
Dékán István áv. alezredes is megemlíti egy feljegyzésében, hozzátéve, hogy azt egy bizonyos
„Fisch”-sel végezték. Az ÁBTL személyzeti anyagai között rábukkanhatunk egy Fisch József
nevű áv. tisztre, aki a kérdéses időszakban valóban az ipari alosztályon dolgozott, de ő a
GRÜ-ről került át az ÁVH-ra, így nem lehet azonos a Standard-nyomozás főszereplőjével.366
A visszaemlékezés szerzője ugyanis egyértelműen leírja, hogy a PRO-ÁVO átalakuláskor már
ennél a szervnél dolgozott és a GRÜ-ről kifejezetten mint külön intézményről beszél, kissé
lekicsinylően. Eszerint tehát vagy volt még egy Fisch az ipari alosztályon, vagy a Dékán által
említett személy nem azonos a visszaemlékezés szerzőjével. Mivel a Kiszely Gábor által közölt ÁVH-állománylista367 tartalmaz egy Fisch Károly nevű áv. alhadnagyot (alosztálya ismeretlen), a kezelhetőség kedvéért a továbbiakban vele azonosítom a visszaemlékezés szerzőjét
és a Standard-ügyet elindító nyomozót, tudatában annak, hogy a személyazonosság nincs
megnyugtatóan tisztázva.
Az ügy előzményeinek szempontjából, elindulásának okaira nézve fontos tényező a
nyomozást végző tiszt megismerése, mert a Standard Rt. felé ő volt az államvédelem és rész363
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ben a párt „szeme”, az ő véleménye és jelentései alkották az ÁVO/ÁVH Standardről kialakított képének alapját. Mind a tiszt személyéről, mind az elvégzett munka minőségéről meszszemenő következtetéseket vonhatunk le az összefoglaló következő szakaszából:
„Akkori operatív képzettségeink rendkívül hiányosak voltak, tanfolyam, iskola, még
ismeretlen volt. Sokan csupán a »napi« pártirányvonal és operatív készsége alapján
dolgoztak és oldtak meg sok kis, de mégis az akkori osztályharcviszonyok között igen
jelentős […] feladatot. Egy-egy operatív tisztnek egész iparág jutott. Én is abba a szerencsés helyzetbe kerülhettem a Politikai Rendészeti Osztály Államvédelmi Osztállyá
szervezése, illetve a szakosított alosztályok, csoportok létrehozása után, hogy az egész
magyar híradástechnikai iparág, összes üzemével együtt hozzám került, és abban az
időben vált jelszóvá: »…az operatív tiszt a Párt előtt személyében felelős az iparágban
történtekért«. Mi ezt magunkévá is tettük, nagyon komolyan, nem egyszer heteket töltöttünk el az objektumaink egyikében, ha valamilyen ellenséges tevékenységet észleltünk, ügynökség hiányában. Miután ezzel az átszervezéssel konszolidálódott a helyzet
az ipari szabotázselhárítás területén, tényleges gazdája lett az operatív tiszt a területének. Ha ezeket a feladatokat őszintén, a Párt iránti szeretetből, a hazafiasság érzésével
átitatva végeztük, – mert nagyon sokan így csináltuk, – akkor az eredmények sem maradtak el. Tehát, amit politikai, szakmai képzettségünk hiányolt, azt pótolta operatív
készségünk és erős akaratunk, valamint az ellenség elleni határtalan gyűlöletünk.”368
A tisztről a levéltári kutatás során sikerült kideríteni azt is, hogy később, ismeretlen
időpontban kilépett a BM hivatásos állományából, ám feladata tulajdonképpen nem változott:
az időközben BHG-ra „keresztelt” gyárban mint alkalmazott helyezkedett el, és a belügy rezidenseként működött. Az bizonyos, hogy 1957 és 1961 között „Földi Péter”, majd „Farkas”369
fedőnéven írt jelentéseket a gyárban tapasztalható „ellenforradalmi” megnyilvánulásokról,
amihez korábbi, 1947–49 között foglalkoztatott kapcsolatait is felhasználta.370

b) A Standard Rt. elleni nyomozás megkezdése
A fennmaradt iratanyag alapján megállapítható, hogy az ÁVO Ipari Alosztályának vizsgálata
a Standard Villamossági Rt. ellen 1946 őszén, azaz gyakorlatilag már az ÁVO megalakulása-
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kor megkezdődött.371 Az 1948-ig elvégzett munkáról azonban nincsenek közvetlen adatok:
tudjuk, hogy a legkorábbi standardes nyomozati anyagokat tartalmazó 5 db. „O” (objektum)
dosszié,372 amelyeket a Belügyminisztérium III/2 osztálya 1969 februárjában még nyilvántartott,373 ma hiányzik az ÁBTL iratai közül. A „kieső” időszakról – Fisch utólagos összefoglalóján kívül – egy 1969-ben készült BM jelentés374 alapján tájékozódhatunk, melynek készítői
még hozzáférhettek a mára elveszett korai O-dossziékhoz. A BM illetékesei e dokumentumok
kiértékelése után arra az eredményre jutottak, hogy
„államvédelmi vonalon az ipari elhárítás gyakorlatilag csak regisztrálta ebben az
időben a gyárral kapcsolatos jelenségeket. 1947 tavaszától rendelkezünk adatokkal a
Standard-gyárral kapcsolatos elhárításról. Az operatív ellenőrzés gyakorlatilag néhány informátor foglalkoztatására és hivatalos kapcsolatokra épült, mélyreható felderítés az igazgatóság és [az] amerikai központ kapcsolatára vonatkozóan hosszú ideig
nem történt. 1949 nyaráig az üzemi elhárítás csak [a] termelést gátló jelenségekről
adott felszínes jelzéseket.”
Ezt a meglévő jelentések tanulmányozása után azzal egészítem ki, hogy komolyabbnak
mondható operatív munka az ügyben már 1948. második felében elkezdődött, és ennek intenzitása fokozatosan nőtt. Egy 1949. december 1-jén készült jelentés szerint „a Standard Villamossági Rt. ellen kb. fél év óta intenzív hálózati munka folyt.”375 A Standard elleni
tevékenység 1949 őszén érte el csúcspontját.
Fisch visszaemlékezésében azt állítja, hogy 1947 tavaszán „figyelt fel” a Standard Rt.re a Szovjetuniónak szállítandó 135 kW teljesítményű adóállomás „késedelmével” kapcsolatban. Ekkor a gyárban tett látogatásakor a következő „felettébb gyanús” jelenségeket tapasztalta: Pápai ü. b. elnök először is megvárakoztatta, majd tárgyalásuk során próbált észérveket
felhozni a késés magyarázataként (anyaghiány; ilyen nagy állomást még nem készített a gyár;
hiányos szakembergárda; az orosz átvevő követelésére a gyáron belül először teljesen fel kell
építeni az adót épülettel együtt és kipróbálni/!/ stb.) Ráadásul beszélgetésük közben telefonon
hívta Pápait Lenkey, Geiger és Kósa főmérnök, akik érdeklődtek Fisch látogatásáról, és akikkel „urazták egymást”! A nyomozó e megbeszélés után saját bevallása szerint próbált „logikai
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összefüggéseket keresni [a] Pápai által elmondottak és az »urak« állandó telefonhívásai között. Nem sikerült.”376 Ekkor határozta el, hogy kikéri a gyári pártszervezet véleményét is.
Bár Fisch szerint „kemény, harcos elvtársakról van szó”, akik „becsületesek és
jószándékúak”, még ő is hozzátette, hogy „viszonylag egyszerű embereknek” ismerte meg a
gyári MKP vezetőit. Sajnos Fisch még kommunista szempontból sem követte a „csak tiszta
forrásból” elvét. A Standard pártszervezetéről már a nagybudapesti MKP központjának iratai
is megállapítják, hogy „Sajgál [József párttitkár] igen gyenge, semmi befolyása nincsen […]
Nagyon gyenge elvtársak vannak a pártvezetőség élén. Az elvtársakat erőszakkal szervezik
be. A vezetőségen belül Sajgál elvtárs körülveszi magát műhelyvezetőkkel és a munkásokat
kiszorítja.”377 Máshol pedig: „pozícióját nem tudja kellően kihasználni. Nem harcos jellem.”378 Tudatában annak, hogy a gyáron belül szinte eltörpült az MKP szerepe és létszáma az
SZDP-vel szemben, a helyi MKP vezetése nyilvánvalóan igen frusztrált volt, és kisebbségi
érzésekkel küzdött. E körülmények ismeretében szinte borítékolható, hogy egy ilyen pártszervezet tagjai minden rosszért ösztönösen az SZDP-t és a vezetőséget, azaz fő ellenfeleiket teszik felelőssé. Így is történt. Sajgálék kifejtették Fisch-nek, hogy „anyaghiány nem áll fenn,
[…] a gyárra eső jóvátételi szállítások teljesíthetők és teljesen reálisak”. (E témákkal már korábban foglalkoztam, az állítások valótlanságát dokumentumok tömegei bizonyítják.) A gyártást szerintük a felső vezetés és a helyi SZDP gátolja az üzemrészek állandó átszervezésével,
ezen kívül „az egész újjáépítés és jóvátétel fékjét az amerikaiakban látják”. Sajgálék a szociáldemokraták állítólag „újjáépítés-ellenes”(!) röplapjaival támasztották alá állításaikat.
Fisch tehát megkapta az általa keresett kellően egyszerű választ. A gyártás nem a körülmények, hanem szabotázs miatt halad nehezen. Egyszerűségén kívül azért is számított automatikusan helyesnek ez a verzió, mert ez Fisch kommunista elvtársainak véleménye volt.
Alapvető fontossággal tehát nem az állítások igazságtartalma bírt, hanem hogy kitől származnak. A nyomozóban – az adatok és források megbízhatóságának mindenféle ellenőrzése nélkül – végérvényesen kialakult a Standarddel kapcsolatos ellenségkép, amely később
végzetesnek bizonyult. Fisch megfogalmazásában: „mind világosabban kezdett kirajzolódni
előttem […] mindaz, amelyből az egész »Standard-ügy« elindult.”379
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c) Pápai András lemondatása
Az ipari alosztály képviselőjének első akciója a Standardben Pápai ü. b. elnök lemondatása
volt. Ez esetben is tisztán látható a „párt ökle”-funkció betöltése, mivel az erőszakszervezet a
gyári MKP politikai céljainak megvalósulását „segítette elő” saját eszközeivel.
Az 1948 elejére meggyengülő SZDP üzemi szervezetének Nyemecz Lajos kommunista személyzeti igazgató kinevezése után két héttel gyakorlatilag vége volt. Az eseményeket a
vonatkozó MKP-jelentés380 alapján rekonstruálhatjuk. Nyemecz január 19-i kinevezésére reagálva az
„Sz.D.P. vezetőség […] összehívta a 200-as bizottságot. Kihagyták a baloldaliakat
úgy, hogy külön igazolványokat adtak ki, és csak ezzel lehetett az értekezleten részt
venni. Az értekezlet ellenintézkedésként azt határozta, hogy Pápayt kineveztetik vezérigazgató-helyettesnek. […] A M.K.P. vezetőség, miután megállapította, hogy a
Szoc.dem központból történt interveniálás ebben az ügyben, azonnal megtette az ellenintézkedéseket. Nyemecz bement a G[azdasági] F[őtanácshoz], ahonnan azzal tért
vissza, hogy ez nem vihető keresztül az ő számukra. A Pártközpont is megkapta Apróné
elvtársnőn keresztül azonnal az értesüléseket. Mindezeknek ismeretében a pártvezetőség megerősítette Geigert és Lenkeyt, akik mikor [… az üzemi SZDP vezetői] kérték
Pápay kinevezését, a leghatározottabban elutasították őket. […] A szűk [MKP] pártvezetőség ezután elhatározta, hogy […] a Sz.D.P. baloldallal megindítja a tárgyalásokat.”
Néhány szociáldemokrata vezetőségi tag meggyőzése után összekötő bizottság alakult MKPés SZDP-tagokból, amely kimondta, hogy az SZDP újra összehívja a 200-as bizottságot, és
„a kihagyott baloldaliakat visszahívja. […] Határozatot hoznak, amelyen azonosítják
magukat a budapesti végrehajtó bizottság határozatával, elítélik a jobboldaliakat, és a
kommunistákkal való határozott együttműködést deklarálják. […] Ezután a[z MKP]
pártvezetőség kiosztotta maga között »kikészítésre« azokat a szoc.dem.-eket, akikkel az
összekötő bizottságban a tárgyalások folytak. […] Közben […] »gyúrták« Pápayt.
Majd Nyemecz magához hívatta Pápayt és bejelentette, hogy semmi reményt nem lát
az ő megmentésére. [… Néhány nap múlva, február 6-án] Pápay teljesen megtörve kijelentette, hogy belátja a tévedéseket, nem kíván továbbra a két párt között ütközőpont
lenni. Arra kéri a kommunista pártvezetőséget, hogy biztosítsa számára a csendes viszszavonulást. Ígéretet tett arra, hogy semmiféle párt- vagy szakszervezeti megmozdu-
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lásban nem fog többé részt venni, és nem kísérli meg előző pozícióinak visszaszerzését.
A kommunista vezetőségi tagok biztosították arról, hogy nem fogja további támadás
érni és elfoglalhatja állását. Ezután összehívták az üzemi bizottsági tagokat, és Pápay
hivatalosan bejelentette lemondását.”
Az MKP üzemi szervezet itt idézett beszámolója alapján úgy tűnik, a helyi SZDP
szétverése és Pápai lemondatása olajozottan ment. Fisch összefoglalójából azonban az is kiderül, hogy a gépezet működéséhez szükséges „kenőanyag” egy fontos részét az ÁVO biztosította:
„[…] egy sor [Pápai] által kiadott kommunistaellenes gyári röplappal, valamint egy
sor, gyári SZDP-napon elmondott kommunistaellenes kijelentésével őt kompromittálva
egy napon udvariasan behívattuk a kerületi politikai csoport helyiségébe, ott [a] fejére
olvastuk[. A]mikor látta tehetetlenségét, felvetettük neki a gyári Ü.B. funkcióról való
lemondása kérdését[. M]inden további nélkül beleegyezett, lemondott, el is ment a
gyárból.”381
Bár Fisch összefoglalójában Geigert és Pápait szövetségeseknek állította be, éppen az
MKP jelentése bizonyítja, hogy Geiger a kommunistáknak kedvező módon cselekedett, amikor a helyi SZDP előállt Pápai vezérigazgató-helyettesi kinevezésének tervével. Ennek ellenére az ÁVO hivatástudattól eltelt nyomozója tovább folytatta tevékenységét, amelynek fő
célpontja éppen Geiger Imre volt.

d) A gyári hálózat kiépítése
Az SZDP által jelentett akadály sikeres leküzdése után Fisch immár szabadon nekiláthatott,
hogy megtervezze: „mit kellene csinálni ahhoz, hogy leleplezhető legyen az újjáépítést szándékosnak látszó akadályozók [sic!] személye.” Célját üzemi informátorok és ügynökök hálózatának kiépítésével kívánta elérni. Terve szerint priorálás és környezettanulmányozás után a
gyár minden osztályáról legalább egy személyt be kell szervezni, és az ilyen személyeket ötösével egy-egy „becsületes kommunistának tudott, elvi alapon beszervezett párttaghoz csatolni”, akik „csúcsinformátorként” működnek. Emellett „pressziós alapon” (tehát kényszerítve)
„minőségi” (azaz kvalifikált) embereket, ügynököket kell beszervezni Geiger és a vezetők
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környezetébe, valamint a Nádor utcai ISEC-irodát és látogatóit megfigyelés alá vonni.382 A
Fisch által leírt kezdetleges viszonyok ismeretében könnyen elképzelhető, hogy valójában
nem készült előzetesen ilyen tudatos operatív terv, hanem a később megtett intézkedések alapján Fisch „visszavetítette” ennek elkészítését.
Mivel a Fisch által leírt beszervezések időrendisége nem állapítható meg az iratok
alapján, tematikai összefüggésük folytán itt ismertetem őket. A nyomozó gyári „emberei”
közül egy 28 éves szerszámkészítőt, Fazekas Istvánt becsülte a legjobban, akiben „az erősödő
üzemi MDP egyik nagyszerűen dolgozó politikus tagját ismertük fel”. Egy bizalmas beszélgetés során történt beszervezése, a feladatra „igen készségesen vállalkozott is.” Ezek után rendszeresen találkoztak, hol az ÁVO kerületi csoportjának helyiségében, hol pedig egy „félreeső
korcsmában, cukrászdában”. Fisch elmondása szerint
„sokszor késő éjszakáig tartó analízis után döntöttünk csak egy-egy általa tanulmányozott, általa beszervezendő »informátorról« […] Fazekas »csúcsinformátori« működése mellett tanulmányozó, ún. tippadó szerepet is kapott […] az üzemet […]
feltérképeztük, és az általunk fontosnak tartott üzemrészekből egy-két embert pr. kt.383
stb. alapján beszervezett Fazekas. Később a jól dolgozó informátorokból Fazekas
csúcsinformátort csinált, mert nem győzte.”
Így lett a hálózat tagja csúcsinformátori minőségben Vági János rendészeti vezető, aki
Fisch szerint „életét adta volna a pártért, [de] sajnos amikor az észt osztották, megunta a várakozást”, illetve Vörös József szerkesztő technikus, aki „nagy szorgalommal és szeretettel csinálta a munkát, [… de] sajnos […] testi hibája volt, ezzel egy sor kisebbségi érzése, amely
végső fokon ezirányú munkájában vissza is vetette.”384
Kudarcba fulladt beszervezésként említi Fisch Login Ferenc üzemmérnök esetét, akit
Fazekas javaslata után kellő ellenőrzés nélkül, „elvi alapon” vontak be a hálózatba. Fisch szerint „egy felelőtlen operatív munkás” hiányos környezettanulmányt készített Loginról, amely
„nem adott lényegében semmit [… a] társadalmi életét illetően,” azonban a Geigerről és a
gyári SZDP-ről elmondott – ÁVO-nak tetsző – véleménye miatt ennek ellenére beszervezték.
Login fő „értéke” az volt, hogy kapcsolatban állt egy fiatal lánnyal, aki a Standard beszerzési
osztályán dolgozott, és aki egyidejűleg Vogelerrel is találkozgatott. Login feladata lett volna,
hogy a lányon keresztül értesüléseket szerezzen az amerikairól. Egy idő után azonban feltűnt
Fischéknek, hogy Login soha nem hoz értékelhető információt. Egy alkalommal ellenőrzés-
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képpen lefigyelték Logint, aki féltékenysége miatt aznap este „állati módon leitta magát”, és
fel akart menni Vogelerhez az Astoria szállóba, hogy botrányt csináljon. Csak a hirtelen riasztott és odaszállított Vági János rezidens közbelépésével sikerült ezt megakadályozni. Amikor
másnap Login a valóságtól teljesen eltérő módon számolt be az eseményekről, „nyilatkozattal
kizárták a hálózatból.” Ezután kiderült, hogy bizalmas feladatát karrierista célokra akarta felhasználni, és mérnöktársairól koholt jelentéseket írt, „ki akarta őket rajtunk keresztül nyírni”.
Azt is megtudták róla, hogy beszervezését elmondta egyik kollégájának, Mikulovszky
Vladimirnak.385
A gyár kereskedelmi osztályán dolgozó Mikulovszky személyét megvizsgálva Fisch
rájött, hogy „ilyen embert kerestünk régen”, ugyanis „igen tág betekintési lehetősége volt beosztásán keresztül a gyár export-import ügyeibe, azok levelezéseibe”. Mikulovszky beszervezésének lebonyolítása a fölösleges konspiráció mintapéldája volt: „[…] megtudtuk, hogy
Mikulovszkynak van egy függőben lévő [telefonközpont]-tárgyalása a Statisztikai Hivatalnál.
Várta a tárgyalásra az értesítést. Megszereztünk egy hivatalos nyomtatványt, amelyben kiértesítettük. Kitűztük a tárgyalás napját. A Statisztikai Hivatalban a folyosón […] udvariasan felkértük, jöjjön a II. kerületi kapitányságra”,386 ahol egykori nyilas párttagságára és
„erkölcstelen” életmódjára hivatkozva beszervezték. Fisch elégedett volt Mikulovszky munkájával: „Két vagy három héten át foglalkoztunk vele, kiképeztük. Nagyszerűen dolgoztattuk
előbb apróbb, majd később nagyobb feladatokra.” Általa szerezték meg a negyedévi tervjelentéseket és a tulajdonosoknak küldött angol nyelvű beszámolókat.387
Fisch megemlíti még Szikszay Béla mérnököt, mint információforrást. Szikszayt valószínűleg megfélemlítéssel bírta rá Fisch az együttműködésre kollégája, Koósa Ferenc letartóztatását követően. A jelek szerint nem mint beszervezett informátort foglalkoztatták, csak Fisch
néha „elbeszélgetett” vele.388 A Fisch visszaemlékezésében Szikszay szájába adott közléseket
nem lehet hitelesnek elfogadni, mert Fisch szerint a mérnök az adógyártáson dolgozott, pedig
a dokumentumok bizonyítják, hogy valójában előbb az anyagbeszerzési, majd a telefonmérnöki osztályt vezette.389
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A fent leírtaknál minden bizonnyal sokkal több beszervezés történt a gyár dolgozói
között, ilyenekre vannak is utalások,390 azonban Fisch több esetet nem említ, és pl. a legalsóbb szintű informátorok közül egyet sem nevez meg. Számukra egy 1949. szeptemberi jelentés391 alapján lehet következtetni, amely összefoglalja a Standardnél addig regisztrált
„szabotázscselekményeket”, és az egyes „szabotázsoknál” külön, név szerint felsorolja az
adott esetet tanúsító gyári dolgozókat. E nevek között szerepelnek a visszaemlékezésben
megnevezett informátorok is, ezért gyanítható, hogy e „tanúk” köre nagyjából megegyezett a
hálózat névsorával. A jelentés 35 ilyen „tanút” sorol fel.
Ez a hálózat a Nehézipari Minisztérium Ellenőrzési Osztályával foglalkozó pontnál
már részletezett jellegű és színvonalú jelentéseket juttatott el az ÁVH-nak, melyek minden
sorából érződik a lázas igyekezet, hogy az összes gyári eseményt és vezetőségi intézkedést a
lehető legnegatívabb olvasatban tálalja. Ezen kívül olyan gyári dokumentumok másolatait is
eljuttatták Fisch-hez, amelyek úgymond „bizonyították a szabotázscselekményeket”, ám valójában csak egyes vezetőségi intézkedések megtételéről tanúskodtak. A szabotázst valójában
csak az iratok önkényes magyarázatával lehetett belelátni az iratokba.

e) Ábrányi Aurél esete
A fennmaradt információk alapján Fisch legjelentősebb eredményeit Ábrányi Aurél ügynöki
beszervezésével érte el. A történetet a nyomozó visszaemlékezésén kívül egy fennmaradt jelentés igazolja, Ábrányi személyéről pedig a belügyi nyilvántartás alapján is tájékozódhatunk.
Dr. Ábrányi Aurél jogász végzettségű újságírót a Képes Figyelő c. lap 1948 őszén állandó tudósítójaként kívánta kiküldeni Párizsba. Ábrányi felszámolta itthoni egzisztenciáját,
bútorait eladta. Útlevelet azonban nem kapott, ezért családjával együtt illegális úton próbált
Nyugatra szökni.392 A kísérlet nem járt sikerrel, 1948. november 3-án a határon elfogták
őket.393
Ettől a ponttól már Fisch visszaemlékezéséből követhetjük az eseményeket:
„Radványi Dezső áv. őrgy. utasítására ki kellett hallgatnom egy sor fogdából felkísért
disszidens férfit [és] nőt, köztük dr. Ábrányi Aurél volt Fkgp. újságírót, feleségét és két
kb. 6–8 éves gyermekét. A többi közül messze kimagaslott átlagon felüli műveltségével
dr. Ábrányi. Alig volt 30 éves, typikus anglofil benyomást keltő ember, aki emellett
390
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még németet, franciát, angolt perfekt beszélte. Ő is, családja is rendkívül félt [a] diszszidálási kísérlet következményeitől, úgy láttuk, szabadonbocsátásukkal dr. Ábrányiban kiváló ügynököt találtunk a Standard-ügy számára. Beszerveztem. Személyesen én
tartottam.”
Néhány ellenőrző feladat sikeres végrehajtása után Ábrányi azt a megbízatást kapta,
hogy „idegrendszeri” megbetegedéssel keresse fel Geiger Imre lányát a Csengeri utcai rendelőintézetben, aki ott pszichológusként dolgozik. Betegsége okaként elő kellett adnia, hogy
disszidálás közben elfogták, megverték. Azt is meg kellett említenie, hogy most elvesztett
újságírói állása helyett próbál megélhetést találni, és ennek érdekében hozzálátott egy könyv
megírásához, melynek címe Tamtamtól a televízióig lesz, és a távközlés fejlődésének történetéről fog szólni (minő véletlen!).394
Fisch visszaemlékezése szerint a „kombináció kitűnően bevált”. Geiger lánya megsajnálta Ábrányit és a könyv témáját hallva felajánlotta neki, hogy megismerteti édesapjával, aki
bizonyára nagy segítséget tud nyújtani az anyaggyűjtésben. Meg is hívta magukhoz, hogy
találkozhassanak. Geiger biztosította Ábrányit, hogy tetszik neki a könyv ötlete, és a
Standarden keresztül segít majd neki forrásokat találni. A vezérigazgató azonban feltűnően
élénken érdeklődött Ábrányi disszidálásának részleteiről is. Fisch ilyen módon szerzett először tudomást arról, hogy Geiger foglalkozik a menekülés gondolatával, amely – mint említettem – valóban igaz volt. Hihetőnek tűnik az is, hogy beszélgetés közben Ábrányi megtudott
néhány adatot a gyárról és az ISEC itteni képviselőiről is, azt viszont már kétkedéssel kell
fogadnunk, hogy pl. Geiger állítólag nyíltan kijelentette: Vogeler segítségével maga is disszidálni fog. Ezen kívül Fisch közöl még jó néhány nyilvánvalóan fals adatot is, amelyeket Ábrányi úgymond Geigertől hallott.395
Az Ábrányi által megszerzett értesülések alapján készült jelentések közül egy fennmaradt a V-600-as anyagban is. Az 1949. januári dokumentumban396 név nélkül említett ügynököt a visszaemlékezéssel összevetve könnyen azonosítani lehet, mivel az irat közli, hogy „ő”
Tamtamtól a televízióig címmel készül könyvet írni… A jelentésből kiderül, hogy Geiger Ábrányit a Nádor utcai irodába is bevezette, ahol az újságíró ezután „több esetben fennjárt”.
Sanders igen szívélyesen fogadta, és olyan nagy mennyiségű forrásanyagot bocsátott a rendelkezésére, hogy Ábrányi „kérte Sanderset, hogy elvihesse részletenként, hogy jegyzeteket
készíthessen belőle.” A jelentés ezután részletesen közli az anyagokból megtudott informáci-
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ókat, ezek azonban mind olyan nyílt adatok (az ITT története, szervezete, leányvállalatai a
világban stb.), amelyeket sokkal egyszerűbben is be lehetett volna szerezni akár a gyáron,
akár a minisztériumon, követségeken, vagy könyvtárakon keresztül. Jellemző a nyomozás
amatőr színvonalára, hogy a nagy – és egyébként ravasz – kombinációval beépített, jó képességű ügynököt ilyen alacsony rangú információk megszerzésére használták fel, rengeteg idő
és energia elpocsékolásával. Viszont Ábrányi legalább le tudta fordítani az angol nyelvű ITT
brosúrák szövegét magyarra.
Fisch és Ábrányi „együttműködéséről” több adat nem áll rendelkezésre. Annyi bizonyos, hogy a volt újságíró Standarddel kapcsolatos foglalkoztatása legfeljebb 1949 áprilisáig
tarthatott. Fisch nem emlékezik meg elválásukról, de tudjuk, hogy Ábrányit a Katonapolitikai
Osztály 1949. április 23-án beszervezte, és a következő hónapban Ausztriába telepítette „a
francia hírszerző szervek elleni munkára”.397

f) Egy önkéntes segítő és „jutalma”
Egészen máshonnan indult dr. Zádor Györgyné ügye. Zádorné a Nádor utcai ISEC-iroda titkárnője volt. Munkájánál fogva napi kapcsolatban állt az ISEC külföldi képviselőivel,
Sandersszel és Vogelerrel (itt tartózkodása idején), valamint az irodába természetesen sűrűn
ellátogató gyári vezetőkkel. Kezei között ment át a külföldiek levelezése, gyakran tolmácsolt
is számukra tárgyalásokon. Zádorné történetét több forrás alapján lehet rekonstruálni. Saját,
1953-as vallomása szerint munkája során úgy ítélte meg, hogy az amerikaiak „a Standard
számára feltétlenül szükséges technikai információkat csak […] nehezen, és nagy késésekkel
adják meg. Ezen kívül látt[a] azt, hogy […] szavakban is ellenségesen nyilvánulnak meg a
magyar állammal szemben.” Ezért 1948 nyarán „arra az elhatározásra juto[tt], hogy valamilyen formában tájékoztat[ja] a Pártot, bár pártonkívüli vol[t].”398 Ekkor a Híradástechnikai
Ipari Igazgatóság vezetője (Radó Zoltán elődje) még az a Tarján Rezső volt, aki később az
ISEC-tárgyalásokon is részt vett szakértőként. Zádorné, mint az iparágat ellenőrző szerv fejéhez, Tarjánhoz fordult, és közölte vele, hogy az általa tapasztaltakról szeretné rendszeresen
„tájékoztatni a Pártot”. Zádorné szerint ajánlkozását Tarján „nagyon szívesen fogadta, vállalkozott arra, hogy az által[a] szolgáltatott és jelentett rendellenességekről beszámol a Párt397

ÁBTL 4.1 A-2127/4 Ábrányi-Struzzieró-Atkáry kémrezidentúra, 2–3. (Ábrányi további sorsa is izgalmasan
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Mivel ez nem történt meg, fokozatosan eltávolodott a magyar hatóságoktól, és a Szabad Európa Rádió bécsi
tudósítója lett. Közben a BM értékelése szerint „különféle ellenséges speciális szervekkel” is kapcsolatba került.
„1950-1954 között hírszerzésünk játszmás-kísérleti ügye volt. 1961-ben Ausztriában ellene végrehajtott akció
eredményeként hazahoztuk; 1963-ban 13 évi börtönbüntetésre ítélték.”)
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motivációját másban – pl. érdemek szerzése az ország új urainál – kell keresni.
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nak”.399 Zádorné ezután „rendkívül értékes szolgálatokat tett, […] az angolok-amerikaiak
belső tárgyalásairól […] rendszeresen kiszolgáltatott minden bizalmas adatot, a bizalmas levelek szövegét”, sőt „olyan levél anyagát is megszerezte indigóról, amit főnökei nem neki diktáltak, hanem maguk írtak meg”.400
Tarján összeismertette Zádornét Sulyok Bélával is, így a nő által szállított információkat ő is megkapta. Ennek megfelelően az ISEC képviselőivel 1948 közepe óta folytatott előkészítő tárgyalások és az 1949 első felében lezajlott szakértői egyeztetések folyamán a
magyar fél végig pontos információkkal bírt az amerikaiak szándékairól, ami nagyban segítette a magyar tárgyalási pozíció kialakítását.
Tarjánék azt is elintézték, hogy Zádorné titkos párttagságot kapjon. Zádorné ugyanis
még közvetlenül az 1949-es szakértői tárgyalások megkezdése előtt be akart lépni az MDPbe, azonban ezt Sulyok ellenezte, (nyilván Sandersék gyanúját elkerülendő,) és megígérte a
nőnek, hogy „visszamenőleg meg fogja kapni a párttagságát, addig is mint titkos párttag fog
szerepelni”.401 Erről Tarjánon és Sulyokon kívül csak néhány személy értesült, pl. Friss István, Gerő Ernő (aki az ügyről „név nélkül” tudott), az MDP országos káderosztályának egy
munkatársa,402 és valószínűsíthetően Radó Zoltán.403
Zádorné valódi szerepének eltitkolása olyan jól – mondhatni túl jól – sikerült, hogy az
még az államvédelem előtt is hosszú ideig rejtve maradt. Pontosabban, a Standarddel foglalkozó nyomozó nem értesült Zádorné szolgálatairól, ami az ISEC-iroda titkárnőjére nézve súlyos következményekkel járt. Fisch („103” vagy „68”) ugyanis 1949. május 11-ig
bizonyíthatóan nem volt tisztában Zádorné kettős identitásával. A nőről ugyanis két hasonló
környezettanulmány (KT) készült a nyomozás során: az egyik404 e májusi napon („68” aláírással), a másik405 pedig november 8-án. A novemberi KT szinte szó szerint megegyezik a
májusival, de a végére beszúrtak még néhány bekezdést, melyek többek között Zádorné titkos
szerepével foglalkoznak, amiről viszont a májusi KT egyáltalán nem tesz említést. Egyértelmű tehát, hogy a novemberi KT a májusi szöveg „frissített” verziója, ami bizonyítja, hogy
„68” 1949 májusában még nem tudott Zádorné szolgálatairól, hiszen akkor már májusban is
említést tett volna róluk.
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A nyomozó valamikor május 11. és október 5. között értesülhetett a nő szerepéről,
mert október 5-én készült egy jelentés406 („68” aláírással), amely már említést tesz Zádorné
titkos munkájáról. A Standard-ügy vizsgálati anyagát magába foglaló V-600 jelű irategyüttes
tartalmaz egy augusztusi, Pénzügyminisztériumból származó jelentést407 Zádornéról, (amely
Sulyok Bélát „informátorunk”-ként említi,) Fisch talán ekkor szerzett tudomást az ügyről.
A dátum meghatározása azért is fontos, mert tudjuk: Zádorné jelentései éppen Fisch
egyik kollégájához futottak be az államvédelem ipari alosztályán! Tarján Rezső – 1953-as
kihallgatásán – beszámol róla: „a Zádornétól kapott értesüléseket írásban közöltem kapcsolattartómmal, Somló Sándor áv. beosztottal”.408 A „kapcsolattartó” Zádorné titkos párttagságáról
is tudott. Szerencsére Somló személyi anyagai fennmaradtak a BM iratai között, amelyekből
kiderül, hogy Somló 1948-ban került át a GRÜ-ről az ÁVH-ra (nyilván előbbi megszűnésekor, decemberben) és „végig az ipari elhárításon” dolgozott.409 Ez alapján felmerülhet, hogy
Zádorné jelentései az első időben a GRÜ-re érkeztek be, azonban ez ellen szól, hogy Tarján
Somlót mint „államvédelmi beosztottat” említi.
Az eset mindenképpen a GRÜ II. alosztály és az ÁVH ipari alosztály összevonása után
uralkodó fejetlenségről tanúskodik. Ha feltételezzük, hogy Somló már a GRÜ-ről „hozta”
Tarjánt és vele Zádornét, akkor az ügy arra világít rá, hogy a két szerv ügynöki hálózatának
koordinálása, „összefésülése” több mint 8 hónapot vett igénybe, ami fontos ügyek megoldása
közben elfogadhatatlan. Ha viszont Somlóhoz már ÁVH-sként érkeztek Zádorné első jelentései, akkor arra lehet következtetni, hogy a volt GRÜ-s és az ÁVH-s „kollégák” között nagy
volt a bizalmatlanság, az információcsere messze nem működött megfelelően az új, közös
szervezetben.410 Megállapítható tehát, hogy az összevont alosztályban 1949-ben ilyen vagy
olyan okból még a közvetlen kollégák sem tudták egymás munkáját megfelelően segíteni:
előfordulhatott az, hogy egy nyomozóhoz majdnem egy évig nem jutnak el az ügyében alapvető fontossággal bíró, de egy szomszéd szobában ülő társa birtokában lévő információk!
Ez az adminisztratívnak nevezhető hiba azért bizonyult súlyosnak, mert az eltelt idő
folyamán Fischben már kialakult a meggyőződés, hogy Zádorné is ellenség. Október 5-i jelentésében, már a nő adatszolgáltató tevékenységének tudatában kifejti, hogy „feltehető volt
[Zádorné] kétkulacsossága, ezért a jelenleg is folyó közvetlen adatgyűjtést választottuk vele
szemben.” Meggyőződésében az sem ingatta meg, hogy „[Zádorné] jó adatokat szolgáltat
406
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egyes személyekre vonatkozólag közvetett úton”.411 Szerinte a nő „nyilván az amerikaiak
utasítására” akart belépni az MDP-be, és az ISEC-kel folytatott „tárgyalások anyagából kitűnik, hogy […] nem őszintén dolgozott”.412 Mivel a tárgyalási anyagok józanul értékelve
semmilyen bizonyítékot nem szolgáltathattak Zádorné „kétkulacsosságára”, felmerül a kérdés,
mit kellett volna még tennie a titkárnőnek, hogy elnyerje „68” bizalmát?!413 Nyilvánvalóan az
történt, hogy Fisch a Zádornéról hirtelen megtudott új – számára pozitív – információ hatására
sem volt hajlandó megváltoztatni a gyorsan kialakult és azóta hosszú ideig érlelt negatív meggyőződését (az imperialisták kiszolgálója, a szabotázs elősegítője stb.) Ennek következtében –
abszurd módon – Zádorné egy lett a Standard-ügy többi gyanúsítottja, (majd vádlottja és elítéltje) között, letartóztatása után sehol sem merült fel, hogy bármilyen érdemei lettek volna a
nyomozás során. Zádorné tettéért ugyanazt a börtönt kapta jutalmul, amit a többiek büntetésül.414

g) Egyéb operatív tevékenység
1949 elején nem Ábrányi volt az egyetlen, akit Fisch „társadalmi vonalon” próbált beépíteni
Geiger környezetébe, és rajta keresztül a Nádor utcába. A nyomozó a Standard egyik tisztviselőnője elleni pártfegyelmi-ügyet akarta kihasználni az illető hölgy pressziós beszervezésére,
indoklása szerint azért, hogy „az amerikaiakra, valamint Geigerre és annak közvetlen gyári és
társadalmi klikkjére ráépülhesse[n]”.415 A terv megvalósulásáról nincsenek további információink, azonban valószínűleg meghiúsult, mert sem a későbbi jelentések, sem Fisch visszaemlékezése nem említi.
Az 1949 nyarán érkező Farkas János vezérigazgató-helyettes Fisch fő támaszává vált a
gyárban. Érkezése után nem azonnal fogadta bizalmába a nyomozó, ehhez először „vagy másfél hónapnyi hálózaton keresztüli figyelés” volt szükséges. Mivel azonban a figyelés Fisch
szempontjából pozitív eredményt hozott, a tiszt felvette a kapcsolatot Farkassal, sőt „rövidesen személyes jó barátság alakult ki között[ük]”.416 Farkas érkezése az ÁVH számára a gyári
adatgyűjtési lehetőségeket még inkább kitágította. Azok az előző fejezetben említett „megbízható” emberek, akikre támaszkodva Farkas a gyáron belüli párhuzamos struktúrát kiépítette,
személyükben valószínűleg nagyjából megegyeztek Fisch hálózatának tagjaival, azonban er411
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ről Farkas nem tudott, mivel ő nem titkos informátori minőségben állt kapcsolatban az ÁVH
tisztjével, hanem mint a „néphatalom” gyári képviselője. Fazekas István pl. úgy segítette Farkast, hogy az Fazekas ÁVH „csúcsinformátori” szerepének nem volt tudatában.417
A szintén 1949 nyarán érkező új üzemi párttitkárral, Lopusán Andrással Fisch már koránt sem volt ennyire elégedett. Véleménye szerint Lopusán „lefeküdt Geigeréknek”, ráadásul
„szereti a szeszesitalt, meg a nőket”. Állítólag az új párttitkár egy alkalommal megkérte a
nyomozót, „hogy szerezz[e] neki vissza a fegyvertartási engedélyét, amelyet pár nappal azelőtt egy korcsmai verekedés során tőle a rendőrök elvettek”. Néhány esetben azonban a tiszt
kénytelen volt együttműködni a helyi MDP fejével. A gyárban Farkasék által a „szabotázs”
kimutatása céljával készített dokumentáció tervét Fisch szerint Lopusán elmondta Geigernek,
mert a vezérigazgató „minden nap bevitete[tt] neki egy-két üveg Cinzanót, és [a párttitkár]
fontoskodva mindent elfecseg[ett]”.418 A Lopusánnal való elégedetlenség emléke még a viszszaemlékezés lejegyzésekor is elevenen élhetett a nyomozóban, mert egy vele foglalkozó bekezdés mellé kézzel odaírta: „Mennyi kárt csinált?!”419
1949 őszén valószínűleg – az egyébként ellenségnek tekintett – Zádorné információja
alapján jutott tudomására az ÁVH illetékesének, hogy Geiger immár komolyan disszidálni
készül. A nő ugyanis felkereste Sulyok Bélát, és az általa közöltekről Sulyok feljegyzésében
így számolt be:
„Zádorné előadása szerint Geiger elkedvetlenedett, és az utóbbi időben rendszeresen
többórás tanácskozásokat tartott Sandersszel négyszemközött, noha azelőtt mindig
csak Zádorné jelenlétében beszéltek. Egyik alkalommal Zádorné meg is kérdezte, hogy
mit akar Sanderstől, amire azt válaszolta, hogy jobb, ha nem tud róla. Most […] azonban Sanders […] hozzátette, no, ha Vogeler Pestre jön, akkor valószínűleg Geiger
ügye is megoldódik. Mindezek alapján Zádorné meg van győződve arról, hogy Geiger
disszidálni készül, éspedig az amerikaiak segítségével.”420
Azért valószínű, hogy a fenti jelzés alapján értesült Fisch Geiger tervéről, mert Vogeler szeptember 30-án érkezett, és Zádorné – a szöveg alapján421 – ez előtt néhány nappal járt Sulyoknál, a fennmaradt ÁVH-jelentésekben pedig először október 5-én olvashatjuk, hogy Geiger
„közeli disszidálását készíti elő”.422
417

Feljegyzés, d. n. BFL-Standard V-600/40, 16–17.
Ezt az értesülést Fisch Ábrányinak tulajdonítja, azonban nem eredhetett tőle, mivel Ábrányi már jóval Farkas
és Lopusán Standardbe érkezése előtt Ausztriában volt a Katpol révén.
419
Feljegyzés, d. n. BFL-Standard V-600/40, 7. és 17.
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Feljegyzés, d. n. [Sulyok, 1949. szept. vége] MOL M-KS 276. f. 116. cs. (államosítás) 5. ő. e.
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Vogeler „[…] a közeli napokban jön Magyarországra”.
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Jelentés, 1949. okt. 5. BFL-Standard V-600/1a, 53.
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Az iratokból az ellenintézkedésekre is fény derül: „[…] a lehetőségek határáig úgy
Geigert, mint családját lebiztosítottuk” (október 5.);423 Geiger „lakhelyén [tussal kihúzott
rész,424 következtetett tartalma a szöveg logikája alapján: „állandó figyelést vezettünk be”].
Ennek célja, hogy idejében tájékozva legyünk szándékának esetleges végrehajtásáról” (október 18.)425 A figyelés mikéntjére vonatkozóan pedig Fisch visszaemlékezése tájékoztat:
„A figyelés nagyon nehéz volt, mert a ház [Újpesti rakpart 11.] közvetlen a Dunapartra nézett […] A ház kijáratával szemben […] volt egy uszálykirakó emeletes daru
[…]. Ennek kabinjából jól szemmel tartható volt a kijárat. Figyelésre mindössze egy
régi háborús B.M.W. oldalkocsis motorkerékpár állt rendelkezésre. […] egy-két alkalommal – fiatal házasember létemre – vasárnapokat a darun töltöttem, süvítő szélben,
hogy Geiger disszidálását megakadályozzam, hogy méltó büntetését elnyerje. […]
Gyakran […] kirándultak szakadó esőben a szép kényelmes Plymouth kocsijukon
Geigerék, én meg a B.M.W.-n utánuk agyonázva.”426
Így érkezett el tehát 1949 októbere, amely gyökeres változásokat hozott a nyomozás
menetében, az ugyanis az ÁVH Kémelhárító Alosztályával együttműködésben folytatódott. A
közös akció megismerése előtt azonban a kémelhárítók Standarddel kapcsolatos munkájának
előzményeit mutatom be.

2.) Az ÁVO/ÁVH Kémelhárító Alosztálya
Arra, hogy az államvédelem Dékán István által vezetett kémelhárító részlege is dolgozott a
Standard-ügyhöz kapcsolódóan, egy 1969-ben készült operatív értékelés hívja fel a figyelmet,
mely közli, hogy „Vass Károlyt kémelhárítási vonalon ügynökként huzamosabb ideig E.
Sanders irányában foglalkoztatták”.427
Vas Károly az 1945 utáni dunántúli politikai élet egyik ellentmondásos alakja volt.
1935-ben lépett be a Független Kisgazdapártba. Angolbarátsága miatt 1944. október 15-étől 3
hétig a Gestapo letartóztatásában volt. A háború után az FKGP soproni elnöke lett, emellett az
apjától örökölt soproni Vanek-féle kenyérgyárat vezette. 1947. június elején Varga Béla, az
FKGP ügyvezető alelnöke disszidálásának napján igen korán tudomást szerzett a szökésről,
amit azonnal jelentett régi ismerősének, az SZDP főtitkár-helyettesének, Marosán Györgynek,
423

Jelentés, 1949. okt. 5. BFL-Standard V-600/1a, 53.
A V-600-as iratanyag egyes dokumentumaiban, elsősorban az operatív iratokban, ismeretlen időpontban
egyes adatokat és neveket tussal kihúztak. Az anonimizálás azonban teljesen következetlen és (szerencsére) igen
gondatlan volt.
425
Jelentés, 1949. okt. 18. BFL-Standard V-600/2a, 243.
426
Feljegyzés, d. n. BFL-Standard V-600/40, 17–18.
427
Jelentés, 1969. nov. 9. ÁBTL 2.1. XIV/4/1, 5. (A személy vezetékneve helyesen „Vas”.)
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valamint az FKGP balszárnya vezetőinek. Másnap az ÁVO kihallgatta Vast a szökés pontos
körülményeit illetően (ekkor tett tanúvallomása fenn is maradt428).
Néhány hónap múlva egyik budapesti útján felkereste őt egy ÁVO-s nyomozó, aki érdeklődött Vastól, hajlandó volna-e „az Államvédelmi Osztály részére bizalmasan dolgozni”.
Vas ezt vállalta is. Ettől kezdve havonta többször találkoztak a politikus budapesti útjai alkalmával, Vas ilyenkor adta át a megszerzett értesüléseket tartótisztjének. Feladata volt az
„ismeretségi kör[éhe]z tartozó vezető pártpolitikusokkal, főként kisgazdapártiakkal és Barankovics-pártiakkal folytatott beszélgetés[e]inek, illetve azok megnyilvánulásainak jelentése”.
Későbbi állítása szerint mintegy 50 ilyen jelentést adott.429
1948 februárjában Vast az FKGP révén kinevezték Veszprém megyei főispánnak, amit
valószínűleg ÁVO-s kapcsolata is elősegített. Ettől kezdve a Veszprém megyei eseményekről
is be kellett számolnia tartójának. 1948 májusában ismerte meg Justh István felsőörsi prépostot, akivel felső utasításra baráti viszonyt alakított ki. Jelentette, hogy Justh kapcsolatban áll
több külföldi állampolgárral, így Edgar Sandersszel is. Vast tartótisztje utasította, hogy Justhon keresztül igyekezzen minél jobban megismerni Sanderst.430
Vas beszámol róla, hogy körülbelül abban az időben, amikor Sandersszel szorosabb
ismeretséget alakított ki, új „kapcsolatot” kapott. Mivel addigi feladatai sokkal inkább a „belső reakció” elhárításával voltak kapcsolatosak, valószínűsíthető, hogy a kémelhárító alosztály
csak ekkor – Sanders miatt – vette át Vas foglalkoztatását. Justh társaságában többször találkoztak Sandersszel a budapesti Paradiso bárban, az angol törzshelyén, sőt egyszer még
Sanders lakásán is.431
1948 novemberében Justh bizalmasan közölte Vassal, hogy disszidálásra készül. Vas,
kapcsolatával való egyeztetés után felajánlotta a prépostnak, hogy „segít” megszervezni szökését. Justh ebbe bele is egyezett. Vas december 10-én autóján kivitte a pápai vasútállomásra
Justhot, majd telefonon jelentette a prépost elindulását az ÁVH-nak. Justhot Szentgotthárdon
természetesen nem embercsempészek, hanem – Vas „közbenjárása” nyomán – civil ruhás
nyomozók várták, akik elkísérték a határig, majd az előtt 100 m-rel letartóztatták, és internálták.432
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Vas feljegyzése, 1947. jún. 3. ÁBTL 3.1.9 V-77133 Kató Balázs és társai, 46–50.
Vas feljegyzése, 1950. jan. 23. BFL-Standard V-600/18, 30–31.
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Vas feljegyzése, 1950. jan. 23. BFL-Standard V-600/18, 32.
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Vas feljegyzése, 1950. jan. 23. BFL-Standard V-600/18, 32.
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Vas feljegyzése, 1950. jan. 23. BFL-Standard V-600/18, 32–33. és ÁBTL 3.1.9 V-76913 dr. Justh István és
társai, 4–9.
429
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Ezután Vas már Sandersszel sem találkozott. 1948 decemberében – ismeretlen okból –
Vast kizárták az FKGP-ből és főispáni állásából kitették.433 Ezt követően, mivel kenyérgyára
is anyagi nehézségekkel küszködött, elhatározta, hogy maga is disszidál.434 Megszakította
kapcsolatát az ÁVH-val, majd 1949. február 20-án hajnalban Kópháza közelében meg is kísérelte435 az illegális határátlépést, azonban a határőrök elfogták. Tettéért 2 év 6 hónapi fogházbüntetést kapott.436
Vas Károly a hatóságokkal való együttműködéséért Zádor Györgynéhez hasonlóan
semmilyen elismerést nem kapott, bár ez a volt főispán esetében – disszidálási kísérlete miatt
– valamivel érthetőbb. Alig a negyede telt le büntetésének, amikor 1949 végén börtönéből
elszállítva a Standard-ügyben kezdték gyanúsítottként kihallgatni.
A kémelhárítás további Sandersszel kapcsolatos munkájáról egészen 1949 októberéig
nincs adat, akkor azonban nagyszabású akció indult be az egész ügyben.

