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Pá l  I st vá n  –  S z i l ágy i  Á g n e s  Jud i t

Egy Buenos Aires-i lakcím azonosítása,  
avagy a magyar hírszerzés konspirációs tervei és 

lehetőségei az argentínai jugoszláv emigráció 
meg�gyelésére (1951–1953)

Amikor 1951-52-ben a magyar Államvédelmi Hatóság (ÁVH) Hírszerző 
Osztálya az amerikai kontinensre is kiterjeszte�e működését, Buenos 
Aires-ben is megalakult a rezidentúra,1 amelynek élére egy tapasztalt mun-
kásmozgalmi veterán, Soós Lőrinc (1911–1975)2 – fedőneve „Péter Elemér”3 
– került, aki egy évtizeddel később a Magyar Népköztársaság római követsé-
gén teljesíte� szolgálatot.4 Az 1949-ben újranyílt argentínai magyar követ-
ségre5 kihelyeze� hírszerző állomás elsősorban a magyar emigráció meg�-
gyelésére próbált összpontosítani,6 ám ez az 1950-es évek elején a Szovjetunió 
és Jugoszlávia nyílt ellenségeskedése következtében7 a délszláv területekről 
származók ellen irányuló felderítést is magában foglalta.

Azonban az ÁVH Hírszerző Osztálya az Argentínában és Uruguayban élő 
jugoszláv emigrációról alig rendelkeze� adatokkal, sem létszámát, sem föld-

1  Tóth Eszter: A politikai és gazdasági hírszerzés szerveze�örténete 1945–1990. In: A megtor-
lás szervezete. A politikai rendőrség újjászervezése és működése 1956–1962. Szerk. Cseh Gergő 
Bendegúz – Okváth Imre. ÁBTL – L’Harma�an, Budapest 2013, 389–390.
2  Soós Lőrinc (1911–1975). In: Magyar Életrajzi Lexikon 1000 – 1990. Szerk. Kenyeres Ágnes. 
Budapest, Arcanum, 2001. – mek.oszk.hu/00300/00355/html/ABC13280/14032.htm. – le-
töltés: 2015. IX. 15.
3  Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára (ÁBTL) – 3. 2. 1. – BT – 398/2 – ”Kövi” 
– 10. 69. 402/53 – Tárgy:”Kövi” ügye. – Jelentés. Buenos Aires, 1953. VI. 2. 30–31.
4  ÁBTL – 3. 2. 1. – BT – 398/3 – 10. 69. 402/52 – „Kövi” – Tárgy:”KÖVI” fn. ügynök 
ügyében. Jelentés. – Budapest, 1961. III. 14. 21–23.
5  Dömény János: Latin-Amerika helye a háború utáni magyar külkapcsolatokban. in: Berta 
Tibor etc. (szerk.): Az identitás régi és új koordinátái – Tanulmányok Anderle Ádám 65. szüle-
tésnapjára. Palatinus, Szeged-Budapest 2008, 137–138.
6  Sz. Kovács Éva: A magyar emigráció kutatásának lehetőségei a Történeti Levéltárban. In: Trezor 
3. Az átmenet évkönyve. Szerk. Gyarmati György. Budapest, Állambiztonsági Szolgálatok Törté-
neti Levéltára, 2004. 189–197.
7  Juhász József: Volt egyszer egy Jugoszlávia. A délszláv állam története. Aula, Budapest 1999. 
124–130. 
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rajzi megoszlását nem ismerte világosan. A Magyar Népköztársaság Buenos 
Aires-i követsége is legfeljebb feltételezésekkel szolgálhato�, ráadásul értesü-
léseit8 szinte mindig az albán kolóniától szerezte, közvetítők útján: az Argen-
tin Kommunista Párt hivatalos összekötőjén, Oscár Ares-en vagy egy akkor-
tájt hazatelepülni készülő magyar személyen, Treuer Sándoron keresztül. 
A követség meglévő közvetlen albán kapcsolatait nem tudta kihasználni a 
jugoszláv emigráció felderítésére, hiszen az a két illető, aki ez ügyben szóba 
jöhete� volna, csak ritkán mutatkozo� a magyar kirendeltségen, és akkor is 
jobbára azért jelentek meg, hogy a diplomaták segítségét kérjék postakülde-
ményeik Albániába történő elju�atásához. Ez a két „társadalmi kapcsolat” 
ódzkodo� a�ól, hogy rendszeresen eljárjon a magyar követségére, ugyanis 
exponált személyek voltak, akiket az argentin elhárítás – vagyis a SIDE (Sec-
retariá Inteligencia del Estado, Hírszerzési Államtitkárság)9 – folyamatos meg-
�gyelés ala� tarto�. „Péter Elemér” kint tartózkodása során mindössze egy-
szer találkozo� velük, ráadásul nem alakult ki köztük olyan jó viszony, hogy 
komolyabb, bizalmas jellegű információkat lehete� volna kérni tőlük. Ekko-
riban egyébként az albán emigráció e két prominense nem is volt közvetlen 
kapcsolatban a szerbekkel (a középkori szerb állam bukásával végződö� 
1389-es rigómezei csatától eredeztethető évszázados ellentétek nyomán),10 
ők is csak ismerősök révén tudtak róluk ezt-azt. Jellemző, hogy a magyar re-
zidentúra emberei a Buenos Aires-i jugoszláv követségnek azt a felhívását sem 
ismerték, amely hazatérésre szólíto�a fel az emigráció tagjait, tartalmával nem 
voltak tisztában, mindössze a kihirdetéséről hallo�ak. A kommüniké vissz-
hangjáról is pusztán annyi juto� el hozzájuk, hogy hatására hazatérési szán-
dékkal senki sem jelentkeze� a jugoszláv követségen. Később pusztán annyit 
ígértek az albánok, hogy a magyar külképviselet számára megszerzik a kiad-
ványt.

