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Bezsenyi Tamás
„Nem volt alkalma, oka és módja 

a szocialista rendszer megszeretésére”
A pszichécsonkítás, a „politikai geológia” és a saraskamodell 

szerepe a Papp Simon elleni koncepciós eljárásban

GroteSzK SzerencSe a szocializmussal foglalkozó történészekre nézve, hogy 
a kor számos meghurcoltja dokumentálta életét. A következő oldalak kü-
lönös főhőse, Papp Simon (1886–1970), a Magyar–Amerikai Olajipari Rt. 

(a MAORT) vezérigazgatója is vezetett naplót az ellene folytatott koncepciós pert 
megelőző időszakban, illetve majdnem egy évtizeddel a szabadulását követően, 
1964-ben papírra vetette visszaemlékezéseit letartóztatásáról, elítéléséről és börtön-
büntetésének időszakáról. Memoárját a naplóval együtt a halálát és a rendszer-
váltást követően adták ki. Az Életem című könyvben Papp több megjegyzést tesz 
a saját koncepciós perét (a MAORT- vagy szabotázs-pert) tarkító hazugságokról 
és egyéb tárgyi tévedésekről. Kutatásom és a neves geológus naplójának, vissza-
emlékezésének (vagyis a mélyfúrásra alkalmat biztosító eset forrásainak) olvasása 
közben alapvetően arra kerestem a választ, hogy miként is lehet definiálni egy kon-
cepciós pert?

Papp Simon a dualista Magyarországon született és szerzett geológusi vég-
zettséget. Az 1920-as évektől kezdve, miután a trianoni béke elcsatolta az olajat 
rejtő ismert területeket, különböző földrészeken keresett és talált kőolajat. Az 
1930-as évek közepén döntött úgy a Standard Oil Company amerikai olajvállalat, 
hogy magyar olajlelőhelyeket kutat fel. Papp Simon a vállalat kérésére hazatért, 
és több dunántúli olajlelőhelyre bukkant, ahonnan az 1960-as évekig nyertek ki 
olajat. Ezeknek a fejlesztéseknek köszönhetően az ország olajszükséglete az 1940-es 
években biztosított volt. A geológus a második világháború alatt és után minden 
kormánnyal együttműködött, de mind Szálasi, mind Rákosi időszakában koncep-
ciós perbe keverték szabotázs gyanújával. A nyilasokkal szemben a kommunista 
vezetőknek volt idejük a per végigviteléhez is. Avatatlan szemmel nézve a történet 
a legizgalmasabb csavart itt vette: Papp Simont 1948-as letartóztatását követően a 
börtönben tovább dolgoztatták korábbi munkakörében.1 Mivel a szabadulását kö-
vetően – szinte teljes mellőzöttségben – már mindössze kisebb volumenű olajipari 
munkákat végezhetett 1970-ben bekövetkezett haláláig, ezért indokolt az életpálya 
egészének áttekintése helyett a koncepciós perig terjedő időszakra fókuszálni. 
Az életpálya első szakaszai tehát relevánsak a szempontunkból, hiszen a fiatal-
korában végzett tudományos munkája, majd az 1930-as évekbeli vállalatvezetői 

1 cSíKy, 1971.
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sikerei alapján tekintettek rá a Szálasi- és Rákosi-féle diktatúrák idején a sikeres 
olajbányászat letéteményeseként.

Miként szaktudása a kortárs hatalmakat, úgy rendhagyó élettörténete és sze-
mélyisége a 20. század második felének több értelmiségijét foglalkoztatta. Hogy 
alakja és pere kiválik a magyarországi koncepciós eljárások történetéből, azt bizo-
nyítja, hogy életpályája és azon belül a MAORT-per már többeket foglalkoztatott és 
ösztönzött kutatásra, feldolgozásra. Nem sokkal a pert követően, 1951-ben készült 
el a Gyarmat a föld alatt című propagandisztikus film.2 Galgóczi Erzsébet a rend-
szerváltást megelőzően, 1984-ben megjelent Vidravas című regényében mesélte el 
„Simon Pál és felesége” kálváriáját. Papp személye a rendszerváltás előtt, tehát még 
a létező szocializmusban újra bekerült a közéleti diskurzusba, amikor a rádióban 
Szebesházi Károly és Kőrösi László, Papp egykori munkatársai, a neves geológus 
életének apropóján beszéltek az államosítások idejéről és az amerikai gazdasági 
szereplők által tanúsított nagyvonalúságról. 2012-ben, ismét a rádióban, Hámori 
Péter történész a szovjet politika erőszakos butaságát elemezte a Papp elleni kon-
cepciós per alapján. Legújabban pedig a geológus a mozik és az éter után a hazai 
non-fiction irodalomba is bekerült, amikor Nyáry Krisztián beírta 32 honfitársával 
együtt az Igazi hősök című könyvébe.3 Az alábbiakban többször fogok utalni és tá-
maszkodni ezekre a korábban megjelent munkákra, amelyek sorához most csatla-
kozni kívánok a tanulmányommal, hiszen jelen cikk célkitűzése szintén a Papp 
Simon-ügy és annak révén a Rákosi-kor (jog)történetének, illetve a koncepciós 
perek történetének árnyalása.

Mint azt előrevetettem, miközben a szabotázs-perrel és fővádlottjával foglal-
koztam, mindenekelőtt a koncepciós perek definiálása és természete, ha tetszik, ana-
tómiája foglalkoztatott. Ezeket az eljárásokat a szakirodalom lényegében önmagukat 
magyarázó, tovább már nem bontható egységeknek tekintette. Meglátásom szerint 
azonban a koncepciós perek nem ennyire magától értetődő logika szerint zajlottak. 
Ahogy egyre mélyebbre fúrtam, egyre kevésbé tűnt magától értetődőnek a MAORT-
per, és egyre kevésbé látszottak hasonlónak a különböző koncepciós eljárások.

A következőkben Papp Simon naplóját, visszaemlékezéseit és bírósági vallo-
másait4 felhasználva nemcsak a MAORT-pert, hanem az 1945-öt követő magyar-
országi, illetve a mindenkori koncepciós eljárások több vonatkozását is új aspektu-
sokból igyekszem megközelíteni. Foucault fogalmaira támaszkodva fogok érvelni 
amellett, hogy a Rákosi-korszakbeli koncepciós perek a megelőző századok igaz-
ságszolgáltatási rendjeinek unikális ötvözetei. Szintén bizonyítani kívánom, hogy 
a koncepciós perek akár alternatív nyomásgyakorlási eszközként is használhatók 
voltak, valamint lehetővé tették az „intézményes keretek nélküli speciális börtön-
foglalkoztatást”. Továbbá kísérletet teszek a korszak bizonyítási módszerei közül 

2 A nagy nyilvánosságot kapó konkrét bűnügyek megoldatlansága esetén a Kádár-rendszerben a 
„valóság elégtelenségét” fikcióval próbálták ellensúlyozni. K. Horváth Zsolt érvel amellett, hogy 
az „információmegvonás, -csepegtetés […] nem belenyugvással jár, hanem a társadalmi képzelet felszítá-
sával”, így egy ügy, ami „felkorbácsolta a társadalmi képzeletet”, fikcionalizálva újra a nagyközönség 
elé kerül. K. HorvátH, 2011. 97–98., 93. Hogy a jelenség létezett már a Rákosi-korszakban is, arra 
a szóban forgó film a példa.
3 GalGóczi, 1984.; nyáry, 2014.
4 Írásomban nem tudtam a per hivatalos dokumentumainak nagy részét felhasználni, mivel ezek 
jelenleg nem lelhetők fel.
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egy típus, a „politikai geológiának” elnevezett pszeudo-tudományos, koholt bizo-
nyításmód-altípus körülhatárolására. A tipológiai jellegű, általános kérdések fejte-
getése közben mindvégig szem előtt tartom Papp Simon konkrét ügyét és a geo-
lógus gondolatait, reakcióit, mozaikosan kirajzolódó világnézetét és személyiségét. 
Papp Simon esetét vizsgálva a fő kérdésem, hogy egy koncepciós per vádlottja mit 
tartott fontosnak saját koncepciós perével kapcsolatban? A geológus hogyan raj-
zolta meg saját helyét és szerepét ebben a bírósági procedúrában? Milyen módsze-
rekkel próbálta értelmezni saját helyzetét? Mivel védekezett? Nem állítom, hogy a 
fenti kérdésekre adott válaszokkal a koncepciós perek kivétel nélkül vagy akár álta-
lános érvénnyel megérthetővé válnak, ám az elemzés hasznos fogódzókat nyújthat 
más ilyen típusú perek működési logikájához. Elsőként azt a meglátásomat osztom 
meg, amelyik a koncepciós perek legszélesebb körével áll kapcsolatban.

Nyilvános kivégzések-e a kirakatperek?

A „koncepciós per” szókapcsolat első tagja látszólag arra utal, hogy a büntetőel-
járást és a pert az ítélettel együtt előre kitalálták, azonban e perek „koncepciós” 
mivolta inkább a konstruáltságuk célszerűségében, illetve a hozzájuk kapcsolódó 
reprezentáció szükségességében rejlik. Abban, hogy van mögöttük koncepció. 
A modern „kirakatper”, a „koncepciós per” szinonimája az egyik ilyen célt, a bűn 
mediatizálhatóságát tükrözi. Sheila Fitzpatrick a szélesebb nyilvánosságnak szóló 
nyilvános vallomástételben találta meg a koncepciós perek funkcióját. Értelmezése 
szerint a kirakatperek nyilvános színházi előadások, amelyekben nem az elkövetők 
bűnösségét kell bizonyítani, hanem a vádlott bűnelkövetési módszereinek totális 
gyűlöletességét.5 A didaktikus módon megvalósítani kívánt célzatosság elrejtése, 
valamint a spontaneitás, a rögtönzött bűntudat bemutathatósága a fontos, ahogy a 
színházban, viszont az igazságügyi alkalmazottak kénytelenek az egész narratívát 
a színpad helyett a bíróság tárgyalótermében előadni. Fitzpatrick az 1937-es nagy 
terror idején a kulákok és parasztok ellen folytatott koncepciós pereket6 a karne-
váli jellegük alapján interpretálta, vagyis azt hangsúlyozta, hogy e jogi procedúrák 
alatt kifordult magából a normális világ. Roberta T. Manning vitatta ezt a nézetet, 
szerinte sokkal borúsabb és vészjóslóbb a koncepciós perek narratívája annál, mint-
sem, hogy karneváli jelleget kölcsönözhessen neki az értelmező.7 Peter Gatrell az 
újkori kivégzéseket karneválként láttató megközelítésekkel kapcsolatban pedig 
azt kritizálta, hogy egy ítélethirdetést az államhatalom szuverén nyomásgyakor-
lásának részeként lehet csak látni, vagyis olyan közösségi aktusként nem, amely 
a társadalom tagjainak jóváhagyásával történik, és amelyet követően visszaáll az 
állam rendje.8 Michael Ellman bár egyoldalúnak tartja Fitzpatrick elgondolását, de 
védelmébe veszi, mondván, hogy a helyi parasztoknak tényleg volt lehetőségük a 
karneváli érzés megtapasztalására, mivel a felettük álló, jobb jövedelemi helyzetben 

5 fitzpatricK, 1999. 21.
6 fitzpatricK, 1993. 299–320.
7 Idézi: ellman, 2001. 1224.
8 Gatrell, 1996. 90–99.
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lévő főnökeiket szidhatták.9 Fitzpatrick válaszolt Ellman vitacikkére, amelyben ér-
velését arra építette, hogy az elítélésnek és kivégzésnek nem szükségszerű velejá-
rója maga a per, főleg nem 1937–1938-ban, vagyis a pereknek más célokat kellett 
szolgálniuk. Emellett felhívta a figyelmet vitapartnere gazdaságtörténészi szűklá-
tókörűségére: szerinte Ellman nem ismerte fel a koncepciós perek értelmezésekor 
annak az esetnek a jelentőségét, amikor Sztálin személyesen járt közben egy helyi, 
parasztokat érintő koncepciós per ítéletének megváltoztatásában. Fitzpatrick értel-
mezése szerint tehát a koncepciós perekben döntő szerepe van a tárgyalótermen 
kívülről érkező, sajátos hatalmi logikának, s ezt fel kell fejteni az adott per értelme-
zéséhez.10 (Tanulmányomban hasonlóra készülök én is.)

Erre a meglátásra rímmel Rév István megfogalmazása, miszerint „a vádlottak 
nem saját személyükben állnak a bírósággal szemben, hanem politikai osztályuk szociológiai 
jellemzők alapján meghatározott képviselőiként”.11 Fitzpatrick megfogalmazását követve 
olyan reprezentációs tárház a koncepciós per, amelyben minden dramaturgiai esz-
köz adott a politikai-társadalmi osztályok egy személy ügyében való megjelení-
téséhez. A koncepciós per bizonyos értelemben a világot, a globális folyamatokat 
is érthetővé akarja tenni néhány vádlott és a hatóság összecsapásán keresztül. 
Darai Lajos csak a koncepciós perek egy típusának, a modernitás kezdete óta széles 
nyilvánosság előtt zajló kirakat- vagy látványpereknek tulajdonít világmagyarázó 
funkciót. Az újkor egyik meghatározó magyar pere, Martinovics és társainak ügye 
több szempontból is a modernitás határán helyezkedik el. A 18. századi perekben 
(például Péchy István 1769-es pere esetében) az államhatalom jelölte ki és közvet-
lenül képviselte a vádhatóságot, azonban később az 1790–1791-es országgyűlésen 
hozott törvény alapján a királyi felségjog nem terjedt ki különleges eljárást követő 
bíróság kijelölésére.12 A korábbi korszakok előre megtervezett, speciális eljárási sze-
replőkre fókuszáló nyilvános perei és a modern diktatúrák kirakatperei között a fő 
különbség, hogy az utóbbiakat nem unikális eseményként, hanem sztenderd bíró-
sági tárgyalásként kívánták láttatni, vagyis olyan eljárásként, amely különlegességét 
inkább az elkövető személye és cselekedetének tárgyi súlya adhatja. Ugyanakkor 
más tekintetben a többi eljáráshoz hasonlatos, amennyiben az adott rendészeti és 
igazságügyi szervezeti rendszer ügyteherjében megjelenve, más büntetőügyek 
által keretezve, a többi eljárás szabályos lefolyása legitimálja ezeket az eseteket.