C) Intenzív operatív munka a Standard ellen, 1949. október–november
A letartóztatások megindulását megelőző másfél hónap története szerves egészet alkot, amelyet az ügy fejleményei miatt már nem lehet szervezetek szerinti vagy tematikai bontásban
bemutatni. Az események Robert Vogeler 1949. szeptember 30-i Budapestre érkezésével felgyorsultak.
A források alapján részletesen rekonstruálható a Standard elleni akciónak e végső szakasza. Ennek jelentőségét az adja, hogy ezáltal szinte egyedülálló bepillantást nyerünk az
ÁVH által egy összetett, külföldieket is érintő ügy felgöngyölítésénél alkalmazott eszközrendszerbe, és képet kapunk arról is, hogy milyen nehézségek hátráltatták a Hatóság munkáját.

1.) Az ipari- és kémelhárító alosztályok együttműködése
A V-600 jelű irategyüttesben fellelhető operatív anyagokat tanulmányozva, azokat Fisch viszszaemlékezésének adataival összevetve feltűnhet, hogy 1949 októberétől az Ipari Alosztály
mellett az ÁVH egy másik részlege által készített iratok is megjelennek a dossziékban. A
formai, szerkesztésbeli különbségeken kívül az is kitűnik, hogy egyes, Fischék által már évek
óta jól ismert gyanúsítottakról (legfőképpen Geigerről) újdonságszámba menően közölnek
433

Ezután rövid ideig még Endrédy Vendel zirci apát irányában is foglalkoztatták Vast, akitől Mindszentyvel
kapcsolatos információkat kellett megtudnia. Ez felveti annak lehetőségét, hogy Vas talán mégsem a Kémelhárító Alosztály ügynöke volt, vagy pedig a Justhtal és Sandersszel való kapcsolatának megszűnése után visszakerült
tőlük a „belső reakció” elleni munkára. (Vas feljegyzése, 1950. jan. 23. BFL-Standard V-600/18, 33.)
434
Vas vallomása, 1950. jan. 7. BFL-Standard V-600/18, 7.
435
Valószínűleg nem segítette a terv végrehajtását, hogy ittas állapotban kísérelte azt meg.
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Vas disszidálási kísérletével kapcsolatos iratok, 1949. feb.–jún. BFL-Standard V-600/28, 154–161.
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alapadatokat, illetve helyenként téves információkat is. Az Ipari Alosztályt pedig egyértelműen mint különálló szervezeti egységet említik ezek az iratok. A Standard elleni közvetlen
nyomozásba bekapcsolódó másik alosztályt a fejléceken sem jelölték, Fisch pedig semmilyen
„együttműködésről” nem számol be.
Más források segítségével azonban be lehet azonosítani a nyomozásba újonnan bekapcsolódó ÁVH-s alosztályt. Több későbbi, egykori államvédelmi tiszt elleni ügy során keletkezett vallomás437 és visszaemlékezés438 egybehangzóan állítja, hogy a Standard-ügy
előkészítésének operatív irányításában Dékán István döntő szerepet vállalt, ő pedig a Kémelhárító Alosztály439 vezetője volt. Bolgár Pál, az Üzemi Alosztály akkori vezetője világosan
kimondja, hogy a Standard-ügyet ő és Dékán együtt készítették elő.440 (Ebből kiderül, hogy az
ipari alosztály részéről ekkor már nem csupán Fisch foglalkozott intenzíven a Standarddel.)
Megállapítható tehát, hogy az ügyben az operatív tevékenység végső szakaszát az ÁVH ipariés kémelhárító alosztályai közösen – egymással koordinálva – végezték.
Egy összefoglalóból azt is megtudhatjuk, hogy pontosan mi váltotta ki a kémelhárítás
bekapcsolódását és hogyan zajlott le a folyamat:
„ROBERT VOGELLER [sic!] f. évi szeptember 30-án érkezett Budapestre […] – szállodai hálózatunkon keresztül – olyan jelentést kaptunk [t. i. a Kémelhárító Alosztály],
hogy nevezett gyanúsan viselkedik, láthatólag konspirál. Ennek a jelentésnek, valamint
annak a ténynek alapján, hogy igen gyakran megfordul Magyarországon, nevezettet
megfigyelés alá vettük, kapcsolatainak és tevékenységének megállapítása végett. A
nyomozás megkezdésekor kapcsolatba léptünk az Ipari Alosztállyal, […] Saját operatív intézkedésünk alapján arra a következtetésre jutottunk, hogy Sanders E. egy nagyobb hírszerző hálózat vezetője, s ennek a hálózatnak fontosabb tagjai azonosak a
Standard-gyár vezetőivel, s mint imperialista ügynökök folytatják szabotáló tevékenységüket. […] Az Ipari Alosztállyal történt megbeszélés alapján, az ügy felderítésében
közösen járunk el.”441 (Kiemelés: Sz. A.)
Egy másik jelentés így foglalja össze az eseményeket:
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Bolgár Pál feljegyzése, 1954. jan. 20. ÁBTL 2.1. V/4 „Vándor Ferenc, Bolgár Pál, Radványi Dezső” 23.
Bolgár Pál kérelme, d. n. ÁBTL 2.1. V/4-a „Vándor Ferenc, Bolgár Pál, Radványi Dezső” 97.
Décsi Gyula feljegyzése, 1956. ápr. 19. MOL M-KS-276. f. 62. cs. 203. ő. e. MDP KV Iroda – A Farkas Mihály
tevékenységét vizsgáló bizottság iratai. 26.
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Farkas, 1990 258. és Décsi Gyula-interjú, 1984 104.
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Nem világos, hogy 1949 őszén alosztályként vagy már osztályként működött a kémelhárítás és az ipari elhárítás. Az bizonyos (Cserényi-Zsitnyányi, 2009), hogy 1950-ben már mindkét részleg osztály volt.
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Bolgár Pál kérelme, d. n. ÁBTL 2.1. V/4-a „Vándor Ferenc, Bolgár Pál, Radványi Dezső” 97.
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Feljegyzés, 1949. nov. 8. BFL-Standard V-600/5a, 284–286.
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„Hatóságunk hosszú ideje bizalmas nyomozást folytatatott Sanders Edgar angol állampolgár […] ellen. […] A nyomozást kiterjesztettük Vogeler Róbert amerikai állampolgárra”.442
Megállapítható tehát, hogy a kémelhárítók Sanders ellen már hosszabb ideje nyomoztak (amint ezt Vas Károly fenti esete is mutatta), és amikor ezt kiterjesztették Vogelerre is,
akkor léptek kapcsolatba az Ipari Alosztállyal. Hogy ez pontosan mikor zajlott le, arra vonatkozóan iránymutatóul szolgál, hogy Dékán aláírása először egy október 18-i dokumentumon443 szerepel az ügy iratai között, Vogeler megfigyeléséről pedig az első bejegyzés444
október 15-éről származik. Ez alapján az Üzemi Alosztállyal való kapcsolatfelvétel és a közös
akció beindulása valamikor október első két hetére tehető.
A két alosztály együttműködése azonban a jelek szerint nem volt zökkenőmentes. Korábban említettem a már ismert információk újbóli, illetve téves felbukkanását az iratok között. A Vogelert figyelő ÁVH-sok október 24-én az amerikai egyik látogatóját „Geiger Hugó
mérnökként” azonosították, aki szerintük „az Újpesti rakpart 11. szám alatt lakik, és kb. 1
évvel ezelőtt lett elbocsátva a Standardtól, és azóta bár állás nélkül van, Sanders állandó kapcsolata”!445 Ez alapján környezettanulmányt is végeztek „Geiger Hugóról”, melynek készítője
leírja, hogy „az Újpesti rakpart 11. számú házban Geiger Hugót nem ismerik, ott egy Geiger
Imre nevezetű egyén lakik. Tekintettel arra, hogy differencia csak a keresztnévben van, környezettanulmányomat ebben az irányban folytattam.”446 Történt mindez úgy, hogy az Ipari
Alosztály 1946 óta pontosan tisztában volt Geiger Imre személyazonosságával! A KT készítője közli is, hogy a „házfelügyelőnőnek kérdéseimre adott, túl szabatosan fogalmazott válaszaiból arra következtetek, hogy Geiger után a házban már érdeklődtek.” Ez valószínűleg tényleg
helytálló volt, és minden bizonnyal éppen az Ipari Alosztály „érdeklődött” már Geigerről,
amely ekkor már folyamatos megfigyelés alatt tartotta a vezérigazgatót. Ebből arra lehet következtetni, hogy a két alosztály ugyan kooperált, de az információk áramlása a két egység
között messze nem volt tökéletes, ami felesleges idő- és energiaráfordítást tett szükségessé a
nyomozás során.
Az együttműködésbeli hiányosságok oka pontosan nem ismeretes, azonban valószínűleg személyi tényezők is közrejátszhattak benne. Fisch visszaemlékezésében leírja, számára
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Összefoglaló jelentés, 1949. dec. 15. BFL-Standard V-600/25a, 74.
Jelentés, 1949. okt. 18. BFL-Standard V-600/2a, 237–243.
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Feljegyzés Vogeler tevékenységéről, d. n. BFL-Standard V-600/5a, 272.
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úgy tűnt, hogy Balogh Béla áv. ezredes, az ipari elhárítás legfőbb vezetője447 „egy szót sem
értett” az egész Standard-ügyből. Fisch feljegyzésében többször panaszkodik, hogy az operatív tevékenység folyamán „semmit felülről kapni nem lehetett, még kocsit sem,” illetve
„semmi segítséget felülről nem kaptunk”.448 Balogh hozzá nem értéséről és alkalmatlanságáról több volt ÁVH-s is egybehangzóan számolt be a későbbiekben, sőt, azt maga is elismerte.449 Bolgár Pál alosztályvezető 1954-ben elmondta, hogy „a Standard-ügyben Balogh
egyetlen beszervezést sem engedélyezett, és az egész ügyet Dékán Istvánnal együtt szinte
titokban kellett előkészítenünk”.450 (Bolgár szerint az áldatlan állapot még a letartóztatások
megkezdése után is fennállt, ezzel később foglalkozom részletesebben.) A közös munka tehát
személyi ellentétektől terhelten, kellő vezetőségi támogatás nélkül indult meg a Standardügyben, azonban végül az így mozgósítható erők is elégnek bizonyultak az ügy „sikeres” realizálásához.
A koordinált munka elindulásának fontos eleme volt, hogy a kémelhárító alosztály
kritika nélkül, magától értetődő természetességgel vette át az ipari alosztály munkatársai által
addig felállított szabotázs-koncepciót (miszerint a „Standard Rt. a felszabadulás óta folyamatosan szabotálja a termelést”), ami már tulajdonképpen magába foglalta a kém-koncepció csíráját is („Geiger szoros kapcsolatban áll Sanders Edgar angol állampolgárral”).451 A
kémelhárítók leginkább az ügynek ez utóbbi vonalát „bontakoztatták ki” tevékenységük folyamán.
Az iratok között fennmaradt egy dokumentum,452 amely valószínűsíthetően az összehangolt tevékenység tényleges megkezdéséről tanúskodik. Az október 18-i jelentés ugyanis
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Balogh Béla 1949 januárjában vagy februárjában került az ÁVH-hoz, mint Kádár János kiemelt csepeli kádere. Ezredesi rangot kapott, és az ő fennhatósága alá rendelték a vidéki alosztályokat valamint az ipari elhárítási
vonalat. Szárnysegédje az ipari alosztály korábbi vezetője, Radványi Dezső lett, az alosztály élére pedig Bolgár
Pált nevezték ki. (Kovács István kihallgatása, 1954. márc. 2. és Radványi vallomása, 1954. jún. 8. ÁBTL 2.1
V/4, 40. és 95., valamint Balogh kihallgatása, 1954. márc. 9. ÁBTL 2.1 V/4-a, 129.)
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kifejezetten a gyárra és egyes gyártási kérdésekre koncentrálva összegzi a Standard ügyében
eddig megtett és a tervezett intézkedéseket. Ezek között Vogeler nem szerepel. Az egyes bekezdések mellé pedig „Dékán” aláírással kézzel írt megjegyzéseket szúrtak be. Hogy az ügy
státusza megváltozott, azt a fejléc is jelzi, ugyanis Fisch addigi jelentésein453 tárgyként a
„Híradástechnikai Ipari Igazgatóság, Standard Villamossági Rt.” megjelölés szerepelt, – ami
valóban az Üzemi Alosztály iparágak szerint felosztott működési mechanizmusára utal, –
ezen a dokumentumon azonban már „Geiger Imre ügye” a tárgy. Véleményem szerint az ipari
alosztály ezzel az irattal tájékoztatta a kémelhárítókat az addig elvégzett munkáról, amelynek
alapján nyilván egy szóbeli megbeszélést is tartottak, és az ott felmerülő plusz információkat
és a szükségesnek tartott intézkedéseket Dékán odaírta a megfelelő bekezdések mellé. A gyári „szabotázscselekményeket” taglaló bekezdések mellé jellemzően „bizonyítékok vannak,
tanúk is”, vagy „bizonyítékok megvannak, op[eratív intézkedés] nem kell” és hasonló bejegyzések kerültek, illetve Dékán feltüntette azt is, ha bizonyos gyári tisztviselőket nem tartott
további nyomozásra érdemesnek (pl. „nem érdekes!” vagy „nem komoly, megnézni azért”).
Kozma Lászlóról több információt kért: „Kozmára még adatokat, körny. tan.-t, mert kevés
van róla”. A dokumentum közli az ipari alosztály által tervezett további lépéseket is. Sándor
Gézát, Geiger személyi titkárát „pressziós alapon” be kívánták szervezni, meg akarták kezdeni Geiger és Czverdeli telefonos lehallgatását, valamint „üzemi vonalon továbbra is szoros
figyelés alatt” tervezték tartani Geigert. Ez utóbbi ponthoz Dékán beszúrta, hogy „nehéz, mert
félő, hogy disszidál, nagyon ideges”. A legfontosabb azonban a Nádor utcai irodával kapcsolatos terv volt: a „további eredményes nyomozás szükségessé teszi a vállalat amerikai irodájába való behatolást. Ezért irányt veszünk az iroda feltérképezésére, az ott dolgozó személyzet
felderítésére […] hogy ezen keresztül alkalmas személyt találjunk a behatolásra”. Dékán megjegyzése szerint ez „biztos ügy”. A kémelhárítás vezetője a dokumentum végére mintegy öszszefoglalásként, a fő irányvonalat kijelölve odaírta, hogy „sürgősen rámenni a Nádor u.
irodára, meglesz a tiszta kép.” Dékán egy másik megjegyzésében már a lebonyolítás módját is
sejtetni engedi: a „helyiséget Fisch-sel454 mint villanyszerelő megnézzük op.-on”.

2.) Célkeresztben a Nádor utca
A Nádor utcai ISEC-iroda mint célobjektum mindkét alosztály érdeklődését felkeltette (az
ipariak alapvetően a gyárra és dolgozóira, míg a kémelhárítók a külföldiekre és kapcsolati
körükre összpontosítottak) és azt kulcsfontosságúnak tartották, így az ellene tervezett akció
453
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lebonyolítását is közösen végezték. Ennek részleteiről Fisch visszaemlékezése nyújt tájékoztatást:
„[…] a II. emelet felszálló vezetékét összekötő biztosító lamellát elszakítottuk. Az
Elektromos Műveket tartó társalosztályt kértük, hogy az E.M. ne vegyen tudomást az
esetleges bejelentésről, csak tegyen ígéretet. Másnap délelőtt mint [az] E.M. szerelői
beöltözve, zárlatkeresés ürügye alatt felmentünk az I.T.T. irodájába, ahol alaposan
körülnéztünk […] Összekapcsolva a kellemest a hasznossal, egybekapcsoltuk egy
olyan helyiség felderítésével az emeletről lefelé jövet, ahonnan az iroda mindkét bejárata szemmel jól látható és az odajáró személyek megfigyelhetők. Így találtunk lent a
földszinten az udvarban egy üzlethelyiséget [… melynek tulajdonosával] sikerült később egy olyan értelmű megegyezést kötni, amely során nagyszerű, a célnak mindenben megfelelő konspirált lakást létesítettünk, s ahova az egyik operatív munkás […] be
lett jelentve.”455
Maga a figyelés úgy zajlott, hogy a földszinti lakásból szemmel tartották mind az iroda bejáratait, mind a ház kapuját, és az irodából távozó személyeket követni kezdték. A
dekonspirációt elkerülendő nem a lakásból indultak a célszemély után, hanem az utcáról,
„egyszer ilyen, egyszer olyan színű és gyártmányú” autóból követték. A gépkocsik – melyek a
disszidáltak által hátrahagyott járművek voltak – rendelkezésre állása már valószínűsíthetően
a Kémelhárító Alosztálynak volt köszönhető, hiszen Fisch leírta, hogy korábban „felülről”
nem kapott autót. A szintén az ipari alosztály által „felügyelt” Rafilm hangtechnikai vállalattól „kölcsönöztek” néhány „walkie-talkie” hordozható adó-vevőt, és ha az irodából, majd az
épületből kilépett valaki, a figyelőhelyről rádión leadott leírás alapján a hozzá legközelebb eső
autó vette fel a figyelését.456
Fisch visszaemlékezését a kémelhárító alosztály korabeli összefoglalója is megerősíti:
„[…] az irodát az Ipari Alosztállyal közösen szigorú megfigyelés alá helyezzük. A házba való
beépülés, valamint egy megfelelő helyiség kivétele után módunkban van az irodában megfordulók személyazonosságát lefigyelésen keresztül megállapítani.”457
Hamarosan azonban olyan bonyodalom lépett fel, amely élesen rávilágít az ÁVH számára rendelkezésre álló emberanyag súlyos hiányosságaira. Az történt ugyanis, hogy az „operatív munkás – aki be lett jelentve ebbe a lakásba – éjszaka összeverekedett a feleségével. A
hangoskodás oda fajult, hogy rendőrt hívtak. A rendőr igazoltatta [… őt], aki egyből az ÁVH
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igazolványával igazolta magát, a házmesterné jelenlétében.” A dekonspiráció miatt ekkor
kénytelenek voltak beszervezni a házmesternét is, aki ennek „igen örült”, sőt, eldicsekedett az
ÁVH-soknak, hogy „ő már a felszabadulás előtt főzött Hain458 főfelügyelő úrnak”(!!!) és néhányszor nyomozni is segített neki!459 A kémelhárítás korabeli feljegyzéséből azonban már
nem tűnik ilyen „örömtelinek” a történet: a „Nádor u. 14. […] házfelügyelője az Ipari Alosztály által lett beszervezve. A beszervezés alapja presszió, nyilas múltja miatt”.460 Mindenesetre jól tudták hasznosítani az asszonyt, mert hetente feljárt takarítani az amerikaiak irodájába,
így pontos helyszínrajzot tudott készíteni, valamint jelentett az irodában folyó tevékenységről.
Vogeler is megemlíti visszaemlékezésében, hogy gyanúsnak találták a „rendkívül kíváncsi”
takarítónőt.461

3.) „Vaddisznó”, „S.1.” és társaik figyelése
Közben a kémelhárító alosztály érdeklődését felkeltő Robert Vogeler figyelése már október
15. óta folyt kisebb-nagyobb szünetekkel.462 Október 27-től már állandó megfigyelés alatt
tartották az amerikait.463 Vogeler kódneve egyes megfigyelési jelentésekben „Vaddisznó”
volt, Sandersé pedig „S.1.”
Vogelert – saját észrevétele szerint – 8 fő követte. Váltásokban dolgoztak, de az újra
és újra feltűnő arcok alapján 8 ÁVH-st tudott azonosítani az amerikai. Néhány kivételtől eltekintve állandóan a nyomában voltak, bárhova is ment.464 Amikor szállodai szobájában tartózkodott, a folyosón vártak rá. Amikor golfozott, a pálya kávézójának teraszáról figyelték.
Ugyanígy követték mindenhova, és ha az adott épületen belül már nem volt lehetséges a figyelés (pl. az amerikai követség esetén), akkor az utcán várakoztak távozásáig.
Az ÁVH feljegyzéseiből tudjuk, hogy „Vogeler a figyelést már a második napon észrevette, és ezt több ízben tudomására is adta megfigyelőinek”. Ettől kezdve bújócskának is
nevezhető játszma alakult ki a figyelők és Vogeler között, ugyanis az amerikai igyekezett
minden alkalmat megragadni, hogy a nyomozók eszén túljárva eltűnjön a szemük elől („nevezett állandóan konspirál, és igyekszik meggyőződni arról, hogy figyelik-e”).465 A feljegyzések
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alapján néhányszor valóban sikerült is „leráznia” az ÁVH-t. Így például október 27-én
Vogeler „20 órakor kijött [az Astoria szállóból], és a kocsija felé indult. A figyelő bajtársak
taxiba szálltak, azonban V. kiszállva, kocsiját üresen küldte el, ő maga [pedig] a taxiban ülő
bajtársak felé indult. Majd visszatérve a szállóba levette a felöltőjét, és a Kossuth L. utcai
mellékkijáraton kisurranva eltűnt a tömegben”.466 Október 30-án 18 órakor pedig, amikor
„nevezett” egy vendégségből távozott, „bajtársaink V. autóját követve csak a Standardgyárnál vették észre, hogy az [a sofőrtől eltekintve] teljesen üres. (V. a bajtársainkat becsapta,
mert 18 órára rendelte oda a kocsit és mégis üresen küldte el.)”467 A gondosan vezetett figyelési napló azonban arról tanúskodik, hogy az esetek döntő többségében az ÁVH egész nap
Vogeler nyomában volt.
Vogeler és a Hatóság „játszmáját” nem mindennapi – néha groteszk, néha pedig kémfilmekbe illő – jelenetek tarkították. Az egyik este Vogeler az Astoria bárjában ült társaságával, majd hirtelen, amikor őrzői nem figyeltek, felhúzott egy álarcot, amit gyerekeinek vett
Halloween alkalmából. Ezután felállt, majd a mosdó felé menet a maszkot viselve meghajolt a
megfigyelők asztala felé, ezzel nagy derültséget okozva a bárban.468 A nyomozók, akik ezt
nyilván nem tartották olyan viccesnek, így jegyezték fel az esetet: „szakállt, bajuszt és szemüveget vett elő. Ezt felrakva nagy nevetés közben szórakoztatta társaságát. (Ez feltételezhető,
hogy a figyelő bajtársaknak is szólt.)”469 Egy másik alkalommal pedig az amerikai italt küldött(!) az őt követő ÁVH-alkalmazottaknak. A groteszk jelenet akkor teljesedett ki, amikor a
figyelők „köszönetüket tolmácsolták” Vogelernek az italért:
„V. a bárpultnál ült, s mikor meglátott bennünket, mosolygott, s odaküldte a pincért
azzal, hogy nem óhajt-e a hölgy valamit inni, mert egész nap biztos átfázott. P. bajtársnő igenlő válasza után a pincér két White Lady-t hozott azzal, hogy a másik […] a
barnakabátos úré (Sz. bajtársé).
Eltávozásunk előtt az egyik mixernőt […] megkértük arra, hogy V-nek az italért köszönetünket tolmácsolja, és közölje vele, hogy sajnos el kell távoznunk.”470
Fisch egy valóságos autós üldözésről is beszámol visszaemlékezésében:
„Miután semmit felülről kapni nem lehetett, – még kocsit sem, – az [Egyesült] Izzótól
kölcsönkért, kicserélt rendszámú magamvezette kocsival rámentem Vogeler, illetve
Sanders és Dr. Zádorné figyelésére. Az Izzótól kapott kocsi nagyon feltűnően szürke
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volt, Vogeler Buickjával nem volt könnyű lépést tartani, lemaradni nem lehetett, mert
elhagyott. Rajta kellett maradni, bár megpróbált egy párszor lerázni. Végül is a Hármashatárhegyre ment fel, vagy 130-as tempóval. Ravaszan túljárt az eszünkön, az erdőben hirtelen megfordult, szembejött velünk, és kinyújtotta a nyelvét ránk.
Lebuktunk”.471
Október 30-án is egy hasonló eseményt regisztráltak a feljegyzések:
„14.30-kor […] a városligeti Gundelbe hajtott, majd rövid várakozás után kb. 200 métert tovább ment. Amikor követtük kocsinkkal, megfordult és kocsijából kihajolva megnézte embereinket. Ezután visszatérve a Gundel elé, kiszállt, és a kocsink felé
mutogatva dühösen magyarázott.”472
Amint az iménti jelenet is mutatja, Vogelert az ÁVH állandó jelenléte egy idő után
kezdte határozottan zavarni. November 3-án a következőt jegyezték fel róla: „Napközben V. a
szokottnál is idegesebbnek látszott. A szálló halljában és a bárban mindenkit jól szemügyre
vett. Úgy látszik, kezd az idegére menni a figyelés.”473 Vogeler figyelés miatti idegességét
később Sanders is megerősítette.474 Az is felmerült, hogy a figyelést szándékosan végezték
nyilvánvaló, feltűnő módon a hatóságok, így tartva pszichikai nyomás alatt a „célszemélyeket”.475 E feltételezést azonban a dokumentumokban semmi sem igazolja, és az iratok alapján
kijelenthető, hogy a követés célja – legalábbis a kezdeti időben – valóban Vogelerék társadalmi kapcsolatainak megállapítása volt. „Nevezettet megfigyelés alá vettük kapcsolatainak
és tevékenységének megállapítása végett” – szól az ÁVH november 8-i jelentése.476
Az állandó figyelést egyéb operatív eszközökkel is kiegészítette az ÁVH. A Vogelerék
követése során felderített kapcsolatokról KT készült. Az adatok megszerzéséhez a legkülönfélébb fedőtörténeteket adták elő a nyomozók. A polgármesteri hivatal, az adóhivatal vagy a
Népmozgalmi Nyilvántartó Hivatal ellenőreként, munkaerő-gazdálkodási megbízottként vagy
a Vöröskereszt tisztviselőjeként mutatkoztak be, és általában a tanulmányozott személy lakóhelyének házmesterétől szerezték be információikat. Néhány esetben bonyolultabb fedőtörténetet is alkalmaztak, ilyen volt például az „újságíró”, aki a Magyarországon élő külföldiek
életkörülményeiről ír cikket.477 A Sanders által bérelt leányfalusi villát pedig azzal a mesével
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térképezték fel, hogy az épületet fiúotthon részére akarják kiigényelni, és fel kell mérniük az
ingatlant, hogy alkalmas-e a célra. Végül az igénybevételtől „eltekintettek”.478
Az ÁVH sokat mondó és némi csalódottságot tükröző jelentése szerint Vogeler
„holmijait katonás rendben tartja. Szobájában, zsebeiben egyetlen feljegyzés, vagy papírszelet
sem található.”479 Ebből is látható, hogy Vogeler szállodai szobájában több alkalommal is
operatív házkutatást tartottak. Zsebeinek tartalmát is ellenőrizték, erre minden bizonnyal a
ruhatárban nyílt mód. Ezek mellett az általa feladott táviratokat megszerezték, sőt november
4-től kezdve telefonjait is lehallgatták.480
Ezen intézkedésekhez kapcsolódóan számos beszervezésre is sor került Vogeler környezetéből. Legfőképpen olyan személyeket választott ki az ÁVH, akik révén az amerikai
mindennapi tevékenységét és mozgását ellenőrizni tudták. Egy feljegyzés megörökítette, hogy
az Astoria szállóban „a főportás, a direktrisz és a kávéfőző a mi emberünk”. A lista egyre bővült, mivel a felsorolás után később még kézzel beszúrták, hogy „a soffőr is”, majd pedig „a
telefonkezelők”.481 A szállodai alkalmazottak nyilvánvalóan Vogeler nyomon követésében,
illetve telefonjainak lehallgatásában voltak a hatóság segítségére. A Standard Rt. által biztosított sofőr feladatait meg is őrizték a dokumentumok: „Beszervezése alapja a párttagsága volt.
Feladata Vogeler autón megtett útjairól és az autó utasairól való beszámolás, valamint a
Vogeler által vele küldött levelek és csomagok bemutatása. Feladatát szívesen, önként vállalta
el. Biztosíték a nyilatkozata.”482 Fennmaradt az itt említett nyilatkozat is: „[…] becsületszavamra kijelentem, hogy az imperialista ellenségeink ellen való gyűlölettől és pártunkhoz való
hűségtől vezetve önként felajánlom szolgálataimat a Magyar Népköztársaság Államvédelmi
Hatóságának.”483
November 3-án egy újabb kombinációt hajtott végre az ÁVH, amely azonban valószínűleg elvetélt, mivel az iratokban semmilyen további fejlemény nem bukkan fel vele kapcsolatban. Ezen a napon „Sz. 168 sz. B. egyénünk utasításra megismerkedett Sanders [Nádor
utcai] irodájában Vogelerrel. Kávéfőzőgép szabadalmát ajánlotta fel eladásra azzal, hogy külföldön szeretné gyártatni. A gépet mindketten jónak találták, de a további tárgyalásokat
Sanders intézi.”484 Lehetséges, hogy e manőver célja nem információszerzés, hanem provoká-
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ció volt, hogy magyar műszaki szabadalom külföldre csempészésével lehessen megvádolni
Vogeleréket.
1949. november elején Vogeleren és a korábban említett Geigeren kívül már Sanderst,
Zádornét és Sándor Gézát is megfigyelték. Az ő figyelésük esetén is a Vogelernél ismertetett
alapelveket alkalmazták, bár nyilvánvalóan az amerikai és az angol követése igényelte a legtöbb erőforrást, már csak azért is, mert gépkocsival közlekedtek.
A részletes megfigyelési naplók és jelentések tanulmányozása során igen jelentős erőforrásbeli és szervezési hiányosságokra derül fény a Vogeler és társai elleni akcióval kapcsolatban. A legfőbb problémát az iratok tanúsága szerint az autók hiánya jelentette. Ez
egyértelműen a munka rovására ment. A feljegyzések között több helyen előfordulnak ilyen
és ehhez hasonló mondatok: „A figyelés több ízben megszakadt, mivel nevezett gépkocsi hiányában nem követhető.”485 A jelenségről Fisch is beszámolt, ám mégis megdöbbentő azzal
szembesülni a figyelési naplóban, hogy Vogeler és társai követéséhez az ÁVH-soknak sokszor taxit(!) kellett igénybe venniük. Ha figyelembe vesszük, hogy a diktatúra teljhatalmú
titkosrendőrségéről van szó, a november 1-jei bejegyzés például teljesen abszurd: „Figyelés
alatt tartottuk Robert Vogelert. Sanders figyelését nem tudtuk felvenni technikai okok miatt.
Sándor [Géza] figyelése kocsi nélkül nem oldható meg, mert taxiállomás nincs a közelben.”486
A három célszemélyből aznap tehát csupán egyet volt képes az ÁVH „Standardakciócsoportja” szemmel tartani! A Nádor utcai iroda figyelése Fisch elmondása szerint három autót kötött le, és ezen kívül még négy gépkocsival közlekedő személy (Vogeler,
Sanders, Geiger, Sándor) követését kellett volna megoldani egyidejűleg. Ehhez hozzá kell
még számítani azt is, hogy a követés csak gyakran cserélődő kocsikkal oldható meg hatékonyan. Ez alapján a „Standard-csoportnak” legalább 10 autóra lett volna szüksége. Bár az ÁVH
akkori valós gépkocsi-ellátottsága nem ismeretes, valószínű, hogy a Balogh ezredessel kapcsolatos korábban említett személyi ellentét („felülről semmit nem lehetett kapni”, „titokban
kellett előkészíteni” stb.) volt az autóhiány fő oka.
Vogeler telefonbeszélgetéseinek lehallgatása is meglehetősen ad hoc módszerrel történt. A hatóság ugyanis nem professzionális (technikai) eszközökkel végezte itt a lehallgatást,
hanem a szálloda beszervezett telefonkezelője által, aki viszont munkája miatt nem tudta tökéletesen elvégezni a feladatot: „13 óra 15 perckor figyelt személyt telefonon keresték, szállodai
beépített egyén közlése szerint egy »Lucille« nevű nővel [Vogeler felesége] beszélt […] Beépített egyén az egész beszélgetésből csak ezeket értette meg, mert közben az érkező vendé485
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gek is zavarták. […] 14 óra 35 perckor figyelt személyt telefonhoz hívták. Londonnal beszélt.
Lehallgatást végrehajtani beépített egyén nem tudott.”487 Ez azért is meglepő, mert a Nádor
utcai ISEC-iroda vonalát viszont technikai apparátussal hallgatták le, sőt, minden beszélgetésről átirat is készült.
Az operatív munka nem megfelelő szintű szervezettségére utalnak egyéb jelek is, például a Zádornét figyelő csoport jelentése szerint egyik este „20 órakor […] a kapott utasítás
értelmében az Alosztályt hívtam telefonon, azonban csak 21 óra 45 perckor[!] sikerült egy
bajtárssal beszélnem, aki azt az utasítást adta, hogy a figyelést szüntessük be.”488
Ilyen körülmények között került sor Geiger és családja disszidálási kísérletére.

4.) A vég kezdete: Geiger Imre menekülési kísérlete
A Standard-ügy dokumentumainak alapos vizsgálata – valószínűleg egyedülálló módon –
lehetővé teszi egy korabeli, Ausztriába irányuló embercsempész akció megszervezésének és
lebonyolításának részletes nyomon követését. Ebben az esetben nem csupán a sikertelen kísérlet során elfogott csempészek és a „szökevények” ÁVH-n keletkezett, önmagukban kétes
hitelességű kihallgatási jegyzőkönyveire támaszkodhatunk, hanem a későbbi felülvizsgálati
eljárások dokumentumaira és Vogelernek az amerikai külügyminisztérium tisztségviselői előtt
tett beszámolójára is, melyek nagyrészt torzításmentes forrásoknak tekinthetők. Ezek segítségével ellenőrizhetők és kiegészíthetők a vallomásokban közölt – egyébként bőséges – információk.
Geiger Imre saját, sikertelen „kiútkeresése” után Vogeler elvállalta, hogy maga szervezi meg a vezérigazgató és családja kijuttatását. Vogeler a State Departmentben erről kiszabadulása után így számolt be: „Tudomásom volt róla, hogy van egy csoport Ausztriában, akik
embereket segítenek ki sikeresen Magyarországról.” Vogeler tudta, hogy ez ügyben az ausztriai amerikai katonai hatóságok egyik tolmácsához, James Rogershez kell fordulni, aki kapcsolatban áll a megfelelő személyekkel.489 (Ettől függetlenül az akció a csempészek „üzleti”
jellegű magánvállalkozása volt, és nem az amerikai szervek által szervezett akció. Rogers
talán százalékot kapott a csempészektől.) Vogeler még bécsi tartózkodásakor előkészületeket
tett arra az esetre, ha Geiger kiszöktetése szükségessé válna: feleségével megállapodott, hogy
ha telefonbeszélgetéseik során elhangzik egy bizonyos jelszó, a nőnek kapcsolatba kell lépnie
487
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a Vogeler által megjelölt emberrel Bécsben. November 5-én el is hangzott ez a bizonyos jelszó: „Intézkednem kell a puskáim ügyében”.490
Ezután egy három szintből álló embercsempész-mechanizmus indult be. A központi
irányítást Bécsből végezték, a középső szint az osztrák-magyar határvidéket jól ismerő osztrák állampolgárokból állt, míg a harmadik szinten egy határhoz közel lakó magyar személy
volt, akinek Budapestről kellett a határövezetig kísérni a kicsempészendő személyeket. Az
akció bécsi irányítóiról semmi nem derül ki a dokumentumokból, személyük homályban maradt, ami nem is meglepő, hiszen az elfogottak sem tudták, hogy kikről van szó. A középső
szinten Buczonits Lőrinc Nikitsch (Füles) községbeli osztrák lakos és néhány társa állt, akik
számára az áthozandó személy nevét és címét tartalmazó bécsi utasítás a fülesi kocsmába érkezett, és itt kapták meg fizetségüket is schillingben. (Buczonits korábban árut csempészett,
majd áttért az emberekre.) A harmadik szint Horváth István, egy peresztegi illetőségű 65 éves
magyar parasztember volt.491 Buczonits, aki még az I. világháborúból ismerte Horváthot, már
korábban is adott hasonló megbízást a peresztegi embernek. (Akkor egy nagykanizsai szikvízgyárost kellett lehoznia, amiért Horváth 1000 Ft-ot kapott.)492
A csempészek módszere az volt, hogy amikor megbízottjuk Pereszteg vagy a szomszédos Pinnye határában átadta nekik a személy(eke)t, gyalog az államhatárhoz mentek, ott
egyikük elvágta az aknákat összekötő buktatódrótot, majd az így veszélytelenített részen átjutva mindnyájan átbújtak a szögesdrót-akadály alatt és így értek el Ausztria területére. (Mindig más ponton keltek át, mert korábban előfordult, hogy egy többször használt ponton már
várták őket a határőrök, és rájuk is lőttek. A korábbi átkelési helyeknél pedig utólag mindig
több aknát raktak le.) Ezután a határtól Fülesig (a térképen Nikitsch) gyalogoltak, onnan pedig
autóval vagy teherautóval „kerülő úton” Bécsbe szállították a szökevényeket.493
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A peresztegi határvidék kelet felől nézve

Buczonits 1949. november 8-án éjjel érkezett Horváthhoz, és két levelet, valamint egy
telefonszámot adott át neki. A feladat szerint Horváthnak a levelek címzettjeit, illetve a telefonszámon jelentkező személyt kellett lehoznia Pinnyéig, és a pinnyei határban az ún.
„Rókusképnél” átadni őket az embercsempészeknek. Buczonits ezúttal nem egy, hanem két
társat hozott, hogy segítsen a csomagok cipelésében. Horváth a megbízást elvállalva másnap
reggel vonattal Budapestre utazott 16 éves fiával együtt. Először a levelek címzettjeit keresték
fel. Az első levél címzettje időközben már egyéb úton disszidált, a másikét azonban megtalálták, ő másodmagával csatlakozott a disszidálókhoz. (E csoportnak semmi köze sem volt a
standardesekhez, de a terv szerint Horváth egyszerre vitte őket.) Geiger nevét Horváth nem
tudta, mindössze egy telefonszámot kapott, amin a „George” jelszót használva német nyelven
kellett jelentkeznie. A szám a Nádor utcai iroda száma volt, a hívást Vogeler fogadta, és átadta Geigernek Horváth üzenetét, miszerint a Curia utcában levő Kis Piszkos nevű vendéglőben
várja őt aznap este hat órakor egy falusi ruhába öltözött ember és egy fiatal fiú. Geiger meg is
jelent a megadott helyszínen, és a „George” jelszóval igazolta magát. Horváthtal megállapodtak, hogy másnap a 14:10-es vonattal indulnak Győrbe, ott pedig átszállnak a pinnyei vonatra.
Geigeréknek távolról kellett követniük „vezetőjüket”, hogy ne keltsenek gyanút.494
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Geigerrel együtt a következő személyek disszidáltak volna: felesége, Geiger Imréné;
lánya, Kardosné Geiger Ágota; veje, Kardos Andor; ismerőse, Bartha Éva; illetve az Astoria
szálló bármixernője, Dőry Edina, akit Vogeler ragasztott a csoporthoz.
Miután Geiger megtudta az indulási információkat, este még felkereste Vogelert. Az
amerikai ekkor közölte vele Dőry csatlakozását, ezen kívül meghagyta Geigernek, hogy
Bécsbe érve keresse fel Vogeler titkárnőjét, aki el fogja látni schillinggel. Vogeler azt is
mondta Geigernek, hogy a lakására is telefonálhat, de személyesen ne menjen oda, „mert azt
figyelik, és ha odamegy, esetleg Pesten túl korán kiderül, hogy ő [Vogeler] rendezte a kijutását.” Vogeler azt tanácsolta, hogy Geiger várja meg Bécsben az ő kiérkezését, és akkor segíteni fog neki állást szerezni.495
Másnap, 1949. november 10-én Geiger Imre megtette a végső előkészületeket elutazása előtt. Azonban sajnos kifelejtette a számításból azt, hogy minden lépését figyeli az ÁVH:
nem volt eléggé elővigyázatos, ami megpecsételte a terv sorsát. A nap eseményeinek pontos
lefolyását és a Hatóság reagálását Fisch beszámolójából ismerhetjük meg:
„A Pannónia utcában garazsírozta Geiger [kocsiját,] a Plymouth-t. A »ki tudja, mire
jó«-elv alapján, nem éppen a legdemokratikusabb alapon beszerveztük ennek a viszonylag – lipótvárosi terjedelemben – nagy maszek garage-nak az üzletvezetőjét. Az
egyik […] reggelen Geiger mindent kifizetett azzal, hogy nagyon fáradt, elmegy egy
hónapra valahová vidékre. Ezután bement a gyárba, a portással felküldött egy levelet
Farkasnak, hogy [orvosi utasításra] vidékre megy pihenni, mert nagyon fáradt. Még
nem tudja, hova, majd ha megérkezett, táviratozik.496 Rajta voltunk: csinált egy nagy
kerülőt a budaörsi repülőtér felé, visszament a lakására. Pár perc múlva különböző kisebb-nagyobb csomagokkal, bőröndökkel jött ki vejével és rakták gondosan bele a
Plymouth csomagtartójába. Most már nem volt vitás Geiger disszidálási előkészülete
és szándéka. Azonnal intézkedést kértünk, apparátust a figyelésre, [de] senki sem volt,
aki intézkedni tudott volna. Bagi [Mihály áv. százados, Ipari Alo.]497 elvtárs volt, aki
gk-t adott. Azzal elkísértük a Plymouth-t, ha jól emlékszem, a Scitovszky térre. Ott váratlan fordulat történt – Geiger már előre intézkedett, hogy ott egy nagytaxi várja őt.
A Plymouth megállt, az egész család kiszállt, kiszedték a bőröndöket, majd a
nagytaxival a Keleti Pu-ra hajtatott. A Plymouth-t otthagyta bezárva a Scitovszky téren. Felszálltak a győri gyorsra. […] Miután egymagam voltam, figyelésre további le495
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hetőségem nem volt, dekonspirálni nem akartam, bementem. Bagi et. közben kikeverte
a balhét. Balogh Béla ezds. és mindenki, aki a környezetében volt, riasztva lett. Pillanatok alatt minden a feje tetejére állt. Az egész Standard anyagot kikapkodta Balogh a
szekrényből, felét Janikovszky Béla, másik felét Szöllősi György, Szűcs ezds. stb. stb.
szétvitték. Egy nyugodt ember, akinek már semmiféle papír nem jutott, Philipp Tibor
[áv. százados, Kémelhárító Alo.]498 hívott magához, hogy mondjuk el egymásnak, mit
tudunk, mert mindenki a papírt bújja, csak ő, akinek sürgősen intézkedni kell nem tud
semmit. […] Philipp intézkedésére […] a győrmegyei osztály leszedte Geigeréket a
vonatról.”499
A csoport rendben megérkezett Győrbe és át is szálltak a pinnyei vonatra. Dőry és
Bartha távolról követte Geigeréket. A feltűnést nem sikerült teljes mértékben elkerülniük,
mivel pl. Dőry elértette az úti célt, és a kalauztól „Dinnyéig” kért jegyet, aki ezen jót nevetett…500 Az időközben riasztott nyomozók Kapuváron szálltak fel, utasellenőrzést tartottak,
majd Geigerék azonosítása után megtiltották nekik, hogy Pinnyén leszálljanak. El kellett
menniük Sopronig, ahol az állomáson őrizetbe vették őket.501 Az ifjabb Horváth viszont leugrott a mozgó vonatról, és Peresztegre hazatérve figyelmeztette a náluk várakozó embercsempészeket, akiket emiatt nem is sikerült elfogni: visszaszöktek Ausztriába.502