A pártösszekötő, Oscár Ares önmagában nem bizonyult használhatónak, 
mert nem ismerte eléggé a jugoszláv emigrációt, vagy nem akart komolyabb 
értesülésekkel szolgálni, pedig igen jó viszonyban volt „Darvassal”, azaz Kuti 

  8  ÁBTL – 3. 2. 6 – OL – 20 – OL – 8 – 004 – Buenos Aires–i rezidentúra I. kötet – Tárgy: 
Jelentés a jugoszláv emigrációról. – Jelentés. Budapest, 1952. IV. 24. 2–5.
  9  Patricia Marchak in collaboration with William Marchak: God’s Assassins. State Terrorism in 
Argentina in the 1970’s. McGill – Queens University Press, Montreal 1999, 263-293.
10  Juhász József – Magyar István – Tálas Péter – Valki László: Koszovó. Egy válság autonómi-
ája. Osiris, Budapest 2000, 11–25.
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Jenővel, a Külügyminisztérium (KÜM) korábbi spanyol referensével, aki ek-
kor Buenos Aires-ben teljesíte� diplomáciai szolgálatot.11

A harmadik szálat Treuer Sándor12 (és családja) képviselte, bár neki sem 
volt közvetlen összekö�etése a délszláv emigránsokhoz, így főleg a Vajdaság-
ból emigrált magyarokra hagyatkozhato�, ugyanakkor orvos bátyja Jugoszlá-
viában élt. „Péter Elemér” a jugoszláv emigráció elleni munka megkezdésekor 
az egyetlen esélyt a hazatérni készülő Treuer beszervezésében lá�a. Szemé-
lyén keresztül kívánt eljutni azokhoz, akikkel lehete� volna valamit kezdeni 
az argentínai jugoszláv emigránsokkal kapcsolatban. A korábbi időszakban 
szerze� tapasztalatai azt muta�ák: nem valószínű, hogy Treuer Sándor az 
argentin rendőrség beépíte� embere lenne; Magyarországon ellenőrzése nem 
okozhat gondot; és rajta keresztül Argentínában maradt öccsét lehet a szóban 
forgó célra felhasználni. Annál is inkább, mivel Treuer Lajos, az 1932-ben 
alapíto�, majd a 60-as években betilto�, hangsúlyosan baloldali beállíto�sá-
gú Törekvés Sport és Társadalmi Egyesület13 vezetőségi tagjaként és az Ar-
gentin Kommunista Párt magyar frakciójának titkáraként politikailag igen 
megbízható embernek számíto�. Kisiparos lévén széles körű kapcsolatrend-
szer állt rendelkezésére Buenos Aires-ben, és megközelítése sem jelente� 
problémát, mivel gyakran érintkeze� a követség beoszto�aival. „Péter Ele-
mér” a beszervezés megkezdésekor jelentései szerint azt remélte, hogy ameny-
nyiben Treuer Lajos jó híreket hall majd hazatért testvérétől, készséges lesz, 
sőt a hazatelepülőknek nyújto� kedvezmények másokat is meg fognak nyer-
ni az ügynek.

