
Leleplezett hazaá ru l ók 
Sajtókonferencia a nyugatnémet hírszerző szolgálat ausztriai 

magyar ügynökeinek tevékenységéről 
•Szombaton a Magyar Sajtó Házában sa tokon eren-

cián leplezték le a nyugatnémet hírszezö szolgálat auszt-
riai magyar .ügynökéinek tevékenységét. Nanién i Géza. 
a Minisztertanács tájékoztatási hivatalának vezetője meg-
nyitójában többek között hangsúlyozta: 

— Kormányunk normlális, sót jó viszony I ia'ak tá-
lára törekszik a tőkés államokkal. Készek vagyunk a kö'-
csönos előnyök alapján politikai, gazdas -gi és kulturális sán került ser. Sárvári mcst1 kapcsolat Sárváriókkal. Té-, 
kapcsolatokat teremteni vagy a meglevő e fejtosrtenl. de már köntörfalazás nélkül állt védtem. Sárváritól levelet; 

TöL-bs'-öi i tatáik' zá.- ulan 
azonban elérkezettnek látta 
az időt. Ív py nyiltan kö'ölje: 
Sere nek együtt kell mii-
kürinie velük. 

A lrgkőzel:btii találkozóra 

— Tépelődtem, nem tudtam . 1 Í 
n i' tegyek — fot.vlalta Seres. I 
A késübl V sz rá vámkil.á-,1 
sás mi dl birés. g c-lé állítót- j 
lak. A bécsi útira o'.* Ügy vé-[ 
get ér ék. s azt hitlem. hogy 

Unalom 
- a mellényzsebben 
vígjáték bemutatója a Kdinarasz uhá/batt 

1960 cktófcc; u en K'.ss laká- ily mód n megs -kád majd a j 

megköveteljük s. uverénitásunk és tiig' <: en é" ünk llsz-
telabentartását. Nent tűrhetjük és a jövő'en ven törjük 
W a beav átkoZSsf" belügyeinkbe, a magyar álla v»- t r éiyes 
rendje ellen irányuló felforgató aknamunk I ts kémte-
vékenységet. 

— A nemzetközi feszültség en h'tösére. a név ek kö-
zötti tíafStság ápoiésara és ezen belül a magyar—us-4 -ak 
kapcsolatok javitismn iránviiló törekvés- ln'< már régóta 
heves eHebvzjlme talatmd* a Német Szövete tt K«>tnr aság 
Bizonya* miitta:útttt-rovanslsta köreiben, Kz- a kört k — 
•ajnálátos módon — Visszaélhettek a Aus bábán lete-
lepedett magyat-A Iránt, a- osztrák s •. >rvek r s ről ir.eg-
n\-itv»nito türelmes magntartá-'s I. Igj- (.-éto'áttl a Rí'a jyar 
Népküttái-sascg elleni kémtevékenységre alkalmaztok az 
Yusztriaban élő magyar SZ.ánmrésú Sárvári L í s I ó . volt 
• sendortisztet és tiár-att. Sárváriék a n-. u'alnémet *zö 
vetségi hírszerző sjolgálnt megbízásúból és Snyr j támo-
gatásával ügynökökéi szerveznek be az Ausztriába hi-
vatalosan vagy Wrístakéflt kiutazó magyar ál'ampi k árok 
közül, illetve « kiutazókat ..m-rgzörny -kerve Hrwr : so" a» 
gyűjtenek a Magyar Népköztársaság Hel ó élete ól. p li-
likéi. gazdasági és katonai- helyzet•• öl — mond I a töb-
bek között Nőmén' i Géza. 