D) Összegzés
A legfontosabb következtetés, amit az ÁVH és a különböző egyéb szervek Standard Rt-vel
kapcsolatos tevékenységének áttekintése után levonhatunk az, hogy a Standard elleni eljárás
megkezdésére még 1949. november 10-én sem volt felső pártutasítás. Erre több tényező is
utal. Egyrészt, ha lett volna felső utasítás, valahol a dokumentumokban legalább egy halvány
utalás fennmarad erre nézve. Ezen kívül központi utasítás mellett egyszerűen elképzelhetetlen
lett volna az az iratok által felvázolt helyzet is, miszerint Balogh Béla nem biztosított elegendő erőforrást az operatív munkára, Dékánnak és Bolgár Pálnak gyakorlatilag „titokban” kellett a Standard-ügyön dolgozniuk. Figyelemre méltó, hogy az első letartóztatás
tulajdonképpen nem a Hatóság kezdeményezésére történt, hanem csak a Geiger nyilvánvaló
szökési kísérlete által kiváltott reakció volt (amit az ÁVH minden disszidálni szándékozó
személlyel szemben megtett volna, ha terve idejében a Hatóság tudomására jut). Egy 1949.
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decemberi jelentés szerint „Javaslatot is készítettünk november első napjaiban Geiger Imre
őrizetbe vételére […] A Standard ügyre vonatkozó javaslatunkat mielőtt beadhattuk volna,
november 11-én [helyesen: 10-én] autóját üresen találták meg nyomozóink.”503 Szó sem volt
tehát felső utasításról: a Standard-üggyel foglalkozó nyomozócsoport éppen javaslatot készült
tenni az ügyben, azonban Geiger megelőzte őket. Ha a gyár vezérigazgatója nem lép a menekülés útjára, a javaslat sorsától függően lehet, hogy az operatív munka még hosszú hetekig
változatlanul folytatódik a standardesek ellen!
Az operatív tevékenységből levont következtetéseket alátámasztják az előző fejezetben ismertetett jelenségek is. Az eljárás megindítására vonatkozó központi utasítás hiányára
utalt a következő államosítási hullámot előkészítő iratokban megnyilvánuló türelem, illetve az
is, hogy november 22-én még a szerződés aláírását latolgatták a Nehézipari Minisztériumban.
E körülmények mind afelé mutatnak, hogy a kormány komolyan bízott a megállapodás létrejöttében, és nem akartak elhamarkodott lépéseket tenni, amelyek miatt végleg elúszhat a szerződés. Mivel a Vogeler által közölt végső határidő november 30. volt, valószínűleg a
pártvezetés is ehhez tartotta magát.
A Standarddel kapcsolatban alkalmazott módszer vélhetően az volt, hogy a gyárhoz
kötődő mindennapi ügyek intézését a Karczag vezette Nehézipari Minisztériumra hagyták,
azonban a helyzetet nem engedték végleg elmérgesedni. Karczagról a felső vezetés bízvást
feltételezhette, hogy nem fogja „elkényeztetni” a gyárat, és egy megfelelően ellenséges légkör
szinten tartásával a szerződés aláírásáig folyamatosan emlékezteti a Standard Rt. vezetőségét
és külföldi tulajdonosait, hogy kinek a kezében van a hatalom, és mi vár a cégre a szerződés
kudarca esetén. Ezt a szintet azonban a pártvezetés egyelőre nem kívánta túllépni, letartóztatásokra nem adtak engedélyt, pedig az eddigiek alapján belátható, hogy más esetekben jóval
kevesebb terhelő adat birtokában is megindítottak eljárásokat.
Ha elfogadjuk, hogy az ügy beindítására vonatkozó felső utasítás hiányzott, akkor egy
újabb következtetés is levonható. Bár első hallásra talán furcsának hangzik, a dokumentumok
információinak értékelése egyértelműen arra mutat, hogy a standardesek által tapasztalt intenzív figyelés nem felső utasításra történt, hanem az ÁVH Ipari és Kémelhárító Alosztályainak
saját akciója volt. Abban sem lehetünk bizonyosak, hogy a figyelés szándékosan volt feltűnő:
lehet, hogy a Hatóság egyszerűen nem volt képes kellő számú képzett figyelőt mozgósítani a
feladatra.
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Az ügyre vonatkozó általános jellegű következtetéseken kívül számos konklúzió levonható
magáról az üggyel kapcsolatos állambiztonsági tevékenységről is. Ezek közül a legszembetűnőbb a különböző szervek közötti együttműködés szinte teljes hiánya. A GRÜ, a Katpol, a
NiM Ellenőrzési Osztály és az ÁVO/ÁVH különböző alosztályai egymástól teljesen függetlenül dolgoztak ugyanazon az ügyön! Kizárólag az ÁVH-n belül volt megfigyelhető valamiféle
kooperáció, de az is csak a vizsgált időszak legvégén, 1949 októberétől. Ez két dologra világít
rá. Egyrészt a túlzott titkolózás, de még inkább a különböző szervezetek közötti rivalizálás
még a kommunista célok hatékony megvalósítását is súlyosan hátráltatta. A második levonható következtetés ismét csak a központi irányítás kérdésével kapcsolatos: a szétforgácsolódott
állambiztonsági munka is a felső pártutasítás hiányára utal, hiszen ha lett volna központi ukáz,
a különböző szervek nyilvánvalóan kénytelenek lettek volna összehangolni a tevékenységüket.
Az ÁVH-ra vonatkozó fontos tanulsága az ügynek, hogy még „a párt öklét”, a Hatóságot is erősen hátráltatták bizonyos belső, személyi ellentétek. Az iratok bizonyítják, hogy jóval gördülékenyebb lehetett volna a Standard elleni operatív munka, ha a két vezető beosztású
ÁVH-s, Balogh és Dékán képesek együtt dolgozni. Ide tartozik az a Zádorné informátori működésével kapcsolatban tett megállapítás is, hogy a volt GRÜ-tisztek betagozódása az ÁVHba korántsem volt problémamentes.
Az is leszűrhető a fennmaradt dokumentumokból, hogy a negyvenes évek végi ÁVO
és ÁVH működésében számos, professzionálisnak egyáltalán nem nevezhető elem volt, mind
személyi, mind anyagi vonatkozásban. Ez utóbbi problémákat jelzi a Standard elleni műveletet sújtó gépkocsihiány, illetve az, hogy hordozható adó-vevőt is csak kerülő úton sikerült
szerezni a figyeléshez.
A személyi jellegű hiányosságok tekintetében Fisch maga ismeri el, hogy semmilyen
oktatásban vagy kiképzésben nem részesült az operatív munkára vonatkozóan. Az a tény pedig, hogy egyedül felelt a teljes híradástechnikai iparágért (amelyben csak a Standard Rt-nél
mintegy 4000 fő dolgozott), önmagában kizárta a hatékony munkavégzést. Ehhez járulnak
még a visszaemlékezésből (helyesírás, fogalmazásmód) leszűrhető intellektuális korlátok,
amelyek komoly akadályt jelenthettek egy-egy összetettebb ügy megoldásánál. Mindezek
ellensúlyozására a tiszt csak saját lelkesedésére és természetes leleményességére, de leginkább kommunista meggyőződésére és az „ellenség” iránti vak gyűlöletére támaszkodhatott
munkájában. Mint látható, elöljáróihoz sem igazán fordulhatott Fisch szakmai iránymutatásért: a kor közismert kinevezési politikája – amelyben az ideológiai elkötelezettség mellett a
valódi hozzáértés vajmi keveset számított – az ÁVH-n is érvényesült, és vezető beosztásba
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került az egybehangzó vélemények szerint egy arra teljesen alkalmatlan személy, Balogh Béla.
A vezető és az operatív tiszt hozzá nem értésével azonban nem merültek ki a Standardügyben megmutatkozó ÁVH-s káderproblémák. Az iratokból ugyanis az is kiderül, hogy az
informátori hálózat is meglehetősen alacsony színvonalú volt. Ezt egyrészt maga Fisch ismerte el, másrészt pedig a jelentésekből kiviláglik. A kákán is csomót kereső, minden elképzelhető hibát és működési zavart a vezetőség szándékos kártevésének tulajdonító jelentések
ideológiai, karrierista vagy egyéb (személyes ellenszenv stb.) motivációtól vezérelve születtek. E gyűlölködő irományokat az ÁVH (és a NiM Ellenőrzési Osztály) kevés kivételtől eltekintve mind készpénznek vette, hiszen beleillettek az „ellenségről” alkotott képbe. Azt, hogy
egy-egy informátornak esetleg hátsó szándékai lehetnek, csak szélsőséges esetekben ellenőrizték (pl. Login Ferenc esete). Ha az illető viselkedése nem volt kirívó és ideológiailag
megbízhatónak bizonyult, minden további nélkül vádaskodhatott. A kutatóban óhatatlanul
felrémlenek a Fisch által leírtak, amikor Décsi Gyula 1956-os feljegyzését olvassa, amelyben
a volt ezredes az államvédelem „egyes operatív alosztályok által előkészített, nyílt eljáráshoz
elégtelen, gyakran felelőtlen, légből kapott, vagy ellenséges B-emberek által sugallmazott”
ügyeire panaszkodik.504
Véleményem szerint a Standard-ügyet – a központi figyelem ráirányulása előtt – hoszszú ideig ez az eltökélt ügynököktől (pl. Veres Mária) érkező, nagyrészt megalapozatlan és
gyűlölettől vezérelt jelentésfolyam tartotta a felszínen, mely mind a NiM-ban, mind az ÁVH
Ipari Alosztályon megfelelő fogadtatásra talált. Később ezekre az „információkra” építve lehetett továbblépni: a per előkészítésekor kiválóan fel lehetett használni őket a vádak megfogalmazásához.
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VII. A STANDARD-ÜGY ELINDUL

A) A letartóztatások
1.) Geiger első vallomásai
Geiger Imrét és a vele tartókat a soproni vasútállomás rendőrőrsére történt előállítás után a
szombathelyi ÁVH-ra vitték. Innen Geigert valószínűleg azonnal a fővárosba szállították: első
vallomása november 12-én kelt, Budapesten. A társaság többi tagja közül Geiger feleségét,
lányát és Dőry Edinát szintén Budapestre szállították. Nejét azonban már a vonatról való leszálláskor, Geiger Ágotát pedig az Andrássy út 60-ból, rövid őrizet és kihallgatás után szabadon bocsátották.505 Bartha Évát és Kardos Andort Szombathelyen kihallgatták, majd a
disszidálási kísérlet miatt internálták.
Geiger első vallomásai azért nagy jelentőségűek, mert Kiss László, a per előkészítésében részt vevő egyik ÁVH-tiszt egy későbbi felülvizsgálat során kijelentette: „Geiger vallomása alapján kezdődött az egész Standard-ügy emlékezetem szerint”.506 Mivel az ügy
kulcsfontosságú stádiumáról van szó, indokolt számba venni, hogy milyen információk állnak
rendelkezésre a vezérigazgató kihallgatásának körülményeire vonatkozóan. Annyit az eddigiek alapján is ki lehet következtetni, hogy Geigert rendkívüli félelem tölthette el letartóztatásakor: már több mint egy éve tartott a hatóságok fellépésétől, az utolsó időben már gyakorlatilag
rettegett. Ebben a lelkiállapotában következett be a tényleges letartóztatás. Ráadásul felesége
és leánya is a hatóság kezébe került, ami által Geiger különösen zsarolhatóvá vált. Cellatársának elmondta, mennyire lehet hatni rá a családjával: „amikor lányát megmutatták neki, úgy
gondolta, hogy mindent el fog mondani”.507 Geigerrel csak november 26-án közölték, hogy
szeretteit hazaengedték: „sugárzó arccal, a meghatottságtól könnyezve érkezett le, annyira
boldog volt, amiért […] lányát és feleségét szabadon bocsátották.”508 Nyilvánvalóvá tették
számára azonban azt is, hogy ha nem működik együtt megfelelően, családtagjai bármikor
visszakerülhetnek. Egy kihallgatási terv ki is mondja: „Geiger megfogható és irányítható […]
lányán keresztül. [… T]isztában van azzal, hogy lánya – a tiltott határátlépési kísérlete miatt –
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teljesen kezünkben van”.509 Valószínűleg testi fenyítésre sem volt szükség, bár Kiss László
megjegyzi: „lehet, hogy valamelyik vezetőhöz felvitték [Geigert] és ott megverték, mivel akkoriban ez a módszerekhez tartozott.”510 (Kiemelés: Sz. A.)
Geiger felfokozott félelme és családja miatti aggodalma alighanem önmagában is elég
volt ahhoz, hogy mindenben engedelmeskedjen a Hatóságnak. Ehhez járult még az, hogy
Geiger az amerikaiakat okolta saját nehéz helyzetéért (ezt cellatársának többször kifejtette),
ezért nem is okozott neki különösebb nehézséget volt főnökei ellen vallani. Cellatársa jelentése szerint „segíti az ügyet, hogy [Geiger] az amerikaiak ellen el van keseredve. Úgy látja,
hogy azok becsapták és kihasználták őt.”511
Ilyen körülmények között kezdett tehát hozzá az ÁVH Geiger kihallgatásához. Ezt követő tevékenységükre nem a „nyomozás” a megfelelő kifejezés, inkább „a már kialakult koncepció Geigerrel történő bevallatása” írja le helyesen a történteket. Az „eredményekre” nem
kellett sokáig várni, már Geiger legelső (november 12-i) fennmaradt kihallgatási jegyzőkönyve így kezdődik: „Vallomást akarok tenni a Standard-gyár amerikai, illetve angol vezetőinek
arról az aknamunkájáról, amellyel a felszabadulás óta – tapasztalataim alapján – a termelést
szabotálták.”512 A Geiger letartóztatását követő napokban számos feljegyzés készült kihallgatásairól, illetve sajátkezű feljegyzéseket is írattak vele. A vezérigazgató már a legelső alkalommal beszámolt arról, hogy New York – az államosítás veszélye miatt – nem engedélyezte
a forgótőke-hiányos Standardnek az állami hitelfelvételt, illetve néhány modernebb berendezés gyártási információit nem adták át. Vallomást tett arról is, hogy Vogeler egyszer megemlítette neki: „Sanders állítólag a titkosrendőrség embere”. A vallomások az idő előrehaladtával
egyre bővültek. Geiger sajátkezű feljegyzései iránymutatóul szolgálnak a tekintetben, hogy a
kihallgatási feljegyzésekben mik lehettek saját gondolatai, és melyek az ÁVH által kierőltetett
elemek. November 15-ei saját feljegyzésében például leírja Geiger, hogy amerikai feletteseinek „a magyar helyzet iránti különféle érdeklődés[e] a szokásos keretek között mozgott”513,
16-án pedig kijelenti: „tudatosan soha nem adtam meg gyári bizalmas adatokat”.514 Ez azért
lényeges, mert a 14-ei (ÁVH által készített és Geigerrel aláíratott) kihallgatási feljegyzésben 3
oldalon keresztül részletezve szerepel, hogy melyik amerikainak milyen gazdasági, politikai
és katonai természetű „adatokat szolgáltatott” a vezérigazgató.515 Az ÁVH-, illetve Geiger
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saját megközelítése közötti különbség nyilvánvaló. Sanders titkosszolgálati hátterével kapcsolatban pedig a 14-ei jegyzőkönyvben már az szerepel, hogy Vogeler nem csupán elmondta
Geigernek, hogy Sanders állítólag a titkosrendőrség tagja, hanem – egy teljesen életszerűtlen
fordulattal – azt is hozzátette Vogeler, hogy ő maga is az!516
Az addig elkészült feljegyzések alapján november 17-én jelentés készült az ügy állásáról az ÁVH felső vezetése (esetleg a pártvezetés?) részére.517 A jelentés arról tájékoztatott,
hogy „Geiger Imre vallomásából és a már hosszabb ideje folyó nyomozás adataiból megállapítottuk, hogy a Standard-gyárban […] egyrészt komoly szabotázs-tevékenység folyik, másrészt az amerikai anyavállalat magyarországi megbízottai a […] gyárat fedőszervül használva
hírszerző tevékenységet folytatnak.” (Kiemelés: Sz. A.) A fogalmazásmódból egyértelmű,
hogy Geiger vallomására elsősorban a Hatóság már régen kialakult meggyőződésének alátámasztása miatt volt szükség. A korábbi bizalmas nyomozás (elégtelen) adatai mellé megérkezett – Visinszkij518 szavaival – a „bizonyítékok királynője”, a beismerő vallomás.
A jelentés idézi a Geiger vallomásaiból kiválogatott „legszenzációsabb” részeket: az
amerikaiak megtiltották a hitelfelvételt, visszatartották a műszaki információkat, a követséget
felhasználva kódolt táviratban kommunikáltak New Yorkkal, részletes adatokat kértek Geigertől többek között szovjet útjáról, a magyar gazdaságról stb., ezenkívül Vogeler elmondta,
hogy Sanders és ő maga is hírszerző. Közli azt is, hogy Zádorné és Sándor Géza tartotta a
legszorosabb kapcsolatot az amerikaiakkal.
Az irat érdekes módon némileg kozmetikázva idézi a tőkefelvétel megtiltásáról szóló
részt. Geiger eredeti feljegyzésében az szerepel, hogy „az anyavállalat […] elnökétől azt a
szóbeli utasítást kaptam […], hogy a budapesti gyár ne vegyen hitelt igénybe, és a termelést
tartsa vissza azon a színvonalon, amely a gyár forgótőkéjének megfelel.” A jelentésbe ez a
következő változatban került be: „az anyavállalat […] elnökétől azt a szóbeli utasítást kaptam
[…], hogy a budapesti gyár ne vegyen hitelt igénybe, és a termelést tartsa vissza.” A kérdéses
rész külön aláhúzása csak tovább emeli a mondat végének elhagyásával végrehajtott csúsztatás súlyosságát. Kérdés, hogy egy „házon belüli” jelentésben miért volt erre szükség az ÁVHnál. Valószínűleg az ügyön dolgozó nyomozók így akarták még „bombasztikusabb” formában
prezentálni eredményeiket. Az is elképzelhető azonban, hogy miután tudomást szereztek
Vogeler 18-ai indulásáról, mindenképpen olyan jelentést akartak készíteni, ami alapján lehetővé válik az őrizetbe vétele, nehogy kicsússzon kezeik közül az amerikai.
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Geiger mellett a szintén letartóztatásban lévő Dőry Edina vallomásából is idéz a jelentés, mely szerint Vogeler „különböző katonai- és rendőri kérdésekről érdeklődött” Dőrynél, és
elmondta neki, hogy „egy hírszerzőszervben dolgozott.” (Dőry 1957-ben elmondta, hogy
Vogeler „kémkedéséről” semmit nem tudott, vallomását a szájába adták.519) Emellett mind
Geiger, mind Dőry vallomására hivatkozva közölte a jelentés, hogy szökésüket Vogeler készítette elő.
A dokumentum végén javaslat is szerepel: „Fentiek alapján kérjük dr. Zádor Györgyné
és Sándor Géza őrizetbe vételének engedélyezését, mivel szökésüktől erősen tartani lehet.
Tekintve, hogy Vogeler R. és Sanders E. amerikai, illetve angol állampolgárok, rájuk vonatkozólag további utasítást kérünk.”
Geiger első heti kihallgatásainak valódi tétje nyilvánvalóan az volt, hogy sikerül-e
még Vogeler távozása előtt olyan „bizonyítékokat” prezentálni a vezetés számára, amelyek
alapján Dékánék engedélyt kapnak az amerikai lefogására (és ezzel az ügy kiterjesztésére). A
Hatóság tisztában volt vele, hogy sürget az idő, mivel Vogeler az ország elhagyására készül.
Van összehasonlítási alapunk: az ÁVH már három nappal korábban, november 14-én
is készített egy hasonló jelentést, amelyben már akkor javaslatot tettek Zádorné és Sándor
Géza letartóztatására, valamint figyelmeztettek, hogy Vogeler „az ország elhagyására” készül.520 Ez a feljegyzés szintén összegezte az addigi vallomásokat, azonban Geigertől csak a
szabotázsra vonatkozó adatokat közölt, Vogeler hírszerző tevékenységét itt még csak Dőry
vallomása támasztotta alá. A 14-i feljegyzés nem érte el célját, ugyanis letartóztatás ekkor
még nem történt. A kihallgatások további irányából az is látszik, hogy mi nem volt kielégítő
14-én: még rögtön aznap megszületett ugyanis Geiger első vallomása, amely kizárólag
Vogeler „titkosszolgálati tevékenységével”, illetve a neki „szolgáltatott információkkal” foglalkozott.521 A hiányosságok kiküszöbölése után, ezekkel az információkkal kiegészülve a
második javaslat már jóval nagyobb hatást ért el.
A november 17-i jelentés éppen az utolsó pillanatban készült el, mivel Vogeler másnap szándékozott Ausztriába távozni.

2.) Vogeler letartóztatása
Vogeler maga is tisztában volt azzal, hogy hamarosan távoznia kell. Az amerikai követség
diplomatái is erre bíztatták. Amikor Geigerék elindulása után néhány nappal bizonyossá vált,
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hogy letartóztatták őket (nem érkeztek meg Bécsbe), Vogeler tudta, hogy eljött saját indulásának ideje is.
Itt azt is érdemes felidézni, hogy az ITT vezetése előtt is ezekben a napokban vált
végképp egyértelművé, hogy az amerikai kormány nem fogja támogatni a New York-i vállalat
magyar kormánnyal kötendő szerződését. Behn utolsó ilyen megbeszélése november 15-én
zajlott a washingtoni külügyminisztériumban.
Vogeler kiutazásának előkészítésére vonatkozóan több változat is fennmaradt. A State
Department munkatársainak adott beszámolójában úgy fogalmazott, hogy a „körülmények
szerencsésen alakultak”, mert Behn éppen Londonba érkezett. Ennek következtében Londonból felhívták Vogelert, hogy utazzon oda, mert az ITT elnöke találkozni kíván vele a magyar
szerződés ügyében.522
Ehhez képest könyvében arról számol be Vogeler, hogy feleségével már jó előre elrendezte, hogy ha helyzetét már nagyon kilátástalannak ítéli Budapesten, – hasonlóan
Geigerék kiszöktetéséhez – telefonon egy bizonyos kódszót fog említeni, aminek elhangzása
után a nőnek értesítenie kell a londoni ISEC-központot, hogy „üzleti megbeszélés” címszóval
hívják ki Vogelert az országból. Az állítólagos kód ez a mondat volt: „Visszatért már Behn
ezredes Londonba?” Felesége a megbeszélteknek megfelelően cselekedett, és ennek hatására
keresték Vogelert Angliából.523
A könyvben egyébként Vogeler egy másik, még regényesebb szökési tervéről is beszámol. Elmondása szerint azt tervezte, hogy „egy bizonyos dél-magyarországi kolostorban”
meghúzódva szakállt növeszt, majd szerzetesnek álcázva átszökik a jugoszláv határon. Ez
azonban nem valósult meg.524
Vogeler Sulyok Bélának írt levelében így magyarázta távozását saját maga fedezése
érdekében: „London hívott csütörtök este és közölte, hogy Behn ezredes szeretné, ha jelen
lennék egy ottani megbeszélésen november 21-én, hétfőn, ahol a megegyezésre vonatkozó
végső utasításokat fogom megkapni, és rendezzük a bejrúti tenderrel kapcsolatos tisztázatlan
kérdéseket is. […] őszintén remélem, hogy találkozhatom önnel, miután november 27-én
visszatértem Budapestre.”525
Az amerikai 1949. november 18-ra tűzte ki indulása napját, maga vezette kocsiján
kívánt Hegyeshalomnál kilépni az országból. Mivel Geoffrey Wallinger brit követ ugyanaznap reggel ugyanazon az útvonalon ment Bécsbe, valamint John T. Hoyne alezredes, az ame522
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rikai katonai attasé helyettese is erre készült, Vogeler úgy szervezte indulását, hogy kettejük
között fél-fél órás időkülönbséggel hagyja el Budapestet. Ettől azt remélte, hogy az egymáshoz közeli időben azonos útvonalon haladó két diplomáciai védettséget élvező személy miatt
kisebb esély lesz rá, hogy letartóztatják.
Az ÁVH szempontjából a nap kulcsfigurája Vogeler beszervezett sofőrje volt. Központi szerepét egy ÁVH-jelentés mutatja, amely ennyit közöl az amerikai letartóztatásának
mikéntjéről: „Sofőrje be volt szervezve, és közölte velünk, hogy Vogelerrel együtt megy Hegyeshalomra, és az autón Vogeleren kívül nincs senki.”526 Indulása napján reggel Vogelert
felkereste Zádorné és Sanders az Astoriában, hogy számláit rendezzék. Velük tartott a sofőr
is, aki azt mondta, szabadnapot vett ki, és kérte, hadd vigye el Vogelert a határig, mert szeretné meglátogatni Hegyeshalomban lakó bátyját. Bár Vogelernek – utólagos elmondása szerint
– ez kissé gyanús volt, végül nem látta okát, hogy elutasítsa a mindig megbízható és barátságos sofőr kérését, aki amúgy sem tudhatott semmi lényegeset róla.527 Miután elindultak,
Vogelernek feltűnt, hogy a máskor gyorsan hajtó sofőr most különösen lassan vezetett. Az is
eltért a szokásostól, hogy útközben egyszer sem állították meg papírjainak ellenőrzésére.
Amikor beértek Hegyeshalomba, a sofőr jelezte, hogy elviszi Vogelert a határállomásig, és
majd onnan visszagyalogol a faluba „bátyjához”. A határ előtti vasúti átkelőnél, bár vonat
nem jött, a sorompó le volt eresztve. Itt két fegyveres őr szállt be a Buickba Vogelerék mellé,
így mentek el a határbódéig. Bent a szokásos személyzetnél jóval többen fogadták az amerikait, köztük egy alezredes – ilyen magas rangú tisztet Vogeler azelőtt nem is látott még a határon. (Lehet, hogy maga Dékán áv. alezredes utazott le a „nagy fogást” végrehajtani.)
Vogelerrel közölték, hogy a papírjai „nincsenek rendben”, ezért át kell menniük a hegyeshalmi vasútállomásra, a határőr-parancsnokságra. Itt tudatták vele, hogy visszaküldik Budapestre. Kérdéseire nem válaszoltak, telefonálni természetesen nem engedték. Ruházatát
átvizsgálták, személyes tárgyait elvették, majd több órányi várakozás után lefüggönyözött
autóban felszállították az Andrássy út 60-ba.528 A Standard elleni eljárás gépezete ezzel viszszavonhatatlanul beindult.

3.) Sanders, Zádorné és Sándor letartóztatása
A szintén kiemelt gyanúsítottként kezelt és megfigyelés alatt tartott dr. Zádor Györgynét a
beszámolók alapján valószínűleg még Vogeler lefogásának éjszakáján őrizetbe vették (19-én
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mindenesetre már biztosan az ÁVH-n volt). Fisch beszámol az esetről:529 álkulccsal a lakásába hatolva tört rá a nőre éjjel, (erre a beszámoló alapján semmi szükség nem volt) aki ettől
természetesen halálra rémült. Ezután Fisch egyik kolléganőjével fölvitték Zádornét a Jánoshegyre az erdőbe(!) (újabb fölösleges terrorizáló intézkedés), ahol közölték vele, hogy még
akkor éjjel el kell hoznia a Nádor utcai ISEC irodából az ott tárolt dokumentumokat (ugyanezt
a nő lakásán is elmondhatták volna).530 Miután mindez megtörtént, Zádornét szintén előállították az Andrássy út 60-ba. Másnap reggel sor került Sándor Géza őrizetbe vételére is.531
Bár az ÁVH feljegyzései szerint Edgar Sanderst végül „Vogeler vallomása alapján”532
vették őrizetbe, az angolnak ekkorra már aligha maradtak illúziói saját sorsát illetően. Vogeler
november 20-i vallomása szerint Sanders nemcsak neki adott át „kémadatokat”, hanem az
amerikai és a brit követség hírszerzést végző diplomatáinak is.533
Sanders november 21-én az angol követségen bejelentette, hogy számít letartóztatására, és hogy ezentúl minden délben telefonálni fog a képviseletre. Ha nem jelentkezik, akkor
elkönyvelhetik, hogy letartóztatták.534 Erre nem is kellett sokat várni, hiszen már aznap őrizetbe vették (a korábban említett Waldbauer Mártával együtt), amikor a Kossuth Lajos utcán
sétált.535 Ezzel a majdani per mind a három kulcsfigurája (Geiger, Vogeler, Sanders)536 lakat
alá került: kezdődhetett az ügy kibontakoztatása.

4.) A többi letartóztatott – a további letartóztatások rendszere
Mivel terjedelmi okokból dolgozatomban nem térhetek ki az ügy összes gyanúsítottjára, itt
kívánom vázlatszerűen felsorolni, hogy mely személyek kerültek még a Hatóság őrizetébe a
Standard-ügy kapcsán.
A vizsgálat során az ÁVH erőfeszítéseinek jelentős része arra irányult, hogy a gyanúsítottak nevezzék meg „bűntársaikat”, vagy más gyanúsítottak általuk ismert kapcsolatait. Ha
az államvédelem az így felmerült személy elleni vallomás(oka)t kielégítőnek ítélte, őt is lefogták. Az egyik fővádlott, Justh István így foglalta össze a helyzetet (fogdaügynök) cellatár-

529

Időpontját azonban rossz helyre teszi, mivel azt állítja, Zádornét közvetlenül Geiger elfogása után tartóztatták
le, pedig a titkárnő november 18-án reggel még bizonyosan ott volt az Astoriában Vogelerékkel.
530
Feljegyzés, d. n. BFL-Standard V-600/40, 18–19.
531
Jelentés, 1949. nov. 19. BFL-Standard V-600/25, 14.
532
Jelentés, 1949. dec. 1. BFL-Standard V-600/25, 66.
533
Vogeler kihallgatási jkv, 1949. nov. 20. BFL-Standard V-600/4, 25.
534
NA PRO FO 371/78538, R 11246/1056/21 1949. nov. 24. (PIL 508. f. 1. cs. 181. ő. e. 10.)
535
Jelentés, 1949. dec. 1. BFL-Standard V-600/25, 66.
536
Később a Hatóság hozzájuk kapcsolta még negyedikként Radót is.
137

sának: a kihallgatások alatt „vigyázni kell a nevek említésénél, mert egy véletlenül kiejtett név
10 másikat vonhat maga után”.537
A fentieken kívül a Standard Rt. alkalmazottai vagy volt alkalmazottai közül őrizetbe
vették Kozma László nemzetközi hírű mérnököt, a gyár műszaki igazgatóját; Domokos Kelement, a gyár volt könyvelési osztályvezetőjét; Czverdely Andort, a Standard osztályvezető
főmérnökét; Budai Lajos főmérnököt, a gyár műszaki titkárságának vezetőjét; Decsényi Józsefet, a vállalat idegen nyelvű levelezőjét; Bocsák László gyári főmérnököt; Fehérpataky
József osztályvezetőt, valamint Major József anyagbeszerzőt. Szintén letartóztatták Gergely
Ödönt, az Elektroimpex külkereskedelmi vállalat helyettes vezérigazgatóját, a Standard korábbi alkalmazottját; valamint id. és ifj. Scheuer Róbert magántisztviselőket, akik a Standard
háborús kárbecslését végezték el.
Edgar Sanders ismeretségi köréből őrizetbe vették Justh István felsőörsi prépostot; Vas
Károly volt veszprémi főispánt; özv. Lähne Andrásné Scitovszky Marietta csopaki szőlősgazdát; Hatos Jenő nyugalmazott huszárezredest; Keöves Ferenc felsőörsi gazdát, volt minisztériumi tisztviselőt; Németh Károlyt, a Trans Europa szállítmányozási vállalat tisztviselőjét;
Gergely Rezsőt, a Grill Könyvkereskedés tulajdonosát; Ljubicic Gusztávot, a Nemzetközi
Gépkereskedelmi Rt. (majd NV.) igazgatóját; Fritz Józsefet, a Ruggyantaárugyár, később a
Chemolimpex tisztviselőjét; Incze Pált, a Ruggyantaárugyár, majd a magyar Siemens mérnökét; Conrád Ottót, a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank nyugalmazott igazgatóját; Lányi Józsefet, a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank ügyvezető igazgatóját; Feldl Józsefet, az Iparügyi
Minisztérium tisztviselőjét; Pászti Kiss Ferencnét, a Magyar Philips Művek tisztviselőnőjét;
Waldbauer Márta irodai alkalmazottat, valamint Ivanics István gyári munkást.
Halász Éva fehérvári cukrásznő és Stretovszki János budapesti vendéglős sem a gyárhoz, sem a vádlottak szoros ismeretségi köréhez sem kapcsolódott, mégis őrizetbe vették őket,
mert a vádlottak némelyike fizetővendégként néhányszor megfordult náluk.

B) Akik kimaradtak a Standard-ügyből
1.) Sulyok Béla
Sulyok Béla ügye azért kivételesen érdekes, mert olyan személy volt, aki a perben kulcsszereplővé válhatott volna, az ÁVH szemében igen gyanús is volt, ám letartóztatására különös
módon mégsem került sor.
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Sulyok Béla neve gyakran felmerült a kihallgatások során, hiszen az ISEC/ITT és a
magyar állam közötti tárgyalások lebonyolításában központi szerepet játszott. Radó esetének
analógiájára e tevékenysége könnyen a fővádlottak sorába keverhette volna Sulyokot is.
Eleinte a vallomások Sulyokról szóló részeit nem vették jegyzőkönyvbe. „Vogeler azt
találgatta, hogy vajon miért maradt ki a [jegyzőkönyvéből] az, amit Sulyok Béláról mondott”
– jelentette az amerikai cellatársa 1949. december 22-én. Annak ellenére sem szerepeltették
Sulyokot a jegyzőkönyvben, hogy Vogeler vallomásának egyes kitételeit az ÁVH könnyedén
értelmezhette volna az államtitkár elleni terhelő adatnak. (Pl. hogy a tárgyalások során „nagyon barátságosan és előzékenyen viselkedett” az ISEC képviselőivel.)538 Ez azonban idővel
megváltozott, a Hatóságon láthatólag Sulyok ellen fordult a hangulat. 1950. január 14-én „a
kihallgatást vezető tiszt elmondta [Vogelernek], hogy Sulyokot őrizetbe vették, s jegyzőkönyvbe vette azt, amit Vogeler Sulyokkal kapcsolatban elmondott.”539 Másnap viszont, amikor egy Sulyokra vonatkozó kérdésre nem tudott válaszolni az amerikai, „a kihallgatáson
szereplő fordító-százados azt mondta, »majd ha Sulyokot behozzuk, akkor majd ő maga meg
fogja mondani.«”540
Nem ismeretes annak háttere, hogy miért hagyták ki eleinte a dokumentumokból Sulyokot és utóbb miért kezdtek személyével mégis aktívan foglalkozni. Mindenesetre az bizonyos, és a fent idézett nyomozók szavaiból is látható, hogy az ÁVH január közepe táján már
egyértelműen le kívánta tartóztatni Sulyok Bélát. Vagy az ÁVH vezetése, vagy egyenesen a
párt feje számára készülhetett az a feljegyzés, amelynek írója szinte „sértődötten” jegyzi meg,
hogy Sulyok szerepét „eddig nem lehetett tisztázni” (azaz letartóztatni és mindent bevallatni
vele):541
„Egyidejűleg eldöntendő kérdés, hogy a Standard-konszern és a magyar kormányzat
között lefolyt tárgyalások, ezeknek elhúzása a per anyagában szerepeljen-e, s amenynyiben igen, milyen beállításban. Erre vonatkozó utasítás szükséges, mert az őrizetesek kihallgatásából nem állapítható meg pontosan, hogy tárgyalások elhúzódásában,
nem volt-e szerepe a Kormányzat gazdaságpolitikai elgondolásainak, különös tekintettel arra, hogy a tárgyalásokat közvetlenül vezető Sulyok Béla államtitkár neve is több
ízben felmerült a kihallgatások során, anélkül, hogy szerepét eddig tisztázni lehetett
volna.”
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Ez utóbbi megjegyzés kétségtelenül arra utal, hogy az ÁVH felsőbb utasítást kapott arra, hogy
Sulyokot hagyja ki az ügyből. Az államtitkárt ezek után sem tartóztatták le – teljesen kimaradt
a Standard-ügyből. Az ügy iratai alapján azonban semmi nem derül ki arról, ki és miért védte
meg Sulyok Bélát.
Erre a kérdésre a később letartóztatott Décsi Gyula áv. ezredesnek egy 1956 áprilisában keletkezett vallomása adja meg a választ, amelyben Décsi a koncepciós perek lefolyásáról
értekezik. Décsi elmondja, [Sulyok Bélát] „sikerült kimenteni, mert Péter [Gábor] az anyagot,
mint gazdasági káderről szólót Gerő Ernőhöz küldte, aki a gyanút nem találta elég alaposnak.”542 Sulyok tehát Gerőnek köszönhette szabadságát (és talán életét): Gerő nyilván tisztában volt vele, hogy mekkora szükség van Sulyok szakértelmére az ország pénzügyi
irányításában.

2.) Israel G. Jacobson
Vogeler és Sanders novemberi letartóztatása után az ÁVH decemberben még tovább élezte a
Nyugat és Magyarország közötti egyébként is feszült helyzetet. December 15-én letartóztatatták Israel G. Jacobsont, az American Joint Distribution Committee (röviden AJDC vagy
JOINT) amerikai központú zsidó segélyszervezet képviselőjét nem sokkal azután, hogy kocsijával nyugat felől átlépte az országhatárt. A JOINT-képviselőt azonban nem sokkal később,
december 30-án szabadon is engedték. Jacobson azért sem megkerülhető e dolgozatban, mert
a történeti szakirodalomban543 felmerült, hogy a Standard-ügy és a Jacobson-ügy „szoros öszszefüggést mutat” és gyakorlatilag együtt tárgyalandó.
A két ügy között valóban vannak kapcsolódási pontok. Elég a dátumokra gondolni:
Jacobson letartóztatásának és ÁVH-s fogva tartásának ideje teljes egészében Vogelerék fogva
tartásának periódusára esik. Automatikusan felmerül a gyanú, hogy valamilyen összefüggés
van a két, egyszerre fogvatartott amerikai ügye között.
A budapesti amerikai követség és a katonai attasé hivatalának közös heti összefoglalója is arra a következtetésre jutott, hogy Jacobsont valószínűleg Vogeler ügyéhez fogják kapcsolni. Előrebocsátva, hogy az elméletet egyelőre nem erősíti meg semmi, az összefoglaló
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feltételezése szerint „lehet, hogy Geiger, aki félig zsidó, a JOINT segítségét kérte disszidálásához, és ez jelentheti a kapcsolódási pontot” Vogelerhez.544
Jacobsont nagy valószínűséggel Vogeler vallomása alapján tartóztatták le. Vogeler
1949. november 24-i jegyzőkönyvében az áll, hogy „ugyancsak tudomással bírok arról, […]
hogy a budapesti Joint vezetője, Jacobson, […] Magyarország területén kémkedést végez”.
Ezt a részt egy a jegyzőkönyvet olvasó ÁVH-tiszt vörös tintával megjelölte, és melléírta, hogy
„Kihallgatni!” Lehetséges, hogy ez a felszólítás egyenesen Jacobsonra vonatkozott. Ha azonban úgy értelmezzük a megjegyzést, hogy csak Vogelert kell erre a témára nézve részletesen
kihallgatni, akkor is látható, hogy Vogeler vallomása nyomán a Hatóság érdeklődését erősen
felkeltette Jacobson személye.
A fő kérdés ezek után az, hogy vannak-e olyan írásos nyomok, amelyek arra mutatnak,
hogy az ÁVH esetleg megkísérelte Jacobson ügyét összekapcsolni a standardesekével, vagy
csupán igyekeztek a két párhuzamosan, de egymástól függetlenül futó ügy gyanúsítottjaiból
minél több adatot kiszedni a másikra nézve. Azt tudjuk, hogy az ÁVH Vogelert kihallgatta
Jacobsonra nézve és Jacobsont is Vogelerre, azonban ez még nem bizonyítja, hogy ügyeiket
egyesíteni akarták.
A V-600-as iratanyagban 6 db olyan Vogelertől felvett jegyzőkönyv545 található,
amely kisebb-nagyobb terjedelemben Jacobsonnal is foglalkozik. Ezek az 1949. november 23.
és december 21. közötti időszakból származnak. Közülük azonban mindössze egy olyan van,
amelyről esetleg feltételezhető, hogy a két ügy összemosásának szándékával íródott. Vogeler
december 11-i jegyzőkönyve546 e sorokkal kezdődik:
„A magyarországi és romániai amerikai vállalatok vezetőinek kém- és szabotőr
tevékenységéről, valamint az amerikai kémszervezettel és az amerikai kémszervezet fedőszervével, a JOINT-tal való együttműködéséről a vallomást az alábbiakban teszem
meg:
Az amerikai kormány és a legfelsőbb vezérkar által irányított kém- és szabotázsmunka kiterjedt nemcsak Magyarország területére, hanem a többi népi demokratikus ország, így Románia területére is.
E tevékenység végrehajtását az amerikai követségek diplomáciai védettséget
élvező tagjai, az amerikai érdekeltségű vállalatok vezetői, valamint a JOINT szervezetén keresztül hajtottuk gyakorlatilag végre.”
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Látható, hogy a vallomás az egységes amerikai kémtevékenység három szorosan összefüggő
ágát (követségek, vállalatok, JOINT) azonosítja, és e felfogás szerint egyben tárgyalható
Vogelerék, Jacobson és az őket segítő diplomaták ügye is.
Az említett vallomás azonban egyedülálló az anyagban. A Vogelertől felvett előző
(november 27.),547 valamint a következő (december 21.)548 nagyobb lélegzetű jegyzőkönyvben Jacobson csak mint kiegészítő szereplő jelenik meg. Sem Sanders, sem Geiger vallomásai
között nem található ilyen felfogásban íródott jegyzőkönyv. Sőt, Geigernél egyáltalán nem is
kerül elő a JOINT-vezető neve (tévesnek bizonyult tehát a követség Geigerrel kapcsolatos
elmélete), Sandersnél pedig csak mérsékelt szerepet kap.
Pusztán a Standard-ügyben keletkezett iratok alapján tehát nem állítható egyértelműen,
hogy az ÁVH-nak eltökélt szándéka lett volna Jacobson ügyét összekötni a Standardével. Ennek ráadásul további tényezők is ellentmondanak.
A Jacobson-ügy dokumentumai között fennmaradt a férfinek felteendő kérdések listája. Ezen 54 tétel szerepel, azonban közülük csak a 10–12, illetve a 24. kapcsolódik a Standard-ügyhöz:
„10.: Kapcsolata Sanders Edgarral és Vogeler Róberttel.
11.: Milyen kapcsolata volt Ogilvie-vel és Pinkney-vel?
12.: Mit tud a Standard-gyár szabotázsairól? […]
24.: Milyen szerepe volt Pinkney-nek és Sandersnak a romániai személyek kiszöktetésében?”549
Ha Jacobsont a Standard-ügybe kívánták volna beleszőni, a listában nem csupán a 10. kérdésnél, hanem már előbb előkerülnek Vogelerék. Ezen kívül az 54 kérdésből nem csak 4 foglalkozott volna a témával.
Zinner Tibor történész 2001-es tanulmányában550 bemutatta, hogy a JOINT tevékenységére a magyar kommunisták már 1945 óta gyanakodva tekintettek. A pártvezetést és az államvédelmi szerveket folyamatosan foglalkoztatta a magyarországi cionista mozgalom és az
ezzel összefüggő JOINT ügye, ez a kérdéskör tehát önmagában is nagy jelentőséggel bírt,
nem volt szükség azt egy másik ügyhöz (pl. Standard) csatolni. Ennek megfelelően Jacobson
vallomásai is leginkább saját követségi kapcsolataira és a magyar zsidóság meghatározó személyiségeire vonatkoztak. Utóbbiak ellen – az amerikai kihallgatásának „eredményeképpen”
– letartóztatási javaslat is készült.551
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Fontos megemlíteni azt is, hogy utólag sem Vogeler,552 sem Jacobson553 nem számolt
be arról, hogy a Hatóság különösebb erőfeszítéseket tett volna ügyeik összekötésére, azon
kívül, hogy a másikra vonatkozó „információkat” szedtek ki belőlük.
Mindezek alapján azt a következetést vonhatjuk le, hogy az Államvédelmi Hatóságnak
nem állt szándékában Jacobsont összekapcsolni a Standard-üggyel, vagy ha volt is ilyen elgondolás, ez legfeljebb csak egy rövid ideig állhatott fenn. Az amerikai követség 1949. december havi összefoglalója mindkét eshetőséget elképzelhetőnek tartotta.554 A válaszra 60 év
elteltével is csak indirekt úton lehet következtetni, mert sem az eddig megjelent szakirodalomban, sem az itt bemutatott kutatás során nem került elő olyan dokumentum, amely döntő
bizonyítékul szolgálna erre a kérdésre nézve.
Zinner Tibor osztja a Manchester Guardian korabeli véleményét, miszerint szovjet
utasításra engedték szabadon Jacobsont.555 Ezt azonban cáfolja egy időközben publikált szovjet tanácsadói jelentés, amely arról panaszkodik, hogy „Farkas, Kádár és Gerő döntése alapján, Rákosi elvtárs távollétében Jacobsont sietve kiszabadították és kiutasították az országból,
a vallomásában megnevezett kémek letartóztatását […] Kádár utasítására megtiltották. […]
Ily módon a JOINT szervezet fedése alatt tevékenykedő amerikai kémek leleplezése meghiúsult.”556 (A szovjet tanácsadó nyilván nem panaszkodott volna, ha a magyar vezetés moszkvai
utasítást hajt végre.) Gerőék – Rákosi moszkvai tartózkodása idején – valószínűleg nem akarták „túlfeszíteni a húrt”: bizonyára el akarták kerülni, hogy a Vogeler miatti közfelháborodás
után Jacobson kapcsán még az amerikai zsidó szervezetek is nyomás alá helyezzék a washingtoni kormányt a Magyarországgal szemben való keményebb fellépés érdekében. Az amerikai
követségi összefoglaló megemlít egy másik lehetséges okot, ami Jacobson kiszabadulásában
közrejátszhatott, mégpedig azt, hogy a JOINT mintegy 3 millió dolláros valuta-bevételi forrást jelentett Magyarország számára.557 Szinte bizonyos, hogy ez a faktor valóban fontos szerepet játszott, mivel Rákosi a fent idézett szovjet tanácsadónak „a JOINT bomlasztó
tevékenységéről szólva […] megjegyezte, hogy amint neki azt […] Gerő elmondta, ez a szervezet nagy bevételt jelent Magyarországnak.”558
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3.) Vörös János
Vörös János korábbi vezérkari főnök és honvédelmi miniszter ügye a szakirodalomból559 már
ismert. 1949 márciusában vette őrizetbe a Katpol (akkor már HM Katonai Elhárító Főcsoportfőnökség néven), vizsgálata során többek között amerikai kémkedéssel, majd legitimista szervezkedéssel is megvádolták, végül ez utóbbi alapján ítélték el 1950 júniusában.
Vöröstől mindössze egyetlen jegyzőkönyv maradt fenn a Standard-ügy iratai között,
1950. február 17-i dátummal.560 Ebben Vörös elmondja, hogy a Honvéd Vezérkari Főnökség
7/ö. (híradó) osztályának vezetőjeként szoros kapcsolatban állt a Standarddel és a Telefongyárral, mivel mindkét gyár jelentős honvédségi megrendeléseket kapott. Ennek kapcsán
1937-ben és ’38-ban is találkozott az ITT fejével, Behnnel, akivel jó viszonyban volt. 1945ben pedig a cégközpontot Budapesten képviselő Ogilvie-vel találkozott kétszer is, először
honvédelmi minisztersége idején, majd nem sokkal azután. Ogilvie Behn ajánlása alapján
kereste fel Vöröst és tanácsot kért tőle a Standard Rt. igazgatósági tagjaira vonatkozóan. Másodszor viszont Vörös kezdeményezte a találkozót, és elmondta neki, hogy az ellene irányuló
sajtótámadások és nehéz anyagi helyzete miatt családostul ki szeretne vándorolni Amerikába,
amihez segítséget kér. Ogilvie biztosította Vöröst, hogy a konszernnél álláslehetőséget fog
kapni, azonban elutasította Vörösnek azt a felvetését, hogy a Standard vásárolja meg felesége
200 hold földjét a dolgozók élelmezésének ellátása érdekében. Ogilvie ekkor a magyarországi
államosításokról is érdeklődött Vörösnél.
Mivel a Standard-ügy vizsgálata során ennél jóval jelentéktelenebb kapcsolatokra is
ráhúzták a kémkedés vádját, felmerül a kérdés, hogy miért hagyta a Hatóság kihasználatlanul
azt a lehetőséget és kombinációs potenciált, amit Vörös jelentett a koncepció kiterjesztésére.
A jegyzőkönyv keltének napján, 1950. február 17-én ugyanis már késő volt: aznap kezdődött
a nyilvános bírósági tárgyalás.
A válasz a dátumokban rejlik. Az államvédelemmel erősen rivalizáló katonai elhárítás
ugyanis 1950. január 31-ig önálló intézmény volt, csak ekkor olvadt be az ÁVH-ba.561 Az
intézményi ellentétek miatt nyilván szó sem lehetett arról, hogy a Katpol utódszerve „átengedje” Vöröst az ÁVH-nak, így a Hatóságnak nem állt módjában „beleszerkeszteni” a volt honvédelmi minisztert a Standard-ügybe.
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4.) Scitovszky Béla
Egy másik volt miniszter, Scitovszky Béla562 is igen közel került ahhoz, hogy a Standard-ügy
vádlottjai közé kerüljön. Lánya, özv. Lähne Andrásné (sz. Scitovszky Marietta) Sandersszel
való kapcsolata miatt letartóztatásban volt, és – amint 1957-ben elmondta – „apja és gyermekei lecsukásával fenyegették”.563
Scitovszky Béla Sanders több vallomásában is szerepel, mint olyan személy, aki a
Balaton környéki viszonyokról információkat szolgáltatott az angolnak. Ez alapján már 1949.
november 25-én letartóztatási javaslat564 készült Scitovszky ellen, erre azonban – ismeretlen
okból – mégsem került sor.
Scitovszky ezután Sanders jegyzőkönyveinek állandó (bár epizód-) szereplője, kapcsolatai felsorolásánál néhány mondat erejéig említik a vallomások. A volt belügyminiszter nevével 1950. január közepén találkozhatunk újra sűrűbben az iratok között. Lánya kihallgatója
ugyanis a Lähnenére vonatkozó jelentésben565 a következőket írta:
„Szükségesnek tartom Scitovszky Béla tanúkénti kihallgatását, hogy milyen kémadatot
kért tőle Sanders, de ezt csak közvetlenül a tárgyalás előtti időpontban javasolom. […]
Közvetlenül a tárgyalás előtt módot kellene adni arra, hogy özv. Lähnené meggyőződjön arról, hogy apja, Scitovszky Béla szabadlábon lévő tanú. Ez is hozzájárulna ahhoz,
hogy vallomását teljes egészében fenntartsa.”
A nő kihallgatásáról néhány nappal később készült dokumentum566 hangvétele azonban nem
azt sugallja, hogy Scitovszky biztosan szabadlábon maradt volna:
„A mai nap […] kihallgattam özv. Lähne Andrásnét apjának, Scitovszky Bélának kémtevékenységére vonatkozóan. Egyelőre csak annyit ismer be, hogy apja tudott arról,
hogy Sanders angol kém és jelenleg is kémkedett [sic!]. Özv. Lähnené vallomása felhasználható lesz apjának esetleges tanúkénti kihallgatása esetén.”
Scitovszkyt végül tanúként sem hallgatták ki. Neve Sanders végleges jegyzőkönyvében sem szerepelt már. Az előzmények alapján valószínűsíthető, hogy ha egyszer „tanúként”
kihallgatták volna, akkor letartóztatására is sor kerül. Ez gyaníthatóan az idő sürgetése miatt
nem történt meg: a Hatóság úgy ítélhette, hogy lányához képest nem tudta volna jelentősebb
új adatokkal előrendíteni az ügyet.
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Propagandaértéke ugyan lett volna annak, hogy egy „horthysta belügyminisztert” is
felvonultatnak az imperialistákat kiszolgáló kémek sorában, erről azonban lemondtak. A
„rendezők” azonban mégsem hagyták teljesen veszni ezt a tényezőt, ugyanis Lähnené bírósági
tanúkihallgatásakor a bíróság elnöke nem mulasztotta el, hogy rögtön az elején rákérdezzen:
„Elnök: Tessék nekem megmondani, hogy ön Scitovszky volt horthysta belügyminiszter leánya?
Lähnené: Igen.
Elnök: Akkor Ön se valami nagy barátsággal viseltetik nyilván az itt végbemenő politikai fejlődéssel szemben? Így van?
Lähnené: Igen.”567
Ha személyesen tehát nem is, de nevét gondosan megemlítve és ellenségesen beállítva közvetve mégis megidézték Scitovszky Bélát a nyilvános tárgyaláson. Így ültették képletesen az
általa képviselt rendszert és szellemet az angolszász kémek cinkosai közé.

