
Szombathely, 1960. febr. 1. 

 

Kedves Biszku Elvtárs! 

 Elnézését kérem ha levelemmel zavarom, de részemről egy nagyon fontos probléma megoldása végett 

fordulok Önhöz szíves támogatásért, pártfogásért. 

Fiatal házasember vagyok /mindössze egy hetes/ a Szombathelyi Állami Levéltár dolgozója, 1958 szept. 1-én 

kerültem a B.M. nyomozóosztályának a segítségével az Állami Levéltárhoz, ahol azóta a lehető leg pontosabban és 

lelkiismeretesen végzem a munkámat. Csak az a baj hogy a fizetésem nagyon kevés. Igaz ugyan hogy két év leforgása 

alatt kétszer is kaptam fizetésemelést, de a havi illetményem így is csak 1050-Ft. Viszont az új élet elkezdéséhez ez 

nem elégséges. Igaz ugyan hogy a feleségem is dolgozik, de Ő nagyon gyenge fizikumú egyén, sokat betegeskedik, s 

így az Ő fizetésére nem nagyon számíthatunk. 

Ezek után a problémák után felmerült bennem az a gondolat hogy munkahelyet változtatok, és ha lehetséges a Pécsi 

Uránércfeltáró Vállalatnál helyezkedem el ahol sógorom is dolgozik. Csak az a baj hogy a felvétel nincs biztosítva —

ámbár felvétel van—mivel annak idején egy meggondolatlan gyerekes lépés következtében a külvilág szemében 

megbízhatatlanná váltam. 

Ugyanis 1956 novemberében gyerekes meggondolatlanságból /17 éves voltam/ disszidáltam. De pár hónapi 

tartózkodás után rádöbbentem arra hogy mekkorát tévedtem, rájöttem arra, hogy mindent amit mi fiatalok 

nyugatról hallottunk csak hazugság és ámítás volt. Miután a saját bőrömön élveztem a Kapitalizmus bőséges áldását, 

csak annyit dolgoztam hogy az útiköltségemet összerakjam, s tekintve, hogy még akkor is kiskorú voltam így a 

hazautazási engedélyt egyszerre megkaptam ennek kézhezvétele után azonnal indultam haza. 

1957. aug. 11-én haza is érkeztem. 

Hazatérésem után visszavetek az iskolámba és itt a Szombathelyi Áll. Nagy Lajos Gimnáziumban le is érettségiztem, 

majd 1958. márc. 13-án önként vállaltam hogy a B.M. nyomozóosztályának mint kültagja fogok dolgozni, hogy ezzel 

is elősegítsem Népidemokáciánk fejlődését, felvirágozását. Persze erről a lépésről a közéletben nem tud és nem  is 

tudhat senki semmit, tekintve hogy ez Államtitok. 

Hazatérésem óta sem munkám nem pedig magatartásom ellen sehol semmi probléma nem merült fel. A B.M. 

nyomozóosztályának mint kültagja ma is többé kevésbé eredményesen dolgozom. 

De sajnos sem munkaszeretetből sem pedig szerelemből megélni nem lehet: Levéltári központunknak a 

fizetésemelés nem áll módjában tekintve hogy nincs rá keret. Ezek után nincs más megoldás számomra minthogy 

munkahelyet változtassak mégpedig olyan munkahelyet keressek ahol akár fizikai akár szellemi munkával a leendő 

családomat és feleségemet el tudjam tartani. Ezt a munkahelyet sikerült is végre megtalálni a Pécsi Uránércfeltáró 

Vállalatnál, ahol már a személyi adataimat fel is vették— csak a már fent említett gyerekes ballépésem nagyon sokat 

ront a helyzetemen, s ezáltal a felvételem nagyon labilis. 

Nagyon szépen megkérem Biszku Elvtársat ha lehetséges és ha csak egy mód is van rá segítsen rajtam. Ne kelljen már 

végre úgy járnom mindenfelé, mint egy megpecsételt gályarabnak egy gyerekes ballépés végett.  

Még egyszer bocsánatot kérek Öntől a zavarásért s kérésemet megismételve Biszku Elvtárs segítségében bízva: 

      

        Elvtársi üdvözlettel: 

                László Gábor 

        Levéltári munkaerő 

[lakcím] 

Forrás: MNL OL XIX-B-1-ai-1-213/1960. Gépelt tisztázat, az ügynök sajátkezű aláírásával. 
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Belügyminiszter Elvtárs Titkársága 

Primos Károly r. szds.  elvtársnak 

 

Budapest 

 

   Jelentem, hogy megvizsgáltuk László Gábor szombathelyi lakós ügyét, melynek során az 

alábbiakat állapítottuk meg: 

   László Gábor 1939 szeptember hó 14.-én született Szombathelyen, anyja: Handler Ilona, 

értelmiségi származású pártonkívüli, iskolai végzettsége gimnáziumi érettségi, foglalkozása levéltári segéd munkaerő, 

családi állapota nős, lakhelye Szombathely, Szabó Miklós-u.1.sz.  