A modern korszaknak és különösen a sztálini korszak kirakatpereinek van egy 
sajátos differentia specificája: a beismerő vallomás. Darai Lajos az első európai kon-
cepciós vádemelésnek a Szókratész elleni athéni pert tekinti.13 Az általa használt 
ókori és középkori példákat egy összehasonlítás érdekében érdemes összevetni 
a modern kor kommunista rendszereiben lefolytatott ügyekkel, mivel láthatóvá 
válik, hogy a modernitás előtt ismeretlen volt a beismerő vallomás. A premodern 
perekben a vádlott a rendszer rendíthetetlen ellenállójává válik, amennyiben nem 
fogadja el a büntetőhatalom valóságkonstrukcióját, hanem azt teljes mértékben ha-
tályon kívül helyezi a magatartásával. A per koncepcióját elutasító vádlott a ma-

  9 ellman, 2001. 1226.
10 fitzpatricK, 2002. 474.
11 rév, 1993. 51.
12 pruzSinSzKy, 2009. 179.
13 darai, [2004].
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gatartásával hitelteleníti az ügyet, és a pert kitermelő rendszert kritizálja. Ezzel 
szemben a szovjet mintákat követő esetekben a vádlott a beismerő vallomással 
(kényszer vagy meggyőzés hatására) elfogadja a „játékszabályokat”, és ezáltal bele-
helyezkedik a büntetőhatalom valóságértelmezésébe, úgyszólván a per koncepci-
óján belülre kerül. Sztálin kedvelt ügyészének hatására a szovjet kriminalisztikai 
irodalomban elterjedt, hogy a bizonyítékok királynőjének kell tekinteni a beismerő 
vallomást, ami a per lefolyását és jogszerűségét igazolja.14

Felügyelet és büntetés című művében Michel Foucault a modern büntetés tár-
gyának az életet, még pontosabban az emberi pszichét tartja, szemben a közép-
kori büntetésekkel, amelyek a testet célozták. A nyilvánosság előtt zajló középkori 
és kora újkori kínzás a felvilágosodás időszakát követően már nem szolgálta a 
királyi hatalom intaktságának megőrzését, igaz, a kivégzések továbbra is részét 
képezték az európai és angolszász büntetéspolitikának. A halálbüntetés és az élet-
fogytig tartó szabadságvesztés váltak a felvilágosodás utáni büntetéspolitika határ-
köveivé, hiszen még részei az állami punitív koncepcióknak, de jogszabályi létük 
megkérdőjelezi az őket befoglaló büntetési rendszerek racionalitását, mivel olyan 
büntetések, amelyek esetében érdektelen az elítéltek jobb útra térése (akár megja-
vulnak, akár nem, vagy megölik őket, vagy a börtönben maradnak életük végéig). 
A Cesare Beccariától eredeztetett klasszikus kriminálpolitikai koncepció lényeges 
eleme, hogy az elkövetőt olyan racionális lénynek tekinti az állam, akivel szemben 
a bűntettekkel arányos büntetéseket alkalmaznak, valamint a törvényesség bizto-
sítása érdekében a bűncselekmények tiltását az állam törvényekbe foglalja.15 En-
nek megfelelően a felvilágosodás korát követően az igazságszolgáltatás alapvetően 
belátási képességgel rendelkező, racionális egyénekként tekint a bűnelkövetőkre, 
ennek megfelelően a vele szembeni eljárás és büntetés célja, hogy gondolkodására, a 
viselkedését meghatározó pszichéjére gyakoroljon hatást. Ahogy Foucault megfo-
galmazta: „a büntető igazságszolgáltatás apparátusának a testetlen valóságon kell megta-
padnia.” Az enigmatikusnak tűnő mondat értelmét Foucault a tárgycsere fogalmán 
keresztül mutatja be. A törvénykezés alá vonható tárgyakról (például a gyilkos-
ságról) mondanak ítéletet, de a mögöttes indítékokat sújtják ítélettel. Így tehát a 
gyilkosság esetében a vágyat, a kitörést és a szenvedélyt ítélik el. Az enyhítő és sú-
lyosbító körülmények közé nem csupán az esethez kapcsolódó elemeket vonják be, 
hanem „ami bíróilag nem is kodifikálható: a bűnöző ismeretét, a róla alkotott véleményt, azt 
amit tudni lehet a közte, múltja és az általa elkövetett bűncselekmény közötti kapcsolatokról”.16

A modernitásban tudományosan megismerendő és megértendő tárggyá vált a 
törvénysértés. A bűnöző lelkének effajta megértése új fejlemény a középkori szem-
lélethez képest, hiszen szükségessé vált a tettes, a bűncselekmény kodifikálható-
sága, illetve a cselekmény nyilvánvaló törvénysértő megvalósulása és az ehhez 
tartozó büntetés. Így a „miért történt?” modern kérdésre adott válaszban, a tett 
megmagyarázásán keresztül, az egyén minősítése valósul meg. Foucault szerint 
ehhez további kérdések járulnak: „Miképpen gondoskodjunk a tettes fejlődéséről? Mi módon 
javulhat meg a legbiztosabban?”17 Ezek a kérdések elvezettek a büntetőbíráskodás 

14 viSinSzKij, 1952. 34.
15 beccaria, (1764). 13–30.
16 foucault, (1975). 26–27.
17 foucault, (1975). 27.



bezSenyi tamáS

176 64. (2015)

újraminősítéséhez, amelyet követően az a működését és igazolását már nem ma-
gára, hanem a másra való hivatkozással, így szakértői véleményekkel biztosítja. 
Az ítélkezés adminisztratív funkcióvá válva a releváns tények és információk (re)-
konstruálásának feladatát átadja a különböző nyomtechnikai eljárásoknak, pszi-
chológiai véleményeknek és a szaktudományos diskurzusnak.18

Látszólag a kommunista rendszerekben került a legmesszebb a büntetőbí-
ráskodás a saját autoritásától. Míg a Foucault által elemzett 19. századi angol és 
francia bíróságok döntéseit a szakértők tudományos diskurzusai határozták meg, 
addig a kommunista rendszerek koncepciós pereit olyan politikai diskurzusok 
konstituálták, amelyekből megszülettek a döntést megelőlegező, sőt azt meg is 
alapozó szakvélemények. Továbbá a beismerő vallomások révén a bűnelkövetők 
a hatalom számára értelmezhető és kívánatos viselkedést produkáltak, ráadásul 
ezek a beismerő vallomások olyan erővel bír(hat)tak, mint a középkori nyilvános 
kivégzések látványossága. A modern büntetőökonómiában a bűn maga a kifejezett, 
racionálisan megfogható és a vádhatóság számára is érthető érdek mentén születik; 
nyilvánvalóan eltér a törvény által suggalt elvárt magatartástól, így fel kell téte-
lezni az elkövetőről egy alternatív valóságot és normaértelmezést, amely a min-
denki számára ismert világban ugyanolyan érvényes és hatékony tud lenni, mint 
a normakövető többségtől elvárt viselkedésmódok. Ebből következően a modern 
büntetőhatalom nem elsősorban a bűn levezekléseként határozza meg a büntetést, 
hanem annak érdekében rendeli el a szankciót, hogy felszámolja az alternatív va-
lóságértelmezés további legitim működését, vagyis büntetés révén számolja fel az 
alternatív szemléletű érdeket.19

Összefoglalva elmondhatjuk, hogy a modern büntetőbíráskodás által a bűnöző 
megismerése és megjavítása érdekében kifejlesztett eszköztár (és a tudományos 
diskurzus) létrehozott egy olyan rendszert, amely központi szerepet szánt a bírói 
döntési lehetőségek következményeinek, a mérlegelésnek és a körülményeknek. 
Ennek a tudományos diskurzusnak a kommunista hatalomgyakorlásban, azon belül 
is a kirakatperek esetében betöltött politikai szempontú preskripciója visszahozta 
a középkori hármasság (a bűncselekmény, az azt büntető cikkely, illetve az ez utóbbi 
által tartalmazott büntetés) megalkotásának a lehetőségét, amely értelmében nem 
volt fontos a bűnöző megértése, csak amennyiben az a beismerő vallomása révén 
beilleszthető volt a középkori kivégzések látványosságát idéző mediatizált világba 
(a leggyakoribb példa az élő rádióközvetítés). Vagyis a modern büntetőbíráskodás 
rendszerét használva, annak keretébe ágyazva hozták vissza a középkori látvány-
büntetést. A különbség abban állt, hogy míg az első esetben a bűnhődés látványa, 
addig a modern kirakatpereknél a bűn nyilvános megvallása került a középpontba, 
tehát állításom szerint nem a test, hanem az emberi psziché széles nyilvánosság 
előtti „megcsonkítása” volt a cél. A színpadias módon, drámai eszközökkel kierősza-
kolt bűntudat megvallása révén az volt az államhatalom célja, hogy láttathassa a 
nyilvánosság előtt a vádlott szellemi összeomlását, moráljának és világképének tel-
jes szétesését. Rév érvelésében: „A tárgyalóteremben a személyes történet elveszíti ma-
gánjellegét, a köztörténet mikroverziójává válik.”20 Az ideológiai szempontok által meg-

18 foucault, (1974–75). 17–18.
19 foucault, (1974–75). 118–119.
20 rév, 1993. 51.
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határozott drámai esemény univerzális értékűvé válik, emiatt vitatnám Rév István 
feltételezését, hogy a koncepciós per kialakítói és megvalósítói megpróbáltak „em-
bereket hihetetlen vallomásra kényszeríteni, rávenni őket arra, hogy saját megsemmisítésük 
érdekében együttműködjenek a bírósággal”.21 Éppen azért toldottam be az idézet elé a 
„megpróbálni” igét, mivel a koncepcionális vádakat az államhatalom nem tudta 
teljes mértékben érvényesíteni, a hatóság több perbe is belebukott a hihetetlenségük 
miatt,22 illetve később igazolódott az eljárás során is tapasztalt, konfabuláció vádjától 
való félelem.23 A koncepciós per lényege, hogy a modern büntetőbíráskodás mo-
delljének eszközeit arra használja fel, hogy a középkori és kora újkori kínzások és 
kivégzések sokkoló és elrettentő valóságát lefordíthatóvá és megragadhatóvá tegye 
saját állampolgárai számára. Ennek fényében túlinterpretált szándéktételezésnek 
tűnik, hogy Rév szerint „nemcsak a rendszer ellenfelei, nemcsak a sokat tudó hitetlenek és 
cinikusok, de még a hívők legnagyobb része sem hitte el azt, amit hallott”.24

Az 1945 utáni magyarországi koncepciós perek historiográfiája:  
egyszerű koncepciók

A magyar államszocialista rendszer kiépülésével megjelentek a koncepciós perek 
és az adott ügyekhez kapcsolódó állami kiadású „szövegkönyvek”,25 bennük a vád-
lottak és tanúk vallomásai, szakértői vélemények, illetve az ítéletek és ezekben a 
szövegekben impliciten a koncepció. (Ilyen kiadvány a MAORT-perhez is készült, 
Szürke könyvként emlegették, az alábbiakban többször fogom idézni.) A szovjet 
mintát követő új hatalom szemlélete formálta a nyomozási felfogást is.

A bevezetésben szóba került a Gyarmat a föld alatt című 1951-es propagandisz-
tikus film, amelyet unikális módon az akkori Magyar Filmgyártó Nemzeti Vállalat 
rendezői és dramaturgiai munkaközössége kollektívan jegyzett (írt és rendezett). 
Már csak ez utóbbi szempontból is kissé ironikus módon lehetne állítani, hogy 
a film reprezentatív a szocialista krimik között, ám ez egyébként is igaz: a kor-
szakban Magyarországon készült filmek közül ebből a munkából ismerhető meg 
a legexplicitebben a szocialista detektívhős credója. A szóban forgó ÁVH-s egy 
olajipari mérnök ellen folytat nyomozást. Az egyik jelenetben a vezérőrnagy úrnál 
érdeklődik arról, miként végezhetné sikeresen a feladatát. A főnöke így válaszol: 
„Más a mi munkánk, mint Sherlock Holmes és társaié. Mások a mi módszereink is. Nem okos 
lebecsülni a kis dolgokat, de nem ebből kell kiindulni, hanem a nagyobb összefüggésekből. 
Meg kell ismerkedni az olajtermeléssel!”26

21 rév, 1993. 53.
22 A bányamérnökök elleni per a vádhatóság számára sikertelenül zárult. Lásd: cSerényi-
zSitnyányi, 2013.
23 Péter Gábor már a Rajk-per előkészítése során sem támogatta a Rajk és Brankovics szerb miniszter 
paksi csőszkunyhóban való találkozóját, amelyet teljesen hiteltelennek gondolt. Erről részletesebben: 
KiS-Kapin, 2007.
24 rév, 1993. 51.
25 Példák a teljesség igénye nélkül: N. N., 1949.; N. N., 1952.
26 Gyarmat a föld alatt (1951), rendezte: Magyar Filmgyártó Nemzeti Vállalat rendezői és dramatur-
giai munkaközössége.
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A filmbeli credo kibontásához érdemes összevetni a nyomozó és a mikrotörténész 
munkáját. Amíg egy mikrotörténészi „nyomozásban” (levéltári kutatásban) a fő 
szempont a mikroperspektíva felfejtése, addig a büntetőügy esetében a vizsgált eset 
eleve adott. Azonban a történészi vizsgálat esetében az a kérdés, hogy a helyi jelen-
tőségű ügy mit árul el a korszak kulturális szokásairól vagy a korabeli társadalom 
szerkezetéről. Amit a Gyarmat a föld alatt című filmben az olajtermelés ideologikus 
megismerése alatt értenek, az a mikrotörténeti munkákban a kulturális szokásokra, 
társadalmi szerkezetváltozásokra vonatkozó hipotézisek igazolásának felel meg. 
A legtöbb szocialista krimiben sem a gyanúsított megnevezése, a gyilkos megtalá-
lása a fő cél, hanem – ahogy K. Horváth is megjegyzi a mikrotörténelem kapcsán – 
„a következtetés érvényességi területének”27 a kijelölése, vagyis a kezdetektől ismert el-
követői kör kontextusba helyezése, az esetből kibontakozó makroszintű összefüg-
gések vázolása. Természetesen amíg ez a propagandisztikus színezetű szocialista 
krimikben egyértelműen a hatalmat szolgálja, addig a mikrotörténet esetében a tu-
dástermelés részeként értelmezhető. Ugyanakkor a nyomozás eredménye mindkét 
esetben egy nagyobb szellemi horizontba illeszthető be. Amíg a szocialista krimikben 
a nyilvánvaló ideologikus kényszer szavatolja a nyomozás eredményét, addig a 
mikrotörténeti kutatások tevékenyen járulnak hozzá a társadalmi szerkezet, a normák 
és kulturális szokások változásainak megértéséhez.