„Péter” más módon is bővíteni igyekeze� kapcsolatrendszerét. A magyar 
kereskedelmi kirendeltségen dolgozó Adorján nevű (a kutatásnak ebben a 
szakaszában mást nem is tudunk róla) munkatárs ismerte valamelyest a ju-
goszlávok tevékenységét, így a rezidens utasíto�a, hogy derítse fel argentínai 
üzleti kapcsolataikat. Azonban Adorján sem igen tudo� mivel elő állni, mint-
hogy o�honról meg éppen arra kapo� utasítást, hogy korlátozza személyes 
kapcsolatait. Érdekes, hogy a Magyar Népköztársaság követségének két bul-

11  ÁBTL – 3. 2. 4 – K – 1359 – ”Darvas”. (Kuti Jenő). Évkör: 1950 – 1957. 8 oldal.
12  Vö. ÁBTL – 3. 2. 6 – OL – 20 – OL – 8 – 004 – Buenos Aires – i rezidentúra I. kötet – Tárgy: 
Argentína – i jugoszlávok. – Jelentés. Budapest, 1952. V. 26. 6–8.
13  Kovács Nóra: Szállítható örökség. Budapest, Gondolat – MTA Kisebbségkutató Intézet, 
2009. 56. valamint Torbágyi Péter: Magyarok Latin – Amerikában. A Magyar Nyelv és Kultúra 
Nemzetközi Társasága, Budapest 2004. 103–105.
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letinjét egy délszláv emigráns üzeme nyomta�a, de amint kiderült, hogy a 
tulajdonos Tito híve, a megrendelést visszavonták.

A rezidens jelentéseiben megjegyzi, hogy a követségre bejártak vajdasági 
magyarok is, akik 20–25 évvel korábban távoztak Jugoszláviából, de ők sose 
ápoltak komolyabb kapcsolatokat a délszláv emigrációval, és látogatásaik al-
kalmával amúgy is csupán a Magyarországra terveze� á�elepüléssel kapcso-
latos ügyintézésre szorítkoztak.14 Az ilyen eset egyébként is csak ritkán fordult 
elő, és a rezidentúra azért sem helyeze� rá túl nagy hangsúlyt, mert ezek a 
magyarok egyszerű földművesek voltak.

A jugoszláv emigráció egyébként nem fejte� ki látványos tevékenységet 
Argentínában, az újságokban csak néha-néha lehete� olvasni róluk, például 
amikor küldö�ségük személyesen gratulált Juan Domingo Perón elnök 1951-
es újraválasztásához.15 Jugoszlávia és Argentína közö� a diplomáciai érintke-
zésen túl a rezidentúra nem te� említést érdemi kulturális vagy egyéb kap-
csolatról, Uruguay viszonylatában pedig, ha lehet még kevesebbről volt 
tudomásuk.