A „ b a j t á r s a k " f o g l a S k o i á s a 

Elsőként dr. Kiss Avpád 1 iában alakult meg. de ké-
Uiinlo hosszulielényi lakos söbb Ausztria határain túlra 
szánkóit be arról, hogy an pró- is kiterjesztette működését, 
háltak a Magyar Népkör- A központ Münchenben van. 

elő tervével: Seresnek be kell kaptam és a ber lókban egy 
kapcsolódnia a hírszerző h 'bts akitott bélyeg voli. Azt 
munkába. Feladata az lesz, írta) hogy aki a fcé'yeg másik 
hogy megfigyelje, hol vannak felével fel eres, azzal kell 
katonai objel turro .. szerez- tartan.m a kap-.s .latot. A le-
zen értesülése ;ct esnpatmez- vél vég vetett a to'-pel'dés-
dula.okról, s ismerős párttá- nek* Je ientkezá ni a fecl-
goktól próbílon információt ügyroin is/téri um ill' -l '. es 
kat'Kapni a p- rt b Iső Og e - szerveinél. Öszint • me;érlés-
ről. Ha eredményesen . dolga- sel fogadtak és roegnyugtat-
zik"; havonta l fó í schilling tak: mivel önként jéieatkez-
tiíi a markát. A ..családias" tem, nem h»z semmi bántó-
eszmecsere után Sarcári meg- dásom .Jelenleg is h pesten 
nyomott egj gombot. A rej- dolgozom, * igyek <"v ereket 
tett magnetofon leállt. a 'ötét emlékeket elfelejteni. 

Autózás, sörözés, vacsora 
Lantos Karoly m.zUcny- és Lantos, mihelyt vlsszsérke-

niotorvonatveze.u lépett ez- zet.l az osztrák fo árosból, 
után a mikrofonhoz. <5 1939 jelentkezett a magyar belüg- i 
májusától járt \ • nalaval hah ságo'nal, amelyek me 
Bécsbe. MegJwncrkedeU Kiss köszön'ék h-e jelen'és .-í é- h>-
Antallal, aki autóz i, söröznij vábbi secitő szándékát. Így 
vacsorázni vit e só. lakásán tovább is fennta totta a kap-
is vendégül látta. Az össze- csolatot S. rvárival. Kks-sel, 
melegedés után Lantosnak is aki katonai objektumokról, 
bemulatta jó ismerősét, Sár- vasútvonalak m 'llvtti g á-

A darabbeli Csőri Család (Miklós Kjarn. 
jos és Demjcn Gyöngyvér) 

(Foto: SifUs) 

Kormos La-

A vígjaiéi* igazi címe: 
•lííJVffyürű a mqtfvn yzsebbem 

1 Hogy mégis kifordítod tam: 
i az nem csupán a Szójától* 

vári Íjászlót. Következük a rákról hickizről és más f n ., . , , , 
„ 1 U , a • - szokásos kérések: újságok, fos Íétesítmén ekról kértek I '-mi. IdkaHbjefo 

társaság ellent hírszerző te- A vezetők kőzött szerepel folyóiratok, bélvere!;, lei éi- jelentőseket. Fe'adalul adták, I 
vekenyaégbe bevonni. A/ el- Darnóy Pál volt. horthysta borítékok stb. Néhány het h, gv i-nvi-kedjck meg párt- | 
lenforradalom után ment ki vezerkari százados és a n i ü l v a Sárvári az újságokon, s / . „ . v p / p ( p k vezetőivel ivil-
Auscriaba es a hintenburgi ..törzs'-höz tartozik Sütő és bélyegeken kívül vasúti belső 
nevelőotthonban magyar fia- Sárvéri is. Az ausztriai fö- menetrendeket, térképeket is tagokkal, s ha mód van ra. 
talokat tanított. Ismeretségbe csoportot Haj mási János ve- kért. Lantos meglepett kérdé- vigye el őket s"ór*ctkoz,j|he- i 
került régebben kint élő ma- zeti. A bajtársi közösség a sére" kereken kijelentette, a Ivekre, beszélgetés közben pe-' 
ayamkkal és belepett a Ma- legszélsőségesebb reakciósok, n y Ug a t n émel hí)szerző szór- d i g ( u d , o n m e g ndndcnt. amit I „ • 
W-arHarcosok Bajtai-s. Kozos- fasiszták saovetscge, amely vezetnek dolgozik, Kiss Antal " . . . ' I W m á i n ! "L'\'11 , , 
sége elnevezesü szervezetbe. A minden eszközt igyekszik pedig segítőtársa, sőt Fördős- ChaK , e h e ' ' l , , n t s , 9 b 4 m , , l u-; zsebbe. Viuja.rknaJ cz csak 
..nemzeti és katonai hagyó- megragadni a Magyar Nép- Flórián az említett vendéglő sáig tartotta a kapcsolatot| tóTmcsz t?r! — s ólhat köz. 
mányok ápolására" létreho- köztársaság törvényes rend- másik tulajd-rnos-i is az. Sárváriékkal. be bái ki. De nem. ném olrun 
zott szervezet korántsem a jének megdöntésére, a tőké-
óhazájuktól távolélő becsű- sek, földbirtokosok uralmá- f , . „ , , 
letes magyarokat" tömörítet- nak visszaállítására. /\ Y l Z i r C n d O f j j Y I Z S g H í á t í J 