Ma már a történészek próbálják felderíteni a Rákosi-kori nyomozók tevékeny-
ségét. A Kádár-rendszer elhallgatása után, a rendszerváltás idején sorra derült ki 
az igazság a kirakatperekről,28 és megkezdődtek e jogi procedúrák tudományos 
vizsgálatai, ezek azonban a legtöbbször egy-egy konkrét ügyre korlátozódtak,29 az 
átfogóbb tendenciákat és mintázatokat kereső szaktörténészi munkák pedig még a 
korszakolásban sem értenek egyet. Hódos György Tettesek és áldozatok című könyve
a második világháborút követő első koncepciós pernek azt az 1949-es Rajk-pert te-
kintette, melynek ő is vádlottja volt.30 Török Bálint és Kubinyi Ferenc ellenben a 
Magyar Közösség-pert tartja az elsőnek, de más évekre helyezik a koncepciós eljá-
rások „korszakának” kezdetét: Török szerint a per éve, 1947 az origó,31 Kubinyi már 
a letartóztatásoktól, tehát 1946-tól datálja ezt a korszakot.32

Kubinyi az egyik szemtanú, Kovács Imre gondolatait idézte a koncepciós perek 
célját és értelmét illetően: „A kommunisták értettek az »összeesküvések« kreálásához, 
szinte minden hétre időzítettek egyet, hogy ürügyet találjanak mind rámenősebb politikájuk 
igazolására, másrészt a magyarság kompromittálására, nehogy szimpátiát keltsen sorsa a 
nagyvilágban.”33 Kahler Frigyes „Valós” tényállás alapján – A forradalom utáni koncep-
ciós perek című írásában a Brusznyai- és a Földes-per alapján arra a következtetésre 
jutott, hogy a koncepciós perek célja a korábban megszületett állampárti határo-
zatok érvényességének (például az ellenforradalom felforgató tevékenységének a) 
bizonyítása volt, tehát az államhatalom által megteremtett narratív igazsághoz kí-

27 K. HorvátH, 2003. 112. Kiemelés az eredetiben
28 Példaként: paizS, 1989.; SoltéSz, 1989.; KovácS, 1989.
29 Példaként: GerGely, 2001.
30 HódoS, 2005.
31 töröK, 2007. 87–102.
32 Kubinyi, 1988.
33 Kubinyi, 1988.
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vánták igazítani a „valóságot”. Kahler értelmezése szerint a Rákosi-korszak idejére 
eső kirakatperektől az különbözteti meg az 1956 utáni koncepciós pereket, hogy az 
előbbiek esetében szükség volt „perbeli tényállások megkomponálására”, míg 1956 után 
elég volt pusztán a forradalomban való részvétel.34 Zinner Tibor rendszerváltás
idején kiadott munkája, az Adalékok a magyarországi koncepciós perekhez című kötet 
összefoglalta a különböző megfontolásokból szervezett koncepciós pereket, mi-
közben egybeseperte a külföldi gazdasági vagyon államosítása érdekében indított 
eseteket az őt sokkal jobban érdeklő politikai ellenfelek ellen indított ügyekkel.35

A magyarországi koncepciós perek főbb sajátosságait az azonos vádpontokban (szer-
vezkedés, kémkedés) kereste,36 noha ezek önmagukban csak azt mutatják, hogy 
melyek voltak azok a „bűncselekmények”, amelyeket a legkülönfélébb társadalmi és 
foglalkozási csoporthoz tartozó emberekkel tudtak összekapcsolni.

Érdekes kivétel Bencsik Zsuzsanna Egy koncepciós per előkészítése: a provokáció 
„kultúrájának” honosítása című tanulmánya,37 amely Uzoni Pünkösti László (háborús 
bűnösnek nyilvánított) vezérkari százados – látszólag az imperialista hatalmaknak 
végzett – kémkedési munkájáról szól. (Valójában az államvédelem tartotta abban a 
hitben Pünköstit, hogy az Intelligence Service tevékenységét segíti, mert ezáltal egy-
házi személyeken és katonatiszteken keresztül feltérképezhette a rendszerrel szem-
ben álló csoportokat.) Az ügyben az jelentette a fordulatot, amikor behívatták „tanú-
ként azt a dr. Szöllőssy Lórándot, aki a Népügyészségen a kihallgatásokat vezette. Elmondta, 
javasolta Pünköstinek, tegyen feljelentést a rendőrségi eljárás ellen, ha ott bármi módon bán-
talmazták volna. Pünkösti erre azt válaszolta: nem érdemes, úgyis tudja, mi vár rá, számolt a 
következményekkel. Vagyis a kihallgató ügyész szerint Pünkösti azért vonta vissza a vallomását 
és mentette társait, mert szégyellte magát vádlott-társai előtt, akik a tárgyaláson is [minden-
képpen – B. T.] jelen lesznek.” A tárgyalásról beszámoló Népszava ennek ellenére úgy 
kezdte a cikkét, hogy „[b]eismerő vallomást tett Pünkösti, az összeesküvők kémszerve-
zetének vezetője”.38 Az ügyészségi kihallgatásokat vezető személy a vádlott szégye-
nének kiemelésével egyértelművé tette, hogy a koncepciós perek kinyilvánított célja 
az emberi szellem nyilvános megalázása. A vádlott széles nyilvánosság előtti teljes 
összeomlását váró kommunista hatalom számára a média a valóság azon színtere, 
ahol reprezentációs eszközökkel újra lehet fogalmazni az elvárásokat, így amíg a tár-
gyaláson a jövendő elítélt még racionális kalkulációk alapján utasítja el a beismerést, 
addig a Népszava tudósítása úgy kezeli, mintha a beismerés elkerülhetetlen lenne.

A saraskamodell magyarországi alkalmazása

Miután áttekintettem, hogy a szakirodalom milyen koncepciós eljárás-típusokat 
különböztet meg, Papp Simon ügye alapján többek között azt kívánom bizonyítani, 
hogy a koncepciós pereket nem csupán gazdasági példastatuálás, médiahadjárat 
vagy politikailag értékelhető nyilvános megalázás érdekében folytattak le, hanem 

34 KaHler, 2003.
35 zinner, é. n. 7.
36 zinner, é. n. 35.
37 bencSiK, 1994. 191–207.
38 bencSiK, 1994. 206.
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ezeket a procedúrákat nyomásgyakorló, kollaborációt kikényszerítő eszközként is 
használták. Papp Simon esetének mindenekelőtt az a különlegessége, hogy a hatalom 
az ellene lefolytatott koncepciós per révén próbálta rávenni az együttműködésre a 
geológust, akit a büntető igazságszolgáltatás diszkurzív horizontján még tipikus 
ellenségként sem lehetett elhelyezni, mivel szakmai tudását a börtönben is felhasz-
nálták. A hatalom által elvárt magatartás teljesen idegen volt a geológus számára. 
Az együttműködést több ízben megtagadta, ám Papp tisztában volt vele, hogy a 
hatalomnak szüksége volt rá, így megfelelő presztízsjavakért cserébe hajlandó volt 
az együttműködésre. Tehát maga Papp is partner volt, amíg munkájáért fizetségben 
vagy státuszszimbólumokban (szolgálati autó, sofőr) részesült. 

Nyáry Krisztián az Igazi hősök címmel 33 magyar tudós, művész, felfedező és 
szélhámos életéről írt ismeretterjesztő munkájában vette górcső alá Pappot. A széles 
olvasóközönség számára készült életrajzi összefoglaló szerint a MAORT elleni pert 
három ok idézte elő. Egyrészt a külföldi tulajdonú cég kisajátításának vágya, ami 
az 1938-as amerikai–magyar alapítás miatt rendkívül nehézkes volt;39 másrészt egy 
külföldiek elleni per – állami szabályozás mellett – jól hasznosítható médiavissz-
hangja; harmadrészt az állami tulajdonba vétel megvalósulása esetén a cég saját 
pártkáderekkel való feltöltésének és kifizetőhellyé alakításának előnyei.40 Nyáry 
okfejtését részben igazolják Katona Klára és Pala Albert tanulmányai is.41 Érvelé-
séből azonban teljesen hiányzik Papp személye, mintha a per szempontjából irrele-
váns lett volna a helyzete. Ugyanakkor szövegének második felében a következőt 
olvashatjuk: „néhány beavatott kezdettől fogva tudta, hogy Papp Simon halálos ítéletét nem 
fogják végrehajtani, mert szakértelmét az állam nem tudja nélkülözni.”42 Az Igazi hősök 
szerzője ezt a kissé sarkos megfogalmazást semmivel sem támasztja alá, viszont 
ebben a formában a vallási eszkatológiákból ismerős eleve elrendeltséget tulajdo-
nít a kommunista államhatalom technikáinak. Hiszen az valójában a hatalom tel-
jességében hozzáférhetetlen logikáján múlik, milyen nagyságú az a szakértelem, 
amelynek gazdáját már nincs értelme kivégezni.

Az 1930-as évek közepén a Gulag-táborokban még megszokott volt, hogy a poli-
tikai elítélteket megfosztották a korábban általuk végzett munka örömétől. Ebben az 
időszakban ugyanolyan közönséges vagy szakipari munkát végeztek, mint a köz-
törvényes foglyok. 1937-ben több politikai okok miatt elítélt értelmiségit ki is vé-
geztek a veszélyességükre való tekintettel, miközben a Gulag-táborokban a munka
termelékenységét gátolta a műszaki értelmiség hozzáértésének hiánya. Berija fel-
ismerte ezt a tékozlást, és 1939-ben megszüntette a mérnöki, tudományos vagy 
más műszaki képzettséggel rendelkező politikai elítéltek alkalmazhatóságának ti-
lalmát. Anne Applebaum kutatása szerint ezt csak óvatos mértékben használták ki 
a táborok vezetői (feltehetően politikai megfontolások miatt), azonban a táborok 
egészségügyi, műszaki és termelékenységi szintje még így is emelkedett.43 Az ilyen 
típusú munkafelfogás miatt született meg a Gulag-táborok speciális, elittábornak 
mondható formája, a saraska, ahol a jól használható szakembereket és mérnökö-

39 SráGli, 2008. 141.
40 nyáry, 2014. 69.
41 Katona, 2001. 150–158.; pala, 2008. 95–101.
42 nyáry, 2014. 71.
43 applebaum, 2004. 226–232., 234.
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ket helyezték el tudományos munkavégzés céljából és jobb körülmények között. 
Szolzsenyicin A pokol tornáca című regényében írta, hogy a Szovjetunió hivatalos 
érdeke a rabok életminőségének elfogadható szinten tartása, a produktív munkaké-
pesség fenntartsa, és így a fizikai helyett a tervezőmunka ösztönzése volt.44

A Papp Simon elleni koncepciós eljárás és börtönéveinek története bizonyítják, 
hogy a korabeli Magyarországon az állam informálisan, de az igazságszolgáltatási 
rendszeren belül alkalmazott a szovjet saraskák falai közül ismerős kényszerítő in-
tézkedéseket, és végeztetett így innovatív munkát. A tanulmányban csak Papp ese-
tével foglalkozom, de az nem egyedülálló. Szintén a saraskamodellt követte 1951-ben 
a Sántha Kálmán agysebész, akadémikus elleni lejárató kampánnyal összefonódó, 
szakértelmének felhasználására tett erőszakos kísérlet, illetve a Vargha Béla és bánya-
mérnök társai elleni hosszadalmas nyomozás.45 Kimondottan a saraskákat juttat-
hatja eszünkbe a Közérdekű Munkálatok Igazgatóságán (KÖMI) belül megalakult 
401. Általános Épület és Géptervező Iroda, ami a Budapesti Gyűjtőfogház „Rá-
kosi Mátyás Kisszállónak” csúfolt részén volt található.46 A rendhagyó irodát az 
itt is megforduló Papp Simon szintén megörökítette: a mérnököknek kurrens nyu-
gat-európai és magyar szakmai lapok, különböző tervdokumentumok és gyártási 
adatok alapján kellett új eszközöket kifejleszteniük. A „Rákosi Mátyás Kisszállón” 
dolgoztak többek között az említett bányamérnök-per elítéltjei, Kozma Miklós vil-
lamosmérnök, a Standard-per vádlottja és Sárkány József, akit a Nitrokémia-perben 
ítéltek életfogytiglanra.47 A szóban forgó gazdasági társaságokat érintő koncepciós 
pereket elemző Cseszka Éva tulajdonképpen a totalitárius államhatalom vezetői-
nek értelmetlen erőszakosságában és a külföldi tulajdon megszerzésére irányuló 
vágyában találta meg e perek lényegét.48 Cseszka végkövetkeztetésével szemben 
azonban úgy látom, hogy hiába tér el a MAORT és a Standard Rt. államosításának 
végrehajtása, illetve hiába kerülnek olyanok is a vádlottak padjára, akik a bünte-
tőeljárás megindításakor már nincsenek vezető beosztásban az adott vállalatnál 
(mint Papp Simon), mindezen esetek nyitja nem a kiszámíthatatlan állami erőszak, 
hanem a hatalom „agyelszívási” törekvése. Vagyis inkább arról van szó, hogy a 
Vörös Hadsereg segítségével berendezkedő politikai és gazdasági elit tagjai kivá-
lasztották azokat, akiket semmiképpen sem kívánnak kivégezni, de minél inkább 
ezt akarják velük elhitetni, hogy a lehető legszínvonalasabb tudományos és műszaki 
tervezőmunkát az információkiszivárogtatás lehető legkisebb kockázatával és a le-
hető legolcsóbban végeztethessék el.