Követségi vonalon egyetlen hírforrást említenek a dokumentumok, egy 
Balkányi nevű személyt (kiléte ismeretlen), akitől „Darvas” ugyan kapo� 
néhány értesülést Uruguayból, ám további információ gyűjtését elfoglaltsá-
gaira való hivatkozással csak feltételesen vállalta. Az ügy i� meg is rekedt: 
Balkányi nem tudo� rendszeresen átjárni Argentínába, ugyanakkor a Buenos 
Aires-i követségi emberek nem kaptak beutazási engedélyt a szomszédos or-
szágba. Pedig Balkányinak jó ado�ságai voltak a feladathoz: 1945 után Jugo-
szláviából emigrált Dél-Amerikába, perfekt beszélt szerbül, Uruguayban igen 
komoly ismeretségi köre volt a helyi kommunista pártban is, megjárta a ju-
goszláviai koncentrációs táborokat, kommunistaként szemben állt Titóval, 
így nem akart visszatérni Európába. „Péter” úgy vélte, hogy amennyiben át-
vállalnák az utazási költségeit, azzal meg lehet oldani rendszeres átjárást Bu-
enos Aires-be. Azt is javasolta, hogy a kéthavonként ismétlődő találkozások 
alkalmával „Benedek” (azaz Első József főhadnagy, az argentínai rezidens 

14  Uo., 94–96. 
15  Donald C. Hodges: Argentina’s ”Dirty War”. An Intellectual Biography. (First Paperback 
Edition) Austin, Texas Universtity Press, 2011. 68–69. Magyarul Perón politikai pályaképét ld. 
Anderle Ádám – Horváth Gyula: Perón - Che Guevara. Pannonica, Budapest 2004.
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helye�ese)16 tanulmányozza Balkányit, és ő készítse elő bevonását, ami kü-
lönösen akkor válhat aktuálissá, ha Montevideóban esetleg magyar követség 
nyílik.17

1952. május 26-án Sipos Károly államvédelmi főhadnagy és Boncz László 
államvédelmi alhadnagy Budapesten kikérdezte Soós Lőrincet, aki annyiban 
egészíte�e ki előző jelentéseit, hogy Argentína messze van a jugoszláv célte-
rüle�ől, a rezidentúra létszáma pedig kicsi – két hírszerzőtiszt és két titkos 
munkatárs – és ez nem teszi lehetővé az o�ani jugoszláv emigránsokhoz való 
eljutást. Mivel a magyar diplomáciai és a kereskedelmi kirendeltségen egy-
aránt akadt betöltetlen poszt Buenos Aires-ben, Soós javasolta, hogy helyez-
zenek ki oda újabb ügynököket, de azzal a feltétellel, hogy tudjanak spanyo-
lul. Azt is kifejte�e, hogy az új kiküldö�ek egyikének csak a jugoszlávokkal 
kellene foglalkoznia, a kereskedelmi kirendeltség fedése ala�.

A megbeszélésen szóba került, hogy vannak-e Argentínában egyetemi 
hallgatók Jugoszláviából, de erre a kérdésre Soós nem tudo� válaszolni, hiszen 
helyi születésű ügynökük nem volt, esetleg Treuer Sándor segíthete� volna 
ez ügyben. Az egyetemi vonalon még i�. Győri László neve merült fel, az ő 
édesapja az 1920-as években a Vajdaságból került Argentínába, és a �únak 
megvolt a lehetősége, hogy Jugoszláviába utazzon.

A felvetődö� ötletek alapján végül 1952 májusában megszülete� egy mun-
katerv, mely utasításokat fogalmazo� meg a rezidentúra számára a jugoszláv-
ok meg�gyelésére. Ezzel kapcsolatban Soós szkeptikusan megjegyezte: félő, 
hogy a terv csak terv marad.18 A pár nap ala� elkészült három hónapos mun-
katerv alapján megkezdődö� a Tito–rendszer ellen, harmadik országon ke-
resztül végzendő hírszerzés céljából az argentínai délszlávok és a lojális ma-
gyar emigránsok közö�i tippkutatás. Az első ütemben az emigráns sajtó 
tanulmányozása, a másodikban a jugoszláv területről származó magyarok 
közö�i kutatómunka szerepelt. Treuer Lajos esetében tanulmányozási, i�. 
Győri László és Balkányi esetében beszervezési tervet várt a budapesti Köz-
pont, valamint egy nem marxista meggyőződésű magyar újságíró megkör-