leni"zni akai -ain ezzel Tu'h 
Miklós és Yisky András ze-
n: s v c.jjctéknl. Mert ertnek 
a vígjátéknak valóban a szó-
rakoztál . s. az iidé nevdtte-
tés, az ízi. sí; jó bemer a 
legszembetűnőbb sajátossá-
ga, az unalmai ezútlal csak-

elüzi — a mvlleny-

.»» 
reg légvédelmi rakétái, mi 
lyeri a magyar tiadSefeg ésí 

elém. s az egj'ikben felis-í 
martam Huber-t, azaz Sár-
vári Lászlót. 

A sajtókonferencia Na-, 

ményi Géza zárszavával érti 

véget 

le, hanem az egykori hor- A bajtársi közösség szoros 
.t+ivsfa tiszteket és vált csend- kapcsolatot tart a nyugat- a sajtókonferencián végül 
őrüket. A bécsi csoport két német hírszerző központtal Hórváth Endre tartalékos 
fö hangadója, Sárvári László — többek között Sütő és Sár- százados, a MAHART tiszt-
es Sütő István például vári révén — s például a viselője számolt be arról, 
esendői-főhadnagyok voltak, bécsi csoport vezetőségi tag- hogyan próbálták behálózni 
Kiss dr. elejtett szavakból, jai szó nélkül végrehajtják a nyugatnémet hírszerző 
félmondat okból orra is rá- a Sütő, illetve Sárvári köz- szervek megbízottai. A fiatal- gierők rendelkezésére, hol 
jött, hogy a ..bajtársak" jó- vetítésével érkező utasiiáso- ember 1959-től hajósként vannak a légvédelmi tüzé-, 
része valamiféle titkos tevé- kat. Sárvári is. Sütő is a rendszeresen járt Ausztriá- rek stb. 
kenvségbe vesz részt. Egyi- nyugatnémet hírszerző köz- ba és Nyugat-Németország- — Ahogy hazaérkeztem, 
kük — Bedő Zoltán — azután pont megbízásából ellenőrzi ba. s természetesen kint sok jelentést tettem a belügyi', 
elkottyantotta: Magyaror- a bajtársi közösség tagjait és ismerősre tett szert, fgy ke- szerveknek — folytatta Hor-
szágról érkező ismerősöket igyekszik ismeretséget kötni rülf barátságba egy Rimóczy váth Endre. Képeket raktak 
kutat félj ezeket bemutatja a kiutazó magyarokkal. Vé- Ervin nevű férfival, aki az-
Sütőnek, s ha az alanyok leményük szerint ugyanis ez utár» bemutatta Hűben nevű 
megfelelőek. Sütő Magyar- a legjobb lehetőség kém- magyar ismerősének. Huber 
országra vonatkozó híranya- anyag szerzésére. Azt sem közölte: Rimóczytól nagyon 
gokat szerez tőlük. Bedő nem igen tagadják, hogy a nyu- „kedvező tájékoztatást" ka-
e'gy itthoni rokont, barátot gatnemet h'rszervő központ pott, s úgy véli. Horváth nl-
1 övéiben is Bécsbe invitált, pénzeli őket. Egyébként kalmas bizonyos nehezebb 
hogy megfelelő alanyokra ta- mind Sütő, mind Sárvári, feladatok megoldására. Hu-
láljon. költekező, züllött életmódot ber azt hitte, hogy a lesze-