5.) Ivanics István
Ivanics István a fent említett személyekkel ellentétben egyáltalán nem viselt semmilyen jelentős tisztséget, mégis közös jellemzőjük az, hogy a Standard-ügyben komolyan az ÁVH látókörébe kerültek – ideiglenesen.
Ivanics útja is Sandersen keresztül vezetett az ügybe. Felesége Sanders háztartási alkalmazottja volt, egy ideig Sanders házában laktak, és az angol Pestről többször hazavitte
autóján. Beszélni azonban nemigen tudtak egymással, mert Ivanics nem ismert idegen nyelvet, mellesleg élmunkás MKP-tag vasöntő volt a MÁVAG-gyárban.568 Ivanics ügye annyiban
különbözött Sulyokétól, hogy szerepe jóval jelentéktelenebb lett volna, őt viszont ténylegesen
elő is állították (1950. január 24-én).569 Mivel azonban ártatlansága már az ÁVH-nak is(!)
rövid időn belül feltűnt, február 1-jén pártvezetői utasítást kértek „további sorsára vonatkozóan”. (Saját hatáskörben azért nem engedték „csak úgy” szabadon.) Ügyében Farkas Mihály
volt az illetékes, mivel Ivanicsot az éppen megkezdett honvédtiszti tanfolyamról vitte el az
ÁVH. Az Ivanics ügyéről készült, utasítást kérő jelentésre a honvédelmi miniszter saját kezűleg írta rá: „Szabadon kell engedni”.570
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VIII. A STANDARD-ÜGY VIZSGÁLATA

A) Az alapkoncepció
Attól kezdve, hogy a harmadik kulcsvádlott is az ÁVH kezébe került (1949. november 21.),
13 hét telt el az ügy nyilvános bírósági tárgyalásáig (1950. február 17–21). Ennyi idő alatt
tudta a Hatóság kidolgozni és a közvélemény elé tárható formába hozni a vallomásokat, hogy
azok a koncepciónak megfelelő (viszonylag) egységes egészet alkossanak.
Az ÁVH és az MDP felső vezetésének alapkoncepciója szerint a Standard Villamossági Rt. működése két fő célt szolgált: gátolni az ország és más „népi demokráciák” híradástechnikai színvonalának fejlődését, valamint bázist nyújtani az angolszász hírszerzőknek
feladataik ellátásához. Ez annak ellenére így volt, hogy könnyen belátható: a két cél ellentétes
egymással, mivel a kémfeladatok ellátására egy prosperáló vállalat sokkal megfelelőbb lett
volna, mint egy olyan, amelyik nehézségeivel felhívja magára a hatóságok figyelmét. A koncepció szabotázs része még a nyomozás legkorábbi, Fisch-féle szakaszából eredt, míg a kémkedés az ÁVH Kémelhárító Alosztályának bekapcsolódásával vált hangsúlyossá.
A koncepció a következő elemeket tartalmazta a per kulcsfiguráira nézve:
-

Geiger Imre a vállalat vezetőjeként, szociáldemokrata és Amerika-barát beállítottsága
révén teljes mértékig az amerikaiak szolgálatába állt, és utasításukra a Standard termelését minden eszközzel akadályozta, hogy ezzel a Magyar Népköztársaság és a gyár
termékeit használó más népi demokráciák ipari potenciálja ne növekedhessen. (Ezen
utasítás az USA legfelsőbb politikai és katonai vezetésétől származott, hiszen az ITTfőnök Behn is e körhöz tartozott.) Eközben Geiger az angol és amerikai hírszerzők
számára adatgyűjtő tevékenységet is végzett más magyar ipari létesítmények vonatkozásában.

-

Radó Zoltán miután trockista meggyőződésétől vezérelve a háború alatt és közvetlenül
utána már az angolok számára kémkedett, a Standardet képviselő imperialisták is elvbarátot találtak benne és beszervezték. Utasításukra állását felhasználva elkendőzte a
Standard Rt-nél elkövetett szabotázst, igyekezett az ország számára előnytelen szerződést kötni az ISEC-kel, illetve szintén titkos adatokat szolgáltatott ki az angolszászoknak.
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-

Robert Vogeler a legfelsőbb amerikai katonai vezetés parancsára ügynökhálózatot épített ki Magyarországon titkos adatok beszerzésére. Ezeket a bécsi amerikai hírszerzőszervek, valamint a budapesti követség hírszerzői részére adta át. Emellett aktívan
részt vett a gyár működésének szabotálásában. Hálózatának legfontosabb tagjai Geiger, Radó és Sanders voltak.

-

Edgar Sanders még a brit katonai misszió kötelékében katonai hírszerzést végzett Magyarországon Anglia javára, majd civilként visszatérve széleskörű hírszerző tevékenységet fejtett ki, melyhez szintén ügynökhálózatot épített ki. Hálózatának része volt
Justh István felsőörsi prépost és baráti köre, akik a Balaton-felvidék gazdasági és katonai fejleményeiről tájékoztatták. A megszerzett adatokat a brit és – Vogelerhez hasonlóan – az amerikai követség diplomatáinak továbbította. Az ISEC képviselőjeként
végrehajtotta a központból érkező szabotázsutasításokat.
A letartóztatások utáni 13 hét azzal telt, hogy az ÁVH – lankadatlan kihallgatások által

– minden személy esetében adatokkal, eseményekkel és kapcsolatokkal igyekezett megtölteni
a fent felvázolt koncepciót. Mivel ezt alátámasztó objektív bizonyítékok nemigen álltak rendelkezésre, a „vizsgálat” alapja és fő feladata a beismerő vallomások kicsikarása volt.

B) A szereplők kiválasztása
1.) Az ügy alapkérdése: a külföldi gyanúsítottak szerepeltetése
A Hatóság számára alighanem már a kezdetektől fogva nyilvánvaló volt, hogy az ügy kulcsfigurái Geiger és a két külföldi. Véleményem szerint Vogeler és Sanders nélkül nem rendeztek
volna nyilvános pert a Standard-ügyből, csak zárt tárgyalást. Nem sokkal korábban ugyanis
már kipellengérezték a „szabotáló amerikai vállalatot” a MAORT képében, és a téma belpolitikai jelentősége nem volt olyan nagy, hogy szükség lett volna egy második ilyen nagyszabású, de csak magyar vádlottakat felvonultató perre. Az amerikai és az angol vádlott bíróság elé
állítása viszont minőségi különbséget jelentett a MAORT-ügyhöz képest, ahol az amerikaiak
vallomásait ugyan felhasználták, de magukat a személyeket még a tárgyalás előtt kiutasították. Vogeler és Sanders szerepeltetésével a Standard ügy egy csapásra világszenzációvá vált.
Nélkülük a per a MAORT-ügy unalmas ismétlése lett volna, egy újabb ökölrázás a távoli ellenség felé, velük viszont a Standard-per az olajügy evolucionális folytatását, sőt kiteljesítését
ígérte, amelyben az imperializmus képviselői immár teljes valójukban jelen vannak, és a „népi demokrácia” ítélkezhet felettük.
A nagy előkészületeket igénylő nyilvános Standard-per létjogosultságát tehát a két
külföldi részvétele adta. Szerepeltetésüknek azonban előfeltétele volt, hogy a magyar vezetés
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szakít a külföldi őrizetesekkel kapcsolatos addigi gyakorlatával. Eddig ugyanis, ha le is tartóztatott egy külföldit az államvédelem, kirakatperben soha nem használták fel őket személyesen,571 sőt, Noel Field kivételével néhány héten belül ki is utasították őket az országból. Ez
ráadásul nem csak Magyarországon volt így: 1949 novemberét megelőzően a szovjet blokk
többi államában sem állítottak külföldieket bíróság elé nagy kirakatperekben.572 A Standardügyben pedig rögtön a két vezető nyugati hatalom, az Egyesült Államok és Nagy-Britannia
egy-egy képviselőjének együttes meghurcolásáról volt szó.
Az amerikai és az angol bíróság elé állításának nyilvánvalóan előfeltétele volt – egyebek mellett – az, hogy az illetékesek elég erősnek és hatásosnak ítéljék a vádakat, amiket a
perben majd prezentálni lehet a külföldiek ellen. Az ügy megfelelő minőségű kidolgozása
azonban időt vett igénybe. 1949. év végéig nem is esett szó semmilyen fórumon arról, hogy
perre kerül sor. 1949. december 24-én a Belügyminisztérium közleményt adott ki, mely szerint a Vogeler, Sanders és Geiger „által vezetett kém- és szabotáló szervezet bűnös tevékenységét a vizsgálat feltárta” és a „nagyszámú írásos bizonyíték súlya alatt a gyanúsítottak
beismerő vallomást tettek”.573 A továbbiakról, esetleges tárgyalásról viszont nem tett említést
a kommüniké.
Visszaemlékezésében maga Vogeler is elmondja, az volt a benyomása, hogy a magyarok az első időszakban még nem döntötték el, mihez kezdjenek vele:
„Meg vagyok róla győződve, az alapján, ahogy a kihallgatásaim folytak és ahogyan
letartóztatásom első 30 napjában bántak velem, hogy a magyarok nem döntötték el
előre, hogy bíróság elé kerülök-e vagy sem. […] Majdnem biztos vagyok benne, hogy
azt már eldöntötték, hogy perre viszik az ügyet Geiger, Radó574 és a többi letartóztatott
részvételével. De Vogelert és Sanderst illetően nem hiszem, hogy a döntés már előre
megszületett volna. Úgy vélem, valamikor ez alatt a 30 napos időszak alatt döntötték
el, hogy fogva tartanak és lefolytatják az eljárást ellenem.”575
A jelek szerint a Vogeler (és vele Sanders) szerepeltetéséről szóló végleges döntés valóban csak bizonyos idő elteltével született meg. A külvilág csak 1950. január 19-én szerezhe-
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Bannantine és Ruedemann (MAORT-ügy), Kavan Elliott angol állampolgár ügye, Noel Field (Rajk-ügy).
Az első ilyen eset a lengyelországi Robineau-ügy volt, ami a Standard-üggyel nagyjából egy időben zajlott,
azonban ott a fővádlott nem angol vagy amerikai, hanem francia állampolgár volt. (Sprawa Robineau)
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Szabad Nép, 1949. december 25. 3.
574
Radó Zoltánt ekkor még nem a Standard-ügy gyanúsítottjaként kezelték. (Ld. lejjebb.)
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Interview with R. A. Vogeler, Jun. 13, 1951. NARA RG 59, Entry (A1) 3083, Vogeler Interviews, p. 1
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tett először tudomást arról, hogy per készül, amikor Rákosi Mátyás közölte ezt Nathaniel Davis amerikai követtel.576
Az amerikai követség már korábban (1949 novemberében) találkozót kért Rákositól,
sikertelenül. 1950. január 16-án azonban az amerikaiak meglepetésére a magyar külügyminisztérium a korábbi amerikai kérésre hivatkozva váratlanul közölte, hogy Rákosi 19-én fogadni tudja Davis követet.577 A január 16-i dátum azért érdekes, mert ezen a napon a
pártfőtitkár saját maga ellenőrizte a Standard-ügy addig elkészített jegyzőkönyveit, erről egy
három oldalas, a jegyzőkönyvekhez kapcsolódó kérdéssor tanúskodik, ami a Rákosi-titkárság
iratanyagában található meg.578 Feltűnő a dátumok egybeesése. Rákosi valószínűsíthetően a
jegyzőkönyvek áttekintésével személyesen kívánt meggyőződni arról, hogy az anyag alkalmas egy nyilvános tárgyalás lefolytatására, mielőtt a per tényét bejelenti az amerikaiaknak.
Miután ez megtörtént, utasítást adott a követi látogatás engedélyezésére, melyben nyilvánvalóan a per bejelentésének szándéka vezérelte.

2.) Radó Zoltán beemelése a Standard-ügybe
Radó Zoltánt nem a Standard Rt. ügyében tartóztatták le, hanem az „angliai emigráns csoporttal” összefüggésben, később azonban mégis Radó lett a Standard-ügy egyik fővádlottja, akit
halálbüntetéssel sújtottak. A dokumentumok tanúsága szerint az ÁVH nehezen határozta csak
el magát a férfi szerepével kapcsolatban.
A Standard-ügy iratanyagát megvizsgálva megállapítható, hogy mindössze 3 db olyan
Radótól felvett vallomást csatoltak az ügy dokumentumai közé, amely 1950. január előttről
származik. (Összehasonlításképpen: a hasonló sorsra jutó Geiger Imre esetében ez a szám 33!)
E három vallomás 1949. november 9-én579 (letartóztatása napján), illetve ugyanazon hónap
11.580 és 23.581 napján készült. Első vallomása 12 bekezdésből áll, ezek közül csak egy, az
utolsó kapcsolatos a Standarddal, a többi a londoni csoporttal foglalkozik.582 A két utóbbi irat
már a minisztériumi főosztályvezető és a Standard Rt. kapcsolatát taglalja. Ezek után hosszú
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Memo of Conversation, Rákosi–Davis, Bp. to DC Despatch #107, 20 Jan. 1950. NARA RG 59, Entry (A1)
3083, Vogeler Case #2, p. 6
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Bp. to DC Telegram #31, 16 Jan. 1950. NARA RG 59, Entry (A1) 3083, Vogeler Case #2
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[Kérdések], 1950. jan. 16. MOL M-KS 276. f. 65. cs. 184. ő. e. 5–7.
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Feljegyzés, 1949. nov. 9. BFL-Standard V-600/3, 96–99.
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Feljegyzés, 1949. nov. 11. BFL-Standard V-600/3, 103–104.
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Feljegyzés, 1949. nov. 23. BFL-Standard V-600/3, 110–114.
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Mivel Faludi Ervintől, Radó második kihallgatójától tudjuk, hogy Radóval először maga Szűcs Ernő foglalkozott, e korai vallomásokat is nagy valószínűséggel Szűcs áv. ezredes vette fel az őrizetestől.
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szünet következik, az iratok között legközelebb csak 1950. január 6-i dátummal találunk Radótól származó vallomást.583
Érdekes képet mutatnak azok az összefoglalók is, amelyeket majdnem minden nap
elkészítettek a Standard-üggyel foglalkozó nyomozók, és az aznapi kihallgatások eredményét
foglalják össze, őrizetesekre lebontva. Figyelemre méltó, hogy Radó mindössze egy ilyen
összefoglalóban (november 22.)584 szerepel december 19-ig (utána ilyen összefoglaló már
nem készült).
A nagyobb lélegzetű összefoglalók, mint pl. az előző pontban említett december 15-i
irat, az ügyben lefogott személyek éppen aktuális listáját is tartalmazták. Ezek közül a december 1-jei dokumentum nem is említi Radót a letartóztatottak között, mindössze az ügy szereplőiről készült kapcsolati hálón szerepel, mint Vogeler és Sanders kapcsolata.585 A december
15-i összefoglaló jelentésben szerepel ugyan Radó, de csak a 12. helyen áll a felsorolásban.586
Mivel az itt szereplő adatok már Radó novemberi vallomásaiban is szerepeltek, a napi kihallgatási összefoglalók pedig nem említették, nagyon valószínű, hogy ekkor még nem vették
komolyan számításba Radót, mint a Standard-perben szerepeltetendő vádlottat.
A BM december 25-én kiadott sajtóközleménye,587 amelyben beszámoltak a nyomozás
eredményeiről, szintén nem említette meg Radót, pedig a későbbi főtárgyalás összes többi
résztvevője szerepel a közleményben, sőt még egyes mellékszereplők is (Vas, Lähnené).
A fenti tények együttes értékelése arra utal, hogy 1950. január elejéig Radót a londoni
emigráns csoport ügyében hallgatták ki, annak az ügynek a (fő)vádlottjaként kezelték. Mivel
azok a vallomások nem kapcsolódtak a Standard-ügyhöz, természetesen a V-600-as iratanyagba sem kerültek bele. (Ma már nem is érhetőek el a kérdéses dokumentumok, nyilván
azért, mert később minden, a Rajk-ügyhöz kapcsolódó dokumentumot megsemmisítettek.)
Letartóztatásának korai szakaszában felvettek ugyan tőle két jegyzőkönyvet a Standardhoz
kapcsolódóan, azonban ezek sora gyorsan megszakadt.
Faludi Ervin áv. főhadnagy – saját elmondása szerint588 – 1950. január elején kezdte
kihallgatni Radót a Standard ügyben. Az első általa készített jelentés Radóról január 5-én
kelt.589 E jelentés megörökítette, hogy ekkor már magával Radóval is közölték: átkerül a
Standard-ügybe. „Körvonalakban kifejtettem előtte, hogy esetleg a Standard-ügyben fog bíró583

Feljegyzés, 1950. jan. 6. BFL-Standard V-600/3, 3–17.
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585
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ság elé kerülni. Ezt meglehetősen kedvezően fogadta, mert tisztában van azzal, hogy az angol
trockista perben ő a fővádlottak között lesz, viszont a Standard-ügyben úgy látja, hogy csak
jelentéktelen szerepe lesz” – írja Faludi.
Radó Zoltán január 12-én már egészen bizonyosan a Standard-ügy vádlottjelöltje volt,
mivel a bírósági tárgyalásra aznap elkészült javaslat a külföldiek és Geiger után negyedik helyen szerepeltette a főtárgyalásra szánt vádlottak között.590
Radó sorsa ezzel azonban még nem tisztázódott véglegesen, amint azt Faludi Ervin
beszámolójából megtudjuk: „néhány nappal a tárgyalás előtt olyan döntés született, melynek
értelmében Radót a Rajk-ügy angol csoportjában ítélik el, és a Standard-ügyben csak mint
tanú szerepel. Ez a döntés néhány nap múlva megváltozott.”591 Eszerint Radó státusza nem
sokkal a tárgyalás előtt megingott volna, és újra inkább az angol ügy vádlottjaként kívánták
felhasználni, majd végül ismét visszahelyezték a Standard-ügybe?
A fennmaradt iratok megerősítik a Faludi által elmondottakat, bár az információ finomításra szorul. Radó státusza valamikor 1950. január 17 és 26. között valóban megváltozott,
mert 17-én még szerepelt a vádlottak között,592 a 26-án készült jelentés azonban már csak a
tanúk sorában említi.593 A mellé beépített fogdaügynök 29-i jelentése szerint pedig Radó a
„kihallgatója szavából úgy vette észre, hogy nem biztos, hogy a Standard-ügyben vádlott
lesz”594 – tehát magával Radóval nem is közölték egyértelműen a változtatást. Ez az átmeneti
állapot mindenesetre február 2-ára megszűnt, mivel a dokumentumok ezen a napon már újra
mint a Standard-ügy vádlottját említik a volt minisztériumi főosztályvezetőt.595
Látható, hogy túlzó Faludi 1956-os kijelentése, miszerint mindez „néhány nappal a
tárgyalás előtt” történt, hiszen legalább 3 hét volt még hátra a per kezdetéig. Faludi, aki nyilvánvalóan félt a felelősségre vonástól, ezt az esetet azért említette meg 1956-ban a Legfőbb
Ügyészség kihallgatójának, hogy megindokolja, többek között ezért sem „láthatta tisztán”
Radó Zoltán bűnösségét annak idején.
Február 2-ára már végleg eldőlt, hogy Radó a Standard-ügyben lesz vádlott. A tárgyalás előkészítése miatt a fővádlottak sorát ekkor már mindenképpen véglegesíteni kellett. Arról
is döntés született, hogy az angol ügy csak a későbbiekben fog bíróság elé kerülni. Ez Faludi
Ervinnek Radó összefoglaló jegyzőkönyvéhez fűzött megjegyzéséből válik egyértelművé:
„jegyzőkönyveiben […] szó van a trockista csoportról és a Trust Fundról, mint kémfedőszerv590

Jelentés, 1950. jan. 12. BFL-Standard V-600/25, 116–117.
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ről. Miután ezeknek a körülményeknek a szerepeltetése egy későbbi pert dekonspirálna, ezért
javasolom ezek kihagyását.”596 (Kiemelés: Sz. A.)
A fenti információkat figyelembe véve Radó Zoltán esetéről a következő kép rajzolható fel. Radót a londoni emigráns ügyben játszott szerepe miatt vették őrizetbe, amely 1949
novemberében fontosabbnak és aktuálisabbnak látszott az akkor még bizonytalan kimenetelű
Standard-eljárásnál, hiszen a nemrég lezárt Rajk-ügy folyománya volt. Radót – miután felvettek tőle néhány, a Standard-ügy beindításához hasznosítható vallomást – az ÁVH tehát elkezdte „bedolgozni” az angol trockisták ügyébe. Azonban a jelek szerint az amúgy is
„döcögve” induló (lásd: 5. fejezet) angol ügy valószínűleg továbbra sem bontakozott ki az
elvárt mértékben. Egy Faludi által készített januári jelentés szerint Radó „teljes mértékben
elhitte” azt, amikor kihallgatója közölte vele, hogy „a londoni trockista csoport tagjai […]
elismerték bűnösségüket és legtöbbjükről bebizonyosodott, hogy az angolok ügynöke.”597 Ez
a fogalmazásmód („elhitte”) azt sejteti, hogy az említett beismerések valójában nem történtek
meg. (Károlyi Márton áv. alezredes 1954-ben írt feljegyzése is megerősíti az „angol trockista
ügy” problematikus voltát: a Rajk-ügy angol vonalához „senki sem akart hozzányúlni, mert
tudtuk előre, hogy ez koncepció nélkül nem megy, így húzódott el az angol ügy több mint egy
évig”.598) E nehézségek, illetve az időközben ígéretesen alakuló Standard-ügy láttán a „szervezők” 1950. január elején úgy ítélték, Radót jobban lehetne hasznosítani az amerikai vállalattal kapcsolatos perben. Ez azonban még nem volt végleges döntés. Valamilyen – ma már
nem azonosítható – körülmény miatt január végén egy ideig ismét az angol ügy vádlottjaként
kezelték Radót, ám február elején mégis a Standard-ügyben „véglegesítették” a helyét. Az
ügy a férfi révén az angol és amerikai „imperialista kémek”, valamint a „tőkés” Geiger mellett
egy „trockistával” is kibővülhetett. Décsi Gyula Radó szerepeltetését 1956-ban így foglalta
össze: „törvényes és megbízható bizonyíték nem volt rá, hogy [Radó] kém, csak kidolgozott
vallomások, abból a célból, hogy meglegyen az állami funkcionárius egyben pártkáder is, aki
az ügynek befelé súlyt ad.”599
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3.) Az ügy egyéb szereplői
Mint látható, még az ügy másodrendű vádlottját, Radót illetően is sok bizonytalansági tényező
merült fel a vizsgálat során. A per kevésbé fontos vádlottjaival kapcsolatban még több változás történt menet közben.
A főtárgyalásra vonatkozó legkorábbi elképzelések szerint Kozma László is a vádlottak között szerepelt volna. E korai stádium tervezett vádlottjaira nézve nincs több információ,
de tény, hogy Kozma a későbbiekből fennmaradt vádlottlisták egyikében sem szerepel már, és
végül tanúként sem használták fel a főtárgyaláson.
A főszereplőkön (Geiger, Sanders, Vogeler) kívül Domokos Kelemen volt az egyetlen
személy, aki valamennyi tárgyalási tervezetben vádlottként szerepelt. Justh István prépost
januártól600 majdnem végig ott volt a vádlottak listáján, csak a február 2-i változatból601 maradt ki. (5-ére azonban vissza is került.602) Czverdely Andor és Vas Károly csak január közepéig volt potenciális vádlott, ezt követően a főtárgyaláson mint tanúk jöttek számításba.
Dőry Edina először a vádiratban szerepelt vádlottként, a korábbi tárgyalási tervek
egyikében sem tüntették fel a listában. A nő esete azért érdekes, mert kihallgatójának feljegyzéséből megtudjuk, mi indokolta Dőry részvételét a perben, annak ellenére, hogy személye az
ÁVH-s szerint is „meglehetősen érdektelen” volt.603 Az egyik okot az szolgáltatta, hogy Dőry
„ilyen minőségben való jelenléte […] a tárgyalások tartama alatt állandó pressziót jelent
Vogeler felé. Vogeler ilyen körülmények között előreláthatóan nem fogja megkísérelni, hogy
vallomását visszavonja, mert tisztában van azzal, hogy Dőry Edina személye számára igen
kompromittáló, és a köztük lévő egyéb kapcsolat publikálása őt erkölcsileg lehetetlenné tenné”.
A másik érv, amelyet a nyomozó Dőry szerepeltetése mellett felhozott, egy fontos
alapelvre mutat rá a nyilvános tárgyalás vádlottjainak kiválasztására vonatkozóan. Gerendás
Iván áv. főhadnagy érvelése szerint Dőry beemelése „kifelé bizonyítja azt, hogy Róbert
Vogeler amerikai kém hírszerző tevékenységébe olyan személyeket vont be, akik társadalmi
helyzetüknél fogva esküdt ellenségei a népi demokráciának. Példa erre Dőry Edina, aki nagytőkés és birtokos leánya”.
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Egy másik jelentés külön kiemeli, hogy Dőry „idegenes akcentussal és raccsolva beszél,” amely azonban a tárgyaláson „éppen arisztokrata szerepére való tekintettel” nem lesz
hátrányos (kiemelés: Sz. A.).604
Ha áttekintjük a Standard-ügy főtárgyalásán szereplő vádlottak sorát, feltűnő, hogy
közülük a „nép ellenségeinek”, azaz a párt által ellenségnek kikiáltott rétegeknek majdnem
teljes spektrumát képviseli valaki. Az angol és az amerikai imperializmust megtestesítő és az
ügyben központi szerepet betöltő Sanders és Vogeler köré gyűlt Geiger, a kapitalista gyáros,605 Radó, a trockista, Domokos, a fasiszta, Justh, a „fekete reakció” képviselője és Dőry,
az arisztokrata. (Talán a „kulák” az egyetlen ellenséges kategória, amely kimaradt.) A személyek tudatos összeválogatása már maguknak a résztvevőknek is feltűnt.606 Azt, hogy a válogatás szándékos volt, a Szabad Nép 1950. február 22-i (az ítélethirdetés másnapja) számának
címlapját betöltő vezércikk is bizonyítja, mely külön felhívja az olvasó figyelmét a magyar
vádlottak politikai hátterére a következő kommentárral: „íme, ez az a díszes koszorú, amely
vásárra vitte a magyar nép, a magyar állam érdekeit”.
Megállapítható tehát, hogy a Standard-ügy nyilvános főtárgyalása vádlottjainak kiválasztásában (a kulcsfigurákon kívül) a propagandaszempontok legalább akkora súllyal érvényesültek, mint a nyomozás során „feltárt” adatok és kapcsolatok.

C) Vizsgálati módszerek
Az ÁVH a Standard-ügy vizsgálata során elsősorban a koncepcióba illeszkedő beismerő vallomások megszerzésére törekedett, és ennek érdekében – saját, valamint jogelődei „haladó
hagyományait” folytatva – változatos eszközöket használt fel. A gyanúsítottak letartóztatásuktól egészen elítélésükig a nyomásgyakorlás különböző formáinak voltak kitéve, amelyek öszszefüggő rendszere egy közös, végső célt szolgált: a beismerő vallomás kicsikarását. Ennek a
fenyegetések vagy a fizikai kényszereszközök ugyanúgy részét képezték, mint pl. a fogdakörülmények aktuális helyzetnek megfelelő változtatása. Ezen eszközök egy része más eljárásokból is ismert már, azonban a Standard ügyében néhány új módszer is felbukkant, másrészt
itt a dokumentumok és visszaemlékezések segítségével különleges részletességgel rekonstruálhatók ezek az elemek.
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1.) Fizikai módszerek
Az ÁVH leghírhedtebb fizikai kényszerítőeszköze közismerten a verés, illetve a különböző
kínzások voltak. Bár Kiss László áv. százados is elismerte, hogy a bántalmazás „akkoriban a
módszerekhez tartozott”, a dokumentumok tanúsága alapján ezt viszonylag kis számban alkalmazták a Standard-ügyben. Geigerről maga Kiss mondta, hogy „lehet, hogy valamelyik
vezetőhöz felvitték, és ott megverték”. Ezen kívül az ügy szereplői közül utólag négy személy
számolt be kimondott fizikai erőszakról. Budai Lajos elmondta, hogy amikor a kihallgatások
során ártatlanságát bizonygatta, „másnap addig ismeretlen emberek addig ismeretlen helyre
vittek, gumibottal talpamat összeverték, majd a pincében lévő zárkában egy nap, egy éjjel és
még egy nap cca. 36 óráig nem hagytak lefeküdni, és egyfolytában állnom kellett.”607
Czverdely Andor arról számolt be, hogy mikor már 3. napja kitartott ártatlansága mellett, „levittek az ügyeletes-szoba egyik mellékhelyiségébe, ahol a nyomozótiszt két fogdmeg segítségével gumibottal meggyőzött arról, hogy teljesen a hatalmukban vagyok.”608 Domokos
Kelemen szintén beszámolt bántalmazásáról, ám részleteket nem említett.609
Vogeler könyvében azt állítja, hogy amikor hevesen tiltakozott állításai elferdítése miatt, kivitték egy piszkos mosdóba, ahol beledobták egy hideg vízzel teli kádba, és fejét a víz
alá nyomva fojtogatni kezdték.610 Vogelernek ez a története azonban bizonyosan hamis: cellatársának kijelentette, hogy azért nem fél attól, hogy szabadon engedése után Amerikában felelősségre vonják, mert ott a Mindszenty-per óta úgyis mindenki tudja, milyen módszerekkel
készülnek Magyarországon a vallomások, és ő majd azt mondja, hogy az ÁVH-n jeges vízzel
kezelték.611 Emellett a jeges vizes kezelést sem a dokumentumok nem erősítik meg, sem vádlott-társainak beszámolóiban nem szerepel hasonló.612
A bántalmazással ellentétben szinte minden őrizetessel szemben alkalmazott fizikai
módszer volt a kifárasztás a Standard-ügyben. Erről Gergely Ödön így számolt be:
„A letartóztatásomat követő két hét „alatt összesen egyszer engedték meg, hogy a csupasz földön néhány órát aludjak. A többi időt egy kis asztal mellett ülve kellett eltöltenem, – kivéve természetesen azokat az időket, amikor […] kihallgattak – közben
állandóan írnom kellett, és ha közben a fáradtságtól néha lecsuklott a fejem, akkor az
állandóan mellettem álló őr azonnal felzavart, hogy folytassam az írást. Néhány nap
607
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alatt annyira tönkrementem fizikailag és szellemileg, hogy már összefüggő mondatokat
sem tudtam leírni. Hallucináltam és zavaros képek jelentek meg állandóan a szemem
előtt. Közben felváltva három nyomozó hallgatott ki […] éjjel-nappal. A kihallgatások
lesötétített szobában folytak le, mikor is a kihallgató íróasztalára állított két asztali
lámpa felém volt fordítva és élesen a szemembe világított.”613
Zádorné arról számolt be, hogy „testi kényszert az éjszakai kihallgatásokon, az állva történő
kihallgatásokon és további falhoz állításokon kívül csak annyiban alkalmaztak, hogy ugyanekkor nappal sem engedtek aludni, amivel tökéletesen kimerítettek.”614 E tekintetben a külföldi gyanúsítottak sem voltak jobb helyzetben: Sanders kiszabadulása után elmondta, a
szakadatlan kihallgatások és az alvásmegvonás hatására hamarosan olyan mentális állapotba
került, hogy mindent aláírt, amit elétettek.615 A kifárasztás tudatos alkalmazását Kiss százados
is megerősítette: „Kozma Lászlót a […] hosszú kihallgatások kimerítették, […] mivel a gyakorlat szerint az egész ügyben éjjel-nappal folytak a kihallgatások. A fáradtsága folytán közömbössé vált meglátásom szerint, és ez gyorsabbá tette, hogy beismerő vallomást tegyen. A
hosszú kihallgatás az akkori gyakorlat szerint történt, és nem vele szemben retorzióként alkalmaztuk”.616 Ezt azonban nem minden őrizetes idegrendszere tudta elviselni. Lányi József
később előadta, hogy a bánásmód, az alvásmegvonás és a monoton kihallgatások hatására
„idegbeteg lettem, hallucinációim voltak, öngyilkossági kísérletet követtem el, míg végre
gépkocsin a váci rabkórházba szállítottak. Félig önkívületi állapotban ott is folytattam a kísérleteket, sőt útközben is ki akartam ugrani a robogó gépkocsiból”.617 (Valószínűleg emiatt maradt ki618 végül Lányi a Standard-ügyből, bár ennek kapcsán vették őrizetbe.)619
Azt, hogy a fogdakörülményekkel kapcsolatos manipuláció is részét képezte az elvárt
vallomások megtételére irányuló ÁVH-s hadviselésnek, ismét Gergely Ödön beszámolója
mutatja be legjobban:
„Mivel a pincében – ez 1950 januárjában és februárjában volt, mikor is igen nagy volt
a hideg – nem fűtöttek, és én ott egy vékony takaró alatt a csupasz deszkapriccsen igen
fáztam, szívesen vettem, ha kihallgatásra vittek. Az előadónál ugyanis nagyon jól be
volt fűtve, és ott tudtam csak egy kicsit felmelegedni. Lehetőleg kihúztam tehát azt az
időt, amit az előadómnál tudtam tölteni, és nem bántam már, hogy ezt az előadóm el613
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lenem használja ki. Ugyanis, ha néha megbokrosodva valamit már nem akartam vállalni, akkor egy-két napig nem hívott fel kihallgatásra, és ily módon puhított. Cigarettát is csak tőle kaptam, míg nála voltam. Minden az előadótól függött, és amikor már a
hidegtől megkékülve mindent aláírtam, […] elértem azt, hogy a földszinten lévő melegebb zárkába helyeztetett, matracos ágyat és póttakarót kaptam.”620
A szintén letartóztatott Gergely Rezső621 kihallgatója is hasonlóan járt el. Közölte az
őrizetessel, hogy „teljesen értelmetlen tagadása miatt egyelőre nincs szándékunkban kihallgatását folytatni, s amíg saját maga nem jelentkezik vallomástétel végett, nem fogom felhozatni
a fogdából”.622
A fentieket Czverdely Andor is megerősíti:
„Attól az időponttól kezdve, amikor […] hajlandónak mutatkoztam kitalált és magamra, valamint társaimra nézve terhelő vallomást tenni, a bánásmód velem szemben pillanatok alatt megváltozott. Az alagsor egyik félreeső, huzatos és fűtetlen, keményfapriccsel felszerelt zárkájából áthelyeztek a földszinten lévő fűtött, matraccal, ágyneművel és takarókkal ellátott zárkába, az addigi gyönge minőségű rabkosztot pedig felcserélték […] kifogástalan minőségű ellátással. […] ezen időponttól kezdve a […] tiszt
ellátott olvasnivalóval […] Külön kívánságaimat is teljesítette (feketekávé, citrom, cigaretta stb.)”623
Az ügy gyanúsítottjainak tehát alapesetben jéghideg624 és mocskos pincecella, deszkapriccs
takaró nélkül, nyomorúságos ellátás (Kozma: „még a nyilasok is jobb kávét adtak”), reggelenként 1 perc hideg vizes mosakodás és a ruhaváltás lehetőségének teljes hiánya járt. A pincéből való felkerülést, a körülmények javulását megfelelő vallomások megtételével kellett
„kiérdemelniük”. Kivételt képezett a két külföldi gyanúsított. Valószínűleg egyiküket sem
küldték le a pincébe (bár Vogeler könyvében ezt állítja625), hiszen a fogdajelentések tanúsága
szerint mindketten cellatársuktól szereztek értesüléseket a pincében uralkodó viszonyokról.626
Ugyan őket sem luxusviszonyok között tartották, körülményeik lényegesen jobbak voltak
pincében lévő társaikénál (pl. kaptak takarót). Ez Sanders januárban készült kihallgatási tervéből egyértelmű: „Elhelyezés tekintetében normális fogdahelyzet, egészséges cellában, tisz620
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tálkodási lehetőségekkel, – jó táplálkozással, közepes fűtési ill., takaró stb. viszonyok. Egyszóval könnyen elviselhető fogdaviszonyok. Napi 10 db. cigaretta.”627 Ez a bejegyzés is mutatja, az ÁVH-sok nagyon is tudatában voltak, mennyire „egészséges” az a cella, amelybe egy
adott őrizetes került. A különleges bánásmód pedig azt mutatja, a Hatóság már a kezdetek óta
készült arra, hogy a nyugati foglyokat a megfelelő pillanatban majd szabadon bocsájtsa: számított, hogy milyen bánásmódról fognak majd beszámolni hazájuk sajtójának.