16  ÁBTL – 3. 2. 1. – BT – 398/2 – ”Kövi” – 10. 69. 402/53 – Tárgy: ”Kövivel” való kapcsolat 
felvétel. – Jelentés. Budapest, 1953. VIII. 29. 57–58.
17  ÁBTL – 3. 2. 6 – OL – 20 – OL – 8 – 004 – Buenos Aires–i rezidentúra I. kötet – Tárgy: 
Jelentés a jugoszláv emigrációról. – Jelentés. Budapest, 1952. IV. 24. 2–5.
18  ÁBTL – 3. 2. 6 – OL – 20 – OL – 8 – 004 – Buenos Aires – i rezidentúra I. kötet – Tárgy: 
Argentína – i jugoszlávok. – Jelentés. Budapest, 1952. V. 26. 6–8.
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nyékezése is szerepelt a tervekben. Ezen kívül felmerült még egy személy: a 
kalandor természetű, erősen nacionalista, szerbellenes (emia� esetleg nem 
is használható) 45-50 év körüli Varga Flórián – fedőneve ”Német” – volt 
VKF/2-es19ügynök, akit magyarországi kapcsolatain keresztül argentínai tar-
tózkodási helyén (Avellanda Calla Argenazaz [sic!] 1353 Buenos Aires) ké-
szültek tanulmányozni kapcsolatfelvétel céljából.20 A Buenos Aires-be július 
közepén kiküldö� munkaterv a következő fontossági sorrendet írta elő a 
rezidentúrának az említe� személyeket illetően: Treuer Lajos, Varga Flórián, 
i�. Győri László, Balkányi. Az utasítások közö� szerepelt az is, hogy a rezi-
dentúra küldjön az ÁVH-nak a Hrvatska Croacia című argentínai usztasa lap 
számaiból.21 Tudniillik az emigráns sajtótermékek – még ha a magyarországi 
pártállam iránt többé-kevésbé lojális lapokról volt is szó – jobb minőségű 
források hiányában alkalmasak voltak rá, hogy egyfajta tájékozódási pontként 
szolgáljanak.22

Szeptemberben a budapesti Központ részéről Palotás [Péter] levelében 
szóvá te�e, hogy a rezidens még mindig nem reagált a munkatervre, holo� a 
feszült nemzetközi helyzetben a „D-vonal” ( Jugoszlávia)23 kiemelten fontos 
terület, így a késlekedés komoly károkat okozhat. A legközelebbi futárpostá-
val beszámolót várt az eredményekről és a rezidentúra észrevételeiről.24

„Péter Elemér” válaszában elismerte a bírálat megalapozo�ságát, hozzáté-
ve, hogy minden bizonnyal az kelte� zavart, hogy az augusztus 4-i futárpos-
tában összekeveredtek az „A” (politikai hírszerzés) és a „D” vonalra vonatko-
zó jelentései. Ugyanakkor részletesen beszámolt a „Német” fedőnevű személy 
felkutatására te� lépésekről. Közölte, hogy még nem sikerült a nyomára buk-

