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BM III/I Csfség. 

3-J alosztály             Szigorúan titkos! 

     Tárgy: „Matulai” beszámoltatásáról 

Temesi őrnagy 

Tájékoztatásul felterjesztem M. jelentését. 

A javaslattal ( M. további foglalkoztatása) 

Egyetértek 

HA a lehetőségei végleg bedugulnak felajánljuk M-T az elhá-nak, III/21. aláírás  

L aláírás III/22.1 

 

JELENTÉS  

Budapest, 1966. március 21. 

 

„Matulai” 1965. október 7-től 66. február 28-ig tartózkodott Svájcban. A St. Galleni 

Egyetemen folytatta tanulmányait, melynek célja a doktori disszertációjához anyaggyűjtés 

„Public relation” volt. 

Kiutazása előtt MOTI ösztöndíjat kapott, de Unger László felhívása nyomán erről lemondott. 

Tanulmányai költségeinek fedezésére külföldön élő rokonai biztosítottak csekély összeget. 

Eligazításunk értelmében kiutazása után felvette a kapcsolatot Unger Lászlóval, aki a MOTI 

segélyalapból 1,800 svájci frankot juttatott „Matulai” részére. 

 

A mellékelt írásos beszámolón túlmenően szóban az alábbiakat mondotta el: 

 

A St. Galleni Egyetemen első hetekben az ott tanuló magyar diákok bizalmatlanok voltak vele 

szemben. Hallott olyan megjegyzést is, hogy ő szimatolni ment az egyetemre. Később 

feloldódtak és segítették a tanulásban is. Ghéczy Iván legtöbbet „foglalkozott” vele. 

Rendkívül kínos volt számára, hogy Unger Lászlót feljelentették a rendőrségen azzal a váddal, 

hogy a kicsábított diákok részére nem biztosítja az ígért ösztöndíjat. 

 

Unger László rendőrségi kihallgatása után neheztelt „ Matulaira”, mivel arra gondolt, hogy ő 

tett feljelentést. Később Unger sajnálkozását fejezte ki a félreértésért, majd közölte, hogy a 

feljelentő Ghéczy volt. 

Unger László panaszkodott amiatt, hogy a MEFESZ jelenlegi vezetősége az ő ellenfeleiből 

tevődik össze, ezekkel igen éles ellentétei vannak. Felhívta „Matulai” figyelmét arra, hogy a 

MOTI irodán őt ne keresse, akár ha személyesen, vagy telefonon akar vele beszélni, csak a 

lakásán keresse. 
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Unger azt magyarázta, hogy az a pénz, amit ő „Matulainak” ad, nem a korábban jelzett 

ösztöndíj alapból van, ezért annak elfogadása nem rejt veszélyeket magában. Ezt 

segélyalapból adományozza, amiről csak ő tud. Az összeget három részben kapta „ Matulai”. 

2 esetben postai úton és egy esetben személyesen, találkozás során, ami Unger lakásán 

történt. 
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Hazautazása előtt „Matulai” telefonon felhívta Ungert s megköszönte támogatását. A 

személyes találkozást Unger nem igényelte, olyan megjegyzést tett, hogy őt már semmi nem 

érdekli. „Matulai” egyetemi jegyzeteit az egyetem tanulóhelyiségéből ellopták. Ezt annak 

tulajdonítja, hogy így is ellenőrizni akarták, nincs - e valamilyen gyanús anyag a jegyzetei 

között. A jegyzetek eltűnéséről csak ismerősei körében tett említést, ezek kísérletet tettek 

annak megkeresésére, eredmény nélkül. 

Az egyetemen több 56-ban disszidált magyar hallgatóval ismerkedett meg. Általános 

tapasztalatként elmondotta, hogy a magyar fiatalok nem tudnak beilleszkedni a svájci 

életformába. Igen élénk érdeklődést tapasztalt a hazai események iránt, különös tekintettel 

arra, hogy milyen az elhelyezkedési lehetőség, elismerik- e a külföldön szerzett iskolai 

végzettséget, diplomát stb. Sokan szeretnének hazalátogatni, de félnek a hátrányos 

következményektől. Legtöbben a svájci állampolgárság megszerzése után tervezik 

beutazásukat. 

A mellékelt írásos beszámolóban 9 magyar és kettő svájci állampolgárról tesz említést, mint 

olyan személyekről, akikkel megismerkedett, és akikkel lehetősége van esetleges folyamatos 

kapcsolattartásra, vagy adott esetben a kapcsolat felújítására. 

A felsorolt személyek közül: Unger László, Agócs Attila, Ghéczy Iván és Majorovits András 

személye figyelemre méltó és operatív feldolgozásukra esetleges felhasználásukra a 

későbbiekben is igénybevehetjük „Matulai-t”. 

Majorovits András 56 éves disszidens NSZK állampolgár. „Matulainak” elmondotta, hogy 

1965-ben tett magyarországi látogatása során az emigrációra vonatkozó információt kértek 

tőle. Hangoztatta, hogy egyes disszidensek azért kapnak beutazási engedélyt, hogy tőlük is 

ilyen irányú információt szerezzenek a magyar hatóságok. 

 

Megjegyzés: 

 

„Matulai” svájci tartózkodása során értékes tapasztalatokat szerzett, több olyan személlyel 

ismerkedett meg, akik számunkra érdekesek lehetnek. Ezek irányába javaslom a jövőben is 

foglalkoztatni. 
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„ Matulai” vonakodás nélkül leírta tapasztalatait, bár az írásos beszámolója nem eléggé 

átgondolt. A felsorolt személyekről bővebb ismeretekkel rendelkezik, ezért szükségesnek 

tartom egy - egy személyre kiegészítésként ismételten és részletesen kikérdezni. 

 

A következő találkozón Ghéczy Iván, Agócs Atilla és Majorovits András személyére történő 

kikérdezését javaslom. 

 

Aláírás: Szabó János r. őrgy. 

 

Készült: 1 pl. 2 old. 

Készítette: SzJ/PE 

Nyt.sz. 68-J517/66 

Lerakva: Fnysz. 1061/65 
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