2.) Pszichikai módszerek
A Standard-ügyben az ÁVH által legszívesebben alkalmazott pszichikai módszer az őrizetesek brutális megfenyegetése volt. Ennek első csoportját alkották azok a fenyegetések, amelyek az adott személy szabadlábon lévő családtagjait célozták, és az ő letartóztatásukat,
meggyilkolásukat, megkínzásukat, megerőszakolásukat, vagy velük kapcsolatos egyéb borzalmakat helyeztek kilátásba. A beszámolók szerint a Hatóság előszeretettel választotta e fenyegetések célpontjául a gyanúsított legvédtelenebb rokonait (nők, gyerekek, öregek), illetve
azokat, akik tapasztalatuk szerint érzelmileg a legközelebb álltak hozzá. Kozma Lászlót figyelmeztették: „Gondoljak a családomra, mert nem hallottam még olyan eseteket, amikor
gyerekeket elgázolnak?”628 Czverdely Andortól megkérdezték, miután az egyik cellában
megmutattak neki egy nőt két kisgyerekkel, hogy „ugye nem akarja, hogy a maga konoksága
miatt a családja is ide kerüljön?”629 Keövesnek már a (4 kisgyermekét nevelő és tüdőgyulladással otthon fekvő) felesége letartóztatásáról szóló végzést is kezébe nyomta a kihallgatója,
így ösztökélve a hamis adatokat tartalmazó jegyzőkönyv aláírására.630 A sor folytatható.
A fenyegetések talán még általánosabb formája volt az őrizetesek személyes megfenyegetése veréssel, kínzással, hosszú pincefogsággal, „eltüntetéssel”, kivégzéssel stb. Zádorné
esetében „a lelki ráhatás annyiból állt, hogy […] saját felakasztásommal, kínzással fenyegettek”.631 Fritz Józseffel közölték, hogy „vagy segítek, vagy családostul eltipornak […] úgy
eltüntetnek, hogy még csak életjelt sem adhatok magamról.”632 Feldl Józsefet pedig felvilágosították, hogy „osztályhelyzetemnél fogva úgysincsen létjogosultságom, tehát csupán technikai kérdés, mikor és hogyan állítanak félre.”633
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Az is előfordult, hogy irreálisan súlyos bűncselekmény vádjával fenyegették meg a
tagadó gyanúsítottat, aki ezután a kisebbik rosszat választva inkább beismerte a koncepcióba
illő cselekmény elkövetését. Primus Károly áv. hadnagy eldicsekszik azzal, hogy „Keöves
eleinte egy szót sem volt hajlandó elismerni,” ezért aztán „nála is alkalmaztam azt a taktikát,
mint Hatos Jenőnél, hogy gyilkossággal[!] vádoltam őket, amire a kisebb szolgálatokat elismerték, de a gyilkosságot azt nem.”634 A gyilkosság vádja természetesen teljesen légből kapott és abszurd volt, de ez a körülmény egyáltalán nem okozott problémát a nyomozónak.
A fenyegetések külön válfaját alkalmazta az ÁVH a két külföldivel szemben: azzal
rémisztgették őket, hogy kiadják őket más kommunista országoknak, amelyek szintén „érdeklődnek” személyük iránt. Vogelerért állítólag Csehszlovákia jelentkezett, mert az ottani ISECgyár miatt ott is megfordult az amerikai. Sanders előtt a Szovjetuniónak történő kiadatást
pendítették meg, mivelhogy a magyarországi szovjet csapatok elleni kémkedéssel is vádolták.
Cellatársa szerint Sanders „kétségbeesetten fél az oroszoktól, és tőlük való félelmében esetleg
öngyilkosságra is képes, ha úgy látja, hogy kiszolgáltatják.”635 Az iratok között azonban nem
merült fel bizonyíték arra vonatkozóan, hogy ezek az „érdeklődések” valódiak voltak-e.636
A Hatóság által alkalmazott fenyegetések egy speciális válfaját jelentette az, hogy néhány őrizetes esetében kilátásba helyezték, nyilvánosságra hozzák magánéletük kínos részleteit. E magánéleti zsarolást Vogelerrel637 és Justhtal638 szemben alkalmazták. A
kompromittáló adatok felhasználásával mindkettejük esetében külön feljegyzés készült, ami
végső biztosítékként szolgált arra, hogy a tárgyaláson „megfelelően” viselkedjenek. „A jegyzőkönyvet csak az utolsó este fogom neki megmutatni azzal, hogy tisztában kell neki lenni,
hogy mi vár rá a bíróságon, ha nem beszél rendesen” – írta jelentésében Justh kihallgatója.639
A taktika mindkettejük esetében bevált, a két érintett erősen félt a kellemetlen adatok nyilvánosságra kerülésétől.640
A fenyegetések mellett az ÁVH különböző ígéretekkel is próbálta vonzóbbá tenni az
„együttműködés” (azaz a hamis vallomások megtételének) perspektíváját. Ezeket a Hatóság
természetesen nem tartotta be. Radónak megígérte kihallgatója, ha megfelelő magatartást tanúsít, felesége nem fogja elveszíteni az állását, ő maga pedig nem kell, hogy leülje az egész
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büntetését és „lesz módja, mint jó mérnöknek, dolgozni”.641 A büntetés lerövidítésére vonatkozó hazugságot sok más őrizetesnek is előadták. Decsényi Józsefnek először 1–2 hétnyi,
majd 10 hónapnyi börtönt ígértek, végül 6 és fél év után szabadult 1956-ban.642 Gergely
Ödönnel közölték, „az ítélet ne izgasson minket, mert annak nincs jelentősége, az ÁVH akkor
bocsát minket szabadon, amikor akar […] és ez legkésőbb az év (1950) végére be is következik.”643 (Gergely végül szintén ’56-ban szabadult…) Id. Scheuernek pedig azt ajánlotta kihallgatója, „csináljunk egy jó üzletet, én lediktálok egy jegyzőkönyvet, írja azt alá, s azután
gondoskodni fogok arról, hogy az ügyben jelentéktelen legyen a szerepe.”644 (A vizsgálat idején 67 éves Scheuer a börtönben halt meg.) A két külföldi gyanúsított előtt azt a lehetőséget is
felvetették, hogy ha együttműködnek az ÁVH-val, a tárgyalás után letelepedhetnek Magyarországon vagy más szocialista országban, akár családjukkal együtt.645
Az angol és az amerikai esetében ehhez kapcsolódott egy másik ÁVH-s pszichológiai
módszer is, amely anyaországaiktól való érzelmi eltávolításukat célozta. Mindkettejüknek azt
mondták, országuk diplomáciai képviselete egyáltalán nem érdeklődött sorsuk iránt a magyar
hatóságoknál.646 (Ez természetesen távol állt a valóságtól.) Az ÁVH ilyen irányú erőfeszítéseit annak sulykolásával egészítette ki, hogy Vogeler és Sanders eddigi vallomásaikkal már kivívták országaik haragját.647 „Igyekeztem megértetni [Sandersszel], – írja Dékán alezredes
egyik jelentésében – hogy Anglia, illetve Amerika felé visszaútja nincsen. Jóindulatot csak
tőlünk várhat, megfelelő, őszinte magatartása ellenében.”648 Vogelert azzal próbálta – sikertelenül – ijesztgetni a kihallgatója, hogy vallomása miatt Amerikában akár villamosszékbe is
kerülhet.649
Az Államvédelmi Hatóság pszichológiai eszköztárának részét képezte a foglyok egymás ellen történő kijátszása is. A nyomozás leginkább az őrizetesek egymás ellen tett újabb és
újabb vallomásai révén haladt előre, és ezt a helyzetet a nyomozók könnyen ki tudták használni oly módon, hogy egy társa által frissen megvádolt gyanúsított ezen felháborodva, és
mintegy visszavágásképpen szintén újabb vádpontokat hozott fel sorstársa ellen. A fogdajelentések tanúsága szerint ez a taktika különösen jól bevált a két külföldi esetében, őket sikerült a legjobban „összeugrasztani”. Vogeler a következőképpen fenyegetőzött: „Én az ITT-nél
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őt [Sanderst] kirúgatom, Angliában pedig, mint olyan hírszerző tisztet, aki az ellenség kezére
játszik, hadbíróság elé állíttatom.”650 Sanders is szitkozódott: „Úgy látszik, ez az átkozott gazfickó [Vogeler] egyre beszédesebb lesz, és mindig több mindent varr az én nyakamba.”651
A nyomozás „érdekeit” elősegítő legösszetettebb eszköz a gyanúsítottak mellé beépített fogdaügynökök alkalmazása volt. A „vamzerek” kettős szerepet töltöttek be. Egyrészt
általuk elérte az ÁVH, hogy az őrizetes valójában akkor is kihallgatójához beszélt, amikor azt
hitte, sorstársával osztja meg a gondolatait. Ilyen értelemben az ügynök a totális kontroll eszköze volt, egy két lábon járó lehallgatókészülék. A fogdaügynökök felhasználásának másik
módja a befolyásolás volt: feladatul kapták, hogy a Hatóság céljainak megfelelően irányítsák
cellatársuk gondolatait. Az ellenszegülés esetén rájuk váró szörnyű kínok ecsetelése, a vádak
teljes beismerése esetén fennálló előnyök bemutatása a vamzerek szájából azért volt különösen hatékony, mert cellatársukat „saját példájuk” által tudták meggyőzni. A nemegyszer kínzásszámba menő kihallgatásokról visszatérő őrizetesek fogdatársukra sok esetben mint
egyetlen vigaszukra tekintettek, akivel végre emberi hangon beszélhettek. Ha az illető nem
gyanakodott a vamzerre, az legbensőbb gondolataiba is betekintést nyerhetett, és kiszolgáltatottságában döntéseit is nagyban befolyásolhatta. A fogdaügynök alkalmazásának mikéntjét
jól összefoglalja egy „szakavatott” forrás, a Radót kihallgató Faludi Ervin:
„A Radó mellé a fogdába beépített Demeter György feladata elgondolásom szerint a
tárgyalás előtti két hétben kétirányú kell, hogy legyen. Radó megfigyelésén kívül feladata lesz Radót helyes magatartása érdekében befolyásolni. […] példákat mondattam
el Demeterrel arra vonatkozóan, hogy egyes konkrét esetekben milyen súlyos fegyházbüntetést kapott egy vádlott, aki vallomását visszavonta, viszont elmondattam vele eseteket, hogy szabotázsügyekben a bírósági tárgyaláson a vád álláspontját képviselő
vádlottak – különösen a technikai szakemberek – aránylag csekély fogházbüntetés letöltése után visszakerültek munkahelyükre.”652
A fogdaügynöki jelentésekben maguk az ügynökök is gyakran utaltak arra, hogy bizonyos
befolyásolási feladatokra kifejezett utasítást kaptak. Vogeler cellatársa pl. így ír egyik jelentésében: „A kapott utasításnak megfelelően igyekeztem őt bizonytalan hangulatában megtartani.”653
A Hatóságnak csupán arra kellett ügyelnie, nehogy a megfigyelt személy gyanakodni
kezdjen a fogdaügynökre. Előfordult azonban, hogy az őrizetes a vamzernek olyan informáci650
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ót mondott el, amelyet a kihallgatási jegyzőkönyvbe is be akartak venni, azonban a kihallgatás
során nem hangzott el. Vogeler cellatársának elmesélte, hogy hogyan küldik az amerikai követségről a rejtjelezett diplomáciai táviratokat,654 kihallgatásán azonban ezt nem mondta el.
Ezt úgy „csempészték” mégis bele a jegyzőkönyvbe, hogy a kihallgatáson résztvevő tolmácsnő ennél a kérdésnél „spontán” közbeszólt, és előadta a táviratok küldésének mikéntjét,
mondván „korábban a követségen dolgozott.”655 Azonban voltak olyan helyzetek, amikor a
Hatóságnak meg kellett kockáztatnia az ügynök lebukását. 1950. január 12-én Vogeler közölte cellatársával, hogy első – sikertelen – öngyilkossági kísérlete után (a lépcsőházban át akarta
vetni magát a korláton656) újra meg fog ezzel próbálkozni, már ki is nézett egy helyet azon az
útvonalon, amelyen kihallgatni viszik, ahol le tudna ugrani a 3. emeletről.657 Másnap azonban
a kihallgatásról visszatérve Vogeler „nagyon felháborodottan a priccsek alá nézett, a falakat
végigkutatta, és folyton azt hangoztatta, hogy itt valahol egy mikrofonnak kell elrejtve lennie”, mivel az addigiaktól eltérően nem egy, hanem három őr kísérte fel őt a kihallgatásra,
szorosan közrefogva. „Valahogy meg kellett tudniuk, hogy leszámoltam az életemmel” –
mondta cellatársának az amerikai.658 Mivel a jelentés szerint nem rögtön társát vonta felelősségre, valószínűleg nem rá gyanakodott – ekkor még legalábbis.659 Mindenesetre Vogeler
könyvében már úgy nyilatkozott, „nincs kétsége” afelől, hogy cellatársa együttműködött a
Hatósággal.660 Sanders kiszabadulása után ugyanígy vélekedett saját – szintén fogdaügynök –
cellatársáról.661
A Standard-ügy legfontosabb gyanúsítottjai esetében az ÁVH a Rajk-ügy különböző
szálaiban szereplő személyeket alkalmazott fogdahálózati feladatra. Geiger mellé Földi Ivánt,
Radó mellé Demeter Györgyöt, Vogeler mellé Cseresnyés Sándort, Sanders mellé Stolte Istvánt, Justh mellé Rex Józsefet építették be.662 Domokos esete kivételt képezett, róla a Jacobson-ügyben őrizetben lévő Faragó Tamás jelentett.663 (Dőry Edina a jelek szerint nem kapott
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„együttműködő” cellatársat.)664 Főleg Cseresnyés és Stolte „brillírozott” ebben a dicstelen
szerepben, jelentéseik hossza és részletessége kiemelkedik a többi közül. Cseresnyés, mire
Vogeler mellé került, már nagy gyakorlatra tett szert a zárkaügynöki munka terén, hiszen korábban már többek között Szalai András és Pálffy György mellett is hasonló feladatot töltött
be.665 (Vogelerről szóló jelentéseiben itt-ott még anekdotázgatott is Cseresnyés. Elmondta
például, hogy az amerikai ugyanúgy nevezte a rabszállító autót, mint annak idején Pálffy:
koporsónak.)666 Vogelerrel kapcsolatos munkájával – a felülvizsgálati kérelmében általa leírtak szerint – az ÁVH „nagyon meg volt elégedve”. A Cseresnyés által leírtakból az is kiderül,
hogy a tárgyalás közeledtével személyesen a Hatóság vezetői referáltatták Vogeler hangulatáról – ennyire fontos volt, hogy az amerikai az elvárásnak megfelelően viselkedjen a bíróságon. „A tárgyalás előtt felvezettek Péter Gábor altábornagy szobájába, ahol instrukciókat
kaptam személyesen tőle. Azután a tárgyalás napjaiban […] személyesen kellett jelentenem,
milyen benyomást gyakorol a tárgyalás Vogelerre. Előzőleg voltam Décsi szobájában is, amikor Vogeler aláírta a zárójegyzőkönyvet, akkor is külön kellett jelentenem a benyomást.”667
Munkájával valóban meg lehettek elégedve, mert később, 1951-ben, még Szakasits Árpád
mellé is beépítették. A sors fintora, hogy Cseresnyés felesége – hálából a férje által a Pártnak
tett szolgálatokért – éppen a Standardben kapott állást, miután Péter Gábornak írt kérvényt ez
ügyben.668
Az iratok alapján egy olyan eset azonosítható, amikor a Standard-ügyben letartóztatott
személyt alkalmaztak más ügyben őrizetben lévő cellatársa elleni fogdahálózati munkára.669
Szintén pszichológiai eszközként tekinthetünk azokra az „eligazításokra”, amelyeket
az ÁVH vezetői tartottak az egyes őrizeteseknek bizonyos időközönként (a fontosabb személyek a vizsgálat folyamán kb. 3–5 alkalommal).670 Ezeknek jelentős részét maga Péter Gábor
tartotta,671 de többször volt arra is példa, hogy a foglyok Szűcs Ernő elé „járultak”672 – sőt,
néha mindketten jelen voltak.673 E találkozások általában nagy hatást gyakoroltak a gyanúsítottakra, hiszen ilyenkor egyrészt kiszakadtak a kihallgatások hosszú sorának monotóniájából,
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másrészt maga a „vezetőség” szólt hozzájuk egy elegánsan berendezett szobában, ami különös súlyt adott ezen alkalmaknak. (A találkozás fényét tovább emelte, ha az őrizetest előtte
meg is borotválták, illetve tiszta ruhát kapott, amik ritka kiváltságnak számítottak.)674 Az „eligazítás” szó használata azért indokolt, mert ilyenkor nem az ügy konkrét részleteiről volt szó,
hanem nyomatékosan felhívták az őrizetesek figyelmét a megfelelő viselkedés fontosságára,
illetve a várható előnyökre vagy retorziókra. Az ilyen alkalmakkor elhangzott figyelmeztetésekre azután a későbbiekben kihallgatójuk rendszeresen emlékeztette az őrizeteseket, ők pedig
sokszor elemezgették a „fent” elhangzottakat utólag a cellájukban.675

3.) A terhelő adatok spirálja
A fent részletezett módszerekkel és eszközökkel a nyomozók teljes együttműködésre bírták a
gyanúsítottakat, tehát azok hajlandók voltak aláírni és vállalni a legbizarrabb jegyzőkönyveket
is. A konkrét terhelő adatok sorának összeállítása azonban hosszadalmas munka volt.
„Mi mindent tudunk, de a maga szájából akarjuk hallani” – így összegezhető az ÁVH
attitűdje az őrizetesek elleni vádpontok összeállításánál a Standard-ügyben. A valóságban
azonban korántsem tudtak mindent, sőt, konkrétumot jóformán semmit. Az ügy kezdetekor
szinte kizárólag a besúgók által addig közölt „adatok” álltak a Hatóság rendelkezésére, a
nyomozás előrehaladtával pedig a vádlott-társak és a „tanúk” vallomásai. Ezek azonban csak
kiindulópontul szolgálhattak, a részleteket és más „bűncselekményeket” valahogy ki kellett
szedni az illetőből. Sanders pl. elpanaszolta cellatársának, hogy kihallgatója
„további és újabb anyagot óhajt kicsikarni belőle, s […] hangsúlyozza, hogy tárgyi bizonyítékok állnak rendelkezésére, miszerint Sanders jelentős dolgokat elhallgat. […]
Sanders [… a cellában] hevesen kitört, mondván, hogy az ÁVH nevetségessé teszi magát, [… mert] ilyen bizonyítékokra való utalásból csak az nyilvánvaló, hogy az ÁVH
kezében semmi ilyen további bizonyíték nincsen[. … E]lőadójának […] magatartása
[pedig] semmi egyéb, mint erőszakoskodó kísérlet, hátha mégis van még valami, amit
Sanders nem mondott el, és amit még ki lehet szorítani belőle.”676
A vizsgálat időtartamának egy igen tekintélyes része azzal telt el, hogy újabb és újabb
körülmények, adatok bevallására próbálták rábírni az őrizeteseket. „Még egyszer jól gondolja
át az ügyét” – figyelmeztették őket újra és újra. Geiger pl. egyik kihallgatásán „azt az utasítást
kapta, hogy […] gondolja át jól egy bizonyos üzemi komplexumra vonatkozó kérdéscsoportra
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adandó válaszokat”.677 A tartótisztjeik utasítását követő fogdaügynökök is buzdították az őrizeteseket emlékeikben való kutakodásra: „Elmondtam [Geigernek], hogy rendszerint az ilyen
hosszabb szünetet követő első kihallgatáson meg szokták kérdezni, hogy van-e még valami
kiegészítenivalója, és hogy jól teszi, ha egész ügyét részletesen és még egyszer átgondolja” –
írja Földi Iván.678 A gyanúsítottak ilyenkor igyekeztek emlékeikből nagy keservesen összekaparni néhány, addig még nem említett mozzanatot. Geiger „kijelentette, hogy talált még »néhány apró részletet,« amit még nem mondott el.”679
A nyomozók tulajdonképpen saját munkájukat spórolták meg azokban az esetekben,
amikor egyes őrizetesek emlékeit úgy „frissítették fel”, hogy kiadták a házkutatásoknál lefoglalt dokumentumokat, hogy maga a gyanúsított(!) mutasson ki azokban bűncselekményre utaló részeket. Ennek eredményeképpen Geiger – aláírással ellátott – kézírásos megjegyzései
számos lefoglalt Standard-gyári vagy Nádor utcai iraton megtalálhatóak, pl.: „Szabotázs. Ez a
már vallomásban szereplő szalagkábel ügy”680 vagy „Információ az államosítási törvénnyel
kapcsolatos gyakorlati lehetőségekről. Kémkedés!”681 Geiger egy konkrét dokumentumról
beszélve a fogdában meg is említette társának, hogy „erre a levélre még pontosan emlékezett,
mert azt még Dékán alezredesnél olvasta.”682 Hogy ez nem egyedi eset volt, az az idősebb
Scheuert kihallgató őrnagy egyik tevékenységi jelentéséből látszik: „A háborús kárbecslésre
vonatkozó iratokat átnézettem vele [Scheuerrel], hogy abból kijegyzetelhessen olyan eseteket,
melyek bizonyítják a meghamisításokat.”683 (Zádornénak pedig lefordításra adtak ki lefoglalt
iratokat…)684
Egy idő után azonban az őrizetesek már minden szándékuk ellenére sem tudtak újat
mondani. Geiger ki is fakadt: „szinte síró hangon panaszkodott, hogy ezt már nem fogja sokáig bírni. Már így is sokkal több van a jegyzőkönyvében, mint amit tényleg elkövetett, és még
mindig újabb dolgokat akarnak tőle.”685 Amikor erre a pontra eljutottak, a legtöbb fogoly úgy
érezte, csak úgy „nyerhetik el” a Hatóság elégedettségét és „bizalmát” (amitől büntetésük
mérséklését remélték), hogy kitalálnak bizonyos adatokat. Radó elmondta cellatársának, hogy
„angol vonaláról is sokat faggatják, és ő ezen a téren nem tud semmivel sem többet mondani.
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[… K]ijelentette, hogy ha sokat fogják erről a kérdésről faggatni, akkor kitalál valamit és azt
úgy fogja elmondani, mint igazságot.”686 A kitalációt a beépített fogdaügynökök is javasolták.
Geiger pl. tanácsot kért Földitől, „hogy mit csináljon: ha a tiszta igazságot mondja el, akkor
nem lesznek vele megelégedve, vagy vonjon le ebből következtetéseket és nyerje el ezzel az
ÁVH jóindulatát. Tanácsomra az utóbbi mellett maradt, mert most már meg van arról győződve, hogy az ÁVH jóindulata csak segíthet rajta.”687 A Standard volt vezérigazgatója azonban a későbbiekben többször is hangoztatta, hogy „már mindent elmondott, és hogy az utóbbi
időben tett vallomásainak legnagyobb részét kitalált dolgok képezik. Kijelentette, hogy most
arra kényszerül, hogy további nem létező részleteket találjon ki.”688 Geiger nagyon komolyan
vette a feladatát: cellatársát pl. részletesen kikérdezte az 1948 októbere és 1949 májusa közötti gazdasági és politikai eseményekről, hogy a kihallgatáson tudjon mit mondani arra a kérdésre, miről szóltak Vogelernek írt kémjelentései!689
Jól illusztrálja a fenyegetések hatására kialakuló, félelemtől vezérelt „kitalációs kényszer” állapotát egy jelentés, amely Stretovszki János vendéglősről készült, (akinek egy a vendéglőjében lezajlott Geiger–Vogeler találkozót kellett volna „bevallania”):690
„Még 4-én este is határozottan állította, hogy nem tud visszaemlékezni, hogy jártak-e
nála idegenek, ekkor gorombán kezdtem el vele beszélni. 5-én jelentette, hogy már emlékszik az esetre, és elmondott egy kitalált jelenetet, amelyből csak az egyezik, amit
ezidáig én közöltem vele, azonban egészen más személyleírást, időpontot jelölt meg. Az
egészet zavarosan adta elő, látszik, hogy kitalálta, mert meg van ijedve.”
Hogy a vallomások kitalált, illetve „továbbgondolt” elemei mennyire élesen elkülönültek a valóságtól, azt Radó 1950. február 2-i fogdajelentése világítja meg legélesebben. Ebből – cellatársa, Demeter közvetítésében – megtudhatjuk Radó legutóbbi kihallgatása miatti
idegességének okát:
„Elmondta, hogy kihallgatásánál jelen volt egy alezredes, aki a jegyzőkönyve egyes
tényeiről érdeklődött. Ő úgy értette, hogy úgy kell válaszolnia, ahogy annak idején a
dolgokat látta, és nem úgy, ahogy a jegyzőkönyvben a tények politikailag ki lettek értékelve. Radó azt mondta, hogy amikor az alezredes megkérdezte, úgy fogta fel, hogy a
Párt előtt áll, és elmondhatja a mellette szóló körülményeket. Sajnálattal látja, hogy
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kihallgatói ebből úgy látszik, azt a következtetést vonták le, hogy ő a tárgyaláson vagy
a szembesítésekkor sem fog megfelelően viselkedni.
Ezzel kapcsolatban tett Radó először célzást arra, hogy a valóságban nem úgy
történtek a dolgok, mint ahogy az a jegyzőkönyvekben be van állítva. Radó kijelentette,
hogy bár a jegyzőkönyvekben lévő tények nagyrészt igazak, annak idején ő ezt nem így
látta, mint ahogy most a jegyzőkönyvben élesen és politikailag ki van értékelve.”691
A kihallgatások végeláthatatlan, monoton ismétlődése, és az a tény, hogy a kihallgatók
a számos kitalált részlet „bevallása” ellenére is újra és újra elégedetlenségüknek adtak hangot,
felőrölte a gyanúsítottak idegeit. Elkeseredettségükben többen is arra jutottak, hogy a legjobb
lenne, ha az ÁVH közölné, milyen bűncselekmények beismerését várják el tőlük – aláírnak
bármit. „A legjobb lenne, ha nem is hívnának fel [kihallgatásra], hanem elkészítenék a jegyzőkönyvet úgy, ahogy azt ők gondolják, és én csak egyszerűen aláírnám” – fakadt ki Vogeler
cellatársának.692 Geiger elmondta, „szeretné, ha végre megmondanák neki, hogy »mire akar
vele kapcsolatban az ÁVH kilyukadni«. Akkor legalább tudná, hányadán áll. Hajlandó volna
[…] bűnösségéről alkotott […] felfogásán messze túlmenő jegyzőkönyvet is aláírni, csak
hogy már »túl legyen a dolgon«”.693 Radó Zoltán sem értette, „ha kihallgatói sablont kívánnak, akkor miért nem írják meg ők maguk a jegyzőkönyvet, ő majd aláírja.”694
Radó közölte is az őt kihallgató Faludi Ervinnel, hogy „bármit hajlandó a bíróság előtt
elmondani, csak segítsünk [t.i. az ÁVH] neki a vallomása összeállításában,” amire Faludi azt
felelte, hogy „elsősorban arra van szükség, hogy ő [Radó] a tényleg megtörtént dolgokat elmondja.”695 Ez igen cinikus válasz volt Faludi részéről, hiszen a feljebb említett példa tanúsítja, hogy a fogdahálózaton keresztül maguk is buzdították az őrizeteseket a valóság
„továbbgondolására”, arról nem is beszélve, hogy egyes kihallgatók egyenesen felszólították
kihallgatottjaikat terhelő adatok kiötlésére. Czverdelyt figyelmeztették, „hogyha másképpen
nem tudok magamra és a […] többi személyre vonatkozólag terhelő adatokat szolgáltatni,
akkor találjak ki olyanokat, amelyeknek fennforgása valamiképpen valószínűsíthető.”696 Lányi elmondja: „sok esetben magamnak kellett kitalálnom engem terhelő körülményeket.”697
Faludi cinizmusa azért is nyilvánvaló, mert kollégája, Gerendás Iván áv. főhadnagy
gyakorlatilag beismeréssel felérő megjegyzést tett egyik, Zádornéról írt jelentésében. Zádorné
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„több alkalommal felajánlotta, hogy hajlandó az ügyben szereplő főszemélyekre bármilyen
vallomást tenni, ha mi ezt kívánjuk. Ellenszolgáltatásként minimális büntetést kér.” A nő
ajánlatára Gerendás árulkodó őszinteséggel reagál jelentésében: „Tekintettel arra, hogy az ügy
még nem eléggé érett, azon kívül provokációtól lehet tartani, én ajánlatát elutasítottam. Úgy
vélem, fiktív vallomásra nála nem is igen van szükség, mert […] ténylegesen is súlyosan terhelő vallomást tud tenni”.698 (Kiemelés: Sz. A.) A fiktív vallomás felhasználása tehát bevallottan mint lehetséges eszköz merül fel, amelyet azonban ebben a konkrét esetben praktikus
okokból éppen nem tanácsos alkalmazni a nyomozó szerint. Gerendás szóhasználatából világos, hogy más személyek esetében egyébként ezt járható útnak tartja.
Az őrizetesek kitalációi mellett a jegyzőkönyvek „kiszínezésében” a legaktívabb szerepet maguk a nyomozók játszották. A kihallgatók ugyanis a jegyzőkönyveket saját tetszésük
szerint vették fel, ezért elsősorban a nyomozók elképzelései tükröződtek bennük. Ezt Vogeler
így fogalmazta meg: „A vallomásokat valójában ők írták meg, aztán addig szorítottak, amíg
be nem ismertem mindazt, amit be akartak ismertetni velem.”699 Amit a kihallgatott személy
valójában elmondott vagy sajátkezű feljegyzéseiben leírt, az csak az alapot képezte. Özv.
Lähnené pl. elmondta a felülvizsgálat során, hogy „a nyomozás során úgy születtek meg az én
»kémadataim«, hogy megkérdezték, jártam-e a Balaton mellett, és igenlő feleletem után megnézték, hogy mi van a környéken olyan hely, ahol adatot szerezhettem volna – szerintük, – és
azt vették bele [a jegyzőkönyvbe]. Így került bele Fűzfő és Peremarton.”700 Vogeler az általa
előadottak és a jegyzőkönyvek tartalma közötti különbségek jelenségét így összegezte: „Az
első jegyzőkönyv […] állt még legközelebb az igazsághoz, kivéve az FBI-részt, amelyet felnagyoltak. A második jegyzőkönyvet a kihallgató úgy vette fel, hogy abba beledolgozta a
maga elgondolását. A többi jegyzőkönyv pedig egyre távolabb jár az igazságtól.”701 A vallomások „metamorfózisára” is rávilágít az amerikai: „ő […] leírja a dolgokat, s pár nap múlva
visszakapja jegyzőkönyv formájában, abból láthatja, mi a különbség az ő álláspontja és a hatóság álláspontja között.”702 Máskor sokkal egyértelműbben kifejezésre juttatta véleményét e
témában cellatársa előtt: „Ma bizonyára este jönnek értem, mert délután agyalják ki azokat a
hazugságokat, amelyeket elém tárnak, s amelyeket el kell fogadnom.”703
Az őrizetesek által elmondott valós és kitalált, valamint a nyomozók fantáziája által
alkotott adatokon kívül a többi gyanúsított – hasonló módszerekkel készült – vallomásai is
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igen sok terhelő adatot szolgáltattak egy-egy gyanúsítottra. A társak vallomásai alapján egyre
súlyosodó jegyzőkönyvek elkészültének folyamatát Geiger Imre, aki a témában sajnos hiteles
forrásnak tekinthető, igen plasztikusan foglalta össze. A per későbbi elsőrendű vádlottja rávilágít, hogy az ÁVH módszere „vallomási spirálba” kényszerítette a gyanúsítottakat:
„Először őbelőle csikartak ki olyan vallomást, amely messze túlmegy mindazon, amiben ő ténylegesen bűnös, utána ezt a jegyzőkönyvet részleteiben a Standard-ügy más
letartóztatottjainak tudomására hozzák, azzal, hogy Geiger ezt már bevallotta, s most
a többieken van a sor, hogy ezt a vallomást kiegészítsék. Ennek megtörténte után újra
őt veszik elő, tudomására hozzák, hogy letartóztatott társai további beismerő vallomásokat tettek, s ezzel arra kényszerítik őt, hogy súlyosbítsa előbbi vallomását. Ez […]
azután spirálisan bővülő folyamatban halad tovább.”704
Egy-egy gyanúsítottra vonatkozóan további terhelő adatokkal szolgáltak a házkutatások során lefoglalt iratok, valamint a gyár dolgozói közül kihallgatott tanúk is, akik közül jó
néhány már tagja volt a korábban tárgyalt üzemi besúgóhálózatnak. Geiger panaszkodott is,
„hogy a gyárból tömegével érkeznek be ellene feljelentések, általában olyan emberek részéről,
akik a tavalyi 25 éves jubileuma alkalmából dicshimnuszokat zengtek róla. Geiger kijelentése
szerint ezek […] azért bosszantják, mert a nagy részük valótlan, és csak arra alkalmasak, hogy
az ÁVH bizalma megrendüljön benne.”705
A fenti módszerek együttes alkalmazásával az ÁVH elérte célját: az államvédelmi
nyomozók kezei alatt megszülettek a nagyszabású per alapjául szolgáló jegyzőkönyvek. Ezek
legfőbb jellemzőit Robert Vogeler tömör összefoglalása világítja meg: „azok a személyek,
akikről szó van, élnek és léteznek, az intézmények pedig megvannak,” de „az anyag kb. 80%ban erőltetett és hazug”.706

D) A vizsgálat irányítása
1.) A vizsgálat ÁVH-s irányítói
A Standard-ügy V-600 jelű iratanyagából alig derül ki valami arra a kérdésre nézve, hogy ki
vagy kik vezették a Standard-ügy vizsgálatát a Hatóságon belül. A kérdés megválaszolásához
szükséges információkat három különböző levéltár által őrzött, az ügyhöz csak lazán kötődő
dokumentumokban elrejtve lelheti meg a kutató. Az információk mind „érintettektől”, azaz
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volt államvédelmi tisztek utólagos visszaemlékezéseiből származnak. A forrásokat egymás
mellé állítva azt tapasztaljuk, hogy eltérő változatokat közölnek:
Bolgár Pál: „Dékán István – aki 1949-ben osztályvezető volt – és én eszközöltük az első kihallgatásokat a „Standard” ügyben. Geiger első kihallgatását előre
meghatározott terv szerint folytattuk. Balog beleszólt minduntalan a Dékán által folytatott kihallgatásokba és olyan helyzetet teremtett, ami a további kihallgatások sikerét
meghiúsította. Dékán ezután közölte velem, hogy ő többet részt nem vesz az ügyben, ha
Baloggal együtt kell működnie. Rábeszéltem, hogy tovább folytassuk a kihallgatásokat.”707
Farkas Vladimir: A Standard-ügy Dékán „szerzőtársi műve volt”.708
Károlyi Márton (1.): A Standard-ügyet „Décsi és Pál Ákos irányították. Az
ügyben nem vettem részt”.709
Károlyi Márton (2.): Pál Ákos a „Standard […] ügyben központi értékelő
volt.”710
Szántó György: „Nem állítom határozottan, de valószínűnek tartom, hogy a
Standard-ügy vizsgálatát közvetlenül Décsi Gyula irányította, s így tőle is kaptam
konkrét utasításokat. […] Geiger Imrével Décsi Gyula utasítására 1950‒51-ben hoszszú ideig foglalkoztam.”711
Décsi Gyula (1.): A Standard-ügy „kivizsgálását már az új Vizsgálati Osztály
végezte, és Poljakov irányította. […] Az ügy Dékán operatív alosztályáról indult ki,
operatív irányítását még Dékán végezte.”712 „Egyetlen jelentősebb kémügy indult
Dékánéktól, a Standard-ügy. Ez Dékánéktól indult, és ott folytatták le.”713
Décsi Gyula (2.): „A vizsgálatot részben a közben megalakult vizsgálati főosztály, részben Dékán alezredes osztálya végezte s Poljakov alezredes irányította, mint
tanácsadó.”714
Décsi Gyula (3.): „Ezt az ügyet Poljakov tanácsadó irányította.”715
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A dokumentumok alapján az egyértelmű, hogy Dékán Istvánnak vezető szerepe volt az
ügyben. Bolgár Pálnak, az üzemi elhárítás volt prominensének elmondásából kiderül, hogy a
Kémelhárító és az Ipari Alosztály nyomozati „együttműködése” a letartóztatások megkezdése
után is folytatódott, azonban az operatív szakaszban már jelentkező ellentétek a kihallgatások
elindulása után még inkább kiéleződtek Dékán és Balogh Béla között. Balogh további részvételére egyetlen forrás utal. Pajzs József (az Országos Tervhivatal szakértője, akivel a Hatóság
összefoglaló szakértői jelentést készíttetett, amelyet a nyilvános tárgyaláson felhasználhattak)
1957-ben elmondta, hogy az ÁVH-n többek között Balogh ezredes foglalkozott vele (ez már
közvetlenül a tárgyalás előtt volt, azaz a vizsgálat végén).716 Mivel azonban a többi visszaemlékező sem Baloghot, sem más üzemi elhárító nyomozót nem említ, és a dokumentumokban
sem utal semmi arra, hogy vezető szerepük lett volna a Standard-ügyben, kijelenthető, hogy
az ügy kibontakoztatásának feladatát már a korai szakaszban Dékán István vette át, Balogh
legfeljebb kiegészítő szerepet játszhatott.
Dékán minden bizonnyal addig felügyelte az ügy előrehaladtát, amíg meg nem született a végleges döntés a nyilvános bírósági tárgyalás megtartásáról. Ezután a vizsgálat már
nyilvánvalóan a tárgyalás szempontjai szerint folyt tovább, annak minél sikeresebb lebonyolítása érdekében. Ezt a munkát már Décsi Gyula felügyelte, bár Dékán továbbra is az egyik
legfontosabb személy (Sanders) kihallgatójaként vett részt az ügyben. Hogy Décsi maga a
Rajk-ügyhöz hasonlóan a Standard ügyében is végzett-e kihallgatói munkát, az a rendelkezésre álló forrásokból nem állapítható meg.
Pál Ákos kezdeti kihallgatói ténykedése (Kozma László) után szintén alapvető szerepet kapott az ügyben mint központi kiértékelő. (Az e pozícióval járó feladatokat később ismertetem.) Ezt nem csak a fent idézett Károlyi által elmondottak bizonyítják, hanem a „Pál”,
illetve „Ákos” kézi címzéssel ellátott vizsgálati dokumentumok is.717 Faludi Ervin egyik jelentéséből egyértelmű, hogy Pál utasításokat adott a Standard-ügyön dolgozó nyomozóknak:
„Pál alezredes bajtárs utasítására összeállítottam egy külön feljegyzést Radó eddigi vallomásaiból […] a szakértői vélemények beszerzése szempontjából.”718 Egy másik jelentés pedig
arról tanúskodik, hogy Pál Ákos utasítást adott 13 őrizetes lakásán házkutatás megtartására.719
Mivel Pál Ákos Décsi helyetteseként a jogügyi/vizsgálati osztály második embere volt, szerepének megváltozása (kihallgatóból kiértékelő) támpontot nyújthat arra nézve is, hogy mikortól vette át Décsi részlege az ügyet. Pál Kozmát 1949. december 2-ig hallgatta ki, majd a
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mérnököt a pincébe küldték, és csak 19-én hozták fel legközelebb, amikor azonban már más
kihallgató kezdett vele foglalkozni.720 Pál tehát e két időpont között kaphatta kiértékelői megbízatását. Pál Ákos szerepváltozása szintén azt támasztja alá, hogy a december 15-i jelentés
fontos fordulópontot képezett, hiszen ennek hatására dőlt el, hogy az ügyből nyílt tárgyalás
lesz, és e dátum környékén kezdett a Hatóság kifejezetten a per kidolgozására koncentrálni.
Bár Károlyi Márton áv. alezredes utólag úgy nyilatkozott, hogy a Standard-ügyben
nem vett részt, ennek több forrás is ellentmond. Egyrészt két előállítást „Károlyi alez. bts.
utasítására” foganatosítottak az ügyben 1950. január 23-án,721 másrészt pedig egy február 6-i
jelentésből kiderül, hogy aznap Károlyi „röviden kihallgatta Radó Zoltánt”.722 Mivel nincs
egyéb utalás Károlyira az iratok között, valószínűsíthető, hogy a Standard-ügyben valóban
csak kisegítő szerepet játszott, az azonban nem felel meg a valóságnak, hogy egyáltalán nem
vett benne részt.
Az ÁVH második embere, Szűcs Ernő részvétele kérdéses. Ugyan tudjuk, hogy kezdetben ő hallgatta ki Radót (még az angol emigráns ügyben), illetve egyszer-egyszer Geigert723 és Kozmát724 is, azonban arra vonatkozóan semmilyen adat nincs, hogy az ügy
központi irányításában mennyire vett részt Péter Gábor helyettese. Mivel azonban Radó – aki
Szűcs egyik fő célpontjának tekinthető – fontos szerepet kapott az ügyben, valószínűsíthető,
hogy Szűcs szintén aktívan kivette a részét az ügy irányításából.
Szűcs részvételének kérdése az ÁVH története és a későbbi Szűcs-ügy szempontjából
lényeges. Szűcs Ernő ugyanis a Standard-ügy főtárgyalásának befejeződése (1950. február
21.) után nem sokkal kedvezőtlen véleményt adott a szovjet tanácsadóknak Dékán István
munkájával kapcsolatban. Szűcs véleménye Dékánról nem egyezett a tanácsadókéval. Ezt a
tényt Szűcs 1950. március 4-én levélben Abakumov szovjet állambiztonsági miniszterrel is
közölte.725 Szűcs kritikája nyomán Dékánt, Rákosi unokahúgának férjét rövidesen elhelyezték
az ÁVH-tól, így a Standard-ügy lett Dékán utolsó „munkája” a Hatóságon. Bár közvetlen célját elérte, e levél „visszaütött”: valószínűleg ez is szerepet játszott abban, hogy végleg megrendült Szűcsben a pártvezetés bizalma,726 és megindult – az egyébként „Rákosi és Szűcs
látens konfliktusán”727 alapuló – Szűcs-ügy, az ÁVH történetének egyik legneuralgikusabb
pontja. A dátumokat figyelembe véve igen valószínűnek tűnik, hogy éppen a Standard-ügy
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vizsgálata során kerültek felszínre azok az ellentétek Dékán és Szűcs között,728 amelyeknek
később ilyen messzemenő kihatása lett.

2.) Szovjet részvétel a Standard-ügyben
Mint fent látható, Décsi Gyula a Standard-ügyről szólva minden alkalommal azt mondta,
hogy Poljakov orosz tanácsadónak irányító szerepe volt az ügyben. A szovjet tanácsadók magyarországi tevékenységével kapcsolatban igen kevés forrás áll rendelkezésre, azonban a
Standard-ügyhöz kapcsolódó dokumentumok segítségével némileg árnyalni lehet az itteni
működésükről alkotott képet.
1949 őszén (Décsi szerint decemberben) – feltehetően Rákosi kérése nyomán – Sz.
Ny. Kartasov ezredes vezetésével 15 szovjet tanácsadó érkezett Magyarországra, hogy segítse
az államvédelmi és határőrizeti szervek munkáját.729 Kartasov helyettesei a kémelhárítási területen dolgozó G. Sz. Jevdokimenko alezredes és a vizsgálati szakember Poljakov alezredes
voltak.730
Poljakov Standard-ügybeli ténykedéséről Décsi Gyula számol be. A szovjet alezredes
vizsgálati irányító szerepének hangsúlyozása mellett Décsi a következőket mondja
Poljakovról:
„Néhány heti vizsgálat után a jegyzőkönyvek és operatív javaslatok alapján Poljakov
további – úgy emlékszem – valami 160 személy őrizetbe vételét tartotta szükségesnek,
és ilyen javaslatot tett a pártnak. Ebben az időben ugyanis a tanácsadók külön jelentéseket tettek Rákosinak. Pétertől utasítást kaptam, hogy készítsek normális javaslatot.
Én azt mondtam, be kell fejezni az ügyet, mert ennyi és ennyi őrizetes van, és az ügynek a továbbvitele teljesen indokolatlan és felesleges. És mivel 160 őrizetbe vételi javaslat állt szemben vele, ennek kivitele már elmaradt. A Standard-ügyet Rákosi
utasítására be kellett fejezni, […] mindenesetre két tucat őrizetes volt, és nem száz valamennyi.”731
„Mikor Poljakovnál előkerültek a Rajk-ügynek egyes vallomásai, és azzal érvelt, hogy
– nem tudom már, kiről [de valószínűleg Radóról] – így vallottak a Rajk ügyben, akkor én azt mondtam, hogy Poljakov elvtárs, abban sok tisztázatlan dolog van, nem kel728
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lene azt ide bevonni, akkor ő hivatkozott arra, hogy a Faludi ezt mondta. Mondtam,
hogy a Faludi egy provokátor, nem érdemes vele szóba állni, és fiatal karrierista.”732
„A vizsgálat során észrevettem, hogy a Rajk-ügy mintájára kezd elfajulni, pártkádereket kezdenek belekeverni, előbb […] Radót, majd […] Sulyok Bélát. […] Én figyelmeztettem Poljakov alezredest, hogy a vallomásokban túlzások vannak, s hogy
többek közt Faludi jegyzőkönyveit nem lehet elfogadni. Ennek csak annyi eredménye
lett, hogy a tanácsadók részéről kézzelfoghatóan megnyilvánuló bizalmatlanságot
éreztem […] Mikor láttam ezt, és hogy a Rajk-ügy egyes jelenségei már az első ügyben
– ha kisebb mértékben is, de megakadályozhatatlanul megismétlődnek, […] eldöntöttem, hogy bizalmatlansági légkörben nem dolgozom, másrészt ilyen ÁVH-munkában
nem veszek részt, s kértem Pétertől az elbocsájtásomat. Péter hozzájárult […] s 1950
júniusában Péter javaslatára a Párt kinevezett igazságügyi államtitkárnak.”733
„Eldöntöttük, hogy az ÁVH-ról el fogok menni, mert olyan nézeteltéréseim voltak Poljakovval, főleg a Standard-ügyben,734 amit én nem engedhetek meg magamnak.
Ezt a vitát bízd rám és Szűcsre – mondta nekem Péter –, mert könnyen a szovjetellenesség látszatába kerülhetsz, és hamar a pincében találhatod magadat.”735
Károlyi Márton Décsi és a tanácsadók vitáját a következőképpen írta le: „hallottam,
hogy Décsi és a szovjet tanácsadók vitatkoztak Radó szerepével kapcsolatban. Radó ügyét
ugyanis Faludi koncepcióval alakította ki, és ezt Décsi nem akarta elfogadni. Végül Faludi
álláspontja győzött.”736
Décsi utólag természetesen igyekezett saját szerepét a lehető legpozitívabb színben
feltüntetni, ami az idézett részekből is egyértelmű. (Bár Décsi verzióját Károlyi beszámolója
is alátámasztja, jelen dolgozatnak nem célja annak eldöntése, hogy Décsit valóban a koncepció és a túlzások zavarták a Standard-ügyben, vagy csak az utókor számára próbálta így beál732
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lítani). Ettől függetlenül azonban igaz lehet az, hogy Poljakov drasztikusan ki akarta bővíteni
a letartóztatottak körét. Kartasov, a tanácsadók vezetője 1950. február 10-én, tehát a Standardper kezdete előtt egy héttel összefoglaló feljegyzést küldött Moszkvába a magyarországi állambiztonsági munka tapasztalatairól. Ebből egyértelmű, hogy a szovjet tanácsadók még keményebb fellépést, az ellenség elleni totális harcot vártak el az ÁVH-tól, és ezt sürgették
magyar kollégáiknál.737 Ebbe az irányvonalba pontosan beleillene a Standard-ügy jelentős
kibővítésére irányuló szovjet javaslat. A 160-as szám mindazonáltal – a rendelkezésre álló
dokumentumok alapján – nem tűnik reálisnak. A Standard-ügyben a per kezdetéig 35 személyt tartóztattak le, és további 25 személyről készült KT, de ez összesen még mindig csak 60
fő. Ugyan nem zárható ki, hogy Poljakov valóban egy szélsőségesen túlzó letartóztatási javaslatot tett, amely alapján az őrizetesek száma 4–5-szörösére nőtt volna, azonban a dokumentumok alapján valószínűbbnek tűnik, hogy Poljakov a magyarok által tervezett számot ugyan
jelentősen meghaladó, de még mindig jócskán 100 fő alatti letartóztatási javaslatot tett. Décsi
megfogalmazásából látszik, hogy maga sem egészen biztos a 160-ban: a szám valószínűleg
csak az ő emlékezetében duzzadt fel ennyire.
Mint fent látható, a Décsi–Poljakov vita másik fő eleme Radó szerepének megítélése
volt. Kartasov imént idézett feljegyzése e témában is nyújt adalékokat. A szovjet ezredes szerint „nem lehet elhallgatni azt, hogy hiányzik a szükséges munka a párt soraiba beférkőzött
trockisták, nyugati emigránsok és más gyanús elemek ellenséges tevékenységének leleplezésére, akikre vonatkozóan az ÁVH-nál mind ez idáig nagy mennyiségű anyag fekszik el.”738 E
megjegyzés ismeretében egyértelműnek látszik, hogy Radó Standard-perben való szerepeltetése és az ehhez szükséges koncepciós vallomások kikényszerítése szovjet „tanácsra” történt,
hiszen Radó ÁVH-s beállítása pontosan megfelel a Kartasov által megjelölt „párt soraiba beférkőzött trockista, nyugati emigráns” kategóriának.
Décsi (és Károlyi) visszaemlékezésén kívül számos nyomozati irat is bizonyítja a
szovjet tanácsadó(k) részvételét a Standard-ügy vizsgálatában. Décsi ugyan csak Poljakovról
tesz említést, azonban az ÁVH-s jelentések hol egyes-, hol többes számban említik a tanácsadókat, emiatt nem lehet egyértelműen eldönteni, hogy pontosan hány szovjet tiszt vett részt a
vizsgálatban.
Décsi beszámolója mellett az ügyben készült jelentések is arról tanúskodnak, hogy a
tanácsadók igen aktívan részt vettek a vizsgálatban, és keményebb fellépést szorgalmaztak.
Az is kiderül e dokumentumokból, hogy a szovjet tisztek kifejezett utasításokat adtak magyar
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„kollégáiknak” a vizsgálati módszerekkel kapcsolatosan. Faludi egyik jelentésében leírja,
hogy „a Tanácsadó Elvtárs [nagybetűvel!] utasításai szerint ismét rátértem Radó fokozott
megszorítására, és az eddigi […] kihallgatásaitól eltérően nem olyan irányban folytattam a
kihallgatást, hogy Radóval eddigi vallomásait fenntartassam, hanem hogy újabb körülményeket ismerjen be.”739 Másnap Faludi megerősítette, hogy „a kapott utasítás szerint erélyesebb
hangnemben beszéltem [Radóval], és igyekeztem további vallomásokra szorítani.”740 (Faludi
szavai megerősítik azt a feltételezést, hogy Radó a szovjet tanácsadók nyomására került a
perbe.) Vas Károly kihallgatója beszámol róla, hogy „a tanácsadó elvtárs utasítására részletesen kihallgattam [Vast] arra vonatkozóan, hogy miért és milyen módon lett beszervezve az
Államvédelmi Osztályhoz.”741 Ugyanez a nyomozó néhány nap múlva „a tanácsadó elvtárs
utasítására” készítette el Vas összesített jegyzőkönyvét.742
Az is kiderül az iratokból, hogy a zsarolási céllal felvett, kompromittáló magánéleti
adatokat tartalmazó feljegyzéseket (legalábbis a Vogelerről szólót) szintén „a Tanácsadó Elvtársakkal folytatott megbeszélés alapján”743 vették fel a nyomozók – e megfogalmazás sok
mindent takarhat a sugalmazástól a konkrét utasításig.
Számos jelentés tanúsítja, hogy a szovjet MGB-tisztek egyes kihallgatási jegyzőkönyvek felvételére vonatkozóan is útmutatást adtak az ÁVH-soknak. Az „előzetes megbeszélések” során a jegyzőkönyvek szerkezetét és a szerepeltetendő tartalmi elemek kérdését
tisztázták. „A mai napon elkészítettem özv. Lähne Andrásné végleges tanúvallomási jegyzőkönyvét, melyet aláíratás előtt a holnapi nap folyamán még egyszer átbeszélek a tanácsadó
elvtárssal” – jelentette Lähnené kihallgatója.744 A Dőryt kihallgató nyomozó beszámol róla,
hogy „sor került [Dőry] összefoglaló jegyzőkönyvének a tanácsadó elvtárssal történt megbeszélés alapján történő átdolgozására [sic!]”745 Ugyanő egy másik alkalommal azt közölte,
hogy „a mai napon elkészítettem [Dőry] jegyzőkönyvtervezetét a tanácsadó elvtársakkal folytatott előzetes megbeszélés alapján.”746 Geiger kihallgatója január 11-én arról tett jelentést,
hogy Geiger „jegyzőkönyvét a tanácsadó elvtársaktól kapott szempontok szerint átírtam, majd
Geiger Imrével aláírattam.”747 Ezekben az esetekben sem dönthető el egyértelműen, hogy a
„megbeszélés” pontosan mit takart. Mindenesetre az gyanítható, hogy ha a tanácsadó nem is
739
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adott valamire konkrét utasítást, de „javasolta” vagy „tanácsolta” a magyar nyomozónak, az
ÁVH tisztje számára ez gyakorlatilag egyet jelentett a paranccsal.
A legújabb történeti kutatások bizonyították, hogy a tanácsadók nemcsak tájékoztatták
Moszkvát a felügyeletük alatt álló ügyekről, hanem magukat a kihallgatási jegyzőkönyveket
is elküldték központjuknak. Sztálinnak így gyakorlatilag az összes kelet-európai per iratanyaga közvetlenül a rendelkezésére állt, és ebből a kellő pillanatban bármikor előhúzhatott egy
céljait szolgáló jegyzőkönyvet.748 E mechanizmus működésének részleteire is rávilágítanak a
Standard-ügyben készült jelentések. Feltűnő ezen iratokban, hogy a nyomozók többször említést tesznek róla: az elkészített jegyzőkönyvekből legalább egy példányt át is adtak a tanácsadóknak. „A mai napon felvett […] jegyzőkönyv egy példányát feladtam a tanácsadó
elvtársaknak” – írja Dőry kihallgatója.749 „Két példányt Décsi ezredes elvtársnak, a többit
pedig a Tanácsadó Elvtársnak adtam le” – számol be a Vogelerről szóló kompromittáló feljegyzést elkészíttető nyomozó.750 Már e két kiválasztott példából is látszik, hogy a tanácsadóknak szánt másolatok leadása gyakorlatilag automatizmus volt az ÁVH tisztjei számára,
ehhez semmiféle külön magyarázatot nem fűztek: nyilván utasításuk volt rá. Ez alapján feltételezhető, hogy a tanácsadóknak saját másolatuk volt az ügyben készült jegyzőkönyvek legnagyobb részéről. Ezeknek már pusztán az oroszra fordítása is jelentős energiákat
igényelhetett. A V-600-as iratanyagban egyetlen dokumentumnak maradt fenn az orosz példánya, mégpedig Sándor Géza 1950. január 8-i kihallgatási jegyzőkönyvének.751 Mivel Sándor mellékszereplője volt az ügynek, még inkább valószínű, hogy a lényegesebb személyek
jegyzőkönyveinek elkészült az orosz fordítása is.
Lehetséges azonban az is, hogy a fenti dokumentum már eredetileg is oroszul készült.
Bizonyítható ugyanis, hogy a szovjet tanácsadók kihallgatásokon is részt vettek, sőt vezettek
is kihallgatásokat! Vogeler kiszabadulása után elmondta, hogy a vizsgálat során kb. egy héten
keresztül egy magas rangú orosz tiszt, valószínűleg egy ezredes hallgatta ki.752 Elképzelhető,
hogy Vogeler szovjet kihallgatója nem az ÁVH mellé beosztott tanácsadók egyike volt, mert
beszámolója szerint a kihallgató a hadsereg kötelékébe tartozott. Nem közli azonban Vogeler,
hogyan jutott erre a következtetésre, ráadásul a szovjet kihallgató civil ruhát viselt, ezért –
egyéb források hiányában – nem állítható teljes bizonyossággal, hogy Vogelert a szovjet katonai hírszerzés vagy elhárítás ezredese hallgatta volna ki. Az amerikai elmondta, hogy az
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orosz tiszt elsősorban katonai természetű kérdésekről hallgatta ki, a Magyarországon állomásozó szovjet csapatokra vonatkozó tudásáról, illetve a bécsi amerikai hírszerzőszervek felépítéséről, de általános kérdéseket is feltettek neki az Egyesült Államok Szovjetunióhoz való
viszonyáról. Vogeler elmondása szerint 50 év körüli kihallgatója tolmácsot használt, de néha
maga is kérdezett Vogelertől rossz németséggel, és időről-időre megpróbálta orosz nyelvű
kérdésekkel „beugratni”, hogy lássa, érti-e a nyelvet.753 (Az amerikait – elmondása szerint –
egy csehszlovák tiszt is kihallgatta az ő és cége csehszlovákiai tevékenységével kapcsolatban.)754 Szántó György, Geiger előadója is beszámolt róla, hogy Geigert egy „szovjet tanácsadó közreműködésével” hallgatta ki.755
1951 októberében, a Standard-ügy lezárása után másfél évvel készült egy általános
utasítás a szovjet állambiztonsági tanácsadók munkájára vonatkozóan. E szabályzat kimondja,
hogy a tanácsadók „nem cselekedhetnek a munkatársak helyett, nem erőszakolhatják rájuk
saját véleményüket, kéretlenül nem adhatnak tanácsot és nem vehetnek részt kihallgatásokon”.756 A fentiekből látható, hogy ezen irányelvekből a Standard vizsgálata során – finoman
szólva – nem minden valósult meg. Nem tudjuk bizonyosan, hogy 1949–1950-ben volt-e érvényben hasonló utasítás. Mindenesetre a Lengyelországba küldött tanácsadók jogait és kötelességeit már 1945-ben rendelet szabályozta, amely kimondta, hogy a tanácsadók csak a
frontövezetben tevékenykedhetnek közvetlenül, más területeken csak közvetve, a lengyel
szerveken keresztül végezhetik munkájukat.757 1949–50-ben tehát vagy nem létezett a magyarországi tanácsadókra vonatkozóan a közvetlen beavatkozást tiltó irányelv, vagy pedig –
és a lengyel előzmény ismeretében ez a valószínűbb – rendszeresen megszegték azt. Ebből
kiindulva gyanítható, hogy az 1951-es szabályzat éppen az addig tapasztalt túlkapások miatt
készült.
A rendelkezésre álló forrásokban még egy olyan részlet fedezhető fel, amely alapján
következtetéseket vonhatunk le a tanácsadók Standard-ügyben játszott szerepére vonatkozóan.
Kartasovnak a fent már említett 1950. február 10-én készült feljegyzése rögzíti, hogy „január
végén Rákosi elvtárs meghívására nála járt helyettesem, Jevdokimenko elvtárs, aki tájékoztatta a letartóztatott kémcsoport ügye vizsgálatának állásáról.”758 Az ÁVH-n folyó nagyszabású
előkészületek ismeretében 1950. január végén „a kémcsoport,” amelynek ügyéről Rákosit
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külön tájékoztatni kellett, csakis a Standard-ügyre vonatkozhatott.759 Ennek ismeretében érdekes fejlemény, hogy az ügy állásáról Jevdokimenko, és nem valamelyik magyar államvédelmi
vezető tájékoztatta személyesen Rákosi Mátyást. Ez az információ akár arra is utalhatna, hogy
a Standard ügyében folytatott vizsgálat legfőbb irányítói és felelősei az orosz tanácsadók voltak. Ha azonban felidézzük Décsi fent említett beszámolóját, miszerint „ebben az időben a
tanácsadók külön jelentéseket tettek Rákosinak”, illetve Farkas Vladimir azon közlését, hogy
Kartasovék „hetente találkoztak” a pártfőtitkárral,760 Jevdokimenko látogatása már nem tűnik
rendkívülinek. Ráadásul az is ismeretes, hogy a letartóztatási terv ügyében Rákosi nem a
szovjet tanácsadó álláspontját favorizálta, ami azt mutatja, hogy a tanácsadó szerepe nem volt
„mindenható” az ügyben. (Szintén Kartasov feljegyzéséből derül ki, hogy 1949 decemberében
– mint korábban említettem – Jacobsont is az orosz tanácsadók nemtetszése ellenére engedték
szabadon, ráadásul ehhez Rákosi távollétében Farkas, Kádár és Gerő együttes döntése is elegendő volt.) Azért sem tűnik valószínűnek, hogy a tanácsadók voltak az ügy legfőbb irányítói,
mert Kartasov feljegyzésében mindössze ez az egy utalás (tájékoztatás a „kémcsoport” ügyében Rákosinál) szerepel a Standard-ügyre. Egy szovjetek által irányított kiemelt vizsgálat esetén joggal várhatnánk, hogy Kartasov jelentése részletesebben foglalkozzon az üggyel, de
legalábbis többször megemlítse azt, lévén hogy a nagyszabású per a feljegyzés elkészülte után
egy héttel kezdődött.
A fentiekből összességében azt a következtetést vonhatjuk le, hogy a szovjet tanácsadók kiemelt figyelemmel követték az ügy alakulását és jelentős befolyást gyakoroltak rá
(lásd: Radó esete), azonban nem kizárólag az ő elképzeléseik érvényesültek (lásd: 160 fős
javaslat) és a legfontosabb kérdésekben Rákosié volt a végső szó. A Standard-üggyel kapcsolatos dokumentumok megerősítik azt a Farkas Vladimir761 és mai orosz történészek által is
osztott nézetet, hogy a szovjet tanácsadók kétségtelenül intenzív ténykedése nem jelentette
azt, hogy mellettük eltörpült volna a magyar államvédelmisták és pártvezetők szerepe a perek
kidolgozásánál. A. F. Noszkova szavaival élve a tanácsadók tevékenységének lényege leginkább abban állt, hogy „a perek konstruálásának és lefolytatásának technológiáját” átadják és
meghonosítsák. Szerepük vitathatatlanul jelentős volt egy-egy ügy lebonyolításában, mégis
túlzás lenne azt állítani, hogy kizárólagos lett volna. Összefoglalásul, pontosabb források hiányában annyit lehet megállapítani, hogy a Standard-ügy vizsgálatában egyes lényegi kérdések
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bizonyíthatóan a szovjet tanácsadók intenciói szerint alakultak, azonban az ügyet alapjaiban
megváltoztató intézkedésekre már nem volt felhatalmazásuk.
A konkrét esettől elvonatkoztatva az itt említett két ügy (Standard, Jacobson) arra is
rámutat, hogy a magyar pártvezetés – legalábbis a vizsgált időszakban – nem a Kartasov ezredes vezette tanácsadói delegációt tekintette a sztálini akarat legfőbb magyarországi képviselőjének – hiszen ritkán ugyan,762 de több alkalommal is előfordult, hogy figyelmen kívül
hagyták javaslataikat. Sőt, Rákosi 1950 márciusában célzásokat is tett Kartasov „gyenge aktivitására” a Kominform képviselőjével folytatott megbeszélésén.763