19  Kovács Tamás: Rendőrségi célkeresztben a szélsőjobb. Dr. Sombor-Schweinitzer József feljegy-
zése a szélsőjobboldali mozgalmakról, 1932-1943. Gondolat, Budapest 2009, 20–23.
20  ÁBTL – 3. 2. 6 – OL – 20 – OL – 8 – 004 – Buenos Aires – i rezidentúra I. kötet – Tárgy: 
Az argentínai rezidentúra 3 hónapos munkaterve jugoszláv vonalra. – Jelentés. Budapest, 1952. 
VII. 1. 9–12.
21  ÁBTL – 3. 2. 6 – OL – 20 – OL – 8 – 004 – Buenos Aires – i rezidentúra I. kötet – 1/D. sz. 
levél – Péter Elemér elvt. – nak Buenos Ayres – Budapest, 1952. VII. 18. 13–15.
22  ÁBTL – 3. 2. 4 – K – 886/T – [Szebenyei József] – 2/5/B. sz. levél Washingtonnak, 1952. 
VI. 27. Tárgy: Szebenyei József ügye. 18.
23  ÁBTL – 3. 2. 6 – OL – 8 – 007/IV – Párizsi rezidentúra; operatív levelezési dossziéja. 
Évkör: 1951 – 1952; 1954 – 1956. 139 oldal.
24  ÁBTL – 3. 2. 6 – OL – 20 – OL – 8 – 004 – Buenos Aires – i rezidentúra I. kötet – 2/”D” 
sz. levél – Péter Elemér elvtársnak, Buenos Ayres – Budapest, 1952. IX. 13. 16.
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kannia, a Törekvés Egyesületben senki sem ismeri, és az is kiderült, hogy 
Buenos Aires Avellaneda nevű déli külvárosában25„Argenazaz” utca nincs.26 
A rezidens Varga Flóriánról érdeklődö� az 1947. november 25-én megalakult 
Wildei Magyar Egyesület27titkáránál is, de – a Törekvés vezetőihez hasonló-
an – ő sem ismerte. A telefonkönyvben, illetve az iparosok listáján sem buk-
kant a kerese� személy nyomára, ahogy az utcanevet sem találta meg. Végül 
a Buenos Aires-i külképviseletet ellenőrző küldö�ség nyomására, október 
24-én sikerült azonosítani a kerese� utcanevet: [Calle Gral.] Argañaraz. 
Az 1352-es házszám sem stimmelt egészen, de mivel a számozás Buenos 
Aires-ben a méterben megado� pozíciót jelöli, akár, az 1346-os is lehet a 
kerese� ház (6 méter eltérés adódhat a telek szélességéből). Az 1346. ala� 
egy nem sokkal korábban épült családi ház áll, jelenti „Péter Elemér”, s meg-
jegyzi, hogy ipari tevékenységnek nincs nyoma. Ha folytatnak is ilyesmit, azt 
legfeljebb iparengedély nélkül végezhetik, hirdetés nélkül, csak az ismeretsé-
gi körükön belül, a szabadidő terhére (ti. Palotás korábban azt a tájékoztatást 
adta értesülései alapján, hogy ”Német” illegálisan háziipari tevékenységgel 
foglalkozik, sző�eseket készít). Soós avellanedai megjelenése már csak a he-
lyiekétől eltérő ruházata mia� is feltűnést kelte�, a környékbeliektől nem 
mert érdeklődni, nehogy rákérdezzenek látogatása céljára, különösen mert 
nem lehete� kizárni, hogy az utcán ácsorgó emberek közö� o� vannak a 
rendőrség emberei. A rezidens tervbe ve�e, hogy a Wildei Magyar Egyesület 
titkárától a magyarlakta utcák iránt érdeklődik majd.28

Móró István ÁVH-őrnagy 1952. októberi ellenőrzése során megállapítot-
ta, hogy a Buenos Aires-i rezidentúrán dolgozók nem értek el eredményt, és 
erősen kifogásolta hozzáállásukat: i�. Győriről azért nem jelentenek, mert 
kiderült, hogy nem is egyetemista, hanem műszaki középiskolában tanul; 
aztán arra hivatkoznak, hogy az argentínai magyarok szektás magatartása mi-
a� nem tudnak érdekes személyekhez hozzáférni. Ráadásul „Benedek” két 
hónap ala� sem volt képes végrehajtani az utcanév-azonosítás másfél órás 