Nyilvánvaló, hogy csak a rendszer retorikájának ismeretében a saraska méretes 
anomáliának tűnik. Amennyiben viszont a hatalmat az adott rendszert legitimáló 
igazságok gyártásából eredeztetjük és a cselekvők szempontjából vizsgáljuk – ahogy 
azt Michel Foucault tette a hatalom mikrofizikájának felfejtésénél49 –, akkor a saraska 

44 SzolzSenyicin, (1968). 35.
45 Sántha meghurcolásáról: HuSzár, 1998. 5–24.; a bányamérnökök ügyéről: cSerényi-zSitnyányi, 
2003. Különösen: 20–26.
46 buza, 2006.
47 papp, 1996. 239–241.
48 cSeSzKa, 2012.
49 A szovjet időszak társadalomtörténeti vizsgálatában viszont ez úgy merül fel, hogy az államha-
talomhoz képest a személyek miként tudják akaratukat érvényesíteni.
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és az ahhoz hasonló nyomásgyakorlások és nem utolsósorban Papp Simon ügye 
már nem rendszeridegen esetek, hanem kulcsok a rendszer logikájának megfejté-
séhez. Foucault elmélete szerint a hatalom folyton kérdezősködik, nyomoz és pénzt 
áldoz az igazság kutatásának intézményesítésére, ugyanakkor maga a hatalom is 
alávetettje a rendszeralapozó igazságnak. Foucault elveti az árucseréhez hasonló 
hatalomszerzés és -megtartás elképzelését, elavultnak tartja a kérdést, hogy kié a 
hatalom, sokkal fontosabbak az (erők, energiák, anyagok, vágyak és gondolatok so-
kaságából felépülő) erőviszonyok. Az akaratok sokaságából összeálló szuverén ha-
talom központi lelkének vizsgálata helyett, Hobbes Leviatánjára példaként hivat-
kozva, Foucault arra összpontosít, hogy a centralizált hatalom milyen periférikus 
testekből, hatalmi effektusokból és erőviszonyokból áll össze. Ehhez a fenti szem-
pont mellé négy másikat sorol: (i) a hatalmat ott kell megragadni, ahol a gyakorlat 
a legtávolabb van a jogrendtől; (ii) a hatalom nem egy masszív és homogén uralom 
fenoménja; (iii) nem lehet a centrumból dedukálva megismerni a hatalmat; (iv) a 
létrejövő ideológiáknál összetettebb tudásformák és tudásapparátusok működését 
kell vizsgálni. Ezzel a megközelítéssel Foucault meg is haladja a Leviatán modelljét, 
mert elképzelése szerint „a jogi szuverenitás és az állam intézménye által körülhatárolt 
mezőn” kívül, az „uralom technikái és taktikái felől kell elemezni” a hatalmat.50 Ilyen 
mezőn kívülre eső, mégis a mező természetéről valló pont a saraska és konkrétan 
Papp Simon első pillantásra különösnek tűnő esete.

A „politikai geológia”

„Sajnos, a koholt vádak, a koncepciós perek idején, melynek ő is egyik áldozata volt, nem 
volt alkalma, oka és módja a szocialista rendszer megszeretésére” – mondta Dank Viktor 
1986. július 10-én, Papp Simon születésének századik évfordulóján, a róla szóló 
zalaegerszegi kiállítás megnyitóján. Dank, a Magyarhoni Földtani Társulat veze-
tőjeként a Papp Simon ellen lefolytatott perről 38 évvel később, még a létező szo-
cializmus idején kimondhatta, hogy koncepciós per volt, ugyanakkor személyes 
véleményének csak rendkívül nyakatekert módon tudott hangot adni: sajnos Papp 
Simonnak nem volt alkalma az ellene lefolyt koncepciós per miatt megszeretni a 
szocialista rendszert. Ezt az elszalasztott alkalmat a következőképpen interpretálta: 
„ehhez nem kellett neki ellenségnek lennie. Nagyon sok, a rendszerhez hű embernek nem 
tetszettek ezek a módszerek és sokan közülük ugyancsak áldozatok lettek! Munkáját ismerve, 
személyiségét tanulmányozva, képtelenség és szakmaiatlanság volt róla feltételezni, hogy 
szándékosan rossz helyre javasolt volna fúrásokat és a háborús rablógazdálkodást követően 
ne törekedett volna a racionális termelés megvalósítására. Ez a vádoló, céltudatos, bűnös 
politika azonban más vonatkozásban is lelepleződött és megbukott.”51 Megtudjuk Danktól, 
hogy Pappnak hiába nem volt módja a szocialista rendszer megkedvelésére, és bár 
éppen az ellenségképzés áldozatává vált, mégsem volt a rendszer tudatos ellensége 
(a vádak képtelensége miatt posztumusz rehabilitálták is).

Papp ellen valóban az volt a legfontosabb vád, hogy a geológus szándékosan 
rossz helyen fúratott, s így okozott kárt a népgazdaságnak. Ugyanakkor a fúrások 

50 foucault, (1976). 322–326.
51 danK, 1987. 106.
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pontosságát lehetetlen volt megállapítani, hiszen akkor lehetett volna mindezt leg-
alább megbecsülni, ha nem csak a Papp által korábban kiválasztott (és a bíróság 
értelmezésében „rossz”) helyeken termeltek volna ki kőolajat, hanem azokon a 
helyeken is fúrtak volna, ahol a büntetőeljárás szakértői javasolták. Ezt a konkrét 
bizonyíték nélküli bizonyítást tekintem politikai geológiának, mivel ebben az esetben 
a hatalom konstruálja a valóságot (vagy szűkebben: a természettudományos té-
nyeket). A „politikai geológia” révén betekintést nyerhetünk abba, hogy a hatalom 
a nyilvánosság előtt zajló büntetőper diszkurzív világában miként teremti meg a 
lehetségest, majd hogyan határolja el azt az elképzelhetetlentől, s közben minden 
valószínűségi szintet konkrét adatok nélküli feltevések alapján kíván igazolni.

A Földművelésügyi Minisztérium dolgozói ellen indított úgynevezett FM-perben 
a politikai geológiához hasonló érvelésmóddal történt a vádemelés. A Kísérletügyi 
Főosztály munkatársait azért vonták felelősségre, mert a vád szerint hamis adatok 
alapján igényeltek hatalmas összegeket a krumplibogarak kiirtására, amit szinte 
napok alatt el is költöttek, s újabb dotációt igényeltek.52 Hogy mennyi pénzre lehe-
tett ténylegesen szükség a krumplibogarak elleni harchoz, az nem határozható 
meg pontosan, így az sem, hogy a főosztály a legjobb szakmai belátása szerint vagy 
a pénz elsíbolásának tervével cselekedett, amikor újra dotációért folyamodott az ál-
lamhoz. Az igazság kimondásához azonban a hatalomnak volt meg a „joga” ebben 
az esetben is, amivel élt is, és az általa szakmailag megalapozottnak nyilvánított 
számok alapján vádolta meg a krumplibogárirtókat. (Az FM- és a MAORT-pereket 
egyébként groteszkségük is rokonítja: a krumplibogárirtók elleni vádemelést meg-
előzően a minisztériumi főosztály egyik munkatársát dicséretben részesítették a 
kártevők elleni harcban végzett munkájáért.)

Foucault Az igazság és az igazságszolgáltatási formák című munkájából tudjuk, 
hogy a nyomozás nem a tudás tartalmát, hanem sokkal inkább annak formáját 
befolyásolja. A társadalmi és gazdasági kontextus, valamint az igazolásra váró is-
meretek között létesít kapcsolatot, így befolyásolva a tudás megszerzését, tovább-
adását is. A nyomozás mint a tudáshatalom egyik formája foucault-i értelemben a 
nyugati kultúrkör terméke, ám a bíróság intézményesedése közben a szovjet igaz-
ságszolgáltatási rendszer saját képére formálta (ugyanez megtörtént a többi euró-
pai és ázsiai országban is). A koncepciós perekhez kapcsolódó nyomozás szintén az 
igazság hitelesítésének módszere, amelyet vizsgálva a mindenkori „politikai, ügy-
intézési, hatalomgyakorlási forma” sokkal könnyebben tetten érhető. A Papp Simon 
elleni eljárásban éppen azért igaz ez, mivel a koncepciós pert megelőző nyomozás 
keretezte és kijelölte a hatalom számára az ügy szempontjából releváns ismerettar-
talmat.53 Ebben játszott központi szerepet a „politikai geológia”.

Hogy milyen szerepet töltött be a „politikai geológia” az egyes koncepciós eljá-
rásokban, azt Hayden White történetírás-elméletének segítségével próbálom meg 
bemutatni. A történettudományban a nyelvi fordulat utáni (némi csípős iróniával 
retorikai relativizmusnak is tekinthető) episztemológiai irányzat egyik meghatározó 
képviselőjének, Hayden White-nak a megfontolásai komoly vitákat váltottak ki a 
történészek által kutatott (vagy, white-i értelemben, konstruált) tények minőségéről. 

52 cSeSzKa, 2012.
53 foucault, (1974). 65.
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Érdemesnek tartom a jelen tanulmányban a „politikai geológia” fogalmát White se-
gítségével interpretálni, mert így lehetővé válik, hogy a koncepciós perekről szóló 
diskurzus minden mondatát duplafenekűnek láthassuk, s így ezek a szintek egy-
mást erősítsék, illetve a metaszinten értelmezett valóságkonstrukció elemei alapján 
újraértelmezhetővé váljon a bűnelkövetés valóságának megismerése és a mögötte 
húzódó érdek. Ennek jelentőségét az biztosítja, hogy a megismerés és a vele szoros 
összefüggésben álló érdek a társadalomtudomány episztemológiai hátteréül szolgál 
bármilyen társadalmi tény, folyamat vagy struktúra esetén.

A következőkben azt kísérlem meg vázolni, hogy a megismerési konstrukció 
a kriminalisztika területén megjelenő bűncselekmények esetében hogyan épül fel. 
White a történeti konstrukció megértése céljából különböző konceptualizálási szinteket 
különböztet meg. Ezeket KriminaliSztiKai nyomozáS lépcsőfokaival hozom párhu-
zamba. A krónika szintjén alakulnak ki az események, amelyek a kriminalisztiká-
ban az eljárások alapjául szolgáló tényeknek felelnek meg. A történet fázisa teszi 
lehetővé, hogy narratív és egységes logikai láncba lehessen rendezni a krónikát. 
A büntetőeljárások szempontjából e történetek párjainak tekintjük a verziókat, 
amelyek a tények logikus összefoglalásai.54 White harmadik konceptualizálási 
szintje, a cselekményesítés első lépéseként négy irodalmi műfaj között kell válasz-
tani: a történetet románcként, szatíraként, tragédiaként vagy komédiaként is elő 
lehet adni. A büntetőhatalom által szankcionálni kívánt történetek és azok fősze-
replői, az elkövetők függetlenül a bűncselekmény típusától (tehát attól, hogy az 
például gyilkosság, rablás vagy sikkasztás volt) különböző stílusokban mutathatók 
be. A StíluSválaSztáSt az eljárás szereplői maguk is érzékelik, és reflektálnak rá a 
tanúvallomásokban, a bírósági ítéletet megelőzően, a vádban, illetve a védői meg-
nyilatkozásokban.55 Az érvelés mint a negyedik white-i konceptualizálási szint kri-
minalisztikai megfelelője az úgynevezett KriminaliSztiKai művelet: mindazon bizo-
nyítási cselekmények összessége, amelyek megalapozzák a vádat.56 Így speciális 
vagy jellemző elkövetési módozatok közé soroljuk be a már meglévő cselekményt. 
(Ez nem veszélytelen: Ha a valamilyen szempontból hasonlatossá alakított bűn-
cselekmények alapján körülhatárolunk egy típust, akkor ezzel a konstrukciónkkal 
elveszítjük az egyes bűncselekmények azon sajátos jellemzőit, amelyek lehetőséget 
adhatnának a nyomozónak a bűneset pontos felderítésére.) A cselekményesítést 
követő metaszint, az ideológiai olvasat majdnem minden médianyilvánosságot kapó 
bűnesetnél előfordul, míg a koncepciós perek esetében a büntetőeljárás céljaként 
egyenesen jól azonosítható világmagyarázó elveket lehet felfedezni, így javaslom, 
hogy a kriminalisztikai síkon viláGnézeti olvaSatokról beszéljünk. Ezek sulykolá-
sára szolgálnak maguk az ügyek.