Sütő és Sárvári 1962 őszén folytat. Sütő egy alkalom- re it katonatiszt sértődött, a 
dr. Kisst is nyiltan felszólí- mai borközi állapotban pa- rendszerrel szembe állítható 
totta Magyarországról érke- naszkodott. hogy a híranyag és értékes katonai értesülé-
zók „bemutatására", hiszen egyre értéktelenebb, úgy seket szolgáltathat. A nyu-
a nevelőotthonban tanuló hogy maga is kénytelen in- gatnémet hírszerzőnek meg-
'iatalokhoz sok hozzátartozó formációkat gyártani. bízásából busás összegeket 
érkezett látogatóba. Azt sem A kérdésre, hogy mi kész- ígért ellenszolgáltatásként, 
titkolták, hogy elsősorban a tette hazatérésre, s itthon Horváth látszólag ráállt az 
magyar hadsereg szervezésé- miiyen bánásmódban része- alkura, de elhatározta: mi-
ről akarnék kémanyagot sze- sült, dr. Kiss elmondta: helyt hazaért, jelenti az il-
rezni, amit azután eljuttat- — Röviddel kimenetelem letékeseknek a történteket. A 
nak a nyugatnémet hírszerző után rájöttem, milyen hely- hajó azonban rövid rakodás 
szerveknek. telenül cselekedtem. Eleinte után ismét külföldre indult. 

— Nekünk, amigrációban lekötött a munkám, de egyre s Horváthnak nem 
élő magyaroknak feltétlen jobban vágyódtam családom ideje a jelentkezésre. Nyu-
kölelességünk, hogy minden után. s mind világosabban gat-Németországban Passau-
módot és eszközt felhasznál- láttam: sötét üzelmek foly- ban kötöttek ki. A vámvizs-
jonk a magyarországi rend- nak a bajtársi közösség ku- gálát után már indulásra ké-
szer megdöntésére. Elvárjuk lisszái mögött. Amikor az szen álltak, amikor' váratla-
tshát, hogv minden tekin- amnesztiarendeletet olvas- nul a nyugatnémet víziren-
te'ben segflse munkánkat — tani. végképp megérlelődött dörök újabb útlevél-vizsgá-
érvelí Sütő és Sárvári, tennem az elhatározás, hogy latot rendellek el. Az. egyik 

í terrjjfezeles, mert nem te-, 
rem olyan bokrosán a jó 
szí npadi . hyjnor, puy femak-
ról. hcfey feltűnő ne lenne. 

| ha hárem felvonáson Keresz-
tül .iul elég pal run társadat-

,sikeréhez nagymértékben-
hozzájárult Visky András 
rén-jc. Dallamai I • dvesek, 
l'iilb<,ir»is'ók, ízi esések, s a 
dalb 'I M - k .szövacírőjának, 
G. Détiy (tyürgyrák is si-
tei'iflt a versekéi a vígjáték 
cs a zene hangulataba il-
ir-'/teri!. 

A krmuraszinházi bemu-
tatót bizonyara sikernek 
szánta a színház igazgatósá-
ga-. ezért biztosított a víg. 
jai -khoz garantáltán erős 
s/.-. reposilást. Miklós Klára, 
nemién Gyöngyvér. Décsy 
Györgyi, Kormos Lajos, Pa-
gonyi Nándor. Király Le-
vente . . . — sok-sok dráma 
illolve operett nagy szerepei-
ben edzett művészek. Te-
hetségüket nem állította pró-
bára a ..leavgyftrű a mel-

a* Varsói Szerződés országai- , mi problémából fakadó ne- JénvzsdWten" bemutatóia. de 
nak hadseregei között a kap-
csolat, milyen típusú vadász-j 
gépek állnak a magyar lé-. 

vet:e*ésVe. Nem tromlnmi 
brigv a szerző melyre ás a 
tórában, inkább csak a 
felszínt kaVergetli de humo-
rának ínüoköyé'jt ipafából n 

vzénros alkalmat kínált arra, 
h^nv- játékukkal sá/d--a'"-ák 
a vígjáték humorát. Ügy 
éreztem. Szósz Károly ren-
dezővel egvüft nemesük rep-

temabol fejti ki. azokat r c d ukái iák, hanem tovább 
di-ama'ró glailng is mregala- . a l k o l l 6 k " Tóth Miklós vig„ 
pezza. Jó. kmyargós, válto-
zatos medrei szab a cse-
lekménynek. s egy-két: dra-
maturgiai g ven "ebéétől elle-
kintve célf'id"fps.-m. jó' szín-
padi é'-zékkel halad a meg-
oldás fél* 