25  Kovács N.: Id. mű, 56.
26  ÁBTL – 3. 2. 6 – OL – 20 – OL – 8 – 004 – Buenos Aires–i rezidentúra I. kötet – Palotás 
elvtársnak. Budapest. – 2/”D” számú levél – 2/2”D” számú levél – Buenos Aires, 1952. IX. 27. 
17–18.
27  Torbágyi: Id. mű,118.
28  ÁBTL – 3. 2. 6 – OL – 20 – OL – 8 – 004 – Buenos Aires – i rezidentúra I. kötet – Tárgy:”-
Német” lakóhelyének megállapítása. – Jelentés. Buenos Aires, 1952. XI. 3. 19–20.
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munka ráfordítással megoldható feladatát, amiért még csak felelősségre sem 
vonták. Móró őrnagy ezért azt javasolta, hogy a továbbiakban a feladatokat 
határidő és felelősségi kör megjelölésével adják ki „Benedeknek”.29 Budapest-
ről ugyanakkor arra utasíto�ák Soóst, hogy további intézkedésig csak ”Né-
me�el” foglalkozzon, egy számára alkalmas időpontban, de még az év vége 
elő� keresse fel a célszemély lakhelyét,30 ügyelve rá, hogy öltözéke ne legyen 
feltűnő.31 Miután sikerült tisztázni a pontos házszámot (1353) is, a rezidens 
a Törekvés Egyesület által összeállíto� címjegyzékből 4-5 nevet kiválaszto� 
azok közül, akik Avellanedán a célszemélyhez közel laktak. Politikai beállí-
to�ságukról ”Góré” és ”Csillag” (kilétüket még nem sikerült tisztázni) révén 
kívánt informálódni. Az volt a terve, hogy egy követségi �lmvetítésre Varga 
Flóriánnak is meghívót küldet. Ha tényleg a megado� címen lakik, a környék-
beliek segítségével megtudja, hogy valóban foglalkozik-e háziiparral. A kö-
vetkező lépésben kideríti, hogy nem helyezkede�-e el egy gyárban, ami meg-
könnyítené az információszerzést a munkatársak kikérdezésével. Amennyiben 
az derülne ki, hogy reakciós, jobboldali beállíto�ságú, egyszerűen kihúzza a 
protokoll listáról, ha viszont jó véleményt hall róla, meghívja és személyesen 
is próbál vele foglalkozni. Mindezt 1953. április 30-i határidővel kelle� volna 
elvégeznie.32Március 2-án viszont még mindig nem sikerült megállapítani, 
hogy „Német” valóban a megjelölt lakcímen lakik-e, mivel a helyi egyesületi 
vezetők nem ismerték.33

Pedig a rezidens már egy korábbi, január 30-i találkozás alkalmával meg-
próbált puhatolódzni az ügyben, mikor szóvá te�e ”Csillag” elő�, hogy mi-
lyen nehéz örökösödési ügyekben eljárni, mert sokszor már nem érvényes a 
régi lakcím, vagy elírással érkezik a posta Magyarországról. ”Csillag” azt vá-

29  ÁBTL – 3. 2. 6 – OL – 20 – OL – 8 – 004 – Buenos Aires – i rezidentúra I. kötet – Tárgy: 
Beszélgetés ”Péter” elvtárssal a ”D” vonalon végze� munkájáról. – Jelentés. Budapest, 1952. XI. 
24. 22–23.
30  ÁBTL – 3. 2. 6 – OL – 20 – OL – 8 – 004 – Buenos Aires – i rezidentúra I. kötet – 16/”A” 
sz. levél D melléklete – Péter Elemér elvtársnak Buenos Aires – Budapest, 1952. XII. 9. 26.
31  ÁBTL – 3. 2. 6 – OL – 20 – OL – 8 – 004 – Buenos Aires – i rezidentúra I. kötet – 2/”D” 
sz. levél – Péter Elemér elvtársnak, Buenos Ayres – Budapest, 1952. XI. 28. 25.
32  ÁBTL – 3. 2. 6 – OL – 20 – OL – 8 – 004 – Buenos Aires – i rezidentúra I. kötet – Tárgy: 
a ”D” vonal 6 hónapos terve. – Munkaterv. 1953. január 1-től 1953. június 1.-ig. 27–28.
33  ÁBTL – 3. 2. 6 – OL – 20 – OL – 8 – 004 – Buenos Aires – i rezidentúra I. kötet – 5/”D” 
sz. levél – 1/5”D” sz. levél – Palotás elvtársnak. Budapest. – Tárgy: ”Német” lakása. – Buenos 
Aires, 1953. III. 2. 30.
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laszolta, hogy ők foglalkoznak ilyen esetek tisztázásával, pl. Kuti Jenő kérésé-
re többször is szereztek már hasonló adatokat, például az illetők anyagi kö-
rülményeiről, baráti köréről, egyesületi tagságáról. Amikor „Péter Elemér” 
felvete�e, hogy van négy konzuli ügyfelük Avellanedán, akikről valami köze-
lebbit szeretne megtudni, mert „a címze� ismeretlen” felira�al jö� vissza több 
levelük. ”Csillag” készségesnek mutatkozo�, mondván, amúgy is ki kell oda 
mennie egyesületi ügyek mia�. A rezidens megadta a négy nevet: Arató Gyu-
la, Szabó Kálmán, Skover Sándor és Varga Flórián. Közülük két személyt meg 
is találtak, de a másik ke�ő ismeretlen volt az egyesületi vezetők elő�. Pár hét 
elteltével egy újabb találkozás alkalmával ”Csillag” szóba hozta a két azono-
sítatlan személyt, akiknek még mindig nem sikerült a nyomára bukkanni, és 
csodálkozo�, hogy Arató neve egyáltalán miért szerepel a követség listáján, 
amikor sosem hallo� róla.