E) A vizsgálat adminisztratív lebonyolítása
1.) A vizsgálat intézményi háttere
A Standard-ügy feltárásánál azért kell szót ejteni az Államvédelmi Hatóság vizsgálati struktúrájának alakulásáról, mert az ügy vizsgálata kulcsfontosságú időszakban zajlott: ekkor állt fel
a Vizsgálati Főosztály. Az ÁVH 1950 előtti vizsgálati szerveire nézve nem áll rendelkezésre
megfelelő szakirodalom, ezért erre vonatkozóan leginkább volt államvédelmi tisztek visszaemlékezéseire kell hagyatkozni.
1949. december 28-ig, azaz az önálló ÁVH új szervezettel történő felállításáig az államvédelemnek nem volt külön a vizsgálatok lebonyolítására specializálódott részlege. Az
operatív osztályok vitték végig az ügyeket, „az összes feladatot ellátták a felderítéstől a realizálásig.”764 A korábban VIII. alosztálynak nevezett jogügyi részlegnek már csak közvetlenül
az ügyek bíróságra kerülése előtt jutott némi szerep:
„gyakorlatilag a régi fogalmazói karnak a feladatait látta el. Vagyis azokat az ügyeket, amelyek a bíróság elé kerültek az illetékes operatív osztályról, felülvizsgálta, megfogalmazta

végleges

jegyzőkönyveiket

vagy

ellenőrizte,

hogy

az

elkészült

jegyzőkönyvek alkalmasak-e az ügyészséghez való átadásra, a tényállásnak van-e
alapja, elegendő-e a bírósági eljárásra.”765
„A VIII. osztály újból kihallgatta az őrizetest, s amennyiben [az] fenntartotta
az operatív osztályon tett vallomást, abban az esetben a jegyzőkönyvet a jogi formák-

762

Farkas Vladimir egyetlen ilyen esetre emlékezett (az állambiztonsági bíróságok ügye). Farkas, 1990 252.
Ehhez a Standard-ügy alapján rögtön hozzátehetjük a Poljakov-féle letartóztatási javaslat esetét.
763
Baráth, „Testvéri segítségnyújtás”. Szovjet tanácsadók és szakértők Magyarországon, 2010 363.
764
Szendy György kihallgatási jkv, 1956. okt. 9. ÁBTL 3.1.9 V-150019/4 Farkas Mihály és társai, 187.
765
Décsi Gyula-interjú, 1984 91.
181

nak megfelelően elkészítette és továbbította az ügyészségnek. Ha [a] vallomást visszavonta, az esetben az operatív osztályt kellett erről tájékoztatni.”766
A Rajk-ügy tömeges letartóztatásai idején nagymértékben megnőtt a kihallgatást végző tisztek iránti igény, ezért ekkor nagy számban vontak be más munkaterületen dolgozó
államvédelmistákat is a vizsgálati munkába, köztük olyanokat is, akiknek addig nemhogy
kihallgatási, de operatív tapasztalatuk sem volt.767 Péter Gábor ezt így foglalta össze:
„[S]zükségessé vált, hogy a Rajk-ügy vizsgálatára osszuk be mindazokat az ÁVHalkalmazottakat, akik vizsgálati munkára alkalmasak, függetlenül attól, hogy milyen osztályon dolgoztak.”768
E téren jelentős változást hozott az 1949. év végével felálló új struktúra. A Vizsgálati
Főosztály létrehozásának körülményei az elégtelen, illetve ellentmondó források miatt csak
homályosan ismertek, de a Standard-ügyhöz kapcsolódó dokumentumok e témában is fontos
adalékokkal szolgálnak. Az önálló ÁVH megalakulásakor életre hívott főosztályok közül a
VI. (Jogi és Börtönügyi) Főosztály, illetve annak VI/1. (Jogi) Osztálya lett a vizsgálatok, nyílt
nyomozások lefolytatásáért felelős részleg.769 Ezzel az operatív és a vizsgálati munka szervezetileg is elkülönült egymástól a Hatóságon. A „Vizsgálati Főosztály” és „Vizsgálati Osztály”
elnevezést azonban csak később, 1950 márciusában vette fel a főosztály és annak 1. osztálya,
de e változás időpontjára nézve csak egyetlen forrás szolgáltat információt.770
Décsi Gyula fent már idézett 1984-es interjújában elmondta, hogy a Standard-ügy volt
az újonnan felállított vizsgálati szerv legelső ügye. „A Standard-ügy kivizsgálását már az új
Vizsgálati Osztály végezte”771 – mondja Décsi, aki máshol „a közben megalakult vizsgálati
főosztályra”772 hivatkozik. Ezt más források felhasználásával is meg lehet erősíteni. Décsi
elmondja, hogy az új főosztály megalakulásakor „kerültek a Vizsgálati Osztályra […] az operatív osztályokról azok a nyomozók, akik eddig ott kihallgatásokat folytattak: Károlyi Márton,
Vajda Tibor […], Faludi és még néhányan, akik azután a vizsgálatokat folytatták.”773 Faludi
Ervinről pedig a Standard-ügy dokumentumai774 és saját elmondása775 is bizonyítják, hogy
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valóban az új szervezet felállításakor, január első napjaiban kezdett az ügyön dolgozni (Radó
kihallgatásával). Szántó György beszámolója is idevág:
„Én csak a vizsgálati főosztály megalakulása után kapcsolódtam be a vizsgálati
munkába. Megjegyezni kívánom, hogy én tiltakoztam vizsgálati munkára történt
beosztásom ellen, helyesebben kifejezetten kértem, hogy továbbra is a kémelhárítás
vonalán foglalkoztassanak. Ennek ellenére vizsgálati munkára osztottak be. Először a
Standard-ügyben Geigerrel foglalkoztam”.776
(A Geigerről szóló fogda-777 és egyéb778 jelentések bizonyítják, hogy Geiger valamikor 1949.
december 24. és 1950. január 5. között valóban új kihallgatót kapott.) Több forrás és egybevágó adatok támasztják tehát alá, hogy az új vizsgálati részleg első ügye a Standard-ügy volt.
A Standard-ügyben már folyó vizsgálatot, megalakulásakor az új VI. főosztály „azon melegében” átvette.
A fentiekből látható, hogy Décsi – és más résztvevők – emlékezetében a mindössze
három hónapig érvényes „Jogi és Börtönügyi Főosztály” elnevezés nem maradt meg, pedig
januárban még bizonyosan nem „Vizsgálati” volt e részleg neve, márciusban pedig a Standard-ügy fővonala már lezárult, tehát Décsi és Szántó bizonyosan a „Jogi és Börtönügyi Főosztályra” utal. Le kell azonban szögezni, hogy a források bizonyítják: a megalakuló új
főosztály már a kezdetek óta az új felfogásban (operatívtól elkülönített tisztán vizsgálati munka) tevékenykedett. Ez azért lényeges, mert a korábban ismert adatok, a VI. (Jogi és Börtönügyi) Főosztály felállításának ténye önmagában még nem bizonyítja azt, hogy az új főosztály
új szemléletet is takart. Az új név még ugyanúgy jelenthetné a régi feladatkör (azaz csak a
tulajdonképpeni vizsgálat lezárulta utáni jogi formalitások elvégzése) továbbélését egy új főosztályban, és e gondolatmenetet folytatva a valódi változás csak márciusban, a „Vizsgálati
Főosztály” név felvételekor történhetett volna meg. Décsitől azonban tudjuk, hogy a VI. Főosztály a Standard-ügyben a korábbi gyakorlattal felhagyva már az új felfogás szerinti vizsgálati munkát végzett. Ez bizonyítja, hogy az új főosztály megalakulásával már rögtön december
utolsó napjaiban az új szemléletű, önálló vizsgálati szerv jött létre, és a márciusi névváltoztatás csak utólag igazította a főosztály elnevezését annak már kialakult tevékenységéhez.
A Décsi által elmondottakból ugyanakkor az is kiderül, hogy a Vizsgálati Osztályt
Poljakov tanácsadó szervezte meg az ÁVH-n, ami a tanácsadók „egyik első intézkedése” volt.
Décsi a jelek szerint – ebben az esetben – egyetértett Poljakovval, és az intézmény szempont-
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jából valóban logikus érvelés az, hogy „helytelen, ha a kihallgatásokat abban nem eléggé jártas emberek folytatják, mert az operatív osztályok feladata az operatív munka, a vizsgálatok
lefolytatása viszont a vizsgálati osztályé.”779 Mivel tehát a fentiekből világos, hogy a Poljakov
által kidolgozott struktúra már rögtön az 1949. december 28-i rendelet életbelépésekor felállt,
ebből azt a következtetést vonhatjuk le, hogy már az önálló ÁVH-t létrehozó rendelet kidolgozására is nagy hatással lehettek a szovjet tanácsadók. Ez alátámasztja A. F. Noszkova orosz
történész megállapítását, mely szerint Magyarországon (és Csehszlovákiában) a szovjet tanácsadók tevékenysége nyomán lett – szovjet mintára – önálló hatóság az állambiztonsági
szervezet.780 Décsi Gyula megjegyzése, miszerint „az új tanácsadók 1950-ben átszervezték az
ÁVH-t”, szintén arra utal, hogy az 1950 legelején felálló új ÁVH-struktúra a tanácsadóknak
tulajdonítható.781
A Standard-ügy vizsgálata tehát intézménytörténeti szempontból igen érdekesen alakult. Az első kihallgatásokat még – a régi logika szerint – az operatív/hálózati osztályok végezték, nevezetesen a Kémelhárító és az Ipari Osztály, ahogy azt Bolgár Pál idézett
beszámolója is mutatja. Az egyre növekvő számú letartóztatott – 1949. december 15-én 18
fő,782 1950. január 10-én 22 fő783 – miatt azonban ebben az esetben is fokozatosan bevontak
más területeken dolgozó, „mozgósítható” tiszteket. (Erre már csak a külföldi őrizetesek által
megkövetelt nyelvtudás miatt is szükség volt. Sanders meg is jegyezte a cellatársának, hogy
milyen gyengén áll az ÁVH az idegen nyelvek tekintetében.)784 Az ügyben eszközölt tanúkihallgatásokat nem az ügyön dolgozó tisztek végezték.785
A források arról is beszámolnak, hogy a különféle részlegektől az ügyre irányított kihallgatók között konfliktusok is kialakultak, lásd a Dékán és Balogh közötti ellentétet. Pál
Ákos alezredesről is feljegyezték, hogy Kozma kihallgatása után „szidta az ipari osztályt, […]
Hidasi Mihályt és Balogh Bélát, hogy milyen marhaságot csináltak [Kozma letartóztatásával].”786 Sanders a fogdában elmondta, hogy „szerinte az őt kihallgató tisztek között súrlódások mutatkoznak, melyek valószínűleg a nyomozási módszer eltérő felfogásából erednek.”787
Ebben a helyzetben következett be a VI. Főosztály felállítása, amikor számos új kihallgató kapcsolódott be az ügybe, már az új vizsgálati részleg munkatársaként. Nem volt
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azonban megoldható, hogy az új vizsgálati szerv azonnal átvegyen minden kihallgatást, ezért
egészen az ügy lezárásáig részt vettek operatív tisztek is a vizsgálatban, de ebben egyes esetekben nyelvi, illetve presztízsszempontok is közrejátszhattak (Sandersszel például végig Dékán foglalkozott). Az iratok alapján 24 olyan államvédelmi tiszt neve azonosítható, akik a
Standard-ügyben közvetlenül vagy irányítóként részt vettek. Közülük 16 fő akkori beosztási
helye állapítható meg: 9 fő a Vizsgálati (Jogi) Főosztályon teljesített szolgálatot, négyen az
Ipari Osztály, ketten pedig a Kémelhárító Osztály kötelékébe tartoztak.788
A Standard-ügy intézménytörténeti vetületéről szólva fel kell hívni a figyelmet annak
a ténynek a szimbolikus jelentőségére is, hogy ez volt nem csupán az új vizsgálati részleg,
hanem a BM-től független, önálló ÁVH első nagy ügye is. Az új szervezet tehát rögtön egy
amerikai és egy angol állampolgár pellengérre állításával, azaz a két főellenségre mért „csapással” mutatkozott be.

2.) Az ÁVH feldolgozó munkája
A Hatóság Standard-ügyben folytatott feldolgozó munkájának mechanizmusára nézve fontos
kiindulási alapot képeznek azok a források, amelyekből a Standardet megelőző nagy ügy, a
Rajk-per előkészítése során alkalmazott metódusokra vonatkozóan nyerhetünk információkat.
Az egyik legfontosabb ilyen forrás a Rajk-ügyben kihallgatóként ténykedő Toldi Ferenc
1956-os vallomása:
„[A]z ún. értékelő csoport valamennyi őrizetessel szemben előkerült tényadatokat egyegy papírdarabra [„slejfni”] leírta, és azt az esti órákban Szűcs által tartott értekezlet
során kiosztották, azzal a feladattal, hogy a papírra írt ténykörülményeket az őrizetessel el kell ismertetni. […] a kihallgatásokat rendszerint éjszaka kellett végezni és reggel fél hatra […] a vallomást az őrizetessel […] aláír[at]va több példányban a
hatóság vezetőjéhez kellett továbbítani. Ezt a jegyzőkönyvet a kihallgató nem írta alá
[…] A későbbiek során a Szűcs által vezetett esti értekezletek […] el is maradtak, ehelyett azonban a kihallgatók az utasításokat közvetlen felettesüktől kapták.”789
Szintén fontos elemeket tartalmaz Károlyi Márton beszámolója:
„A főkihallgatók értekezleté[n …] Péter és Szűcs adta az utasításokat, de mindenki beszámolt az előző napi kihallgatásáról […] Itt kaptuk meg a pártból jövő szempontokat
is. Ezek rendszeresen, minden este meg voltak tartva […] A másik értekezlet, ahol a
kihallgatók voltak jelen […] Szűcs Ernő tanácskozó szobájában folyt le, vagy 30 em788
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ber előtt. Itt szétosztott vagy Szűcs, vagy Berán minden nap kérdéseket, melyek állítólag a pártból jöttek, pl. ilyeneket, hogy […] vallja be, hogy szabotált, vagy hogy kémkedett stb. […] Senki sem tudta mit akar, semmi terv nem volt a munkában. Szűcs
minden nap más kihallgatóknak adta át az őrizetest. […] Igaz, meg kell mondani, hogy
még nem ismertük a vizsgálati módszereket […] hogy egyik [vallomást] a másik vallomása alapján kellett egyeztetni, ezt én nem láttam hibának […], csak később, 1950ben, amikor a Tanácsadó urak jöttek és megmagyarázták, hogy mi is a vizsgálati munka, akkor láttam, hogy ez nem módszer […] Az ügy értékelői: […] nekik kellett leadni
a jegyzőkönyveket. Ők választották ki, melyeket küldenek el a pártba, és ők csinálták
az összefoglalókat. Nekik lett volna a feladatuk, hogy szempontokat adjanak a kihallgatóknak, de ilyen alig fordult elő.”790
A Standard-ügy iratait tanulmányozva megállapítható, hogy mind a kiértékelők, mind az értekezletek fontos szerepet játszottak a vizsgálatban, azonban a munkamódszerek fokozatosan
megváltoztak a Rajk-ügyhöz képest.
A „slejfnik” rendszere a jelek szerint erre az időre már továbbfejlődött. A kihallgatások megindulásakor a felvett jegyzőkönyvekből és feljegyzésekből elkezdték témák szerint
kigyűjteni az információkat. Ilyen téma volt pl. „A Standard-gyári szabotázs központi felső
vonala”, „A bulgáriai adó ügye” vagy „A Magyar Posta részére szállított rádiók” stb. A gyűjtés úgy történt, hogy szó szerint kimásolták a jegyzőkönyvből az adott témára vonatkozó részt
egy (vagy több) külön lapra, a forrás megjelölésével. A megfelelő vallomásrészletek így témák szerint gyűjthetővé váltak és utólag nem kellett külön keresgélni a különböző őrizetesektől felvett jegyzőkönyvekből az adott témára vonatkozó részeket. Így a témák egyben a fő
kihallgatási irányokat is jelezték. Nem minden jegyzőkönyvből írták ki azonnal a témák szerinti részeket, hiszen van olyan gyűjtés, ahol egyszerre több vallomásból is merítettek (a V600/11-es dosszié 248/a és b oldalán található, „Licenszekkel kapcsolatos szabotálás” című
gyűjtés pl. Domokos Kelemen három különböző jegyzőkönyvéből idéz).791 Ez a módszer, az
esetenként több oldalas vallomásrészletek másolgatása azonban igen munkaigényes volt, valószínűleg ezért is hagytak fel vele viszonylag gyorsan: november 28. után már nem készítettek ilyeneket.
Az értekezletek rendszere továbbra is fennmaradt, bár azt nem tudjuk, tartottak-e továbbra is külön megbeszéléseket a vezető kihallgatók számára. „A holnapi nap folyamán – a
mai értekezlet alapján – megbeszélem a hálózatnak [Feldl] mellé való beépítését” – írta jelen790
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tésében az egyik kihallgató.792 „Az értekezlet után [Hatost és Keövest] Justhra vonatkozólag
jegyzőkönyvileg kihallgattam” – jelentette egy másik.793 A dokumentumokból valószínűsíthető, hogy a vizsgálók továbbra is az értekezleten kapták meg a kihallgatások további irányára
vonatkozó utasításokat (kivéve a tanácsadók utasításait). „Éjjel újból átbeszéltük Feldl jkv
tervezetét, és végleges utasítást kaptam a jkv tartalmára vonatkozóan” – számolt be Feldl József kihallgatója.794 Faludi Ervin gyakran hivatkozott jelentéseiben a „kapott utasításokra”, pl.
„a jegyzőkönyvből kihagytam néhány olyan pontot, […] melyekre utasítást kaptam”,795 vagy
„a mai nap folyamán Radó jelenlétében a kapott utasítás szerint átdolgoztam az összefoglaló
jegyzőkönyvet”.796
A kiértékelők feladatköre is továbbélt a Rajk-ügy óta. A Standard-ügyben egy kiértékelő személye ismert, a már említett Pál Ákos alezredes, azonban a jegyzőkönyvek hatalmas
mennyiségét tekintve valószínűsíthető, hogy Pál nem egyedül végezte ezt a munkát. Erre utal
az is, hogy a dokumentumok „kiértékelő részleget”, illetve „kiértékelőket” említenek. Pál e
részleg vezetője lehetett.
A kihallgatók az elkészült jegyzőkönyveket a kiértékelőknek továbbították. „Jkv-ét ma
délelőtt új szempontok szerint átírtam és illetékes helyre továbbítottam” – jelentette Feldl kihallgatója.797 Justh előadója arról számolt be, hogy „jegyzőkönyvének tervezete le van adva,
várom az arra vonatkozó utasításokat, hogy végleges formában állítsam össze.”798 A kiértékelők a leadott jegyzőkönyveket megvizsgálták, és az értekezleten – a többi jegyzőkönyv tükrében – közölték, hogyan kellene módosítani a vallomást, vagy hogy mi legyen a következő
téma, amivel kapcsolatban jegyzőkönyvet kell felvenni az őrizetestől. Az iratokból nem világos viszont, hogy az ÁVH vezetősége a kiértékelő csoportnak adta-e utasításait (melyek részben Rákositól származtak), vagy a kihallgatótisztek közvetlen feletteseinek, esetleg maguknak
a kihallgatóknak. (Mint a fentiekből kiderült, a szovjet tanácsadók közvetlenül a kihallgatókkal álltak kapcsolatban.)
A jelentések arról tanúskodnak, hogy a kiértékelőkhöz nem csak a felvett jegyzőkönyvek futottak be, hanem a begyűjtött házkutatási anyagok is hozzájuk kerültek: „A kiértékelő
részlegtől bekérem az erre az adatra vonatkozó tárgyi bizonyítékot, és a gyanúsított elé fogom
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tárni.”799 „Javaslom, hogy a kiértékelők keressék meg a rendelkezésre álló anyagból azokat a
leveleket, amelyben Decsényi vallomása szerint rejtett híranyag van”.800
A tervszerűtlenség és fejetlenség, ami a Rajk-ügy vizsgálatánál – a fenti források szerint – uralkodott, a jelek szerint enyhült. Bár volt, akivel számos kihallgató foglalkozott a
vizsgálat során, olyan nem fordult elő, hogy egy őrizetest minden nap másra bíztak volna. A
tanácsadók szisztematikus beavatkozása és a vizsgálati szerv felállítása minden bizonnyal
jelentősen hozzájárult a munka tervszerűségének emeléséhez. Ezt szolgálták a vizsgálat második felétől alkalmazott kihallgatási tervek, ezekkel a következő pontban foglalkozom.

3.) Jellegzetes irattípusok a Standard-ügy vizsgálati anyagában
Az iratanyag legnagyobb részét a kihallgatási dokumentumok teszik ki. Ezeknek több formáját alkalmazták a nyomozók. A „feljegyzések” általában egy-egy kisebb témát rögzítettek.
Ezeknek külön változatát képezték az őrizetes által írt sajátkezű feljegyzések, amelyek között
viszont előfordult igen terjedelmes is. A sajátkezű feljegyzések mellett több esetben fennmaradt azon kérdések listája is, amelyekre a gyanúsítottól választ vártak. A „jegyzőkönyvek” a
feljegyzéseknél nagyobb lélegzetű vallomásokat rögzítettek. A vizsgálat végén, februárban801
készítették el minden őrizetes „összefoglaló jegyzőkönyvét,” amely tartalmazta mindazt az
információt, amelyet az ÁVH az adott személlyel kapcsolatban szerepeltetni kívánt a perben.
(Összefoglaló jegyzőkönyvek a vizsgálat egy-egy szakaszának végén is készültek.) A per
anyagához csak a végleges összefoglaló jegyzőkönyveket csatolták.
A vallomásokról készült feljegyzések és jegyzőkönyvek feltűnő jellegzetessége, hogy
a vizsgálat folyamán felvett sok száz ilyen irat közül egyetlenegyet sem írtak alá a kihallgatók, kizárólag a gyanúsított aláírása szerepel rajtuk. A felelősségvállalás e jelenségben is
megnyilvánuló hiánya a szovjet tanácsadók kritikáját is kiváltotta: „Megérkezésünk pillanatáig az ÁVH, a katonai hírszerzés és a rendőrség egyetlen operatív és vezető munkatársa sem írt
alá egyetlen dokumentumot sem […] A munka során meggyőződtünk arról, hogy ez a felelőtlenség széles körű lehetőségeket teremtett az önkény és a visszaélések számára”.802
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A jegyzőkönyvek külön válfaját képezték a szembesítési jegyzőkönyvek. A „szembesítések” szintén a vizsgálat végén, februárban zajlottak le és teljesen formális jelleget öltöttek,
miután itt is előre betanult szöveget kellett egymás szemébe mondaniuk a gyanúsítottaknak.803
Jól elkülöníthető csoportot alkotnak az anyagban az ügy állásáról szóló rendszeres
jelentések, amelyek a legfrissebb kihallgatások eredményeit foglalják össze. E jelentések valószínűsíthetően az ÁVH vezetőjének készültek. Az 1949. november 22. és december 19. közötti időszakból sok ilyen jelentés fennmaradt, szinte minden napról. Ezt követően azonban
csak az 1950. január 26- és 27-i helyzetjelentés van meg. Novemberben és decemberben kb.
kétheti rendszerességgel készültek összefoglaló jellegű jelentések is az ügyről, minden bizonnyal a pártvezetés számára (az egyiket Vas Zoltán láttamozta – lásd fent). Az 1949. december 1-jén készült jelentés azért különleges, mert ehhez egy nagyméretű hálózati térképet is
csatoltak a nyomozók, amely a Standard-ügy „hírszerző vonalát” ábrázolja, és a felvett vallomások alapján jelzi, ki kivel állt összeköttetésben.804
Jelentős csoportot alkotnak a dokumentumok között a fogdahálózati jelentések. A 3
hónap alatt összesen kb. 240 db ilyen jelentés készült az ügyben. Geiger mellől már november
vége óta jelentettek a fogdaügynökök, azonban a két külföldit érdekes módon csak december
közepén – letartóztatásuk után majd egy hónappal – helyezték ilyen ellenőrzés alá. (Ez megerősítheti azt a feljebb vázolt hipotézist, hogy az ügy továbbvitelének kérdése csak ekkortájt
dőlt el.) A fogdahálózati ellenőrzés a legfontosabb gyanúsítottak esetében egészen a tárgyalás
utolsó napjáig tartott, hogy a Hatóság biztos lehessen benne, nem fognak botrányt csinálni a
nyilvános eseményen.
A „tevékenységi jelentések” bevezetése nyilvánvalóan a vizsgálati munka tervszerűségét elősegítő intézkedések sorába tartozik. Alkalmazásuk kezdete egybeesik az új vizsgálati
szerv felállításával (az első tevékenységi jelentések 195

0. január 5-ről származnak.) E je-

lentésekben a nyomozók összegezték a gondjaikra bízott őrizetessel kapcsolatosan aznap elvégzett munkát: a kihallgatások irányát, eredményét és egyéb háttérmunkát. Ebből a
szempontból a tevékenységi jelentés mindenképpen a nyomozó munkájának ellenőrzését
szolgálta. Ezek a jelentések azonban a vizsgálat előre vitelében is fontos szerepet töltöttek be,
hiszen a tisztek az üggyel kapcsolatban felmerülő problémákat, kérdéseket is ezekben közölték feletteseikkel, illetve utasításokat is kértek. Előfordult, hogy a nyomozó a tevékenységi
jelentésben gyakorolt önkritikát: „Az Elvtársakkal történt beszélgetés után az eddig végzett
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munkámat felülvizsgáltam és igyekszem, hogy a jegyzőkönyvhöz szükséges anyagot megszerezzem.”805 Arra is volt példa, hogy egy kihallgató a tevékenységi jelentésben panaszkodott
kollégájára: „Hiba az, hogy Justh feljegyzései nem konkrétak Keöves cselekményeivel kapcsolatban. […] A Justhot kihallgató elvtársnak ezirányban szóltam, de a 30-án elkészített feljegyzés-szerű anyag nem tartalmaz semmi konkrétumot.”806
A „kihallgatási tervek” szintén egyértelműen a munka tervszerűségének erősítését
szolgálták. A dátumok alapján azonban kevésbé az új szemléletű vizsgálati munkához kapcsolódtak, inkább a vizsgálat utolsó szakaszának sikeressége érdekében készítették el őket. Mivel
a tervek 1950. január 16–17-én íródtak, szerepük szinte bizonyosan az volt, hogy a munka
Rákosi 16-i utasításai nyomán induló végső stádiuma a lehető leghatékonyabb legyen. A kihallgatási terv összegezte az adott őrizetesre vonatkozó eddigi kihallgatások eredményeit,
illetve felvázolta a még jegyzőkönyvbe foglalandó témákat. Ezen kívül tartalmazta a rendelkezésre álló és még beszerzendő „tárgyi bizonyítékokat”, valamint a személlyel kapcsolatban
alkalmazandó bánásmódot.
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IX. RÁKOSI MÁTYÁS ÉS A STANDARD-PER

Rákosi Mátyás a Magyarországon tartózkodó szovjet tanácsadókkal folytatott egyik beszélgetésén arról panaszkodott, hogy „nagyon nehéz neki dolgoznia, mindent magának kell csinálnia.”807 Ez a koncepciós perek előkészítésére hatványozottan érvényes volt. „Sok álmatlan
éjszakámba került, mire a végrehajtás terve alakot öltött” – mondta a Rajk-perről,808 és a
Mindszenty-ügy nyomozásának irányításában is aktív szerepet vállalt,809 hogy csak a Standard-ügyet közvetlenül megelőző két legnagyobb pert említsem. 1950 márciusában pedig
egyenesen kijelentette, hogy „minden nap a munkanap nagyobbik részében én folytatom a
vizsgálatot, és ez már majdnem egy éve így van.”810 Mivel az 1950. márciustól visszafelé
számított egy éves időszak teljes egészében magába foglalja a Standard-ügy vizsgálatát is,
már önmagában ez a megjegyzés is sejteti, hogy a pártfőtitkár ezen ügy realizálásában is vezető szerepet töltött be. Ezt Farkas Mihály is megerősíti, aki az ÁVH 1950. március 27-i aktíváján a következőket mondta: „Az ÁVH pártunk és elsősorban Rákosi elvtárs közvetlen
irányítása alatt […] komoly csapásokat mért úgy a belföldi, mint a külföldi ellenségre […]
Rákosi elvtárs személyesen dolgozta ki minden esetben, minden ütközet tervét, taktikáját és
stratégiáját. Ez volt Nagy Ferenc, Mindszenty, Rajkék, a Vogeler- és Sanders-ügynél is”.811
Bár Farkas szövege alapvetően szervilis dicshimnusz, nem lehet véletlen az, hogy a Standardügyet külön megemlítette a Rákosi által közvetlenül irányított „csapások” között.
A következőkben azokat az eseteket veszem górcső alá, amikor Rákosi közvetlenül
beavatkozott az ügy alakításába, valamint azokat a mozzanatokat, amelyek a pártfőtitkár
Standard-üggyel kapcsolatos céljaira engednek következtetni.
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A) Rákosi személyes részvétele a per előkészítésében
1.) Vogeler letartóztatása
Egy ÁVH-jelentésből tudjuk, hogy Robert Vogeler őrizetbe vétele – természetesen – „engedély alapján” történt 1949. november 18-án.812 Mivel fontos pozíciót betöltő külföldi személyről volt szó, ez az engedély nyilvánvalóan Rákosi Mátyástól származott.
Hogy magának Rákosinak viszont szüksége volt-e Moszkva jóváhagyására a letartóztatás előtt, azt nem tudjuk biztosan. Mindenesetre 1949. november 16–19. között a Mátrában,
Galyatetőn zajlott a Kominform ülése magas rangú pártdelegációk részvételével, amelyen
természetesen Rákosi is részt vett. Az SZKP-t Mihail Szuszlov, Sztálin bizalmasa képviselte,
így a magyar pártfőtitkárnak ezekben a napokban „közvetlen vonala” volt a Kremlhez.813
A Kominform ülés, amelynek megrendezése a testvérpártok között zajló presztízsharc
miatt Rákosi régi „vágya” volt,814 más okból is lényeges a Standard-ügy szempontjából. Vajon ellen tudott-e állni a kísértésnek Rákosi, hogy a Rajk-ügy sikeres lezárása után a jelen
lévő pártküldöttségek előtt személyesen dicsekedjen el újabb nagy „fogásával”? Aligha. Viszont láttuk, hogy az ÁVH csak közvetlenül az országból való távozása előtt tartóztatta le
Vogelert, azaz a letartóztatás dátuma nem Rákosin és a Hatóságon múlt. (A magyar fél – minden bizonnyal még mindig az ISEC-megállapodás aláírásában reménykedve – az utolsó pillanatig kivárt.) Az azonban elképzelhető, hogy a Kominform ülése és a Vogeler
letartóztatásával a házigazdának járó presztízs is hozzájárult ahhoz, hogy Rákosi egyáltalán
megadja az engedélyt az amerikai letartóztatására, ezzel megnyitván az utat az ügy kiterjesztése előtt.

2.) A nyomozati szakasz
Geiger és társainak ügyében mindössze egy olyan dokumentum maradt fenn, amelyben a pártfőtitkár kifejezetten a nyomozás további irányára vonatkozó utasításokat ad. Ez a már korábban is említett 1950. január 16-i háromoldalas dokumentum, amely Rákosi titkárságának iratai
között található.815 A kérdésekből és utasításokból látszik, milyen aprólékosan tanulmányozta
az MDP első embere az addig elkészült és neki megküldött kihallgatási jegyzőkönyveket,
ugyanis sokszor egészen kis részletekre kérdez rá: „Miféle clubról beszél Radó I. 11-i jegyzőkönyv 30. [o.] utolsó bekezdésében?” vagy „Megállapítandó, hogy Geiger mikor lépett be az
Sz.D.P.-be.” Sok esetben olyan személyek iránt érdeklődött Rákosi, akik csak érintőlegesen
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szerepeltek a vallomásokban: „Mi van Tatár Lászlóval, Gyertyánfi Elemérrel? […] Ki a Zádorné férje? Hol van Valkó Károly?” Egyes kérdései viszont nagyobb, még „feltáratlan” területek felé irányították a vizsgálatot, amelyek a perben később kiemelt szerepet kaptak, pl.
„Alá volt rendelve az angol kémkedés az amerikaiaknak?” Több figyelmeztető jellegű megjegyzés is szerepel az iratban: „Vogeler régi kémkedése és kém múltja hiányzik a jegyzőkönyvből. […] Le kell kontrollálni az összes diplomata neveket, nehogy hazug maradjon
benne. […] Zádorné bizonyítékai soványak!”
A V-600-as iratanyagban kutatva fellelhető a Rákosi kérdéseire összeállított ÁVH-s
válasz-jelentés is.816 Ez a dokumentum azonban csak a pártfőtitkár által küldött irattal összevetve azonosítható, mert címzés nem szerepel rajta. Péter Gábor emberei már másnap elkészültek a Rákosi 16 db kérdésére adandó válasszal, amelyek közül többet az érintett őrizetes
azonnali kihallgatásával szereztek meg. Csak három olyan kérdés volt, amelyre nézve nem
tudott a Hatóság nyomban válaszolni, ezekre a „kihallgatás folyamatban van, pótlólag jelentjük” formulát használták.
Bár egyéb írásos nyoma nem maradt fenn annak, hogy Rákosi közvetlenül a nyomozásra vonatkozóan adott volna további utasításokat a Standard-ügyben, a meglévő kérdések
aprólékossága és a fenti, vizsgálatok lefolytatására vonatkozó megjegyzés alapján szinte bizonyosra vehető, hogy nem ez volt az egyetlen eset. (A vizsgálat végső szakaszában, a bírósági
tárgyalás előkészítésével kapcsolatban további dokumentumok bizonyítják a pártfőtitkár irányító szerepét, ezekkel a megfelelő résznél foglalkozom.) Ezt az is alátámasztja, hogy Rákosi
visszaemlékezéseiben is megemlíti azt a momentumot, hogy Vogeler „megegyezett” az ÁVHval, hogy a Hatóság nem teregeti ki magánéletének részleteit.817 Erre a részletre szintén csak
úgy emlékezhetett Rákosi, ha maga is aktívan részt vett a vizsgálat irányításában.
Ugyan – ahogy már említettem – Farkas Mihály és Gerő Ernő neve is felbukkant az
ügyben egy-egy potenciális vádlott kimentése kapcsán, valamint Vas Zoltán aláírása is szerepel az egyik korai jelentésen („Olvastam”),818 a párt vezetői közül kizárólag Rákosi Mátyással
kapcsolatosan maradt fenn olyan irat, ami a vizsgálatba való közvetlen beleszólást jelez.