A könnyed szórakoztatás, 
műfajában tisztes rang iHéli 
meg e vígjátékot, melynek 

iátékát. Sok rendezői és szí-
nészi öttel testesül meg aa 
egvüttes közön® ''"sikerben, 
mrivnek része többi cze-
renlő is — a kitűnő gyer-
mekszerentö Szegvári Meny-
hárt és a félsreg harátot 
ttakító IV. Szabó Sándor. 

Sz. Simon István 

Bzután dr. K Í P S 

elmonrflai ' hogv a 
Hareosok töiib'u tt Közössége 
1945 • után alakult, s a szer-
vezet "vezetője Zakó András 
horthysta Vezérőrnagy. A 
szervezel eredetileg AüSzt-

Árpád hazaterek. Itthon a belügyi 
M.-.gyar szervek megértéssel fogad-

tak. Jelenleg pedagógusként 
dolgozom: Elmondhatom: 
megtalaltam hazámban a 
helyem. 

A r e j t e t t m a $ n ó m e g á l l t 
tő) apró szívességeket kért. 
Hol egy rúd szalámit, hol 
egy üveg hazai pálinkát, hol 
újságokat viteleit ki, s Seres 

Ezután Seres Imre, a 76-
as- Postahivatal dolgozója 
beszélte el; hogyan került 
kapcsolatba a Sárvári-féle 
bandával. A nemaetközi pos-
tai szállítmányok vezető kí-
sérőjeként 1960—61-ben 
gyakran utazott Bécsbe és meghitt barátsággá vált. Kiss 
ha az osztrák fővárosban bemutatta Serest egy barát-

rendőr — kezében Horváth 

útlevelével — felszólította a 

fiatalembert, mutassa meg a 

kabinokat. Csak az első ka-

binig jutottak, amikor a 

rendőr paoírlepcó húzott elő 

és átadta Horváthnak A la-

pon Huber, üzenete állt, hogy 

Feltétlenül akar vele talál-

kozni Rs"ansburgban. 

A talalkozás egy regens-

burgi vendéglőben jött létre. 
magától értetődőnek tartotta A beszélgetésre azonban nem 
a kérések teljesíését. Az is-
meretség azután látszólag 

volt szabadideje, gyakran 
megfordult a Fördös—Ktss-
fele magyar vendéglőben. A 
tóivélyes. bőbeszédű Kiss ha-
marosan összebarátkozott Se-

nak — Sárvári Lászlónak. 
A sima modorú Sárvári ele-
inte csal, személyes dolgok-
ról érdeklődött és szintén 
újságokat* képeslapokat fo-

sok idő volt, Huber és a ka-

tonai szakértő ezért gyorsan 

kioktatta Horvátho*: szerez-

en információkat arról, mi-

ijén a néphadsereg légvédel-

mi figyelő- és jelzőrendsze-

nének felépítése, hol helyez-

Közgyűlést tartott a Szegedi Ügyvédi Kamara 
Újjáválasztották az elnökséget 

A Szegedi Ügyvédi Ka- ügyvédség — mint az értei- ság titkára a megyei igaz-
mara — amely magába fog-, miség része — politikailag ságügyi pártbizottság, majd 
lalja Szeged és az egész- cs szakmailag tovább képezi dr. Gidácsi József, az lgaz-
Ckongrád rftegyél ügyvéíft#- magát-, hogy sajátos felada- ságügyminisztérium nevé-
get — tegnap, szombaton tsit még teljesebben végéz-. be n köszöntötte a közgyű-
délelótt tartotta évi rendes hesse. Az ügyvédi kamara- lést. s kívánt további ered-