„Német” becserkészésének ügye végül elaludt, minden eredmény nélkül, 
ráadásul a budapesti Közpon�ól utasítás jö� a ”Csillaggal” való kapcsolat 
leépítésére. A rezidens még egy-két alibi feladatot szerete� volna kiadni neki, 
hogy az eltávolodás fokozatosan menjen végbe, azonban ezek már nem Varga 
megközelítésére vonatkoztak, ezen a téren nem volt több ötlete.34

Bármennyire eredménytelen volt is a magyar hírszerzés az argentínai ma-
gyarok közö�, a kivándorlók jelentős része megérezte, hogy a Magyar Nép-
köztársaság diplomatái lényegében ügynökök, ezért a többség 1970-es évekig 
mereven elzárkózo� a külképvisele�ől. Erről tanúskodik az alábbi inter-
jú-részlet, amit egy, már a II. világháború után Argentínában születe�, máso-
dik generációs visszaemlékező ado� az ezredfordulón: „Akkoriban a magyar 
követség, a kommunista évek magyar követsége, ezek nagyon próbáltak be-
fészkelődni, tudni, hogy mi van i� a magyarokkal, és teljes elzárkózást találtak 
mindenhol. […] Akkoriban a magyar követség sokkal nagyobb volt, mint 
ma, sokkal nagyobb. […] Az egy részlege volt a nemzetközi, nagy moszkvai 
nemzetközi politikának. […] I� mindenki le volt káderezve, mindent tudtak 
rólunk, hogy ki mi, nem tudom honnan, de utánanéztek. Könnyű volt utá-
najárni, nem titkolt senki semmit.”35

A „Német” ügy két nappal Sztálin halála elő� véglegesen megfenekle�, 
ugyanakkor folytatása azért is válhato� szükségtelenné, mert Nyikita Szer-

34  ÁBTL – 3. 2. 6 – OL – 20 – OL – 8 – 004 – Buenos Aires – i rezidentúra I. kötet – Tárgy: 
”Német” címének megállapítása. – Jelentés. Buenos Aires, 1953. III. 3. 31–32.
35  Idézi Kovács N.: Id. mű, 101.
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gejevics Hruscsov, a Szovjetunió Kommunista Pártjának (SZKP) új első tit-
kára egyre inkább egyfajta modus vivendi kialakítására törekede� Jugoszláviá-
val. Ennek égisze ala� 1955. május 26-án Belgrádba látogato�. Josip Broz Tito 
jugoszláv államelnök 1956 júliusában viszonozta az elsőtitkári vizitet, majd 
októberben Gerő Ernő, a Magyar Dolgozók Pártjának (MDP) első embere 
is felkereste Belgrádot.36 A Buenos Aires-i rezidentúra dossziéját végül 1964. 
augusztus 17-vel lezárták.

36  Juhász: Id. mű, 181–190.
37  ÁBTL – 3. 2. 6 – OL – 20 – OL – 8 – 004 – Buenos Aires – i rezidentúra I. kötet – HATÁ-
ROZAT. Budapest, 1964. VIII. 17. 35.