A „politikai geológia” jelentőségét éppen azzal nyeri el, hogy a white-i érte-
lemben vett krónika, történet, cselekményesítés, érvelés és ideológiai olvasat sorából 
a koncepciós perek párhuzamos metaszintjei esetében már eleve másként konstru-
álódik az első, vagyis az alapvető tény, amely a narratíva létrehozását követően 
bizonyítékként tud hasznosulni az eljárásban. A „politikai geológia” alkalmazása 
mellett az elemi, krónikához hasonló konceptualizálási szinten szerkesztett, való-

54 anti–barta–KriSpán–laKatoS, 2004. 34.
55 bócz–finSzter, 2008. 186–201.
56 anti–barta–KriSpán–laKatoS, 2004. 34.
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színűsítés révén nyert tényeket akkor lehet racionálisnak tekinteni, ha elképzeljük 
a valószínűsítésekből összeálló lehetséges világban a tényeket alátámasztó felte-
vések megvalósíthatóságát. Ezek konkrét ellenőrzésének hiányában nem fenye-
geti semmi azt a történetet, amit cselekményesítve ideológiai szempontrendszert 
kapunk, s az makroszinten alkalmas a vádlott elítélésének világnézeti megalapo-
zásához. A MAORT-per kapcsán a Belügyminisztérium által megjelentetett Szürke 
könyvben szereplő bűncselekmények okadatolása mögött szintén egy világnézeti
rendszer húzódik,57 amely értelmében racionális magyarázatként merül fel az 
Amerikai Egyesült Államok és a náci birodalom kooperálása.

Az elfogatásig: a „kedves ellenség” szerepében

A MAORT-per legfontosabb ismérveinek a számbavétele után, az alábbiakban el-
sődleges forrásaimnak, Papp naplójának és visszaemlékezésének az elemzésére 
térek rá. Feldolgozásuk közben elsősorban annak bemutatására összpontosítok, 
ahogy a rendszer Papp Simont egyfajta tudathasadásos állapotban tartotta. Ez alatt 
továbbra is azt értem, hogy a saraskamodellnek megfelelően a hatalom a nyilvános 
térben kommunistaellenes szabotőrként identifikálta, miközben a pártapparátus és 
az államvédelem vezetőiből és munkatársaiból álló hatalmi közeg informálisan ko-
rábbi munkakörének folytatására kötelezte. Reményeim szerint az elemzés során 
újrakontextualizálhatóvá, illetve elmesélhetővé válik az, hogy a MAORT-per alatt 
miként is próbált az állam minél több kőolajhoz jutni, illetve Papp Simon miként 
próbálta értelmezni a kommunista világképet, amelynek nevében kutatta az olajat. 
Papp Simon esetében mindkét forrástípus: a napló és a visszaemlékezés jellegzetes-
ségei is fontosnak bizonyulnak. Igaz, nem tizenévesként kezdte vezetni a naplóját, 
de annak több szövegrészlete inkább visszatekintő összefoglalás. A napló részleteiben 
az első világháborút követő éveket dokumentálja. Papp a naplóját az elfogatásáig a 
műszaki értelmiségiekről szóló közhelyeknek megfelelő precizitással, napról napra 
vezette. Elsősorban napi teendőit, feladatait jegyezte fel, és általában szánt időt a 
meghatározó élmények vázlatos megörökítésére is. A feljegyzett események meg-
történtében nincs okunk kételkedni, de a hozzáfűzött magyarázatokkal (tehát az 
akkori helyzettel egy időben lejegyzett értelmezésekkel) kapcsolatban már sokkal 
inkább felmerülhetnek kételyek.

A MAORT ekkor már nyugalmazott vezérigazgatóját 1948. augusztus 12-én 
tartóztatta le az ÁVO. Közvetlenül előtte körbejárta a magyarországi olajmezőket, 
hazafelé jövet pedig néhány napot a balatonföldvári Sellő Hotelben töltött. A rövid 
kikapcsolódást előre eltervezte. Ezt bizonyítja, hogy a MAORT fonyódszéplaki 
üdülőjében nyaraló feleségét, a gépkocsivezetőjét és annak családját is magával 
vitte. Elfogásának napján Budapest felé autózott, amikor Siófokon egy rendőr meg-
kérte, hogy vigye be Székesfehérvárra. Tizenegy óra után ért a fővárosba, otthon a 
szobalányuk azzal fogadta, hogy előző nap az ÁVO kereste.58

Papp Simon az ÁVO megkeresése miatt azonnal Dajkovich István ügyvédhez 
ment, aki az adó- és útlevélügyeit intézte. Délután a MAORT budapesti székházában, 

57 Szürke könyv, 1948.
58 papp, 1996. 193.
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a Gresham-palotában Paul Ruedemannt, a társaság elnökét látogatta meg. Bár el-
mondta neki, hogy az ÁVO előző nap megkereste, és megérzése szerint le akarják 
tartóztatni, Ruedemann mindezt fantazmagóriának vélte, így nem teljesítette Papp 
kérését, és nem kísérte őt feleségével együtt az amerikai nagykövetségre. „Azt 
mondta, hogy én [ti. Papp Simon] túl sötétnek látom a helyzetet, és még gondolni sem lehet 
arra, hogy engem, akinek annyi érdeme van a magyar olaj és földgáz felfedezése és feltárása 
körül, lefogjanak.” Ruedemann később bizonyossá váló tévedését azzal magyarázta, 
hogy „még hosszú ittléte alatt sem ismerte meg a kommunisták gondolkodását”. A mondat 
implicit módon elárulja, hogy Papp úgy vélte, ő tisztában volt a kommunisták ész-
járásával, a visszaemlékezés későbbi részeiből azonban felsejlik, hogy a geológus 
sem értette teljesen a hatalom elvárásait. A Greshamből hazatérő Pappot már a 
szintén otthon tartózkodó felesége értesítette, hogy Faller Gusztáv miniszteri taná-
csos kereste az Iparügyi Minisztériumból. A visszahíváskor kiderült, hogy Faller 
egyáltalán nem hívta. Bő félóra múlva Pappnál már az ÁVO tartott házkutatást. 
A kormány emberei a geológus iratainak jelentős részét elvitték, őt magát pedig 
felszólították, hogy menjen velük. Az aggódó feleséget még távozáskor megnyug-
tatták, hogy este nyolc óra körül már otthon lesz a férje. A valóságban a házaspár 
már csupán hónapokkal később, a börtönbeli beszélőn találkozhatott újból. Még 
az aznap esti kihallgatáson kiderült Papp Simon számára, hogy az ÁVO konspi-
rációja keretében kéredzkedett be a kocsijába a rendőr, aki a geológus útvonaláról 
tájékoztatta az Államvédelmi Osztályt, illetve Faller nevében is ők telefonáltak, így 
ellenőrizve, hogy otthon van-e, és alkalmas-e az idő az elfogására.59

Miután rögzítettük Papp Simon elfogásának körülményeit, térjünk vissza a vi-
lágháború végéhez, hogy áttekinthessük, miként alakult a geológus és a felszaba-
dítók viszonya. A kommunista hatalmi elittel Papp Simon csak a háborút követő 
időszakban ismerkedett meg, mivel naplója szerint 1945-ben találkozott először 
szovjet és magyar kommunistákkal. A háború alatt, mint a MAORT vezérigaz-
gatója, kizárólag kormánypárti politikusokkal és magával a kormányzóval tartott 
fenn kapcsolatot. 1944. december 23-án megrendült egészségének helyreállítása ér-
dekében bevonult a Szent János Kórház szanatóriumába. Szenteste már a szovjet 
hadsereg lőtte az épületet. (Papp szerint azért, mert annak mind a négy sarkán 
német tankok vesztegeltek.) A helyzet veszélyessége miatt az ágya alá vetette meg 
magának a fekhelyét. A geológus félelme nem volt alaptalan, az udvarra kimerész-
kedő szanatóriumigazgatót egy lövedékszilánk ölte meg. Ezt követően teljesen fel-
borult a rend. Papp értesítette a gépkocsivezetőjét, aki hazavitte a Karácsony utca 9. 
szám alatti lakásába. (A frontvonal hiába érte el a fővárost, Papp a háború közvetlen 
közelségének megtapasztalásakor is ugyanúgy használta a vezérigazgatónak kijáró 
kiváltságokat, mint korábban.) A megjelenő szovjet katonák „tisztességesen visel-
kedtek egy kivételével”, de ez az egy éppen rájuk akarta gyújtani a házat. A katonák 
parancsnoka egy moszkvai matematika–fizika szakos középiskolai tanár volt, aki 
németül tudatta Pappal, hogy neki és csapatának egy-két napon belül tovább kell 
mennie. Figyelmeztette, jól vigyázzon, az utánuk jövő szovjet csapatoknak semmi 
szín alatt ne adjon szeszesitalt.60 A naplóját precízen vezető geológus számára a 

59 papp, 1996. 193–194.
60 papp, 1996. 155. A szerző a katona tanácsát olyan fontosnak tartotta, hogy naplójában is lejegyezte, 
mindenféle negatív megjegyzés nélkül.
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szovjet katonák az első találkozások idején még szimpatikusak voltak. A németül 
tudó orosz tanár figurájához hasonló művelt személyek azonban a későbbiekben 
már nem számítottak természetesnek, sőt, Papp az elfogása előtti időszakban már 
meglepődött, ha művelt szovjettel találkozott.

Papp Simon 1945. február végén személyesen felkereste MAORT-beli titkárnőjét, 
Derék Lajosnét. A geológus tette nagy bátorságra vallott. A fővárosban elterjedt 
rémhírek egyike szerint ugyanis a magányosan sétáló férfiakat a szovjetek elvitték 
„egy kis robotra (munkára)”. Ez egy olyan mozzanat, amikor Papp a naplójában saját 
bátorságát hangsúlyozza, s ehhez hasonlót akkor tett csak, amikor a munkájával 
kapcsolatban írt. A kórházból való távozásától eltérően ebben az esetben nem kí-
vánta igénybe venni gépkocsivezetőjének segítségét, noha kiemeli, az út odafelé 
rendkívül megterhelő volt a térdig érő sár miatt. 1945. február 26-án a titkárnő la-
kásán két szovjet tiszt látogatta meg a geológust, az egyikük németül tudatta vele: 
a Szovjet Tudományos Akadémia elnöke levelet küldött neki, amelyben arra kéri, 
hogy geológiai és petróleumtermelési munkálatokban segítse a szovjet hadsereget. 
A napló tanúsága szerint Papp egyáltalán nem lepődött meg a kérésen. Nem fog-
lalkoztatta az utána való kémkedés gondolata sem, hidegen hagyta, hogy miként 
találták meg a szovjet vezetők. Mindenesetre ez a megkeresés volt az első olyan jel, 
amely azt mutatta, hogy a szovjet vezetők és a hazai kommunista nómenklatúra 
számára rendkívül fontos volt a geológus szakértelmének és támogatásának meg-
szerzése.61

Papp Simont orosz katonák kíséretében rendelték a szovjet katonai olajparancs-
noksághoz 1945 nyarán, ami Ádám Lajos orvosprofesszor Vilma királynő út 35. 
szám alatt található villájában rendezkedett be. Ennek vezetője, Warsaver alezredes 
kívánt beszélni a szakemberrel. Pappot a professzor ebédlőjében vacsorával várták, 
itt adták tudtára, mit is várnak tőle. A szovjet vezetés jelentéseket akart a magyar, 
osztrák és román olajmezőkről. A geológus a szakmai jelentés előkészítését, a ter-
meléssel, az olajipar működtetésével kapcsolatos feladatokat vállalta, úgy ahogy 
a korábbi rendszerek alatt, Horthy és Szálasi idején is, de a kegyeltség politikai 
kiaknázását (a termelő, dolgozó értelmiségi szerepének nyilvános vállalását) eluta-
sította. Ennek hátterében az állhat, hogy noha a termelés erőszakos növelése mind 
Szálasi uralmának, mind Rákosi diktatúrájának a vesszőparipája volt, ő csak fele-
lőtlenséget látott benne.62 Warsaver alezredes azt kívánta Papptól, hogy jelentését 
a parancsnokság közelében írja meg, ennek érdekében lakásrekvirálási lehetőséget 
ajánlottak fel számára. Papp ezt megtagadta, ezért a katonák biztosítottak neki egy 
kétszobás lakást a Vilma királynő út 26. szám alatt. A geológus nem értette, hogy a 
szovjet katonák számára az ő közelsége azért fontos, hogy az esetleges konspiráci-
ónak (hamis adatok szolgáltatásának vagy más hatalmakkal való összejátszásnak) 
kizárják a lehetőségét. A rekvirált lakás szabad kiválasztásának elutasítása a szovjet 
vezető szemében nem a más tulajdonát tiszteletben tartó polgári értékrend jeleként 
tűnt fel, hanem sokkal inkább gyanúra adott okot. Az oroszok már ekkor bizal-
matlanná váltak a geológussal szemben. Szállását végül abban a házban jelöltek 
ki, ahol az olajiparral foglalkozó szovjet tisztek laktak. A ház kapuja előtt, valamint 
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saját ajtaja előtt is állandó őrség állt, szintén katonák hoztak neki napjában kétszer 
ételt, ami minden esetben gulyásleves volt. Egy alkalommal teát kért tőlük, de ők 
annak hiányára hivatkozva inkább fél liter bort küldtek attól fogva minden nap. 
Naplójában a katonákról tett legfontosabb megjegyzése azoknak az igénytelensé-
gére vonatkozott. Pappot nehezen engedték ki a házból, noha a szovjet olajpa-
rancsnokságra akart csupán eljutni, oda viszont addig nem engedték be, amíg nem 
kerítettek mellé egy szovjet tisztet, aki kísérhetné.63 További problémát jelentett a 
jelentéseinek pontos lefordítása. Papp szerint először egy zalaegerszegi nyilvános-
házból hoztak egy vlagyivosztoki prostituáltat, Jelena Borisovát. A nőt csupán rö-
viden jellemezte: „Persze nem volt elég intelligens.” (A „persze” használata az alsóbb 
társadalmi helyzetűekről alkotott képéről, illetve a szovjetek iskolázatlanságáról 
árulkodik.) Végül Scheibli Károlyt – a francia Schlumberger cégvezető mérnökét, 
aki éveket dolgozott a Szovjetunióban, és nagyon jól beszélt oroszul – ajánlotta 
Papp a munkára. Scheiblit Pappal együtt a parancsnokságon tartották a jelentések 
elkészítéséig.