maradt I ̂  tisztújító közgyűlését Sze- nak a jogi munkálkodást menyes munkálkodást. az 
geden. a megyei bíróság elő- < gazdagító kapcsolatai van- ügyvédségnek. Mindketten 
adótermében.'- A közgyűlésen nak az igazságügyi szervek- szóltak az ügyvédség' életét, 
megjelent és annak elnöksé. kel. a Szegedi József Attila munkáját érintő időszerű 
gében foglalt helyei: Perjési 'Tudományeyyeíéttl jbgi ka- kérdésekről. 
László, a Szeged városi párt- róval. Ezeket* a knpesolhtf,- Az ellenőrző hizottság be-
bizottság el®6 titkára., dr. kat azonban meg tartalmas- számotóját dr. Pertich Ist-
Culácsi Jó-séf. az Igazság- sabbá, kell lenni. ván, s a kamara jövő évi 
iigyminisziérium ügyvédi | Az. ügvvérii kamaraf — költségvetési előirányzatát 
osztályának ve-etője, dr. Bi- : egyebek Jftjjtött — s/ ív- 'dr. Pencíi András terjesz-
czó György,'a >*>egcdj városi iigyenek fekinti a termelő- tette elő, s ezeket a köz-
tanács vb elnöke. Katona szövetkezetek jogaédeim-H. gyűlés elfogadta. Ezután a 
Sándor, a népfront, megyei A fcarfcara azonban tiítako- közüvűlés — ómely ér. ffaj-
tltkára, országgyűlési kép- zlk az olyan jelenséeek el- dú Béla elnöftletével végezte 
viselő is. A közgyűlésen len. hogy a közös gazdnsá- munkáját — titkos szavazás-
jelen volt a megyei igazság- go-k jogvédelmét — az ügy- s»I menráinsztotta a Szetted! 
ügyi szervek, a bínjgág. védi munkáküzö®séaéjíét ki- Üuwédl Kamara tisztségvi-
ügvészré0. rendőrség, gala- zárva — másod vagv har- selőit. 

mint a József Attila Tudó- taP«*áHá$ok útján „feiztcsít- A kamara elnöke: dr. Kr-
mányegvetem iogi k*rának ják". délid Sándor, élnökbslyette-
- s a Mnovar Jovász Szövet- A ' ügyvédi munkaközös- R e ; T)mskócr>i Fde, tit-
o-:„ n-eií-cpj s-'evve-c'.e veze- ,ségek és a kamara elnök- kára: dr. Pavrr István* Fö. 
t*®é'í-nek kér*viselőie. Sége étérttttfiúelf s~*nron"Xdt gvelmí megb-'zott dr. Jrdéi 

A Szjegedi ítavvédi .Kama. *r#rf*~ni treff, nrert -r. fon- Károly. A kamara éTflBksé-
rának. elnoVségéTtHt végzett tr*s foltétele annak, hogv az G<;nek toa.iai: dr. Bnadánv 

V. 1-A 1 A.. löitrf* tnnvií 11 rfTTT'á A .,.•*-* * - * c 

ressel, s újsütetű ismerősé- lyóiratokat kért Serestől, kednek el a magyar hadse-

mnnk"tárói és a 
valóiról dr. Erd"'?"' Sándor 
kamarai elnök tartott be-
• ize a if""*"e i'gvvé'i-

éae áHaló ban a szocializ-

must építő társadalmunk 
érdekében, a szocialista tör-
vényeségjiek megfelelően 
végzi jogi tevékenységét. Az 

i ö v ő tenni- i l s v c " d ° é á é r f f e m i t e v é k e n - " - - . , . , „ 
s-"'réen teljesebben érvém-e- L a s d o 'Szeged), dr. Horváth 
süljenek a jogalkalmazás Jáncs (Makó), dr. Hopcsányi 
jogpolitikai irányelvei. Eh, Dezső (Hódmezővásárhely), 
hez szükséges mind a potíii- rfr- Móczár Andor (Szeged), 
líai, mind a szakmai maréit- (!r- Stern Rudolf (Szentes), 
ség további gazdagítása. clr• Szűcs Ferenc (Szeged), 

Br. Oe.rrte.qt. Ferenc, » me- dr- Tószegi Ferenc (Csangr 
gyei igazságügyi pártbizott- rád). 

Vasárnap, 1961. december 6. DÉL-MAGYARORSZÁG 5 