3.) A vizsgálat szakaszolása és Rákosi végső döntése a pert illetően
Rákosi imént tárgyalt kérdéssora és a pártfőtitkár számára készült ÁVH-jelentések azért is
különösen értékesek, mert segítségükkel messzemenő következtetések levonására nyílik lehe-
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tőség a vizsgálat szakaszai, valamint a per megrendezésére vonatkozó végső döntés tekintetében. Bár megfelelő dokumentumok hiányában ma már nem lehet teljes biztonsággal rekonstruálni e döntésig vezető folyamatot, a fennmaradt iratokat és visszaemlékezéseket összevetve
kirajzolódik egy valószínűsíthető menetrend.
1949. december 15-én az ÁVH összefoglaló jelentést készített a Standard-ügyről,
nyilvánvalóan a pártvezetés részére.819 Ebben összegezték a nyomozás folyamatát, az addig
felvett vallomások tartalmát és az ügy legfőbb „tanulságait”: „az ügy eddigi felgöngyölítése
bebizonyította, hogy az amerikai kapitalisták, felhasználva magyarországi tőkeérdekeltségüket, itt kém-, szabotázs- és romboló tevékenységet fejtenek ki az amerikai kormány és legfelsőbb katonai vezetés támadó jellegű politikájának alátámasztására, és irányításával.” A
jelentés ezen kívül időt is kér: „Ennek teljes napvilágra hozatalához azonban néhány további
személy őrizetbe vétele és kihallgatása szükséges”.820
E december 15-i jelentés egy fontos állomást jelezhet az ügy evolúciójában. Erre abból
lehet következtetni, hogy Kozma Lászlót – akit időközben szintén őrizetbe vettek – egy két
hetes, megszakítás nélküli pincefogság után (Kozma emlékei szerint) 19-én hirtelen felvitték
egy új előadóhoz, és közölték vele: „változott a helyzet és én is vádolva leszek, de nem veszélyes, mert 5-6-od rendű vádlott leszek, és 1-2 évet fogok kapni.”821 (Kiemelés: Sz. A. Korábban csak mint „tanút” faggatták Kozmát, hogy a gyári „szabotázsról” minél több részletet
áruljon el.) Ez arra utal, hogy az ÁVH-n ekkortájt más szempontok szerint kezdtek foglalkozni az üggyel, nekiláttak a szerepek konkretizálásához, és körvonalazódott a vádlottlista első
verziója (ami írásos formában nem maradt fenn).822 Ezt támasztja alá, hogy Kozmával ugyanekkor közölte kihallgatója: „Nézze, nekünk most már sietnünk kell a tárgyalással, nem húzhatjuk az időt, már csak az amerikaiak miatt sem.”823
Január 10–11-én minden gyanúsítottól részletes, ún. „összefoglaló” jegyzőkönyvet
vettek fel. (Rákosi ezekre hivatkozva tette fel kérdéseit 16-án.) Egy január 12-én kelt jelentésében pedig az ÁVH már javaslatot is tett a főtárgyalás vádlottjainak névsorára, valamint az
ügyész és a törvényszéki elnök személyére nézve.824 A vádlottak sorában itt már nem szerepel
Kozma, és valóban, a mérnök utólagos beszámolója szerint január 14-én ismét változott a
státusza: közölték vele, hogy mégsem lesz vádlott.825
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Mivel Rákosi kérdései 16-áról származnak, az tűnik a legvalószínűbbnek, hogy az
ÁVH az összefoglaló jegyzőkönyveket és a tárgyalási javaslatot január 15. körül juttatta el a
pártfőtitkárnak. Ez éppen egy hónappal követi az ügyről készített előző összegző jelentést. Az
összefoglaló jegyzőkönyvek és a tárgyalási javaslat gyors egymásutánban (január 10–11–12.)
készült el pár nappal 15-e előtt, ami arra utal, hogy a Hatóság határidőre dolgozott. Ebből arra
lehet következtetni, hogy a pártvezetés (minden bizonnyal maga Rákosi) a december 15-i jelentés alapján egy hónapos határidőt adott a Hatóságnak, hogy konkretizálja a vallomásokat és
javaslatot tegyen a tárgyalásra.
Hogy január közepe mérföldkő volt az ügyben, az – Kozma újabb „szerepváltozásán”
kívül – abból is látszik, hogy január 16–17-én minden gyanúsítottról kihallgatási tervet készítettek az ÁVH-n. Az ügy tehát újabb stádiumba jutott: ekkor már a végleges, nyilvánosság elé
tárásra alkalmas tárgyalási anyag (gyanúsítotti- és tanúvallomások, bírói kérdések stb.) kidolgozása és egységesítése volt a feladat. A bírósági eljárás megkezdéséig (február 17.) alig egy
hónap volt már csak hátra.
Ezek alapján az ügy alakulása a következőképpen vázolható fel: az 1949. december
15-i összefoglaló elkészültekor (azaz a külföldiek letartóztatását követően kb. egy hónappal)
az addig rendelkezésre álló adatok alapján előzetes döntés született legfelső szinten arról,
hogy az ügyben potenciálisan nyilvános kirakatper rendezhető az angol és amerikai vádlott
részvételével. Mivel azonban maga az ÁVH is jelezte az összefoglalóban, hogy időre van még
szüksége, a végső döntést Rákosi csak annak függvényében kívánta meghozni, hogy a következő (újabb) egy hónap leforgása alatt milyen „minőségű” anyagot tud prezentálni a Hatóság.
Ekkor intenzív, célorientált munka kezdődött az ÁVH-n („most már sietnünk kell”). Január
15–16-án Rákosi kielégítőnek találta az addigra elkészített jegyzőkönyveket, és kiadta a végleges utasítást a tárgyalás részletes előkészítésére, emellett megtette a szükséges lépéseket,
hogy immár az amerikaiakat is tájékoztassa a készülő perről.
A vizsgálatot tehát három, nagyjából egy hónapos szakaszra lehet osztani:
1. 1949. november 18 – december 15. (alapkérdések tisztázása)
2. 1949. december 15 – 1950. január 16. (perhez alkalmas jegyzőkönyvek felvétele)
3. 1950. január 16 – február 17. (tárgyalás részletes előkészítése, vallomások összecsiszolása),
amelyekben a fordulópontokat a fentiek szerint lehet azonosítani az ÁVH jelentései, Rákosi
iratai és a Kozma László által közölt „szerepcserék” egybevetésével.
Rákosi 1949 decemberére már vélhetőleg teljes mértékben tisztában volt azzal, hogy
milyen potenciális politikai előnyök származhatnak a két külföldi részvételével megrendezett
195

perből. A várt haszon reményében nyilván „megérte” december közepén további haladékot
adni az ÁVH-nak az amerikai és brit diplomáciai fenyegetések és retorziók ellenére. A diplomáciai nyomás miatt azonban akármeddig nem lehetett – Kozma kihallgatójának szavával –
„húzni” az ügyet, ezért kaphatott a Hatóság csak egy hónapos határidőt Rákositól.

4.) Rákosi szerepe a tárgyalás konkrét előkészítésében
A levéltári iratok azt is elárulják, hogy Rákosi Mátyás – a korábbi nagy perekhez hasonlóan –
nem csupán a vizsgálat menetébe folyt bele, hanem a vizsgálat érdemi részének lezárulta után
a nyilvános tárgyalás gyakorlati előkészítésébe is, kezdve a bíróság előtt elmondandó jegyzőkönyvi részektől a tárgyalás levezénylésének gyakorlati részleteiig.
1950. február 2-án Rákosi bő egy oldal terjedelmű, aprólékos utasítást adott ki, miszerint „II. 5. [...] estig el kell készíteni a tárgyalás pontos menetrendjét [...] A vádirat II. 7-re
legyen készen.”826 Ebben a pártfőtitkár meghatározta, hogy minek kell feltétlenül szerepelnie
a tárgyalási tervben és a vádiratban.
A tervre vonatkozóan Rákosi előírta, hogy annak tartalmaznia kell a tárgyaláson részt
vevő bírók, ügyész, védők, tanúk, szakértők stb. neveit, illetve a tanúk esetében azt is, hogy
kit mire nézve kell kihallgatni a bíróságon. Kiemelendő, hogy Rákosi a tervvel kapcsolatban a
már „jól bevált” korábbi példákra hivatkozik: „lehetőleg óránként megállapítva a tárgyalás
pontos menetrendje, úgy, ahogy a Rajk-perben és a Mindszenty-perben is volt.” A főtitkár a
technikai lebonyolításra vonatkozóan is tervet kért, előrebocsájtva, hogy „hangfelvétel legyen,
de nem közvetítés. Film nem, fényképezés úgy, mint a Rajk-pernél.” A per sikeréért való aggodalom érződik abból az utasításból, hogy „feltétlenül előzőleg meggyőződni szembesítésekkel arról, hogy a vádlottak nem vonják-e vissza vallomásukat. Hangosfilm-felvétel stb.,
minden olyan tényezőt igénybe venni, ami ezt biztosítja.”
A vádirattal kapcsolatban Rákosi előírta, hogy ki hányadrendű vádlott legyen, illetve
néhány különösen fontosnak ítélt tartalmi elemet is kikötött: „a vádiratban pontos adatokkal
és dátumokkal legyen benne, hogy mióta kém Vogeler és Sanders, milyen iskolát végeztek
[…] stb.” Figyelemre méltó a követségek kémkedésével foglalkozó utasítása: „a vádiratban is
ne legyen benne, hogy a követség tagjai között is vannak kémek.” Az eredeti gépelt verzióban
„is” szerepel. Rákosi utólag kézzel áthúzta az „is” szót és „ne”-t írt a sor fölé. Ez a részlet arra
utal, hogy a követségek megvádolásának kérdése különösen aktívan foglalkoztatta a párt főtitkárát. Mindenesetre a végleges vádiratban – a rendelkezésnek megfelelően – valóban nem
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szerepel kifejezetten ez a kitétel, itt még csak a követségek „felhasználásáról” esik szó mindkét nyugati vádlott kémkedése esetében. A követségeken működő kémekre csak „spontán”
módon, a bírói kérdések nyomán derül majd fény a nyilvános tárgyaláson.
Az ÁVH természetesen határidőre el is készítette az utasításban foglalt dokumentumokat. A már publikált „Javaslat a Standard-ügy tárgyalásával kapcsolatban”827 az imént bemutatott február 2-i Rákosi-utasításban igényelt irat. Ez kijelöli a tárgyalás összes résztvevőjét
az ügyésztől kezdve a bírón át az ügyvédekig, és meghatározza a tárgyalás pontos időbeosztását (megszabva a bírói kérdések, vád-és védőbeszédek, illetve az utolsó szó jogán való felszólalások időtartamát, Rákosi előírásának pontosan megfelelve.)
Rákosi külön figyelmet szentelt a bíróság által felteendő kérdéseknek, hiszen Vogeler,
Sanders és Radó kérdéseihez kétoldalas kiegészítést fűzött.828 Ezekből kirajzolódik, hogy Rákosi Mátyás mely témákat ítélte a leglényegesebbnek. „Vogeler kérdéseihez: [...] 5. Feltétlenül közölje, hogy Bécsbe való küldése az amerikai vezérkar hozzájárulásával és
jóváhagyásával történt. [...] 7. Fel kell tenni neki a kérdést arra, hogy saját vallomása szerint a
legtöbb (nem minden) külföldre utazó amerikai előzőleg kap kémfeladatokat [...]” Mint láttuk,
a vádiratban még nem volt szabad szerepeltetni a követségek kémkedésének ügyét, azonban
bírói kérdés formájában mindenképpen biztosítani kellett ezen alapvető fontosságú elem jelenlétét: „8. Feltétlenül külön kérdés formájában felvilágosítást kérni a követségek kémmunkájáról általában és a budapesti amerikai követségről külön.” A vállalatok sem maradhattak
ki: „9. Ugyancsak kérdés útján megállapítani, hogy a Magyarországon működő amerikai vállalatok kivétel nélkül felderítéssel foglalkoztak.” Sandersnek az angol követségre és vállalatokra nézve Vogeleréhez hasonló kérdéseket rendelt Rákosi.
A vádirat is elkészült a határidő előtt, hiszen február 6-i dátummal Rákosi már javításokat is eszközölt a szövegen (pl. a bonyolultabb megfogalmazások helyett a „szabotázs” szó
használatát írta elő.)829 „Elkészülés után egy példányt azonnal kérünk Rákosi elvtárs titkárságára” – szól a vádirat-módosításokat lezáró, aláhúzott rendelkezés, ami újfent egyértelműen
bizonyítja a pártfőtitkár kiemelt figyelmét és közvetlen irányító szerepét, valamint az ügy prioritását.
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B) Adalékok Rákosi Standard-perrel kapcsolatos szempontrendszerének értékeléséhez
Rákosi Standard-perrel kapcsolatos céljainak és szempontjainak feltárásához szükséges még
néhány olyan tényezőnek a vizsgálata, amelyek fontos segítséget nyújtanak a megfelelő következtetések levonásához. Ezen elemek egy része azonban már nem a per előkészítéséhez
kapcsolódik, a tárgyalás közben vagy annak lezárulta után merültek fel. Bár a jelen dolgozat
alapvetően a per előzményeivel és előkészítésével foglalkozik, a per megrendezésével kapcsolatos célok feltárása szintén fontos célkitűzései közé tartozik. Éppen ezért ebben a pontban
olyan események illetve tényezők is helyet kapnak, amelyek a per céljaira vonatkozóan információértékkel bírnak, de már a tárgyalás utáni időszakhoz köthetők.

1.) Rákosi találkozója Davis követtel
Az 1950. január 19-i, Davis amerikai követ és Rákosi között lezajlott találkozóról szóló amerikai feljegyzés830 kiváló betekintést nyújt a magyar pártvezér Standard-üggyel kapcsolatos
szempontrendszerébe.
Amikor megérkezése után Davis jelezte, hogy jövetelének tárgya a Vogeler-ügy, Rákosi hosszú monológba831 kezdett. Elmondta, van tapasztalata a nemzetközi kapcsolatok terén
és teljesen megérti, hogy az USA-nak, mint nagyhatalomnak szüksége van arra, hogy mindenhol legyenek kémei, azonban belátható, hogy ugyanilyen természetes, Magyarország viszont mindent megtesz e kémek tevékenységének megakadályozására. A pártfőtitkár szerint
eddig Amerika eléggé ügyetlen kémeket küldött ide – állítólag emiatt korábban panaszkodott
is Chapinnek,832 – most azonban Vogeler személyében egy igen jó képességű, képzett katonát833 küldtek. A magyar kormány eddig meglehetősen engedékeny volt az amerikai kémekkel, most viszont úgy érezte, ez nem mehet így a végtelenségig. Vogelerrel egy
„nagyformátumú kémet” fogtak és teljesen meggyőző bizonyítékaik vannak. Rákosi hozzátette, hogy „ő maga ugyan nem olvasta a dokumentumokat”, de az igazságügy-miniszter és a
belügyminiszter biztosította erről.834 Szerinte a magyar konzulátusok bezáratása csak megerősíti, hogy Vogeler tényleg nagyformátumú kém. Elmondta, „teljesen tisztában volt vele, hogy
az amerikaiak nagy lármát fognak kelteni Vogeler miatt”. Hozzátette: „bár Magyarország
830
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Davis jelentésében megjegyezte, „Rákosinak olyan a beszédstílusa, hogy nehezen lehet őt félbeszakítani.”
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Selden Chapin korábbi budapesti amerikai követ, Davis elődje, aki a Mindszenty-ügy miatt kényszerült távozni Magyarországról.
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Davis jelentése szerint Rákosi itt sietve hozzátette: „Legalábbis Vogeler azt állítja magáról, hogy katona.”
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állított össze az általa hiányolt vagy számára nem világos jegyzőkönyvi részekhez kapcsolódóan… Az említett
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csak egy kis ország a hatalmas Szovjetunió árnyékában, az USA pedig nagy,” Amerika mégsem gondolhatja, hogy ilyen agresszív eszközökkel meghátrálásra kényszerítheti a magyar
kormányt, amikor annak álláspontja teljes mértékben megalapozott.
A kis ország–nagy ország szimbolikára később is visszatért Rákosi: Magyarország kis
ország, mondta, ezért semmi oka nincs rá, hogy kémvádakkal ellenszegüljön egy nagy országnak, ha azok nem teljes mértékben megalapozottak.
Amikor Davis kifejezte meggyőződését, hogy Vogeler ártatlan, legalábbis egyetlen
amerikai kormányszerv számára sem kémkedett, Rákosi azzal replikázott, hogy elhiszi, hogy
a követ részéről ez egy őszinte kijelentés volt. „Diplomáciai tanulmányaiból” azonban ismeri
azt a követségi alapszabályt, hogy a követet olyan helyzetben kell tartani, hogy bármikor
őszintén kijelenthesse, nem tud a beosztottai által végzett kémtevékenységről. Burkolt fenyegetésként is értékelhető módon felszólította Davist, hogy csak várja ki a tárgyalást, és meglátja, beosztottai is érintettek a kémkedésben.
A pártfőtitkár ezt az alkalmat ragadta meg, hogy tájékoztassa a követet, hogy Vogeler
ügyében nyilvános tárgyalás lesz. Bár a magyar törvények zárt tárgyalást is lehetővé tesznek,
ő maga „tanácsolta” az igazságügy-miniszternek a nyílt tárgyalást, hogy az egész világ meggyőződhessen a magyar álláspont helyességéről. A tárgyalás dátumáról egyelőre nem tudott
felvilágosítást adni, hiszen „a hatóságoknak sok idejébe telik egy ügy előkészítése, ha alapos
munkát akarnak végezni.”
Az interjút követő távirati gyorsértékelés tanúsága szerint Davis követ úgy látta, Rákosi „valóban őszintén hiszi, hogy Vogeler kémkedett, és meg van győződve róla, hogy ezt be is
tudják bizonyítani.”835

2.) Rákosi beszéde a KV előtt
Rákosi az MDP KV 1950. február 10-i ülésén tartott beszédében részletesen foglalkozott a
Standard-üggyel is.836 Itt részben hasonló érveket sorakoztatott fel, mint a Davis követtel való
találkozáskor, azonban mondandója számos új elemmel is kiegészült:
„Új konfliktusunk támadt az Egyesült Államokkal és Angliával, miután a Standardgyárban sikerült leleplezni és ártalmatlanná tenni egy jelentős kém- és szabotálóbandát [...] Az Egyesült Államok imperialistái, akik nem felejtették el azt a vereséget,
melyet számukra a Rajk-banda leleplezése jelentett, elkeseredett dühvel feleltek erre a
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leleplezésre. [...] bezárták az Egyesült Államokban levő két magyar konzulátust, azonkívül fenyegetésekkel igyekeztek kémüket megmenteni. Az csak természetes, hogy az
angol, úgynevezett munkáskormány [...] csatlakozott ehhez az akcióhoz.
Miről van itt szó? Az amerikai imperialisták [...] nem tagadják, hogy a világ
legnagyobb kémhálózatát tartják fenn. [...] Ezeket a kémeket az Egyesült Államok
kormánya az új világháborús hadsereg előőrseinek, előkészítőinek tekinti, és ha közülük egy-egy horogra kerül, természetesen a megmentésükre siet. Az ilyen mentőexpedícióknak többek közt az a célja, hogy lelket öntsön világszerte, így hazánkban is, az
angol-amerikai kémekbe, hogy megmutassa nekik, hogy az Egyesült Államok nem
hagyja őket cserben.
Mi tehát megértjük, hogy az amerikai sajtó és az amerikai kormány minden
egyes kémének segítségére siet. De megvetéssel utasítjuk el azt az álláspontot, hogy
amerikai vagy angol kémek ártalmatlanná tétele a szabadságjogok megsértése, vagy a
demokrácián ejtett sérelem. [...]
Mi azelőtt népünknek ez aljas és veszélyes ellenségeivel szemben [...] meglehetősen elnézőek voltunk, nem egyszer futni hagytuk őket, vagy megelégedtünk a kiutasításukkal. Most azonban az Egyesült Államok kormánya az emberi jogokra és
szabadságjogokra hivatkozva már nem kevesebbet követel tőlünk, mint hogy tűrjük
nyugodtan és megtorlás nélkül kémei garázdálkodását. [...] népünk, szabadságunk és
demokráciánk jogos érdekeinek védelmében semmiféle fenyegetés bennünket meg nem
gátol.
Gondoskodni kívánunk arról, hogy azok a gentlemanek, akik amerikai-angol,
vagy egyéb megbízóik utasítására Magyarországon kémkednek, ezt a mesterséget ne
találják olyan veszélytelennek és könnyűnek, mint régente, és ha horogra kerülnek,
megkapják érte [...] a szigorú büntetést [...]
Mi egyébként megértjük az angol-amerikai sajtó, a hivatalos körök dühkitöréseit és hisztérikus megnyilvánulásait. Ez a kémügy - a Rajk-perhez hasonlóan - az imperialisták gépezetének egy nem eléggé ismert részét világítja meg, az amerikai
militarizmus és állami bürokrácia összefonódását a hadiiparral [...]Lenin már 1917ben rámutatott arra, hogy »Anglia is, Amerika is, [...] egészen elmerültek a szennyes
és véres [...] mindent maguk alá gyűrő, mindent elnyomó bürokratikus-militarista intézmények mocsarában.« Az amerikai bürokratikus, militarista intézmények szennyes
mocsarát tükrözi vissza – mint egy cseppben a tengert – ez a Standard-ügy. Ezért, ismétlem, mi megértjük a hisztéria és a düh kitörését.
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Mi békés, szocializmusunkat építő kis ország vagyunk, és semmi örömünk nincs
abban, hogy hol Tito-banditák miatt, hol az angol-amerikai agresszióval és kémkedéssel kapcsolatban vannak konfliktusaink. Mi ezeket a konfliktusokat nem keressük, de
szembenézünk velük. És ha az Amerikai Egyesült Államok vagy Anglia azt hiszi, hogy
fenyegetéssel vagy nyomással szabad garázdálkodást biztosíthat nálunk kémeinek, akkor tapasztalni fogja, hogy tévedett.”

3.) A Szabad Nép vezércikke
Az ítélethirdetés másnapján megjelenő Szabad Nép vezércikke („A kémek és megbízóik”
címmel) majdnem pontról-pontra követte Rákosi KV-beszédének tartalmi elemeit.837 A cikk
jelentőségét az adja, hogy a lap az MDP központi újságja, ezért a tárgyalást értékelő vezércikk
a pártvezetés hivatalos álláspontjának tekinthető.
A Szabad Nép szerint a Standard-ügy tárgyalása bizonyította be a nagyvilág nyilvánossága előtt, hogy az USA nagy hírszerző szervezetet tart fenn: „bebizonyosodott, hogy az
Amerikai Egyesült Államok vezérkara az egész világot behálózó hatalmas kémszervezetet tart
fenn, s ebben nagy szerepet játszanak az amerikaiak gazdasági vállalatai és diplomáciai képviseletei.” Emlékezetes, hogy Rákosi a KV-ülésen még csak annyit mondott: „az amerikai
imperialisták sem tagadják […], hogy a világ legnagyobb kémhálózatát tartják fenn.” (Kiemelés: Sz. A.) Ezt a „feltevést” a központi pártlap szerint tehát a Standard-per után bizonyított
tényként lehet kezelni. A vezércikk állítása abból a szempontból helytálló, hogy valóban ez
volt az első olyan, nagy nyilvánosság előtt zajló per Európában, ahol maguk az elfogott angolszász „kémek” vallottak állítólagos hírszerző megbízatásukról, valamint országaik felderítő szerveiről.
A cikk ismét kitér a „kis ország‒nagy ország” ellentétpárra: „az amerikai kormány
egész magatartásán meglátszik: hozzászokott ahhoz, hogy kisebb országok kormányainak
parancsolgasson.”
Azon kívül, hogy tematikája pontosan követi Rákosi KV előtt elmondott beszédét, a
cikk több idézetet is közöl a pártfőtitkár által elmondottakból. Egyetlen lényeges különbség a
beszéd és a cikk között, hogy utóbbi részletesen foglalkozik Vogeler és Sanders magyar segítőinek körével, „a díszes koszorúval” (a jobboldali szociáldemokrata, a trockista, a pap, a fasiszta és a bárónő).
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A Szabad Nép írása a Rákosi-beszédnél is erőteljesebb fenyegetéssel zárul: „a tárgyalás, az ítélet figyelmeztetés az Amerikai Egyesült Államok és Anglia hivatalos körei felé,
hogy a magyar nép nem fogja tűrni ellenséges kémek és kártevők garázdálkodását.”
Figyelemre méltó a lap ugyanezen számában olvasható, „A dolgozó nép ítélkezik
Geigerék felett...” című írás is, amely a Standard és más gyárak dolgozóinak szájába adva
közöl gyűlölködő kommentárokat. Ezek közül kitűnik az a harcias megnyilatkozás, miszerint
„erősek vagyunk, ezért tudtunk most lecsapni rájuk ‒ és lecsapunk mindenkire, aki ellenünk
emeli fel a kezét.”

4.) Rákosi Zala megyei beszédei
Rákosi Mátyás 1950. február 20‒21-én, azaz az ítélethirdetés napján is zalai körúton vett
részt, amelyen több beszédet tartott. Ezeken természetesen szóba került az éppen folyó, aktuális ügy, a Standard-per is. Ezen előadások azért fontosak, mert általuk bepillantást nyerhetünk
abba, hogy maga a pártvezér mit tartott fontosnak kiemelni az ügy kapcsán közvetlenül annak
„csúcspontján”.
1950. február 20-án Rákosi a következőket mondta az ügyről Zalaegerszegen:
„Mi majd igyekszünk résen lenni, ha az imperialisták túl előre merészkednek, a körmükre koppintunk. Most megint folyik egy per, melyből láthatjuk, hogy milyenek is a
mi ellenségeink, hogyan fognak össze az amerikai imperialisták, a magyar volt gyárosok, földbirtokosok, arisztokraták, de a népi demokrácia sem alszik és a kellő pillanatban nyakoncsípi őket és leleplezzük, hogy ártalmatlanná tegyük őket; hanem a dolgozó
népben el ne aludjon az éberség és résen legyen az ellenséggel szemben és lássa, hogy
mik az ellenség tervei, azon törik a fejüket, hogy hol van az a gyár, vasút, amit le lehetne bombázni, mint ahogy tették a második világháború idején.”838
Másnap Nagykanizsán a következők hangzottak el az üggyel kapcsolatban:
„[…] résen kell lenni. A magyar népi demokrátikus erők havonta kaptunk oktató leckét arról, hogy az ellenség hogyan dolgozik. Most folyik a budapesti kémek pöre,
azoknak a gyárigazgatóknak, nagybirtokosoknak, bankároknak, bárónőknek, akik az
amerikai kémekkel együtt azon dolgoztak, hogy az országnak gazdasági életét megbénítsák, nagy károkat okozzanak és a jövendő háború céljaira kijelöljék a bombázandó
gyárakat stb. Mi persze résen vagyunk és nyakon csípjük őket és ma délben kaptam telefonértesítést Budapestről, hogy az ítélet példás. Két halálos ítélet van, az amerikai
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kém 15 évet kapott, az angol kém 13 évet, Justh prépost 10 évet, másik gyárigazgató
10 évet és bárónő is megkapta a maga 5 esztendejét, hogy gondolkozhasson rajta,
hogy helyes-e amerikai kémeknek segíteni. […]
Ezeket a Standard igazgatókat, akiket fel fogunk húzni, kérdeztük, hogy a drót miért
csupa rozsda, míg Budapestről Moszkvába [ér], most a tárgyaláson megmondták,
hogy becsaptak bennünket jobbról és balról és tanulni kell ebből és nyitva kell tartani
a szemünket. Egy éven belül úgyis kiderítjük, hogy ki dolgozik ott az ellenség kezére,
és mindig azt mondom, hogy a demokrácia malmai lassan őrölnek, de őrölnek.”839
Ugyanaznap Nován is említést tett Rákosi a Standard-perről:
„[…] az ellenség azon töri a fejét, ha normális szellemi harcban, az eszmék összeütköztetésében nem tudja feltartóztatni a szocializmus, a demokrácia haladását, akkor
[…] háború kirobbantásával akarja visszafordítani az idő kerekét, és ezért fegyverkeznek annyira és ezért küldenek annyi kémet, meg szabotálót a népi demokráciák országaiba. Látják, éppen most ezekben a napokban folyik ezeknek a gyárigazgatóknak,
amerikai kémeknek a pere, és ebből kiderül, hogy az amerikaiak mindent megtettek,
hogy az országnak a lehető legnagyobb károkat okozzák, ide küldték a legjobb kémeiket, hogy kikémleljék, melyek azok a vasutak, gyárak, amelyeket a legjobb lesz a következő háborúban levegőből lebombázni, de a népi demokrácia nem alszik és ezeket a
kémeket időnként fülöncsípi és megmutatja a népnek, hogy tanuljon rajta, ezek a kémek olyan nagy cápák, akik az amerikai vezető rétegeknek közvetlen munkatársai, a
perbe az amerikai elnök neve is előfordult, de a külügyminiszteré, pénzügyminiszteré
is. Ezeken elverjük a port, hogy meglássák, a népi demokrácia nem enged magával kukoricázni. Ha nem fogjuk őket keményen, nem bírunk velük. Kapjuk egymás után a
jegyzékeket, fenyeget bennünket Amerika, Anglia és míg velünk van a béke tábora, addig nem félünk tőlük és elverjük a port rajtuk. Ez ellen remélem a magyar népnek nem
lesz kifogása.”840
Mint látható, a beszédekben hangsúlyosan szerepel az, hogy az MDP vezetése résen van, leleplezi a háború előkészítésén dolgozó angolszász kémeket és magyar segítőiket. Keményen
fellép ellenük, mert a „béketábor” támogatásával a Magyar Népköztársaság nem ijed meg
semmilyen ellenségtől, még az USA-tól és Angliától sem, hanem elbánik velük. Érdemes felidézni Rákosi szóhasználatát a kémekkel kapcsolatban: a párt „nyakoncsípi”, „fülöncsípi”
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Rákosi beszéde a nagykanizsai aktívaértekezleten; 1950. feb. 21. PIL 720. f. 7. ő. e. 1182, 1203.
Rákosi beszéde a novai aktívaértekezleten; 1950. feb. 21. PIL 720. f. 7. ő. e. 1206.
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őket, a „körmükre koppint”, „nem enged magával kukoricázni” és „elveri a port” az ellenségen.
Szintén stilisztikai szempontból érdemes megfigyelni, hogy milyen igét használ Rákosi a per halálraítéltjeivel kapcsolatban: „felhúzzuk” őket. Ebből a megjegyzésből egyszerre
sugárzik a könyörtelenség és a brutalitás, mintha nem is emberi lényekről beszélne Rákosi.
Azon már meg sem lepődik az olvasó, hogy a főtitkár a nyilvánosság előtt kész tényként kezeli Geiger és Radó kivégzését még jóval a fellebbviteli tárgyalás előtt...

5.) A követségi létszámcsökkentés és kiutasítások tervezése
Dokumentumok tanúskodnak róla, hogy a pert követő diplomáciai lépések (kiutasítások és
általános létszámcsökkentés követelése az angol és amerikai követségen, valamint a budapesti
British Council bezáratása – lásd a Bevezetést) gondos előzetes tervezés eredményeképpen
születtek meg, melyben Rákosi Mátyásnak szintén központi szerepe volt. Emlékezetes: Rákosi már 1950 januárjában közölte Davisszel, hogy számíthat saját diplomatái érintettségére.
Két külügyminisztériumi tisztviselő 1950. február 14-én feljegyzést készített Berei
Andor külügyi államtitkárnak, amelyben arról számolnak be, hogy nem sikerült az Országos
Levéltárban a régi külügyi anyagból kiemelni az angol és amerikai követség háború előtti
létszámára vonatkozó iratokat, mert az teljesen rendezetlen.841 Ugyanezen a napon kimutatás
készült Rákosi számára is, amely nyilván a fenti levéltári nehézségek eredményeképpen azzal
kezdődik, hogy „az Egyesült Államok és Nagy-Britannia követségeinek háború előtti létszámára vonatkozólag csak a diplomata karhoz tartozók 1938. évi adatai állanak jelenleg rendelkezésünkre.” A kimutatás összehasonlítja az 1938-as és az aktuális létszámokat, valamint
összeveti a washingtoni és londoni magyar követségek aktuális adatait a budapesti amerikai és
angol képviseletekével.842 Ez egyértelműen azt mutatja, hogy Rákosi és a magyar külügy már
legalább 3 nappal843 a tárgyalás kezdete előtt az angol és amerikai diplomaták kiutasítására,
valamint a két követség létszámának csökkentésére készült, amit aztán majd a tárgyalás „bizonyítékaival” támasztanak alá.
Rákosi Mátyás 1950. február 18-án táviratban tájékoztatta Sztálint az amerikai és angol követséggel szemben tervezett lépésekről és a kiküldendő jegyzék tartalmáról, hozzátéve,
hogy „ezt követő lépéseink az amerikai követség válaszától, illetve hallgatásától függnek.
841

Gergely és Popovics jelentése Bereinek, 1950. feb. 14. MOL XIX-J-1-k KÜM Adminisztratív iratok (a továbbiakban: Adm.) Nagy-Britannia 1945–64 5. d. 38. t.
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Feljegyzés, 1950. feb. 14. MOL M-KS-276. f. 65. cs. Rákosi-titkárság 215. ő. e. 30.
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A létszámok kigyűjtését célzó utasítás – azaz a kiutasításra vonatkozó elhatározás – nyilván még korábban
született.
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Hálásak lennénk, ha közölnék véleményüket.”844 A kiutasításokat tehát nem csupán előre eltervezték, hanem azok moszkvai engedélyeztetése is megtörtént már, mire a per tárgyalása
befejeződött.
Ilyen előzmények után nem csoda, hogy a magyar kormánynak a követségi létszámot
firtató első jegyzéke845 „bámulatosan” gyorsan, már február 23-án megszületett, amikor még
két nap sem telt el a Standard-ügy ítélethirdetése után.846

6.) A Standard-ügy csehszlovák szála
A történeti szakirodalom számos alkalommal foglalkozott azzal a kérdéssel, hogy Rákosi Mátyás felettébb aggódott amiatt, hogy országa milyen pozíciót foglal el Moszkva szemében a
többi „népi demokráciához” viszonyítva. (Ez természetesen főként az adott ország első emberének megítélésén múlt, Rákosi valójában a saját elismertségét féltette.) Az SZKP külügyi
osztályának referense, Zavolzsszkij például beszámolt arról, hogy budapesti tartózkodása idején a magyar pártvezetés „nyomatékkal és több ízben” érdeklődött nála, hogyan vélekednek
munkájukról Moszkvában.847 A sikerre éhes Rákosi a Rajk-per „eredményes” lezárása után
szinte küldetésének tekintette, hogy a magyar példa és tapasztalatok alapján a többi népköztársaságban is csapjanak le a párton belüli ellenségre, ezzel további presztízsnövekedést
okozva a magyar pártvezérnek. Pünkösti Árpád megfogalmazásában: „minden utóper a Rajkper igazságát, az ő zsenialitását igazolta.”848 E törekvésében Moszkva is támogatta Rákosi
Mátyást. Mivel az általa elvárt tisztogatás sokszor csak döcögve haladt, Rákosi sokszor elégedetlenségét fejezte ki a testvérpártok késlekedése miatt.
Az MDP főtitkára a magyar államvédelmi szervek által felvett terhelő vallomások átadásával segítette elő az általa szorgalmazott folyamatot. 1949 szeptemberében például levelet
küldött Klement Gottwaldnak a CSKP-ba beférkőzött ellenséges elemekről, mivel Prága addig „semmiféle intézkedést nem tett.”849 1950. március 9-én Zavolzsszkij előtt „leleplezte” a
csehszlovák és a lengyel párt több fontos személyiségét,850 és Prágával kapcsolatban külön
panaszkodott, hogy Gottwald „nem intézkedik”.851
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Közli: Rainer (1998) 112.
Jegyzék, 1950. feb. 23. MOL XIX-J-1-j KÜM TÜK USA 9. d. 26/b t.
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Az első jegyzék még csak „következtetések levonását” követelte mindkét követségtől a Standard-ügy „leleplezései” miatt, majd miután érdemi válasz nem érkezett, a következő magyar jegyzék már név szerint megnevezte a nemkívánatossá nyilvánított diplomatákat, követelte a képviseletek létszáma csökkentését, valamint a British
Council bezárását.
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Huszár, 2009 33.
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Pünkösti, 1996 267.
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Pünkösti, 1996 266.
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Pünkösti, 1996 267.
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A „csehszlovák szál” a Standard-ügyben is jelen volt. Szűcs Ernő áv. ezredes házkutatási anyagának fennmaradt leltára bizonyítja, hogy az ÁVH második embere és a csehszlovák
állambiztonság vezetői között részletes kétoldalú információcsere zajlott a felvidéki származású Radó Zoltán csehszlovákiai tevékenysége és kapcsolatai ügyében.852 Maguk a dokumentumok azonban nem maradtak fenn, és az egész információcsere eredménye kérdéses, mivel
Radó végleges jegyzőkönyvében nem esik szó csehszlovákiai kapcsolatairól.
Később a Rajk-ügy és az ahhoz köthető ügyek „túlhajtását” igyekeztek Szűcs Ernő és
csoportja számlájára írni.853 Nyilván ennek köszönhető, hogy a Koós Béláné Sós Vera, Szűcs
közvetlen adminisztratív beosztottja elleni vádpontok egyike az volt, hogy „tudomást szerzett
arról, hogy Szűcs – a felsőbb szervek kifejezett tilalma ellenére – kiadta a csehszlovák állambiztonsági szervek bratislavai osztályvezető-helyettese részére a Standard-ügy csehszlovák
tartalmú nyomozati anyagát. Szűcs utasítására [Koósné] kivonatot készített és megszervezte
és végrehajtotta az anyag átjuttatását.”854 Ez alapján felmerülhet az olvasóban annak lehetősége, hogy „a Standard-ügy csehszlovák vonatkozású anyagainak” (ami Szűcs leltárának ismeretében a Radóval kapcsolatos információkat jelenthette) engedély nélküli átadása is
hozzájárulhatott Rákosi Szűccsel szembeni bizalomvesztéséhez, a Szűcs elleni eljárás megindításához. A Rajk-ügy túlzott kiterjesztésének utólagos vádja (mivel Radó a Rajk-ügy egyik
mellékszálában került letartóztatásba, a vele kapcsolatos, Csehszlovákiába történő adatszolgáltatás is tekinthető a Rajk-ügy kiterjesztésének) általában Rákosi és Péter Gábor szerepének
elkendőzését szolgálta.855 Ebben az esetben azonban lehet valóságalapja annak, hogy Szűcs –
talán saját szovjet államvédelmi tiszti voltának túlértékelése folytán – valóban a magyar pártvezetés utasítása ellenében cselekedett. Ebben az időszakban ugyanis Rákosi kifejezetten neheztelt régi ellenfeleire, a csehszlovák vezetőkre a belső ellenség elleni harc elégtelensége
miatt.
Dokumentumok bizonyítják, hogy a Vogeler vallomásában szereplő cseh vonatkozású
adatok856 átadása előtt Rákosi levélben fordult Abakumov szovjet állambiztonsági miniszterhez: „Mielőtt továbbadnánk az anyagot a csehszlovák elvtársaknak, konzultálnunk kell
Makarov ezredessel. Kérem, utasítsa Makarovot, hogy amint tud, utazzon Prágából két napra
Budapestre.”857 Rákosi nyilván személyesen kívánta felhívni a szovjet állambiztonság prágai
852

Huszár, 2009 92–93.
Huszár, 2009 39.
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Huszár, 2009 142.
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Huszár, 2009 39.
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Vogeler 42 oldalas végleges jegyzőkönyve – Radóéval ellentétben – 4 oldal terjedelemben foglalkozik Csehszlovákiával is, ahol az ISEC helyi vállalatának ügyei miatt gyakran megfordult az amerikai.
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képviselőjének figyelmét az átadandó anyag jelentőségére, így akarván elejét venni annak,
hogy Vogeler vallomása a csehszlovák illetékesek kezében megfelelő következmények nélkül
elsikkad. Makarov korábban részt vett a Rajk-ügy vizsgálatában is,858 Rákosi ez alapján nyilván abban bízott, hogy komolyan fogja venni a Vogeler vallomása által feltárt belső ellenség
elleni harcot Csehszlovákiában.859
Ez a részlet rávilágít, hogyan állította Rákosi a Standard-ügyet is a többi népi demokráciával kapcsolatos presztízscéljai szolgálatába. Ezen kívül azonban szintén fontos tényező
az is, hogy a Dékán Istvánt érintő korábban ismertetett eset mellett a Standard-ügy a cseh vonatkozások révén potenciálisan egy második ponton is kapcsolódott a Szűcs Ernő elleni eljáráshoz.
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Rainer M., 1998 118.
Az eset további részletei nem ismertek, azonban az információátadás bizonyosan megtörtént, mert tudjuk,
hogy Alfréd Plocek – a prágai Standard alkalmazottja – és társai ellen Vogeler adatai alapján kezdtek eljárást
Csehszlovákiában. (A csehszlovák legfőbb ügyész helyettesének levele, 1966. szept. 8. BFL-Standard V-600/48,
154–155.) Vogeler is beszámol róla könyvében, hogy a tárgyalás után még kihallgatták csehszlovák kapcsolataira nézve. Vogeler, 1952 235.
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X. ÖSSZEGZÉS ÉS KONKLÚZIÓK

A háború előtt prosperáló, majd az 1939–45 közötti időszakban egyre szélsőségesebben kizsigerelt vállalat és annak vezetése a béke beköszöntével gyakorlatilag csodát vitt végbe. Leharcolt gépparkjával, szinte használhatatlan nyersanyagokkal dolgozva, sokszor betarthatatlan
rendelési feltételekkel és krónikus forgótőkehiánnyal viaskodva nemcsak sikerült talpon maradnia, hanem még fejlesztéseket is véghez tudott vinni. Tulajdonképpen ez a tény az alapja
az egész Standard-ügy kialakulásának: a Standard Villamossági Rt. 1949 végén is egy pénzügyi és technológiai szempontból is nagy értéket képviselő vállalat volt – ha nem így lett volna, sem a magyar vezetés, sem az amerikai tulajdonos nem tulajdonít neki akkora
jelentőséget, az állami kézbevétel sokkal egyszerűbb és gyorsabb folyamat lett volna.
A cég nehézségei a magyarországi államosítás előrehaladtával relatíve még súlyosbodtak is, hiszen mindenféle juttatásból előbb részesültek a már államosított vállalatok. Amikor
1948 elején az iparirányításban is visszafordíthatatlanná vált a kommunista hatalomátvétel, a
még megmaradt nyugati tulajdonú vállalatok sorsa végleg megpecsételődött. A Gerő-féle
„fojtogatási politika” a pénzügyi és belügyi eszközök együttes vagy elkülönített alkalmazásával kényszerítette térdre a különösen fontos vagy valamilyen szempontból kiszemelt nyugati
tőkeérdekeltségeket, bár tárgyalásos úton is születtek megegyezések. A Standard Rt. abban a
viszonylag szerencsés helyzetben volt, hogy a pártvezetés (akár szovjet utasításra) nem jelölte
ki a mindenképp és minél előbb „bedarálandó” vállalatok közé, mint pl. a MAORT-ot, amire
a kezdetek óta minden lehetséges eszközzel vadásztak. A szovjet jóvátételi panaszok soha
nem érték el azt a szintet, ami a Standardet csődbe vitte volna, a cég kétségbeejtő pénzügyi
helyzetén az utolsó pillanatban mindig segített egy-egy állami hitel.
Ez minden bizonnyal annak köszönhető, hogy a Standard Rt. nem pusztán értékes vállalat volt, hanem a keleti tömbben egyenesen egyedülálló az általa képviselt speciális iparág,
technika és a rendelkezésére álló amerikai technológiai források miatt. Mindez az államosítási
törekvések „élesedésekor” is megmutatkozott. 1948 tavaszától az MKP majd MDP döntésre
akarta vinni az államosítás kérdését a teljes magyar iparban, és kezdetben a Standard Rt-vel
szemben is a szokásos kommunista államosítási reflexek léptek működésbe. A cég különleges
jelentőségét mutatja, hogy a részvénytöbbség azonnali átadásáról szóló ultimátum és
„eladósítási manőver,” valamint más szervekkel összehangolt nagyszabású GRÜ-vizsgálat
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után a Gerő vezette gazdasági apparátus hajlandó volt visszakozni ahelyett, hogy a kétségtelenül rendelkezésre álló adminisztratív eszközökkel végleg letörte volna a gyár ellenállását. Az
ITT „atyja,” Sosthenes Behn nem volt hajlandó áron alul megválni sokmilliós magyarországi
befektetésétől. A magyar vezetés olyannyira értékesnek ítélte a Standard által képviselt technológiát, hogy beleegyezett egy Magyarországon és az egész keleti tömbben is egyedülálló
megoldásba. Az amerikai (részben katonai felhasználhatóságú) híradástechnikai licencek beáramlásáért cserébe az ISEC megtarthatta volna 100%-os tulajdonrészét a Standard Villamossági Rt-ben és két leányvállalatában. Mindezt akkor, amikor a Vasfüggönytől keletre egyetlen
más nyugati tulajdonú iparvállalat sem maradt.
A megegyezés jelentőségét jelzi, hogy maga Rákosi Mátyás hagyta azt jóvá, – sőt,
még finomított is a megegyezés szövegén, – neki viszont egy ilyen döntéshez minden bizonynyal a Kreml jóváhagyását is ki kellett kérnie. Magyar részről tehát a megállapodás a lehető
legmagasabb szintű támogatottsággal bírt.
Az ügyletben résztvevők személyes tragédiája, hogy az ISEC és a magyar kormány
között született megállapodás jócskán megelőzte a korát. A 3. világháborúra való felkészülés
légkörében ugyanis egy kelet–nyugati megállapodás, amely ráadásul haditechnikai szempontból is fontos cikkeket érint, eleve halálra volt ítélve. Ha meg is valósul a szerződés, egy–két
éven belül hasonló végkimenetele lett volna az ügynek, annyira gyökeresen eltértek a két fél
céljai. Az ITT/ISEC bármennyire szerette volna, nem tehette meg, hogy ne azonosuljon anyaországa nemzetbiztonsági szempontjaival. Az amerikai légierő hírszerzése vezetőjének természetesen igaza volt abban, hogy a megállapodás így vagy úgy a Kelet katonai potenciálját
fejlesztené, ráadásul egy olyan területen, ahol a Nyugat féltve őrzött előnyre tett szert – nem
véletlenül hivatkozott Radó is a katonai szempontokra, amikor a szerződés elősegítése mellett
érvelt feletteseinek. Háborús készülődés idején a katonaság szempontjai mindent felülírnak. A
meglepő tulajdonképpen az, hogy az USA Egyesített Vezérkari Főnökségében csak egy haderőnem vétózta meg azonnal a megállapodást, és nem az összes.
Külső szemlélők és a kort felületesen ismerők számára meglepő lehet, hogy nem „a
kommunisták,” hanem a „szabad világ” képviselői akadályozták meg egy kelet–nyugati
együttműködési javaslat megvalósulását. Ezen két okból sem kell meglepődni: a valóság az,
hogy egyrészt Nyugaton sem volt hiány a másik oldalt mániákusan, irracionálisan gyűlölő
személyiségekből, különösen a katonai vezetők között, másrészt pedig ennek a konkrét megegyezésnek az elutasításához elég volt mindenféle elvakultság nélkül, hideg fejjel végiggondolni a várható hatásokat, hogy az ember belássa, 1949-ben az Egyesült Államok számára ez
a szerződés nem lehet előnyös.
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A dokumentumok mindenesetre azt bizonyítják, hogy a magyar fél a szerződés aláírásának szándékát komolyan vette és az utolsó pillanatig bízott annak megvalósulásában: az
államosítási tervek végig a Standard magánkézben hagyásával számoltak, a Nehézipari Minisztériumban még Geiger, Vogeler és Sanders letartóztatása után is a szerződés aláírását latolgatták. Mindez annak ellenére így volt, hogy az államapparátusban voltak olyanok is (pl.
Karczag államtitkár), akik az egész folyamat során ellenségesen viszonyultak a Standard vezetőihez.
Az állambiztonsági szerveket egyelőre nem mozgósították a Standard ellen. Ugyan
tudunk róla, hogy a helyi szociáldemokrata pártszervezet és az üzemi bizottság elnöke ellen
koncentrált operatív munka folyt, de ez nem rendkívüli, hiszen a Standardben az MKP hagyományosan és közismerten gyenge volt az SZDP-vel szemben, ezt a „csorbát” mindenképpen ki kellet köszörülni. Azt is tudjuk, hogy az államvédelmi információgyűjtő tevékenység
már 1946 végén megkezdődött a Standarddel szemben, azonban ez egyrészt nem központi
utasításra folyt, másrészt olyan alacsony színvonalú és aktivitású volt, hogy ebben a korai
időszakban semmiképpen nem mutatható ki kiemelt érdeklődés a politikai rendőrség részéről
az üzem iránt. Teljesen mégsem lehet figyelmen kívül hagyni ezt a periódust, mert az államvédelem ipari részlegének Standardért felelős nyomozójában ezen időszak alatt kezdett kialakulni az a meggyőződés, – nem kis részben a kiépülőben lévő ügynökhálózat szélsőségesen
elfogult jelentéseinek köszönhetően – hogy a Standard vezetői közül gyakorlatilag mindenki
az imperialisták szekerét tolja, azaz ellenség. Ez azért fontos, mert az iratokból úgy tűnik,
hosszú ideig e nyomozó és ügynökeinek személyes „ügybuzgalma” volt az egyetlen tényező,
ami a Standard elleni munkát hajtotta.
Bár az idő előrehaladtával a gyári hálózat – a NiM Ellenőrzési Osztályának részvételével – egyre jobban kiépült, valamint az államvédelemnek sikerült Geiger környezetébe és a
Nádor utcai irodába is beférkőzni, tudjuk, hogy intenzívnek mondható tevékenység csak 1949
októberétől folyt a standardesekkel szemben, amikor az ÁVH kémelhárítóinak figyelmét felkeltette Robert Vogeler. Az eddigi elhárító munkát jellemző nehézségek azonban ekkor sem
tűntek el, mert a kémelhárító és az ipari részlegek együttműködése személyes ellentétek miatt
messze nem volt zökkenőmentes. A visszaemlékezésekből az is nyilvánvaló, hogy központi
utasítás továbbra sem volt egy Standard elleni ügy előkészítésére.
Geiger azonban megértette az „idők jeleit,” és a szerződés elhúzódó amerikai ratifikációja, valamint a gyáron belül kiépülő kommunista struktúra nyomása miatt elhatározta, hogy
disszidál. Hiába nyújtott ehhez Vogeler szervezési segítséget, a konspirációban nem jártas
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Geiger a folyamatos figyelésnek köszönhetően még a határ előtt lebukott. Fontos megjegyezni, hogy Geigert – egyelőre legalábbis – nem tartóztatták volna le, ha nem próbál disszidálni.
A vezérigazgató lefogásával fordulóponthoz érkezett az ügy. A hatóságokkal már egy
hónapja macska-egér játékot játszó Vogeler előtt is bizonyossá vált, hogy a megállapodást
Washingtonban elvetették, és mivel nem akart Geiger (valamint a MAORT-os Bannantine és
Ruedemann) sorsára jutni, maga is a gyors távozás mellett döntött, azonban ő is elszámította
magát: a határig már nem jutott el. Itt is fel kell hívni a figyelmet arra, hogy Vogelert csak
menekülési kísérlete miatt vették őrizetbe, az erre vonatkozó utasítás, ami Vogeler személyét
tekintve csakis Rákositól származhatott, enélkül nem született meg. Vogeler lefogása (és Geiger vallomásai) aztán elindították a letartóztatások lavináját, Sanders mellett a standardes vezetők egész sorát állították elő.
Ezen a ponton már biztos volt, hogy per készül, azonban az még nem, hogy pontosan
kik lesznek a vádlottak. Az amerikai és angol szerepeltetése nyilvános perben, ami a keleti
tömbben addig példa nélküli volt, egyet jelentett volna az ügy nemzetközi dimenzióinak jelentős kitágításával, ezért természetesen csak abban az esetben volt lehetséges, ha az ÁVH kellően meggyőző ügyet tud felmutatni. Erről Rákosi csak 1950 januárjában kapott számára is
teljesen megnyugtató visszajelzést, ekkor nyomban közölte is a per közeledtének tényét Davis
amerikai követtel.
Az ÁVH a vizsgálat során a Rajk-perben alkalmazott módszereinek továbbfejlesztett
változatát alkalmazta, a Hatóság színe-javának részvételével. A Standard-ügy kidolgozásának
hónapjaira esett az intézmény önálló hatósággá alakítása. Ez számos szervezeti változást vont
maga után, melyek közül legfontosabb az elkülönített vizsgálati apparátus felállítása. Az új
részleg (és az önálló ÁVH) első nagy ügye tehát a Standard-ügy lett. Az átszervezést az
ÁVH-ba delegált szovjet tanácsadók vezényelték le, akik a vizsgálati munkába is a legapróbb
részletekig belefolytak. Arra vonatkozóan azonban nincsenek adatok, hogy az ügy alapvető
irányát ők szabták volna meg. Kétségtelenül jelentős hatást gyakoroltak a vizsgálat menetére,
azonban szerepük a források alapján inkább technikai jellegű lehetett. A szovjet tisztek a magyar pártvezetés által meghatározott célok minél hatékonyabb eléréséhez szükséges módszereket és eljárásokat honosították meg a Standard-ügyben is, azonban a legfontosabb kérdések
nem dőlhettek el a Hatóság és a párt vezetőinek jóváhagyása nélkül. A folyamatok végső soron Rákosi Mátyás instrukciói alapján haladtak az ÁVH vezetőinek felügyelete mellett.
Rákosi Mátyás, a magyarországi perek fő konstruktőrének és irányítójának személyével eljutottunk a dolgozat talán legnagyobb kérdéséhez, nevezetesen ahhoz, hogy milyen poli-
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tikai célok vezérelték Rákosit abban, hogy a Standard-ügyből két angolszász vádlottat is felvonultató, nagyszabású nyilvános Amerika-ellenes pert kreáljon.
A történeti szakirodalomban felmerült, hogy a Standard-perre a vállalat államosításának igazolása miatt volt szükség.860 Ez az érv azért nem teljes mértékig meggyőző, mert tudjuk, sok vállalat államosítása teljes csendben zajlott le, ehhez nem kellett feltétlenül nyilvános
per, ráadásul külföldi vádlottakkal. Az államosítás igazolásának szükségessége is kérdéses.
Egyrészt a cég államosítása a per lezajlása előtt már 1,5 hónappal megtörtént. Másrészt a magyar közvélemény számára nem volt akkora horderejű téma a vállalat államosítása (különösen
a MAORT-per után), hogy pusztán a belső „közönség” okítása céljából kirakatper rendezése
lett volna indokolt. Azzal pedig a magyar kommunista vezetés is tisztában volt, hogy az államosított vállalat ellenértékét valamilyen formában mindenképpen ki kell majd fizetnie az
egykori tulajdonosoknak, a fizetési kötelezettséget a per nem törli el. Egy 1950. márciusi jelentés bizonyítja, hogy a magyar kormány is számolt a Standardért fizetendő kártérítéssel: az
„Amerikai Egyesült Államok által támasztható igények” címszó alatt a Standard Rt-ért térítendő dollárösszeg is szerepel.861
A MAORT esetében valóban igaz volt, hogy a per fő célja a vállalat megszerzése,
azonban nem szabad elfelejteni, hogy a MAORT-nak koncessziós szerződése volt a magyarországi kitermelésre, ezért valóban szükség volt perben kimutatni, hogy a cég megszegte a
szerződésben vállaltakat. Ezért hozta azt a határozatot az MDP PB, hogy a MAORT ügyében
bírósági eljárást kell lefolytatni, és ennek eredményeképpen ki kell mondatni a szabotázs által
okozott károk miatt a MAORT vagyonának elkobzását és a koncesszió megszűnését.862 „Az
ítélet után azonnal közölni kell az amerikai anyavállalattal, hogy a szerződésben foglalt megfelelő pont alapján a koncessziót felbontjuk” – határozta a Politikai Bizottság.863 A Standard
Rt. ügyében viszont ilyesmiről nem volt szó.
Mielőtt rátérnék a saját kutatásom alapján valószínűsített okok bemutatására, először
egy alapvető kérdést szükséges tisztázni: vajon Rákosi Mátyás saját kezdeményezése volt-e a
Standard-per megrendezése ebben a formában, vagy szovjet utasításra cselekedett a pártfőtitkár? Minden kétséget kizáróan ezt a kérdést sem lehet a rendelkezésre álló források alapján
megválaszolni. Az mindenesetre egyértelmű, hogy a Kremlnek nagyon jól jött az amerikai és
az angol „kém” budapesti nyilvános szereplése, mert Amerikában és Nyugat-Európában egyre
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Pécsi, 1989 142–143.
Összeállítás az USA által támasztható igényekről, 1950. márc. 2. MOL XIX-J-1-k KÜM Admin USA 194564 XX-198. tétel (51. d.) Hitelügyek, a magyar államadósság törlesztésével kapcsolatos ügyek 1950-64
862
Cseszka, 2004 28.
863
MDP PB ülés jkv, 1948. szept. 10. MOL M-KS 276. f. 53. cs. 9. ő. e.
861