A Vilma királynő úti napok során felkereste egy Lenin nevű kapitány, a Vörös 
Újság szerkesztője, aki a MAORT dolgozókkal való beszélgetés alapján kérdőre 
vonta Pappot a munkásokkal szembeni rossz bánásmód miatt. Papp úgy vélte, a 
kapitány „néhány trógert” meghallgatva juthatott erre a következtetésre. A geológus 
ezzel implicit módon elárulta, hogy negatívan tekintett a baloldali elkötelezettségű 
munkásságra. Az újságíró baloldali kritikájának az érvényességét éppen az olajjal 
foglalkozó orosz parancsnok megérkezése írta felül, aki – Papp leírása szerint – 
azonnal kidobatta a férfit.64

Pár nappal ezután egy gépkocsivezető közölte Pappal, hogy egy szovjet altá-
bornagy kíván vele beszélni. Megérkezésekor meglepődött az ott tartózkodó orosz 
katonatisztek nyugat-európai viselkedésén. A katonatisztek európai nyelveken is 
beszéltek, és pusztán arra voltak kíváncsiak, milyen a vidék ipara, illetve felkérték 
Pappot az olajtermelés olyan mértékű felgyorsítására, ami számára irreálisnak tűnt. 
Emlékezhetünk, hogy a háború végén megismert első, németül tudó szovjet tanárt 
Papp talán kivételesnek vélte, mert itt már hangsúlyozta meglepettségét, hogy a 
szovjetek európai nyelveken beszélnek. Éppen ez az európaias viselkedés magya-
rázhatja kompromisszumkészségét a termelés meggyorsításával kapcsolatban. Bár 
később naplójában hozzáteszi, nem hitte el, hogy a tisztek komolyan beszélnek, 
ezért nem emelte fel a hangját a tervek ellen. Vagyis úgy tűnik, az európai művelt-
séget, nyelvismeretet szükségképpen összekötötte a racionalitással.65

A Budapesti Nemzeti Bizottság által a MAORT-hoz kiküldött testület 1945. jú-
nius 21-én igazolta le Pappot. Még ezen nyáron Dálnoki Miklós Béla magához hí-
vatta, és értesítette Lóczy Lajos geológus feljelentéséről. Lóczy vádja az volt ellene, 
hogy a német megszállás alatt kiszolgálta a fasisztákat. Emiatt az ideiglenes kor-
mány a háborús bűnösök listájára tette, dacára annak, hogy az eljárás idején már 
az oroszoknak segített. A volt iparügyi és kereskedelmi miniszter, Varga József 
igazoló eljárásán kiderült, hogy nem Pappnak és Vargának köszönhetőek a német 
vállalatok olajipari koncessziós jogai, hanem éppen Lóczy tartott 1939-ben előadást 

63 papp, 1996. 217.
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65 papp, 1996. 163.
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Németországban a magyarországi lehetőségekről… Papp és Varga tisztázása után 
végül Lóczy igazolását függesztették fel. A későbbi koncepciós perben tanúsított 
magatartásához hasonló módon Papp ebben az esetben is nyilvánvalónak tartotta a 
vádak hamisságát. A rá vonatkozó inkrimináló megjegyzéseket vagy a vád tételes, 
határozott tagadását még megkísérelni is feleslegesnek tartotta, ehelyett kivárta, 
amíg a vádlók belátják az állításaik tarthatatlanságát.66

1945. december 19-én „egy orosz kapitány […] ordított a MAORT irodában, hogy miért 
nem küld a MAORT a cseheknek olajat azonnal. Ez annyira tájékozatlan volt, hogy azt gondolta, 
hogy a MAORT a pincében tartja az olajat, és azt onnan kell szállítani.” A félelmet keltő tá-
jékozatlanság ellen Papp erélyesen lépett fel: „Az ilyen hangon való beszédet kikértük 
magunknak.” Papp szerencséjére egy cseh delegáció tartózkodott a MAORT-nál, 
őket kérte meg a helyzet tisztázására. A katonatiszt ennek hatására sűrű bocsánat-
kérések között a süketségére fogta modortalanságát, másnap mégis a miniszterel-
nökségre szállította Pappot, ahol többek között Tildy Zoltán akkori miniszterelnök 
fogadta őket, de „ezek a miniszteriális emberek sem tudták a mezők olajtermelését és az 
olajszállítást meggyorsítani”.67 (Papp időnként megnyilatkozó, a fenti kijelentésben 
tetten érhető finom humora egyfajta látszólagos „naivitásba csomagolt polgári kurá-
zsinak” tűnhet.68) A szakmainak látszó érvekkel alátámasztott vádakat vagy gya-
núsításokat soha nem kérte ki magának az itt leírtakhoz hasonló eréllyel, csupán 
a nyilvánvaló tájékozatlanságról tanúskodó, otromba módon tett kijelentésekkel 
szemben tudott vagy kívánt így védekezni. A szakmai köntösbe öltöztetett politikai, 
ideológiai érvekkel – nota bene: a „politikai geológia” bizonyítékaival – szemben 
tehetetlennek bizonyult a későbbiekben, a koncepciós per folyamán is.

1946. április 8-án írták alá a Magyar–Szovjet Olajipari Rt. (MASZOVOL) alapítá-
sáról szóló egyezményt. Ezután Andrejev ezredes és Szaprikin kapitány meghívták 
Papp Simont egy „hideg lunchre” a már ismert Vilma királynő úti rezidenciára.69 
Andrejev ezredes azt kívánta megtudni, hogy Papp vállalna-e a MASZOVOL-nál 
munkát. Miután erre nemleges választ kapott, rögtön felajánlotta a vállalat vezetését, 
de Papp ezt is elutasította. Ezt követően a szovjet tisztek figyelmeztették, még meg 
fogja bánni a döntését. Az oroszok valószínűleg csak az első ajánlattételig értet-
ték Papp viselkedését, ezt igazolja az a tény, hogy másodjára már a cég vezetését 
ajánlották neki. (Abból a feltételezésből indulhattak ki, hogy Papp méltóságán alu-
linak tartja a beosztotti munkát.) Ám a geológus teljes elhatárolódása már gyanút 
ébreszthetett bennük, és ennek tulajdonítható a fenyegetés. Az amerikai érde-
keltségű MAORT melletti kiállását lényegében árulásnak minősíthették a szovjet 

66 papp, 1996. 160.
67 papp, 1996. 162. Idevág, hogy a háború után a MAORT-nak sem a szovjet katonaság, sem a fino-
mítók nem fizettek. Hogy fenntarthassa a rentabilitást és a vállalat gazdálkodásának kapitalista 
alapjait, Papp Simon barterkereskedelembe kezdett. Egy alkalommal a szovjet hadseregtől kaptak 
tízmillió pengőt, de a cég ezt sem tudta elkölteni, mert az összeget Grazba kellett kiküldeniük a 
MAORT és más magyar olajfinomítók részére kiutalt élelmiszerek fejében. Az olajipar ilyen egy-
oldalú kihasználása nem meglepő Rákosi Mátyás 1945. júniusi moszkvai beszédének tükrében. 
tótH, 1999. 218.
68 A megfogalmazást Gyarmati Györgytől, az ÁBTL igazgatójától kölcsönöztem, aki Bálint Sándor 
kapcsán beszélt hasonló megnyilatkozásokról. Egy jellemző példa Papp Simontól: „Ezek a katonák 
azelőtt csak németül beszéltek, most egyszerre tudtak magyarul.” papp, 1996. 154.
69 papp, 1996. 163.
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vezetők.70 A naplóbejegyzésekben található megjegyzések szerint Pappot az sar-
kallta nemleges válaszra, hogy többször értesült olyan nyugat-európai munkatár-
sainak a küszködéséről, akik Kelet-Európában kényszerültek szovjet felügyelet 
mellett dolgozni. Hallott a bakui vállalatok szovjet kisajátításáról, a cégek vezetőinek 
börtönben tartásáról, de „visszatetsző”71 mégis elsősorban az volt számára, hogy 
idegen vállalatok vezetőit csalták el a megüresedett posztokra.

„1946. március 17–20. Vas Miklós, a Szakszervezeti Tanács titkára lent járt az olaj-
mezőinken, és visszatértekor megelégedését fejezte ki Papp Simon előtt a látottak fölött.” 
Az eset arra mutat rá, hogy a kommunista állami vezetők kezdetben elismerték 
Papp tevékenységét, hiszen még a magyar munkásvezetők is megelégedésüket 
fejezték ki Papp munkavezetésével kapcsolatban, noha pár hónappal ezelőtt a 
szovjet újságíró még éppen a nem mindennapi geológus viselkedését nehezmé-
nyezte. 1946. április 27-én már szovjet és magyar újságírók, illetve a Szövetséges 
Ellenőrző Bizottság tagjai utaztak az olajmezőkre. Az eseményre meghívták a 
francia és az angol újságírókat, de – Papp megfogalmazása szerint – „elfelejtették 
ezeket felvenni Budapesten”. A látogatást követően felkeresték őt az PRO emberei, 
mondván eljárást folytatnak ellene, mivel nem szívleli sem a szovjeteket, sem a 
magyar baloldali köztársaságiakat, ráadásul a cége a hároméves tervnek sem kíván 
megfelelni. Habár a feljelentéssel kapcsolatos hivatalos dokumentáció nem maradt 
fenn, a napló szerint a geológus ügyvédje, Lénárt István ravaszságának köszönhető, 
hogy az eljárás megszűnt.72 Nem kellett sokat várni a következő támadásra. 1946 
nyarán Bendeffy Benda László, földmérő-geológus jelentette fel Papp Simont, mert 
a MAORT sót talált a kaposmérői fúrásban, de ezt nem jelentették az állami szervek 
felé. Papp később tisztázta az ügyet, ugyanis nem kősót, hanem békasót találtak (az 
apró szemű kvarcit-kavicsot nevezik így Erdélyben, ahol a geológus született).73

Papp Simont 1946 decemberében a Magyar Tudományos Akadémia rendes 
tagjai közé választották, majd 1947 nyarán az Egyesült Államokba utazott a MAORT 
amerikai tulajdonosainak és vezetőinek meghívására, ahol Ruedemann közölte 
vele, hogy 1948. január 1-jén – szép búcsúpénz, 24 ezer dollár kifizetése mellett – 
nyugdíjba helyezik, tekintettel arra, hogy 61 éves elmúlt. Hazautazása előtt találko-
zott Vámbéry Rusztem magyar követtel, aki azt tanácsolta Pappnak, hogy halassza 
el hazautazását. A naplóban ennek a tanácsnak a politikai dimenziója teljesen el-
sikkad, a geológus fontosabbnak érezte megörökíteni magának azt, hogy kik látták 
vendégül külföldi tartózkodása idején. Már a hazaút során történt, hogy a geoló-
gust szovjet katonák Linz közelében szállították le a vonatról. Feleségével együtt 
vissza kellett gyalogolnia az amerikai konzulátusig. Ott beszélt a MAORT zürichi 
testvérvállalatának vezetőjével, aki azt a tanácsot adta neki, hogy menjen Zürichbe. 
Naplójában erre a történetre már egy utólagos betoldásban emlékszik vissza, és 

70 papp, 1996. 163–164.
71 papp, 1996. 335.
72 papp, 1996. 164–165.
73 A geológiai munkájával kapcsolatos különböző vádak egészen a Szálasi-korig nyúltak vissza, 
amikor hasonlóan nevetséges ötletekkel álltak elő a hatalom gyorsan fluktuáló képviselői. Talán a leg-
szórakoztatóbb vád a sok közül: „1944. október utolsó hetében a zalaegerszegi főispán […] felfüggesztette 
Dinda János műszaki igazgatót, majd engem […], mert a lovászi olajmező 94-es számú fúrásában kitört a 
földgáz és világító fáklyaként égett. Azzal vádolt bennünket, hogy azt szándékosan idéztük elő, mert jelezni 
akartuk a Jugoszláviába éjjel berepülő orosz repülőgépeknek az útirányt.” papp, 1996. 152–153.
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elismeri, ha akkor hallgatott volna a vállalatvezetőre, elkerülhette volna „azt a 
sorsot”.74 A baljós jelek dacára Papp ekkor még mit sem sejtve hazajött. Nem hitte, 
hogy félnivalója lenne hazájában.

1948 januárjában valóban nyugdíjba vonult, ezután a MAORT ügyeinek intézé-
sébe komoly beleszólása nem volt, de alelnöki tisztsége megtartásával formálisan 
a vállalatvezetésben maradt. Letartóztatásáig már csupán különböző bányászati és 
geológiai konferenciákon való részvételeit említi legtöbbször, illetve gyakran beszél 
Kertai Györgyhöz fűződő szoros kapcsolatáról.

