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Ügynöki jelentés Lakó Elemérrõl

Kolozsvár, 1958. április 17.

Forrás: „Balogh”
A találkozón részt vett Papp A. hadnagy
1958. április 17. 3. sz. K-lakás

Folyó év április 16-án a forrás találkozott Lakó Elemérrel egy szünetben. Arra
a kérdésre, hogy mi újság, Lakó azt válaszolta, hogy egyelõre semmi sincs. De õ
arra gyanakszik, hogy készül valami, mert az I. épület káderosztályán látott egy
állambiztonsági tisztet, akit ismer. A forrás kérdésére, hogy vajon mi készül, Lakó
azt válaszolta, hogy lehet, hogy „tisztogatás” lesz az egyetemen, és ezért azt
tanácsolta, hogy a diákok vigyázzanak, mit csinálnak és mit beszélnek. Aztán
odajött hozzájuk Fecza Tibor a színjátszó csoportból, akinek Lakó azt tanácsolta,
hogy mondja el a csoport tagjainak: legyenek óvatosak, ne igyanak, ne csináljanak
botrányt, mert mindenhol vannak provokátorok. Azt tanácsolta, hogy a csoport
minden tagja vigyen Zilahra egy-egy üveg bort, és hazatérve tartanak majd egy
összejövetelt a bentlakásban, ahol senkitõl és semmitõl nem kell félniük.45 Fecza
megígérte, hogy elmondja a csoport tagjainak.

„Balogh Ferenc”
A III. Alosztály megjegyzései:  A jelentés a  szerveink  által csoportos

megfigyelés alatt tartott Lakó Elemérre vonatkozik.
Feladatok: Az ügynöknek felvázoltuk, hogy beszélgessen el Fecza Tiborral a

Lakó Elemérrel folytatott beszélgetésen elhangzott dolgokról, és kérdezze meg,
mire utalt Lakó, amikor kijelentette, hogy vigyázzunk a csoport turnéján, azzal a
céllal, hogy megállapítsa a Lakó és Fecza közötti viszony jellegét.

Intézkedések: A jelentést a csoportos akcióban fogjuk feldolgozni.46
S.k.: Papp A.

Hogy? Vagyis a dossziéba javasolják? Mi van Zilahhal? Kirándulni mennek vagy
azért mennek oda, hogy mûvészeti elõadást tartsanak? Miért nem kérdezik az
ügynököt teljes érdektelenség a szolgáltatott [olvashatatlan] … iránt [olvashatat-
lan] … Pap[p] elvtárs mikor szándékozik abbahagyni az ügynök és a dosszié közötti
[olvashatatlan] …? Mãrgineanu fõhadnagy elvtárs mikor szándékozik megszüntetni
ezeket az állapotokat? Milyen konkrét intézkedéseket fognak hozni ezzel a
jelentéssel kapcsolatban?47

[Olvashatatlan szignó]

ACNSAS, fond Informativ, dosar 3010, vol. 1, 127–128. f. Géppel írt román nyelvû jelentés
magyar fordítása.
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45 Utalás a Bolyai Tudományegyetem színjátszócsoport tervezett zilahi elõadására. Lásd még a 103. sz. iratot.
46 Varró Jánost és Lakó Elemért 1958. augusztus 22-én tartóztatták le Kolozsváron.
47 Utólagos kézzel írt megjegyzés.