212

nőtt a lebukott szovjet ügynökök száma (Alger Hiss,864 Valentyin Gubicsev,865 Judith
Coplon,866 Klaus Fuchs867 stb.), melynek ellensúlyozása végett nagy szükség volt a keleti
tömbben „leleplezett” amerikai és angol kémek felvonultatására. Mégis számos érv szól a per
szovjet kezdeményezése ellen. Tudjuk, hogy az ügy felgöngyölítésére vonatkozó utasítás nem
született meg Vogeler menekülési kísérlete előtt, az azonban igen valószínűtlennek tűnik,
hogy Sztálin csak Vogeler letartóztatása után adott volna utasítást az amerikai perben való
felhasználására. Ha lett volna ilyen szovjet szándék, véleményem szerint már jóval korábban
megszületik az utasítás, és Vogelert letartóztatják. Ezen kívül Vogeler vallomásának alapvető
elemei már lefogása után néhány nappal rendelkezésre álltak – ha a szovjetek kezdeményezték volna a per megrendezését, akkor Rákosi már jóval korábban bejelentette volna a pert.
További ellenérv, hogy kutatásokból tudjuk, Sztálin általában inkább mérsékletre intette és
igyekezett visszafogni Rákosit,868 nem valószínű, hogy éppen ő utasította volna nagyszabású
amerikai kémper megrendezésére. (Ez azonban nem zárja ki, hogy Rákosi saját ez irányú iniciatívájára Sztálin megadta az engedélyt, hiszen a fent tárgyalt ok miatt igen „jól jött” neki az
ügy.) Az is kérdésessé teszi a szovjet kezdeményezés lehetőségét, hogy az ügyre vonatkozó,
eltérő forrásokból származó nagyszámú dokumentum közül egyik sem tartalmaz még csak
halvány utalást sem erre nézve. Szembetűnő, hogy Kartasov tanácsadó Abakumovnak írt
1950. februári levele említést sem tesz a közelgő per előkészületeiről. Szovjet kezdeményezés
esetén a Sztálin‒Rákosi táviratváltásokban is valamilyen nyoma kellett volna, hogy maradjon
annak, hogy alapvetően orosz utasításról van szó. Ehelyett a témával foglalkozó táviratok
mindegyike Rákositól származik és az ő terveit taglalja a per utáni diplomáciai fejleményekkel kapcsolatban.
A szovjet utasítás lehetőségével ellentétben Rákosi kezdeményező szerepét több tényező is alátámasztja. Láttuk, az MDP főtitkára aktívan részt vett a vizsgálat alakításában,
csakúgy, mint a vádirat és a per technikai lebonyolításának előkészítésében. Sokat elárulnak a
Davis követtel való találkozásán elhangzottak, illetve a perrel foglalkozó beszédei is. Közös
ezekben az az igen határozott kiállás, amivel Rákosi az Egyesült Államok és Nagy-Britannia
„megrendszabályozásáról” beszél többes szám első személyben (ami alatt a „magyar kommunistákat” érti, akiknek természetesen ő a vezetője). „Elverjük a port rajtuk”, „nem félünk tő864

Amerikai állampolgár, 1936–47 között a State Department tisztviselője. (Haynes–Klehr, 2006 92–137.)
Szovjet állampolgárságú ENSZ-alkalmazott New Yorkban, Judith Coplonnal együtt bukott le 1949-ben.
(Haynes–Klehr, 2006 192–207.)
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lük” ‒ harsogja diadalmasan Rákosi, mintegy azt üzenve, hogy az általa vezetett Magyar
Népköztársaság a vezető angolszász hatalmakkal is eredményesen veszi fel a harcot, és föléjük is kerekedik. „Erősek vagyunk, lecsaptunk rájuk” ‒ írja az általa vezetett párt központi
napilapja. A Rákosi által több helyen használt „kis ország‒nagy ország” ellentétpár is saját
szerepének kihangsúlyozását szolgálja. Azzal, hogy az angolszászok elleni sikeres magyar
küzdelem leírásával egy szövegkörnyezetben felhívja a figyelmet Magyarország kis méreteire, kimondatlanul is azt üzeni: a kis országnak kivételesen jó kvalitású vezetője kell, hogy
legyen, különben nem lenne képes móresre tanítani a nagy országot.
Rákosi a per tartalmi elemeinek hangsúlyozásával is az általa vezetett párt és az Államvédelmi Hatóság eredményeit fényesíti: „Vogeler igen jó képességű, képzett katona” ‒
mondja Davisnek, éppen csak azt nem teszi hozzá „…és mégis nyakoncsíptük!” Beszédeiben
külön kiemeli, hogy a per szereplőinek összeköttetései voltak az USA legfelsőbb katonai és
politikai vezetésével (mely elem hangsúlyos szerepeltetésére saját maga adott utasítást), ami
egyértelműen tovább növeli per értékét és dicsőségét, mutatva, hogy Rákosi Mátyás a világ
legveszélyesebb militaristáival és imperialistáival is közvetlenül szembeszáll. „Ezek a kémek
olyan nagy cápák, akik az amerikai vezető rétegeknek közvetlen munkatársai” ‒ mondja
„nagy fogásáról” a pártfőtitkár.
Az amerikai és angol hírszerző tevékenység perbeli „leleplezése”, a Vogeler és
Sanders fogva tartása miatti angol‒amerikai megtorló intézkedések (konzulátusok bezárása,
utazási korlátozás, kereskedelmi tárgyalások felfüggesztése), valamint a per „következményei” (diplomaták kiutasítása, létszámcsökkentés követelése, a British Council bezáratása)
együttesen a pernek kifejezetten külügyi irányultságot adnak. Természetesen nem véletlen,
hogy Rákosi jó előre eltervezte a per „leleplezéseiből” fakadó ellenintézkedéseket: gondos
előkészítésük azt bizonyítja, hogy a stratégia központi elemeiként szolgáltak a célból, hogy
tovább erősítsék a képet, miszerint Rákosi vezetésével Magyarország a vezető nyugati hatalmakkal éles csatákat vív a nemzetközi porondon és rájuk kényszeríti akaratát.
Mindezek után csak egy kérdés marad: mi szüksége volt erre Rákosinak? Más népi
demokráciák példája mutatja, hogy a követségi létszámok leszállítását per nélkül is el lehet
érni,869 azt pedig a magyar példa is megmutatta korábban, hogy a kiutasításokhoz sem szükséges egy pert lefolytatni. Vogeler és Sanders későbbi szabadon engedésének feltételei870 sem
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Románia pl. egyszerűen nem adott vízumot az odaküldött diplomatáknak. Foreign Relations of the United
States 1949. Volume V. Eastern Europe; The Soviet Union, 1976 543–544.
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Vogeler szabadon engedésének (1951. ápr. 26.) feltételei: az Amerika Hangja magyar nyelvű adása frekvenciájának megváltoztatása, a Németország amerikai zónájába hurcolt magyar javak restitúciója, a megtorlásképpen bezáratott New York-i és clevelandi magyar konzulátusok újra megnyitása, magyarországi utazási korlátozás
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voltak olyan nagy ívűek, hogy teljesülésük csakis „túszejtés” útján lett volna remélhető. Vajon az ország lakosságának és pártbeli potenciális riválisainak akarta a Rajk-per után megmutatni, hogy nem csak a titóistákkal, hanem akár a legelvetemültebb angolszász kémekkel is
elbánik? Vagy az immár önálló hatósággá előlépett ÁVH tekintélyét akarta tovább „emelni”
azzal, hogy az önállósulás után elsőként egy a keleti tömbben egyedülálló per kidolgozását
bízta a Hatóságra? Esetleg minden eddiginél látványosabban kívánta bemutatni, hogy a különböző magyarországi „reakciós” erők képviselői milyen szövevényes hálózatba fonódva
működnek együtt az angolszászokkal a „demokrácia” eredményeinek aláaknázásában? E tényezők mind közrejátszhattak, de önmagukban nem olyan erőteljesek, hogy igazolták volna a
per megrendezését.
Az ÁVH irataiból tudjuk, hogy a per megrendezésére nem érkezett felső utasítás a
résztvevők menekülési kísérletének időpontjáig, azaz az eljárás nem volt tervszerűen előkészítve. Ha azonban rátekintünk a Hatóság által realizált eljárások sorára, az is világossá válik,
hogy a Standard-ügy tematikailag is teljesen kilóg a sorból: ebben az időben (egészen 1950
nyaráig) egyértelműen a Rajk-perhez kapcsolódó mellékszálak felgöngyölítése volt napirenden az Andrássy (Sztálin) út 60-ban. Ezek közé szinte idegen testként ékelődött be a Standard-ügy:
Per871

Ítéletek dátuma

Rajk

1949.09.24. / 1949.10.14.

Pálffy (Rajk-mellékper)

1949.10.10. / 1949.10.21.

Marschall (Rajk-mellékper)

1949.11.08. / 1949.12.19.

Deszkás (Rajk-mellékper)

1949.11.22. / 1950.01.23.

Standard

1950.02.21. / 1950.05.04.

Szebenyi (Rajk-mellékper)

1950.03.20. / 1950.05.20.

Vági (Rajk-mellékper)

1950.03.27. / 1950.05.20.

Mód és társai (Rajk-mellékper) 1950.06.13. / 1950.07.29.

feloldása amerikai állampolgárok számára. (Honvári, 2010) Sanderst végül ellenszolgáltatás nélkül engedték
szabadon (1953. aug. 18.), de a tárgyalásokon kezdetben felmerült magyar igények a következők voltak: a félbeszakított brit–magyar kereskedelmi és pénzügyi tárgyalások folytatása, a németországi és ausztriai magyar javak
restitúciója, az angliai magyar javak egyoldalú felhasználásának korlátozása. (Szörényi, 2006)
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A táblázat a következő internetes forrás alapján készült: Az államszocializmus kora ‒ Táblázatok ‒ Koncepciós perek 1949‒1956. http://allamszocializmus.lapunk.hu/tarhely/allamszocializmus/dokumentumok/perek3.pdf
(Letöltve: 2011.09.19.)
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Ez azt mutatja, hogy ha voltak is belpolitikai üzenetei a Standard-ügynek, nem ezek voltak az
elsődlegesek, ugyanis belpolitikailag az ÁVH számára ‒ és nyilván Rákosi számára is ‒ az
adott időszakban a Rajk-ügy maradványainak felszámolása volt a legfőbb prioritás. A Standard-ügy csakis valamilyen rendkívüli helyzet előállásának köszönhetően kerülhetett megrendezésre.
A fenti okfejtésből látható, hogy a Standard-ügyre és propagandájára Rákosi Mátyás
saját szerepének még a szokásosnál is nagyobb mértékű középpontba állítása és egy Magyarország valódi erejét és jelentőségét jócskán meghaladó amerikai- és angolellenes „leszámolás” víziója jellemezte. Ez arra enged következtetni, hogy a Standard-pert Rákosi valamilyen
okból különleges, személyes ügyként kezelte.
Ha ezen a ponton újra felidézzük azt a mozzanatot, hogy Rákosi személyesen engedélyezte a végül az amerikai vezérkari főnökök ellenállásán meghiúsult szerződéstervezetet az
ISEC-kel, sőt még javításokat is eszközölt annak szövegén, hirtelen értelmet nyerhet Rákosi
különös viszonyulása az ügyhöz. Álláspontom szerint a fent említett rendkívüli helyzet, ami
legfőképpen előidézte a Standard-per megrendezését Vogelerstül, Sandersestül, nem volt más,
mint az ISEC-szerződés kudarca. Vogeler menekülési kísérletekor vált végérvényesen egyértelművé, hogy a megállapodás nem fog megköttetni ‒ addig, mint láttuk, a pártvezetés végig
bízott a sikerben, és az ÁVH-t is visszatartotta attól, hogy a figyelésen kívül aktívan közbeavatkozzon. Amikor világossá vált a szerződés kudarca, Rákosi tarthatatlan helyzetbe került,
ugyanis beleegyezett egy, a Vasfüggöny mögött egyedülálló megállapodás megkötésébe, ‒ sőt
minden bizonnyal Moszkvánál is kijárta annak engedélyezését, ‒ azaz kitárulkozott a vezető
„imperialista” hatalom előtt, amely viszont rászedte őt. Az amerikaiakkal szembeni éberség
ilyen nagyfokú hiányát az állandóan Sztálin bizalmát elnyerni igyekvő és a többi népi demokratikus pártvezér közül kiemelkedni vágyó Rákosi egyszerűen nem engedhette meg magának.
Úgy érezte, magyarországi vezetői pozícióját csakis Sztálin jóakaratának folyamatos biztosítása mellett őrizheti meg, ebbe viszont ilyen fiaskók nem fértek bele. Világos volt tehát, hogy
valamit tenni kell a csorba kiköszörülése érdekében.
Rákosi a „legjobb védekezés a támadás” elvét választotta. Egy amerikai és egy angol
vádlott nyilvános meghurcolásával, valamint az angolszász imperializmus pellengérre állításával addig soha nem látott pert rendezett, melynek „óriási” jelentőségét úton-útfélen bizonygatni próbálta. Az USA és Anglia, valamint Magyarország egy súlycsoportba állításával
ugyan jócskán túllőtt a célon, azonban a fiaskót mindenképpen feledtetnie kellett: a pernek a
lehető legnagyobbat kellett szólnia. A per és rendezője elérte célját, sőt Rákosi a hátrányból
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előnyt kovácsolt. Ezután már nem csak a titóizmus elleni küzdelem élharcosának tekinthette
magát (lásd Rajk-per), hanem az angolszász imperializmus megregulázójának jelmezében is
tetszeleghetett.
A per megrendezéséről szóló döntés meghozatalát megkönnyíthették a fent említett és
kétségtelenül létező „járulékos” előnyök, mint pl. a „mesterkémek” szabadon engedéséért
követelhető nyugati engedmények vagy az ügy belföldi propaganda-hatása. (ÁVHdokumentumok igazolják, hogy ez utóbbival a vádlottak kiválasztásakor egyértelműen számoltak, ld. az arisztokrata Dőry szerepe, illetve Radó „állami funkcionárius egyben pártkáder
is, aki az ügynek befelé súlyt ad”.) Ezek funkciója azonban a fő cél mellett csak másodlagos
volt.
Ilyen értelemben maga a Standard Villamossági Rt. is másodlagos szerepet játszott a
perben, mivel a fő cél nem a vállalattal volt kapcsolatos. Éppen ezért véleményem szerint nem
indokolt a Standard-ügyet az ún. „gazdasági perek” között számon tartani – már amennyiben
e kategóriát úgy definiáljuk, hogy az ide tartozó perek fő célja gazdasági jellegű volt. (Talán a
„külpolitikai per” kategória közelebb járna az igazsághoz, ebbe azonban csupán ez az egy ügy
tartozna.) A Standard-ügy legfeljebb formailag, tematikai szempontból volt gazdasági per,
célját tekintve nem. A Standard Rt. mindössze a per üzenetének vivőanyagául szolgált. E Rákosi személyes sorsát befolyásoló játszma eredetileg ugyan a Standard Rt. jövőjének problematikájából indult ki, a későbbiekben azonban a vállalat az eseményeknek pusztán díszletévé,
a vádlottak pedig csupán statisztáivá váltak.
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1. Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára, Budapest (ÁBTL)
2.1 A volt Zárt irattár levéltári anyaga
I. Rajk-ügy
I/1-e
Rajk László és társai
I/25-a Cseresnyés Sándor
III. SZDP-ügy
III/15-c Piller Gyula és társai
III/36-e SZDP ügyben internált, rehabilitált személyek A–B
III/36-é SZDP ügyben internált, rehabilitált személyek C–F
V. Szücs-ügy
V/4
Vándor Ferenc, Bolgár Pál, Radványi Dezső
VI. Péter-ügy
VI/1
Péter Gábor és társai
VII. Egyéb ügyek
VII/13-b Jacobson
XIV. 1969-1971 között tudományos kutatás kapcsán készült jelentések, kimutatások,
belügyi értékelések
XIV/4/1 Jelentés a Standard-ügy értékeléséről
XIV/4/5 Kimutatás a Standard-ügyben keletkezett dossziék számáról, tartalmáról
2.8 Személyzeti, munkaügyi és pénzügyi iratok
2.8.1 Állambiztonsági szervek nyílt állományú alkalmazottainak iratai
2.8.1
BM Központi Fogyaték 143 Bagi Mihály
2.8.1
BM Központi Fogyaték 1418 Fisch József
2.8.1
BM Központi Fogyaték 4470 Philipp Tibor
2.8.2.2 BM III/II. Csoportfőnökség titkos és szigorúan titkos állományú beosztottainak iratai
2.8.2.2 III/II SZT tisztek személyi gyűjtő 182 Somló Sándor (D-86)
3.1 A Központi operatív nyilvántartást végző szervezeti egységek által kezelt dossziék
3.1.1 Beszervezési dossziék (B-dossziék)
3.1.1
B-80709 „Földes Kata”
3.1.2 Munka dossziék (M-dossziék)
3.1.2
M-19185 „Farkas”
3.1.5 Operatív dossziék (O-dossziék)
3.1.5
O-9698/a Rehabilitációs jegyzőkönyvek
3.1.5
O-9698/2 Kitelepített, internált, rehabilitált személyek
3.1.9 Vizsgálati dossziék (V-dossziék)
3.1.9
V-61774 Konrád Ottó és társai
3.1.9
V-76756 Óvári Lajos és társai
3.1.9
V-76913 dr. Justh István és társai
3.1.9
V-77133 Kató Balázs és társai
3.1.9
V-107125 dr. Tarján Rezső
3.1.9
V-107448 Majsai Emil és társa
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3.1.9

V-150019/1, 4 Farkas Mihály

4.1 Állambiztonsági munkához készült háttéranyagok (A-anyag)
4.1
A-2127/4 Ábrányi-Struzzieró kémrezidentúra

2. Budapest Főváros Levéltára (BFL)
VII. A jogszolgáltatás területi szervei 1841–1966
VII.5.e Népbíróságtól átvett peres ügyek iratai
VII.5.e B.XL.1789/1950 Standard-per
XXV. A jogszolgáltatás területi szervei 1945–1999
XXV.4.b Fővárosi Bíróság (1951-1953 Budapesti Megyei Bíróság) polgári peres
iratai
XXV.4.b B.II.001287/51 dr. Lányi József
XXXV. Pártarchívumi iratok
XXXV.150 Beloiannisz Híradástechnikai (1952-ig Standard Villamossági)
Gyár MDP Bizottságának iratai

3. Magyar Országos Levéltár, Budapest (MOL)
M-KS 276. fond MDP központi szervei
53. csoport Politikai Bizottság
9. ő. e. 1948. szept. 10-i ülés
54. csoport Titkárság
26. ő. e. 1949. jan. 19-i ülés
62. csoport KV Iroda
203. ő. e. A Farkas Mihály tevékenységét vizsgáló bizottság iratai
65. csoport Rákosi Mátyás titkári iratai
184. ő. e. Az ÁVH működésével kapcsolatos iratok
67. csoport Farkas Mihály titkári iratai
159. ő. e. Honvédelmi Minisztérium
87. csoport Gazdasági és Pénzügyi Bizottság
1. ő. e. 1948. jún. 16-i ülés
33. ő. e. 1949. jan. 18-i ülés
115. csoport Állampolitikai Osztály
55. ő. e. USA-val kapcsolatos feljegyzések
64. ő. e. Ipari Bizottság
116. csoport Államgazdasági Osztály
1. ő. e. (államosítás) Az államosítás előkészítése
5. ő. e. (államosítás) Feljegyzés a Standard Rt-ről
6. ő. e. (államosítás) A Standard Rt. ügye
XIX-A-11 Jóvátételi Hivatal
44. d. / IV-94. Standard Villamossági Rt.
XIX-A-30 Állami Ellenőrző Központ
XIX-A-30-j Bizalmas Főosztály
2. d. Standard Rt.
XIX-F-1 Iparügyi Minisztérium
XIX-F-1-b Általános iratok
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46. d. Szovjet és jugoszláv jóvátétel
XIX-F-1-kk Bán Antal miniszter
8. d.
XIX F-1-u Villamos- és Tömegcikkipari Igazgatóság
1, 2, 3, 5. d.
XIX-F-9 Nehézipari Minisztérium
XIX-F-9-a Titkárság
45. d. Nemzetközi kapcsolatok
XIX-F-9-d Ellenőrzési Osztály
22. d. Villamosipari ellenőrzések
XIX-J-1 Külügyminisztérium
XIX-J-1-j TÜK USA 1945-64
9. d. 26/b t. A Vogeler-ügy
XIX-J-1-k Admin. Anglia 1945-64
5. d. 38. t. A brit követség és a magyar KÜM általános kapcsolatai
XIX-J-1-k Adm. USA 1945-63
51. d. XX-198. t. A magyar államadósság
53. d. XX-199. t. Külföldi magánszemélyek, vállalatok követelései
XX-5 Legfelsőbb Bíróság
XX-5-d Büntető Kollégium
26. d. 1124/1989 Geiger Imre és társai
XX-6 Központi Gazdasági Döntőbizottság
XX-6-a Általános iratok
5. d. Külföldi érdekeltségek
XX-10 Legfőbb Ügyészség
XX-10-k Politikai Osztály
51727/1957 Standard
XXIX-L-1 Magyar Nemzeti Bank
XXIX-L-1-c Üzletvezetőségi és elnökségi iratok
11. d. 2. t. Osztályvezetői értekezletek 1948–52
Z 9 MNB Titkos elnöki iratok
67. kötet Iktatókönyv 1942–51
Z 645 Standard Villamossági Rt. Titkárság
1. cs. 8. t. Új szervezeti felépítés
4. cs. 22. t. Termelési értekezletek jegyzőkönyvei
Z 1437 Standard Villamossági Rt. Közgyűlés és igazgatóság
3. d. Közgyűlési jegyzőkönyvek és iratok 1936–48
Z 1530 Pesti Magyar Kereskedelmi Bank Rt. Hitelosztály
18. cs. 304. t. Standard Villamossági Rt.

4. Az 1956-os Intézet Oral History Archívuma, Budapest (OHA)
V-13. Kas Oszkár-interjú. Készítette Kozák Gyula és Tardos Ágnes 1982-ben.
V-43. Berecz Frigyes-interjú. Készítette Csalog Zsolt 1982-ben.
V-56. Kovács Kálmán-interjú. Készítette Szigeti Katalin 1983-ban.
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5. Politikatörténeti és Szakszervezeti Levéltár, Budapest (PIL)
274. fond Magyar Kommunista Párt
10. állag Külügyi Osztály
22. ő. e. Magyarország és az ENSZ szervezeteinek kapcsolatára vonatkozó
iratok. Közötte Sulyok Béla jelentése
12. állag Állampolitikai Osztály
98. ő. e. Feljegyzések a Standard Villamossági Részvénytársaság és az
Egyesült Izzólámpa- és Villamossági Részvénytársaság külföldi részvényeinek
megszerzéséről.
157. ő. e. A Standard Villamossági Részvénytársaság helyzetéről és az ISEC
magyarországi tárgyalásairól készült feljegyzések
204. ő. e. Magyarország jóvátételi kötelezettségeivel kapcsolatos iratok
283. fond Szociáldemokrata Párt
17. állag Üzemszervezési Osztály
97. ő. e. XI. kerületi üzemek
109. ő. e. A központi üzemszervezés levelezése az üzemi pártszervezetekkel. R-S
508. fond Nyugat-Európa és az Amerikai Egyesült Államok levéltáraiból származó magyar
vonatkozású iratmásolatok
1. állag Nagy-Britannia
181. ő. e.
720. fond Rákosi Mátyás (személyi gyűjtemény)
7. ő. e. Beszédek
BBA 39. fond Magyar Kommunista Párt Nagy-budapesti Bizottsága
88. ő. e. Alsóbb szervezetek, ÜB-ok jelentései, névsorai
212. ő. e. Személyek elleni bejelentések

6. National Archives and Records Administration, College Park, MD, USA (NARA)
Record Group 40 General Records of the Department of Commerce
General Correspondence, Office of the Secretary
102517/131-1
Record Group 59 General Records of the Department of State
Lot 69D525 (Entry No. A1 3083) Records Relating to Hungarian Affairs, 1949-1963
Vogeler Case #2, #10/1, #10/2
Vogeler Interviews
Vogeler Misc #2, #4
Lot 64D551 (Entry No. A1 1588A) Files of Samuel Klaus Relating to Downed
Aircraft Incidents, Prisoners of War, and Other Matters, 1944-1962
Box 71-72 Vogeler Case
Central Decimal Files 1945-1949
012.3
364.1121 JACOBSON, ISRAEL G.
364.115
574.WTC
711.64
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811.54264
811.75 INTERNATIONAL TELEPHONE AND TELEGRAPH CO.
864.60
864.6363
864.75
Central Decimal Files 1950-1954
468.118
764.00
264.1111 VOGELER, ROBERT A.
Record Group 218 Records of the U.S. Joint Chiefs of Staff
Geographic File, 1948-1950
311 Hungary (7-14-49)
Record Group 319 Records of the Army Staff
Assistant Chief of Staff, G-2 (Intelligence)
Box 46, Incoming and Outgoing Messages 1949, Hungary
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1. SZ. MELLÉKLET
A STANDARD-ÜGYBEN ŐRIZETBE VETT SZEMÉLYEK

1. A főtárgyalás és a mellékperek vádlottjai
Születési
idő
1900. 10.
Geiger Imre
13.
1908. 03.
Radó Zoltán
04.
Vogeler, 1911. 09.
Robert A.
06.
Sanders,
Edgar

1906. 01.
Leningrád
19.

Domokos
Kelemen

1899. 04.
Salgótarján
04.

Foglalkozás,
munkahely
Standard Rt. vezérigazgató
Iparügyi Min. főosztályvezető
ISEC kelet-európai
képviselő
ISEC magyarországi
képviselő, Standard
Rt. pénzügyi ell.
Standard Rt. könyvelési oszt. vez.

dr. Justh
István

1897. 06.
Tótpróna
24.

Felsőörsi prépostplébános

Név

br. Dőry
Edina
Czverdely
Andor
Gergely
Ödön

1914. 06.
02.
1902. 01.
25.
1897. 05.
07.
1908. 06.
Budai Lajos
26.
dr. Zádor
Györgyné 1917. 10.
10.
(Szegő
Ágnes)
Kozma
1902. 11.
László
28.
dr. Decsényi 1899. 02.
József
11.
id. dr.
1883. 02.
Scheuer
23.
Róbert
Vas Károly

1906. 08.
05.

Születési
hely
Budapest
Komárom
New York

1949. 11.
21.

I/4

13 év
fegyh.

1953. 08. Kiutasít18.
va

1949. 11.
23.

I/5

10 év
fegyh.

1949. 11.
23.*

I/6

10 év
fegyh.

1956. 10.
17.
1956. 10.
27. („jogellenesen”)

I/7

5 év bört.

Astoria szálló bármixernő
Standard Rt. osztályDebrecen
vezető főmérnök
Elektroimpex vezérig.
Budapest
hely.
Standard Rt. műszaki
Budapest
titkárság vezető

1949. 11.
10.
1949. 11.
21.
1949. 12.
17.
1949. 11.
21.

Budapest ISEC-iroda titkárnője

1949. 11.
18.

Budapest

Miskolc
Vác
Bécs

Sopron

özv. Lähne
Andrásné 1904. 11.
Szécsény
(Scitovszky
07.
Marietta)
br. Ljubicic 1901. 10.
Gusztáv
05.

Graz

1904. 11.
18.

Pécs

Fritz József

SzabaŐrizetbe Per /
Büntetés
Egyéb
dult
vétel vádlott
1949. 11.
I/1
Halál
10.
1949. 11.
I/2
Halál
09.*
1949. 11.
15 év
1951. 04. KiutasítI/3
18.
fegyh.
28.
va

Standard műszaki ig., 1949. 11.
egy. tanár
25.
Standard Rt. idegen 1950. 01.
nyelvű levelező
23.
Gépészmérnök, ma1949. 12.
gántisztviselő (jo10.
gász)
1949. 12.
volt főispán, kenyér07–11.
gyáros
között*
gazdálkodó

1949. 12.
17.

Nemzetközi Gépke1950. 02.
reskedelmi Rt. (NV.)
06.
igazgató
Ruggyantaárugyár,
1949. 12.
majd Chemolimpex
17.
tisztviselő

II/1
II/2
II/3

1956-ban
disszidált

1954

Életfogy- 1956. 07.
tiglan
02.
Életfogy- 1956. 03.
tiglan
29.
1956. 03.
15 év bört.
30.

II/4

8 év bört.

II/5

15 év
fegyh.

II/6

1956-ban
disszidált

1956. 03.
21.

1954. 11.
19.
1956. 07.
10 év bört.
02.

II/7

10 év
fegyh.

-

Börtönben meghalt

III/1

életfogytiglan

1956

1956-ban
disszidált

III/2

10 év
fegyh.

1956. 04.
24.

III/3

12 év
fegyh.

-

III/4

Börtönben meghalt

életfogytig- 1956. 08.
lan
16.
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Születési Születési
SzabaFoglalkozás,
Őrizetbe Per /
Büntetés
dult
idő
hely
munkahely
vétel vádlott
1926. 07.
Iparügyi Min. tisztvi- 1949. 11.
1957. 12.
Feldl József
Budapest
III/5
13 év
22.
selő
24.
18.
gazdálkodó, volt
dr. Keöves 1905. 02.
1950. 01.
10 év
1956. 08.
Budapest Földműv. Min. tisztIII/6
Ferenc
12.
24.
fegyh.
16.
viselő
Név

Hatos Jenő
ifj. dr.
Scheuer
Róbert

1885. 10.
15.

Alcsút

1910. 09.
Eggenberg
04.

Nyug. huszárezredes

1950. 01.
24.

III/7

10 év
fegyh.

-

magántisztviselő
(jogász)

1949. 12.
10.

III/8

10 év
fegyh.

1956. 09.
28.

Ruggyantaárugyár
1950. 01.
1956. 06.
gyárvezető (mérnök),
III/9 10 év bört.
23.
29.
majd Siemens
1910. 01.
Standard Rt. pénzügyi 1949. 11. külön
1954. 04.
Budapest
5 év fegyh.
Sándor Géza
04.
oszt. vez. helyettes
19.
per
08.
Incze Pál
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1900. 07.
12.

Szentes

Egyéb

Börtönben meghalt

2. Az ügyből kifolyólag őrizetbe vett egyéb személyek
Név
Halász Éva

Születési Születési
SzabaFoglalkozás,
Őrizetbe
Büntetés
dult
idő
hely
munkahely
vétel
1914. 07. Székesfehér- cukrászmester, székes- 1950. 01.
1953.
internálás
28.
vár
fehérvári Éva cukrászda
23.
08. 28.

Pászti Kiss
1924. 11.
Ferencné (Dlouhy
Bécs
01.
Erzsébet)
1920. 01.
Waldbauer Márta
Budapest
20.
1888. 10.
Gergely Rezső
Budapest
26.
1880. 08.
Conrád Ottó
Budapest
29.
1899. 08. LiptószentMajor József
25.
miklós
Ivanics István

1918.

Budapest

Németh Károly

1915. 01.
21.

Pinnye

1894. 12. Heisilton (?),
24.
USA
Fehérpataky
1920.03.
Szeged
József
27.
1902. 11.
Bocsák László
Újpest
06.
1888.08. Szatmárnédr. Lányi József
11.
meti
Geiger Imréné 1901.12.
Nagykőrös
(Glück Sára)
30.
1924.06.
Kardos Andor
Szolnok
10.
Kardosné Geiger 1925.12.
Vác
Ágota
18.
1925.12.
Bartha Éva
Budapest
05.

Stretovszky János

Egyéb

Magyar Philips Művek 1950. 01.
1953.
internálás
titkárnő
23.
09. 07.
1949. 11.
1953.
internálás
09. 07.
21.
Grill Könyvüzlet tulaj- 1949. 12.
1953.
internálás
donosa
24.
08. 07.
Pesti Magyar Kereske- 1949. 12.
?
internálás
delmi Bank igazgató
17.
Standard Rt. anyagbe- 1949. 11.
?
?
szerző
27.
1950. 01.
Vasöntő, MÁVAG
31.
irodai alkalmazott

Trans Europa szállítmá- 1949. 12.
nyozási cég tisztviselő
11. (?)

?

Szépvölgyi úti vendég- 1950. 01.
?
lős
31. (?)
Standard Rt. osztályve- 1950. 07.
internálás
zető
08.
1950. 07.
Standard Rt. főmérnök
internálás
08.
Pesti Magyar Kereske- 1950. 01. 12 év
delmi Bank ügyvez. ig.
23.
bört.
1949. 11.
háztartásbeli
10.
1949. 11.
internálás
orvos
10.
1949. 11.
orvostanhallgató
10.
színésznő, adminisztrá- 1949. 11.
internálás
tor
10.

-

Szabadon
engedték
1950. 01.
10-én már
nincs az
őrizetesek
listáján

?
1953.
04.
1953.
04. 06.
1957.
01. 16.
-

Szabadon
engedték

?

-

-

Szabadon
engedték

1951.
12. 20.

-

* = más ügyben már őrizetben/internálva

A táblázatokhoz felhasznált források:
ÁBTL 2.1

III/36-e
III/36-é
XIV/4/4
3.1.5 O-9698/a
O-9698/2
3.1.9 V-61774
V-107448
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Őrizetes

Kihallgató(k)

Radó Zoltán

Faludi Ervin áv. főhadnagy

Geiger Imre

Dékán István áv. alezredes, ? áv. százados, Szántó György áv. főhadnagy, Szűcs Ernő áv. ezredes

Robert Vogeler

Szöllősi György áv. alezredes

Edgar Sanders

Dékán István áv. alezredes

Domokos Kelemen,
Dőry Edina,
Zádor Györgyné,
ifj. Scheuer Róbert

Gerendás Iván áv. főhadnagy

Justh István,
Vas Károly

Vértes János áv. százados

Vas Károly
Stretovszki János

Kretschmer Árpád áv. százados

Kozma László

Pál Ákos áv. alezredes

Kozma László,
Scitovszky Marietta

Kiss László áv. százados

Sándor Géza,
Domokos Kelemen,
Budai Lajos

dr. Váradi György áv. őrnagy

Fritz József,
id. Scheuer Róbert

Radványi Dezső áv. őrnagy

Halász Éva,
Ivanics István,
Ljubicic Gusztáv

Kotroczó Mátyás áv. százados

Decsényi József

Ádám György áv. főhadnagy

Guilleaume Katalin,
Izsák Miklós

Bagi Mihály áv. százados

Czverdely Andor,
Gergely Ödön,
Major József

? áv. százados

Czverdely Andor

Szamosi László áv. százados

Keöves Ferenc,
Hatos Jenő

Primus Károly áv. hadnagy

Lányi József

dr. Barna Péter áv. főhadnagy
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ÖSSZEFOGLALÓ

A budapesti Standard Villamossági Rt. amerikai tulajdonú híradástechnikai vállalat a súlyosan
alulfizetett jóvátételi megrendelések tömege és más problémák miatt állandó forgótőkehiánynyal küzdött az 1945–1949 közötti időszakban. Néhány más nyugati tulajdonú vállalattal (pl.
MAORT) ellentétben a Standard Rt. egészen 1948 májusáig elkerülte az államosítási törekvéseket, ekkor azonban a tulajdonos (International Standard Electric Co.) képviselője felszólítást
kapott a magyar hatóságoktól, hogy a további állami hitelek folyósítása fejében adják át a cég
részvényeinek 51%-át az államnak. Ekkor tárgyalások kezdődtek a két fél között, melyek
eredménye egy különleges megállapodás lett: az amerikai tulajdonos megtarthatja 100%-os
tulajdonában a vállalatot, ha az anyaház biztosítja a technológiai licencek átadását a budapesti
gyár részére. Az amerikai tulajdonú vállalat fennmaradása az egyébként teljesen államosított
Magyarországon egyedülálló lett volna, de az egész kommunista tömböt tekintve sem volt
példa hasonlóra. A végül 1949 tavaszán elfogadott megállapodás-tervezetet maga Rákosi Mátyás hagyta jóvá.
A szerződéstervezet amerikai aláírása azonban egyre késett, mivel az Egyesített Vezérkari Főnökség állásfoglalása igen lassan született meg. A magyar hatóságok egyre idegesebbek lettek, a vállalat vezérigazgatóját, Geiger Imrét, és a tulajdonos két képviselőjét, az
amerikai Robert Vogelert és az angol Edgar Sanderst egyaránt figyelni kezdték. A gyáron
belül egyre jobban kiépült az ÁVH ügynökhálózata, melynek elődszervei már 1946. óta végeztek bizonyos felderítő munkát a Standardben.
1949. november elején Geiger már nem bírta tovább, és disszidálni próbált, azonban
még a határ előtt feltartóztatták. Vogeler ezután szintén el kívánta hagyni az országot, de az
ÁVH őt is őrizetbe vette. Ezt követően rövid időn belül sor került Sanders, valamint a gyár
legtöbb vezető tisztségviselőjének letartóztatására. Az ÁVH kém- és szabotázsvádak mentén
indította meg a vizsgálatot, aminek során fizikai és pszichikai erőszakot is alkalmaztak. A
vizsgálat irányításában szovjet tanácsadók is részt vettek. Ez volt az önálló hatósággá előlépő
ÁVH első jelentős ügye.
Amerikai vagy angol állampolgárságú vádlott nagy, nyilvános perben való szerepeltetésére a Standard-per előtt nem volt példa a kommunista országokban. A források alapján igen
valószínű, hogy e per megrendezésével Rákosi a saját maga által engedélyezett szerződés kudarcát kívánta Moszkvában feledtetni. Az eljárással kapcsolatos kommunikációjában a pártfőtitkár erősen hangsúlyozta, hogy mennyire veszélyes ellenséget tett ártalmatlanná, ezzel is
bizonyítva saját zsenialitását és rátermettségét.

SUMMARY

Due to the mass of heavily underpaid but compulsory reparations orders as well as other
problems Standard Electric Co. Budapest, a major American-owned firm manufacturing
telcommunications equipment, suffered from a constant shortage of working capital in the
period between 1945 and 1949. As opposed to some other Western-owned companies (eg.
MAORT), the firm had not been targeted by nationalization attempts up until May 1948.
Then, however, the owner’s (International Standard Electric Co.) representative was called on
by the Hungarian authorities to hand over 51% of the company shares to the state in order to
ensure further government loans. Negotiations began between the two sides, which resulted in
a special agreement: the US owner was entitled to keep 100% ownership of the firm in return
for an assurance by the parent company to maintain the flow of technological licenses to the
factory in Budapest. It would have been completely unique for a firm to retain US ownership
in an otherwise fully nationalized Hungary, as well as in the whole Soviet Bloc. It was Mátyás
Rákosi himself who approved the draft agreement, reached in spring 1949.
However, the American party was slow to sign the draft contract because it took
several months for the US Joint Chiefs of Staff to form its opinion on the proposed deal. The
Hungarian authorities got more and more nervous; Standard’s general manager, Imre Geiger,
came under police surveillance as well as the owner’s two representatives, Robert Vogeler, an
American, and Edgar Sanders, a British citizen. ÁVH, the secret police, gradually built up an
extensive network of informants within the factory.
In early November 1949, Geiger could not bear the pressure on him any longer and
attempted to flee the country but the ÁVH caught him before the border. Some days later
Vogeler also decided to leave the country but the police arrested him, too. Soon after that
Sanders and most of Standard’s senior officials were picked up by the ÁVH. Partly
orchestrated by Soviet advisors, the investigation, during which the interrogators employed
physical and psychic violence, was launched along sabotage and espionage charges. This was
the first major case of the ÁVH in its freshly gained status of independent public authority.
It had been unprecedented in communist countries to send an American or British
citizen to court in a major show trial before the Standard Electric case. The sources available
suggest it is highly likely that Rákosi intended to use the trial to cover the fiasco of the failed
contract that he had approved. In his communications related to the Standard case he
repeatedly stressed how dangerous an enemy he had neutralized, thus proving his own genius
and competence.
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