Az elfogatás után: „Nekem semmi érzékem nincs a politikához”

A már megismert dunántúli-balatoni utazást követően, 1948. augusztus 12-én 
Princz Gyula ÁVO-s őrnagy és Torda Ferenc főhadnagy civil ruhában jelent meg 
Papp Simonék lakásánál. Megvárták, amíg Papp két tanút hív a házkutatás tör-
vényes lefolytatásához, majd egy koffert kértek tőle, amibe a dolgozóasztalról 
minden iratot belesöpörtek. A távozáskor Papp nem felejtette el megjegyezni, hogy 
Torda főhadnagy eltett két Leica fényképezőgépét.75

Az ÁVO-sok a ház előtt megállítottak és lefoglaltak egy autót, a geológust azzal 
vitték az Andrássy út 60-ba. A felvételi irodánál elvették az értéktárgyait (óra, jegy-
gyűrű, pénztárca), a töltőtollát, golyósceruzáját és a lupéját (gyűjtőlencsés nagyí-
tóját) pedig rögtön zsebre tették, mintha azokra más lefoglalási szabályok vonat-
koztak volna. Bevezették Váradi György százados szobájába, aki közölte Pappal, 
hogy régóta ismeri őt, és saját élettörténete elmesélésébe kezdett, amiből kiderült, 
hogy egykor orvostanhallgató volt, de nem folytathatta tanulmányait, így doktori 
címét a jogi karon szerezte. Még az egyetem alatt szeretett volna pénzt keresni 
szaktudásával, ezért jelentkezett a MAORT-hoz, Papp Simon azonban egy udva-
rias hangú levélben elutasította. Mondani sem kell, egy ilyen entré után Váradi a 
Papp elleni vádak valóságtartalmát hangsúlyozta. Úgy tetszik, a százados szemében 
az osztályellenség és a személyes ellenség ebben az esetben összemosódott.76

A százados a jugoszláv olajiparnak tett szolgálatokkal vádolta Pappot. A geo-
lógus válaszában kifejtette, évek óta ad tanácsokat a muraközi olajkutatásban. Sőt, 
egy alkalommal a MAORT egyik fúrólyukvizsgáló gépét is kölcsönadták a belgrádi 
vállalatnak, de hangsúlyozta, hogy nyugdíjazása óta minden ilyen kérést átküldött 
az akkori főgeológushoz, Barnabás Kálmánhoz, aki minden valószínűség szerint 
Pappnál jobban értette, milyen politikai veszélyt jelenthet egy esetleges jugoszlá-
voknak tett szívesség. Ezért fordulhatott elő, hogy a budapesti jugoszláv nagykövet 
a hivatalos protokollt mellőzve újfent a MAORT nyugalomba vonult vezetőjéhez 
fordult. „Ez az időszak egybeesett azzal a Rajk-üggyel, amelyikkel kapcsolatban Titót, a 
jugoszláv államfőt láncos kutyának nevezték” – jegyzi meg Papp, aki visszaemlékezé-
sében egy évvel előbbre hozza a Rajk-pert, mintegy ezzel utólag értelmezve a saját 
szorult helyzetét, bár a századosnak adott válaszából kiderül, hogy ekkoriban nem 
tudhatta vagy nem vette komolyan a „láncos kutya”-toposz jelentőségét. Váradi 

74 papp, 1996. 172.
75 papp, 1996. 194.
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azzal dicsekedett, hogy „nagyszerű fogást csináltak velem, mert én egyetemi tanár, aka-
démikus és vezérigazgató vagyok, milyen nagyszerű lesz ez az ügy propaganda céljaira, egy 
szabotázs-per megszervezésére”. (Talán érdemes itt újra megjegyeznem, hogy a kira-
katper középkori kivégzéseket idéző látványossága a Rákosi-időszakban sokkal in-
kább a társadalmi és egzisztenciális státuszt érintő „csonkításokban” nyilvánult meg. 
A minél erősebb drámai hatás érdekében a vádlott életpályájának a kiemelkedő 
eredményeit hangsúlyozták a nyilvánosság felé.) „Váradi dr. azután azt kérdezte, hogy 
nem vagyok-e amerikai állampolgár?”77 A százados kérdése arra a veszélyre hívja fel a 
figyelmet, hogy igenlő válasz esetén a szabotázs-vád fent vázolt terve nem hajtható 
végre, és egy beismerő vallomás aláírása után ugyanúgy ki kell utasítani az országból 
Pappot, ahogy Bannantine-t és Ruedemannt, a MAORT két amerikai képviselőjét.

Papp előzetes letartóztatásának kegyetlenségét azzal érzékeltette, hogy elmon-
dása szerint „színezett vizet adtak” neki (értsd: híg, ehetetlen levest). Ebből és az alább 
idézett szövegrészből egyaránt kiviláglik a geológus úri magatartásból következő 
megilletődöttsége és sértettsége. „Ebédet, vacsorát rendetlenül hoztak a szomszédságban 
lévő vendéglőből, persze azt sem kérdezték meg, hogy mit rendelnék.” Az elhelyezése kapcsán
nem a hely hiányosságairól ír, hanem a takarító viselkedésével kapcsolatos prob-
lémáiról: „Reggelenként a szobaőrség leváltásakor egy piszkos, idegroncs utcai nővel ki-
sepertették a szobámat (nem volt zárka). Külön büntetés volt részemre ennek a nőnek a 
viselkedése és az őrökkel való beszélgetése.” A fogházőrök modorát az alsóbb társadalmi 
osztályhoz tartozók primitív viselkedéseként jellemezte. „Volt azonban olyan is, aki 
az őrségváltáskor úgy állított be, hogy jó reggelt kívánok vezérigazgató úr.”78 Mint látható, 
a szabotázs-pert megelőző börtönbüntetés idején az őt ért megaláztatások ellenére 
ragaszkodott a kifinomult viselkedéshez és életvitelhez. Ettől nem tágított később 
sem: Az Országos Gyűjtőfogházba való kerülését követően a vallását egyébként 
nem gyakorló Papp Binder Bélával (szintén a MAORT-ügyben ítélték el) csak azért 
akart a börtön kápolnájába menni, mert beszélgetni szerettek volna a többiekkel.79 
Ez azt jelzi, hogy az általa megfelelőnek tartott rabtársak (például egyetemet végzett 
kutatók), a szintén úriember magatartást tanúsítók vallásosak voltak, vagy a vallást, 
mint megfelelő eszközt, protestáló magatartást használták fel saját informális kap-
csolataik építéséhez. Szintén a gyűjtőfogházban történt az az eset, amikor nem 
reggel, hanem délben tette ki a küblit, és az őr rettentően leszidta. „Nem tudtam magam 
türtőztetni, és lehordtam az őrt. Erre az őrök azt hitték megbolondultam. Hozták gyorsan 
a rab orvosokat.”80 Hogy haragját az őrök egyáltalán nem is vették komolyan, azt jól 
mutatja, hogy eszükbe sem jutott megverni, hanem minden valószínűség szerint 
nem értették, hogy efféle úrias magatartással miként kiabálhat velük bárki is.

Mire Ruedemannékat behozták, addigra elkészültek Papp Simon vallomá-
sainak jegyzőkönyvei. Naplójában Papp annyit jegyez meg erről: „a vallomásokat 
nem én tettem, hanem Dr. Váradi György ávós százados és Kecskés Ferenc ávós őrnagy 
komponáltak.”81 A perről megjelentetett Szürke könyvben is közölt, Papp Simon 

77 papp, 1996. 195.
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81 papp, 1996. 198. Habár 1948. szeptember 6-a óta ÁVH-nak hívták, Papp Simon később is követ-
kezetesen ÁVO-ként hivatkozott rá. cSeH, 1999.
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kézzel írt (értsd: diktált) vallomásával több célja is volt az államvédelemnek: ezzel 
a koholmánnyal akarták Ruedemannt és Bannantine-t, a cég amerikai vezetőit 
saját magukra nézve terhelő vallomásokra bírni. Az ÁVH meggyőzte Pappot, hogy 
az amerikai vezetők is igazolták az ő bűnösségét. A két amerikai vezetővel íratott 
vallomást magával Papp Simonnal fordítatták le azzal a céllal, hogy a geológust 
megtörjék. Ez már túl sok volt az egykori MAORT-igazgatónak. A vele szemben al-
kalmazott lelki és fizikai kényszerítések arra indították, hogy öngyilkosságot kísé-
reljen meg a fogvatartása első hónapjaiban. A szakember ethoszát remekül példázza, 
hogy az eddig is emlegetett fenyegetések csak akkor bizonyultak hatásosnak, ha 
munkaadóinak korholó véleményét is párosították azokhoz. Papp a naplójában az 
öngyilkossági kísérletével kapcsolatosan saját lelkiállapota helyett inkább arra tért 
ki, milyen bárdolatlanok az államvédelem tagjai, amiért nem voltak tisztában azzal 
a ténnyel, hogy az úri öltönyök nadrágzsebében olyan óratartó zseb van, ahova két 
üvegcse ciánkálitot lehet elrejteni. A geológus végül a folyamatos ellenőrzések miatt 
nem tudta rendesen lenyelni a mérget. A fegyőrök az esetleges vezetői megrovás 
miatt titokban hívattak orvost.82 (Az esetről csak ennyit tudunk, mert a kísérletet 
túlélő geológus feltehetően szemérmessége miatt nem részletezte ezeket az esemé-
nyeket a naplójában).

Egy ilyen öngyilkossági kísérlet után meglehetősen groteszkül hat, hogy a geo-
lógus a legszörnyűbbnek mégis azt találta, amikor szemtanúja volt annak, amint az 
ÁVH-sok Mr. Ruedemannt és Mr. Bannantine-t fűző nélküli cipőben, nyakkendő 
nélkül a pincébe kísérték. Megdöbbentette Pappot, hogy munkaadóinak nélkülöz-
niük kellett megszokott úri kinézetüket, annak hírét azonban kissé megnyugodva 
vehette, hogy e megaláztatás ellenére Décsi alezredes biedermeier bútorokkal be-
rendezett szobájába szállásolták el a két amerikai gentlemant. Azt szintén sikerült 
megtudnia, hogy az Amerikai Egyesült Államok 80 ezer dollárt fizetett a két állam-
polgár szabadságáért. Úgy vélte, erre a kiváltságra őt nem találták méltónak.83 (Az 
eufemisztikus megfogalmazás mögött cinikusan szerénykedő formában saját sér-
tődöttsége érhető tetten, hiszen naplójában külön-külön idéz olyan cikkekből, 
amelyek a szakmai munkáját dicsérik.) Papp elbeszélése szerint Mr. Bannantine 
nem sokáig ellenkezett az előre megírt vallomások ellen, mikor látta, hogy tilta-
kozása süket fülekre talál. Pedig a geológus értesülései szerint felettese az elfo-
gatásakor még verekedett is az államvédelmisekkel. Ruedemann-nel nehezebb 
dolguk volt, ő ugyanis napokig ragaszkodott az igazához. A napló szerint végül 
a pincében a szomjaztatás és éheztetés hatására ő is elfogadta az ÁVH által szer-
kesztett vallomást.

Bannantine-t és Ruedemannt 1948. október 1-jén vitték át a magyar határon. 
Kicsikart vallomásaik alapján Pappot náci kollaboránsnak tartották, ezzel összefüg-
gésben az olajkitermelés elszabotálásával is megvádolták. Visszaemlékezésének a 
perhez kapcsolódó részében hosszú oldalakon idézi a Természettudományi Közlöny, 
a Földtani Közlöny, a Műszaki Világ, valamint a Bányászati és Kohászati Lapok külön-
böző cikkeit, amelyek munkásságát és tehetségét dicsérik.84 Felsorolja tisztségeit 
és díjait, majd a következőképpen fejezi be a részt: „ahelyett, hogy elismerésben lett 
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volna részem, igazságtalanul halálra ítéltek, majd a halálos ítéletet életfogytiglani fegyházra 
változtatták.”85 Saját laudációjának megszerkesztését követően a perben szereplő 
vádakra részletesen, olajipari szakismereteit mozgósítva, a kimutatási számokat 
fejből idézve válaszolt. Ennek tükrében különösen feltűnő, hogy a vádak politikai–
ideológiai (ha tetszik, „politikai geológiai”) pontjaira nem reflektált.86

A Papp elleni szabotázs-perben a beismerő vallomások mellett a döntő bizonyí-
téknak a szakértői véleményt tekintette a bíróság, amelynek szerzői Szurovy Géza 
és Forgács László voltak. Szurovyról Papp naplójából tudhatunk meg információkat: 
a MANÁT-ban, a Magyar–Német Ásványolajművek Rt.-nél vállalt geológusi állást, 
ahonnan jobb anyagi körülményekben reménykedve 1944-ben át kívánt menni a 
MAORT-hoz, de ezt Papp nem támogatta, ezért inkább kiküldette magát Németor-
szágba egy tanfolyamra, majd 1945 után hazatérve ismét a MAORT-nál próbálko-
zott. A geológus egyébként Szurovyt olyan embernek írja le, akit mindenekelőtt a 
pénzszerzés motivál, és egyáltalán nem lojális a munkahelyeihez. Papp személyes 
ellenérzését objektív indokokkal próbálta alátámasztani: „azért sem vehettem fel, mert 
a MAORT vezető mérnökei azon a véleményen voltak, hogy dr. Szurovy sem nem geoló-
gus, sem nem fúrómérnök.” Lévén német vállalatnál dolgozott a világháború alatt, 
1945 után komoly veszélybe került, s a MANÁT magyarországi távozását követően 
Pappot Szurovy édesanyja és felesége is többször felkereste annak érdekében, hogy 
segítségét kérjék a férfi ügyében. Az elismert geológus a Szurovy elleni igazoló eljá-
rás során a vallomásával a pozitív döntés felé befolyásolta az ügyet, majd a Földtani 
Társulat elnökeként elintézte, hogy buzgó kollégája a szakmai szervezet másod-
titkára lehessen.87 A MAORT-perben szereplő másik szakvéleményíróról, Forgács 
Lászlóról Papp elsőként azt jegyezte fel naplójában, hogy „nem találták a nevét a 
budapesti műegyetem hallgatói között”. Korábbi munkáinak megnevezésével (kocsike-
nőcsgyári munkás és poloskairtó volt) nyíltan próbált utalni a teljes alkalmatlansá-
gára. A „meg volt a párttagsági igazolványa” mondatrésszel pedig egyértelművé tette, 
hogy véleménye szerint nem a véletlen folytán került befolyásos pozícióba. Papp 
Simon összességében a bíróság által felkért két szakértő személyiségrajzával kívánta 
okadatolni, hogy sem szakemberekről, sem úriemberekről nem beszélhetünk az ő 
szakmai kvalitásait értékelők esetében.88