   Az ellenforradalom alatt a Szombathelyi Nagy Lajos Gimnázium 4.osztályába járt, ahol 

megválasztották az iskola „diákparlament” elnökének, és a városi „nemzeti bizottságba” küldöttnek. Lényegesebb 

ellenforradalmi tevékenységéről nem tudunk, az ellenforradalom leverése után, félve a felelősségre vonástól 

nyugatra szökött 1956. november hó 23-án. Ausztriában tartózkodott két héten keresztül különböző lágerekben, 

majd 1956. december 5-én Angliába vándorolt ki. Állítása szerint egy hónapig a tittfordi, 4 hónapig a hellifordi 

lágerekben tartózkodott, majd a londoni Lajons (sic!) cukrászipari Rt.-nél  helyezkedett el, ahol 1957. augusztus hó 8-

ig dolgozott. Ez alatt az idő alatt 668 Holluxay RD. London N.19 alatt lakott. Németh László nevű volt a szombathelyi 

disszidenssel albérletben. Állítása szerint az utolsó három hónap alatt kapcsolatba került John Tharn angol 

nyelvtanárral, aki London Hereford G.41. Redhill Hassel alatt lakott, aki mindkettőjüket angol nyelvre tanította, 

egymás lakására járva kölcsönösen. Ezzel a tanárral hazajövetele után is hosszú ideig levelezési kapcsolatban volt.   

   1957. augusztus hó 12-én tért vissza Szombathelyre amnesztia rendelet alapján. 1958. 

március hó 14-én szervezte be BM. 2. Hőr. Ker. Felderítő Osztálya „Lázár” fedőnévvel az amnesztiával hazatért 

személyek körében végzendő felderítő munkára. Beszervezését hazafias alapon hajtotta végre. Beszervezésétől 

kezdve 1959 tavaszáig több használható jelentést adott, a kapott feladatokat igyekezett végrehajtani.  

   1958 novemberében a Felderítő Osztály tervbe vette Grazba való ügynöki telepítését, a 

Grazban élő volt ellenforradalmi bizottságokban tevékenyen résztvevő … 
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 kiszökött személyek közti hírszerzésre alkalmas  személyeket [nehezen olvasható szövegrész] ismeri, másrészt ilyen 

feltételezések valósak vele szemben melyeket ugyan dokumentálni nem tudtak, hogy angliai tartózkodása idején az 

angol hírszerző szervek esetleg beszervezték, így telepítésével leleplezését is elő akarták segíteni.  Amikor vele 

közölték, hogy ki akarják küldeni, egyetértett vele, örült neki, sőt sürgette a kapcsolattartóját, annál is inkább, mivel 

lényegesebb anyagi haszonra számított. 1959. április hó 29-én a felsőbb vezetés részéről telepítését engedélyezték, 

és amikor közölték vele kiküldetését, nevezett ellentétben korábbi álláspontjával dekonspirálta magát, több 

kapcsolatának elmondotta, hogy ő a BM. szervekkel van kapcsolatban, ugyanakkor mennyasszonyával közölte, akit 

1960 januárjában vett el feleségül, hogy illegálisan Ausztriába akarják kiküldeni. Korábbi véleményét megváltoztatva 

időhalasztást és gondolkodást kért a kiküldésre és különböző ürügyeket hozott fel mentségül, pl. mennyasszonya 

terhességére hivatkozott, ami egyébként nem fedte a valóságot. Ezzel párhuzamosan többször fordult írásban is és 

szóban is kapcsolattartójához és a Felderítő Osztály vezetéséhez, hogy rossz anyagi körülményeire való tekintettel 

segítség elhelyezkedését a Pécsi Uránérc Bányánál, ugyanis fenti bányánál dolgozik feleségének sógora Vados István, 

mint mérnök, akinek már korábban kérte segítségét a bányánál való elhelyezkedéshez, azonban Vadostól olyan 

választ kapott, hogy mint amnesztiásnak politikai megbízhatósága kétes, így részéről az elhelyezkedéséhez való 

segítségnyújtás körülményes. László a kapcsolattartóját arra kérte ezek után, hogy a BM. Határőrség Felderítő 

Osztálya garantálja az ő politikai megbízhatóságát a BM. Baranyai Megyei Rendőrfőkapitányság és a bánya 

személyzeti osztálya felé, melyet természetesen nem teljesítettek neki. Egyébként 1959 tavaszától kezdve a Felderítő 

Osztály részére végzett munkáját hanyagolta, bár a találkozókon megjelent, jelentéseket is adott, de azok a 

korábbiakhoz képest kevés értékkel bírtak.  

 

1960. február hó 8.-án a Határőrség Felderítő Osztálya kizárta a hálózatból tekintve, hogy foglalkoztatása 

céltalan. A továbbiakban Lászlót hálózati ellenőrzés alá vonták, ugyanis a saját vallomásai, magatartása alapján 

feltételezhető, hogy londoni tartózkodási ideje alatt az angol hírszerző szervek beszervezték. Ezt a feltételezést 

alátámasztják a telepítése engedélyezése után részéről elkövetett sorozatos dekonspiráció és a magatartásában 

beállt változások, valamint az, hogy mindenáron az Uránérc bányában akar elhelyezkedni.  

 A fentiek alapján nem javasoljuk kérését támogatni. Egyébként magatartása is kifogásolható, erősen 

kispolgári beállítottságú, huligán természetű személy: - apja ellenforradalmi tevékenysége miatt 3 évre volt elítélve, 

melyből 2 ½ évet letöltött, feltételesen szabadult.  

  

      Szombathely, 1960. február hó 22.  

 

 

Gál Ferenc r. alezredes       Tihanyi József r. őrgy  

Megyei Rendőrfőkapitány       Osztályvezető 

 

Készült: 2 pl.  

Melléklettel: ab. 

 

Forrás: MNL OL XIX-B-1-ai-1-213/1960. Aláírásokkal ellátott gépelt másodlat, részlet .  



1-213/960. 

 

László Gábor részére 

Szombathely  

 [Utca, házszám] 

 

Belügyminiszter elvtárshoz írt beadványára értesítem, hogy kérelmét nem áll módunkban teljesíteni.  

 

 

 

 

Bpest, 1960. márc.2.        r.szds. 

 

Forrás: MNL OL XIX-B-1-ai-1-213/1960. Aláírással ellátott gépelt másodlat. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 