A per egyik vádpontja Papp nácibarátságát feltételezte. A geológus ezt a napló-
jában azzal utasította vissza, hogy a hitlerizmust mindig is „fehér bolsevizmusnak” 
tartotta. Ez a gondolat egyébként nem állt távol az irredenta törekvések támogatásán 
felüli németbarátságot elutasító horthysta elit elképzelésétől. A Szegedi Napló már 
1918. július 11-én „fehér bolsevizmusként” írt a Tanácsköztársaságot követő jobboldali 
erőszakos tisztogatásokról.89 A kifejezés új jelentést nyert Prónay Pál eltüntetése és 
a király visszatérésének megakadályozása után, a bethleni konszolidáció időszaká-
nak végét követő években pedig valószínűleg az emlegetett „fehér bolsevizmust”, 

85 papp, 1996. 192.
86 papp, 1996. 220–224. Jellemző, hogy a perről szóló propagandakönyvnek A szabotázsakciók politikai 
háttere című fejezetére vonatkozó megjegyzései tartalmazzák a geológiai, tudományos védekezését 
– bármiféle politikai értelmezés nélkül.
87 Szurovy jellemzését és a bekezdés első felének minden idézetét lásd: papp, 1996. 205–206.
88 Forgács jellemzését és a bekezdés második felének minden idézetét lásd: papp, 1996. 206.
89 (t-s) [Tonelli Sándor]: Fehér bolsevizmus. Szegedi Napló, 41. (1918. július 11.) 4.
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aki egylényegűnek tartotta a hitleri és a kommunista önkényt. A szabotázs-per vád-
lói Papp Hitler iránti elkötelezettségét azzal igyekeztek bizonyítani, hogy 1943-ban a 
geológus megkapta a német Sas Rend kitüntetés I. osztályát. A napló szerint a kitün-
tetett ezt az elismerést Alfred Benz olajkutató barátságának tulajdonította.90 A Szürke
könyvben olvasható másik nácibarátsággal kapcsolatos vád szerint Bannantine 
utasításba adta a vállalatot átvevő Pappnak, hogy minden vezetéssel kapcsolatos 
probléma esetén azt a Klassen urat keresse, aki a Deutsche Amerikanische Petroleum 
Gesellschaftnak (D. A. P. G.) volt a vezetője.91 Visszaemlékezéseiben Papp egyértel-
művé teszi, hogy ez a kérés elsősorban az igazgatásra, a könyvelésre és a tervezett 
finomító építésére vonatkozott. Amíg a MAORT-szabotázsról szóló belügyminisz-
tériumi kiadvány a német és magyar közös olajérdekeltség alapján azt próbálta bi-
zonyítani, hogy a háború során az amerikai imperialisták és a német nácik között 
titkos érdekszövetség volt, addig Papp beszámolójából az derül ki, hogy a német 
és amerikai kormányok között megindult egy tárgyalássorozat a Farbenindustrie és 
a Standard Oil Company of New Jersey tulajdonainak kicseréléséről. A háború alatti 
időszak feszültségeinek részletezésekor kibuggyan Pappból, hogy „a Standardnak 
az az intézkedése, hogy a német vállalat vezetőjének legyen a MAORT alárendelve, nem 
tetszett nekem. És pedig azért, mert láttam, hogy Romániában a MAORT testvérvállalata, 
a Romano Americana miként esett áldozatul a D. A. P. G.-nek, úgy adminisztratív, mint 
műszaki vonalon. Nem is vettem igénybe Klassent...”92 A beszámolóból érzékletesen ki-
derül, hogy Papp a háború során és az azt követő jóvátételi időszakban is a vállalat 
függetlenségét és autonómiáját féltette, ezért nem volt hajlandó kompromisszumot 
kötni egyik totális államhatalmi igényekkel fellépő rendszerrel sem.

Mint azt már tisztáztuk, a szabotázs-per központi súlyú, geológiai alapú vádjait 
arra építették, hogy Papp nem megfelelő helyeken fúrt és kezdte meg az olajkiter-
melést.93 Itt érünk vissza a tanulmányom első felében bevezetett „politikai geológia”-
fogalomhoz. Mint azt tisztáztam, a terminus alatt olyan eljárást értek, amelynek 
(hazug módon) bizonyító erőt vindikáltak, és amely (hamis) érvényességét a (kont-
roll)fúrások hiánya és a hatalom „szakdiskurzus-monopóliuma” szavatolta. Csak a 
hatalomnak volt joga szakvéleményeket készíteni (és megcáfolni), illetve csak a ha-
talomnak lett volna joga az újabb fúrásokhoz és a régebbiek felülbírálásához is, az 
igaza bizonyításához pedig elég volt az első jogát gyakorolnia. Vagyis a „politikai 
geológia” az adott esetben pénzügyi vagy más szempontból meg nem valósítható 
kísérlet elvégzése nélkül, önkényesen valószínűsítette, hogy jobb termelőkapacitást 
lehetett volna elérni más fúrási pontok megadásával. És ennyi elég is volt. Papp 
nagyon egyértelműen reagált erre a koholmányra a naplójában: „Minden kijelölt fú-
rópontom lelkiismeretesen volt megállapítva. Jakabfalva csak az ávósok fejében volt remény-
teljesebb terület, mint a többiek.” Illetve: „geológusi reputációm ezt soha nem engedte volna 
meg.”94 Szakképzettségéből fakadó, önmagával szembeni etikai elvárása itt fonódik 
össze úriemberi mivoltával, hiszen az utóbbihoz tapadó ethosz szerint a hivatása 
„úgy szakmailag, mint emberileg” jellemzi őt.

90 papp, 1996. 149–150.
91 Szürke könyv, 1948. 8.
92 papp, 1996. 215–216.
93 Szürke könyv, 1948. 29–36.
94 papp, 1996. 224.
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A vád alapján a „szabotázs” másik formája a kitermelés csökkentése volt. Ennek 
okát az ügyész a „népi demokrácia-ellenes tevékenységben” látta.95 A MAORT kútjai-
nak hozama valóban apadt, ennek hátterében azonban – mint arra Katona Klára 
történész rámutatott – éppen a nyereséges termelés biztosítása állt. Ugyanis az 
„erőltetett hozamnövelés esetén ennek az energiának [ti. az olaj kinyeréséhez szükséges 
rétegenergiának] nagy része kárba vész, mert elszökik a földgáz, és a pórusokban tetemes 
olajmennyiség marad vissza, amit nem lehet felszínre hozni, így a mező idő előtt terméket-
lenné válik”.96 A koncepciós per fenti vádja újfent egyfajta „politikai geológia” volt. 
Persze a „politikai geológia” logikáját elfogadva bármilyen (ál-)szakértő állásfog-
lalása elég a kérdés eldöntéséhez. Ebből a merően önkényes gondolkodásmódból 
Papp Simon csupán annyit látott, amennyit a szakértők életének véleményezésekor 
írt le, tehát azt, hogy kollegáinak többsége nem szakember és nem úriember.

A tárgyalássorozat 1948. november 26-án kezdődött. A vádlott tehetetlen szé-
gyenérzetének haragosan adott hangot, majd amikor egy riporter le akarta fotózni, 
a geológus mérgében kiütötte a kezéből a fényképezőgépet. A rádióközvetítés hírét 
viszont némi büszkeséggel fogadta Papp, hiszen ez az ő kiemelt fontosságáról ta-
núskodott. A per krónikájához tartozik (és a geológus személyiségrajzához is ada-
lékkal szolgál), hogy bár felesége hetente vitt neki ételt, mégis meglepődött férje 
vallomásán. Hogy miért, azt csak sejteni lehet: találkozási lehetőségeik alkalmával 
talán nem beszélhettek a perről, de az sem elképzelhetetlen, hogy Papp szégyellte 
szellemi és fizikai megroppanását, vagy nem tartotta fontosnak beavatni a feleségét 
annak részleteibe.97

Kertai György 1948. december 2-án került a tanúk padjára. A tanú, Pappal el-
lentétben, a hatalom elvárásainak megfelelően kommunikált. 1944-ben még úgy 
nyilatkozott Pappról, mint akit „az utolsó történelmi pillanatban [adott] a Mindenható 
a magyar tudománynak, hogy […] kifejlődjenek a nagysikerű tények. A magyar olajmezők 
kiváló felfedezőjének, a világot járt, nagytapasztalatú geológusnak (ti. Papp Simonnak) és mű-
szaki gárdájának vezetésével kellett indulnia a magyar ásványolajbányászat tudományának.”98 
1948-as vallomásában már nem szerepelt a „Mindenható ereje”, s a szöveg Pappra 
nézve pozitív része kimerült abban, hogy nem tudott semmi biztosat mondani a 
vádlott német kapcsolatairól. A tanú pusztán azt tudta, hogy egykori felettese meg-
mentette a munkaszolgálatos sorstól.99 A források lehetővé teszik, hogy még tovább 
nyomon követhessük Kertainak az ügyben és a geológussal kapcsolatban képviselt 
„véleményét”. Forgács Lászlót – miután kocsikenőcsgyári munkásból egészen a 
MAORT-per szakértőjévé nőtte ki magát, végül – egy évvel Papp Simon bebörtön-
zése után elítélték, majd a neves geológus szabadulása előtt egy évvel, 1954-ben 
pedig már elkezdték felülvizsgálni a Forgács ellen megfogalmazott vádakat. Erre 

95 Szürke könyv, 1948. 24.
96 Katona, 2002. 139. Bár a vádak között nem szerepel a kitermelt olaj elsíbolása, erre akadt valós 
példa. Egy 1950-es tiltott határátlépési ügyön keresztül kiderült, hogy a MAORT egyik telepve-
zetője, Major József 1945-től kezdődően éjszakánként teherautón lopott petróleumot, benzint és 
olajat, amit vidéken és a fővárosban is értékesített, annak ellenértékét pedig éjszakai tivornyákra 
és prostituáltakra költötte. ÁBTL, 3.1.9. – V/106527. Major József és társai elleni per – tiltott határ-
átlépés, 1950. július 12. Varga Jenő, kihallgatási jegyzőkönyv. 2–3.
97 papp, 1996. 226.
98 Kertai, 1944.
99 papp, 1996. 226.
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csak azért tértem ki, mert ekkor ismét számítottak az eljárásban Kertai Györgyre, 
aki a következőképp nyilatkozott: „Forgács Lászlónak – MAORT szabotázs leleplezésében 
végzett munkáját értékesnek és ügyesnek minősítem, ha bár véleményem szerint lényegtelen 
kérdéseket, néhol hibásan is, eltúlzott és lényeges kérdésekre nem derült fény. Ezt azonban ma 
már könnyebb megállapítani, mert mi is néhány évvel a szabotázs leleplezése után ismertük 
meg a teljes valóságot.”100 Rögtön hozzá kell tenni, hogy Kertai itt idézett megállapí-
tásai nincsenek összhangban a vallomása más részeivel, ahol éppen Forgács teljes 
műszaki alkalmatlanságát, a szabotázs leleplezésére való alkalmatlanságát taglalta. 
Szerinte a vádak lényegtelen kérdésekre korlátozódtak, míg a fontosak homályban 
maradtak, s mindezzel Kertai feltehetően Forgács rehabilitálásának lehetőségéhez 
kívánt hozzájárulni. Sőt, az egyértelmű állításokat kerülve, olyan formában nyilat-
kozott, ami a későbbiekben esetleg Papp kiengedését is elősegítheti. Tehát a fentebb 
idézett mondatai inkább taktikai húzásként értékelhetőek. A kihallgató tiszttel való 
játéknak tűnik, amikor kifejti, hogy a teljes igazságot csak évekkel később tudták 
meg. Kertai az 1954-es vallomásában olyan tényeket közöl, amelyeket már az 
1948-ban lefolytatott eljárás során is észlelt és megtapasztalt, ezek esetében pedig 
próbál arra hivatkozni, hogy akkor inkább csak másként interpretálta mindezt.

Kertaival ellentétben Papp a hasonló helyzetekben nem volt képes a megfelelő 
beszédmód meglelésére. Éppen a naplójából tudjuk, hogy Rákosi is úgy tartotta, 
semmi érzéke nincs a politikához.101 Saját tárgyalásán is csak azért tudott „helyesen 
válaszolni”, mert azt előre betanították neki. Papp radikális apolitikusságát talán védő-
ügyvédje is felismerte, hiszen az ítélethirdetés előtt kérvényezte, hogy vizsgáltassák 
meg az elismert geológus elmeállapotát. Az ÁVH ezzel kapcsolatos félelmére utal, 
hogy megfenyegették Pappot, amennyiben ezt a kérvényt nem kifogásolja nyilvá-
nosan, úgy az ügyvédjét is letartóztatják. (A tisztek a nyilvános kifogásolás erőlte-
tésével egyébként Papp önérzetére és szégyenérzetére akarhattak hatni.) A vizs-
gálatra végül nem került sor, de nem a geológus tiltakozása miatt, hanem azért, 
mivel Papp Simont már 1948. december 9-én halálra ítélték.102

De 1949. január 20-án a Népbíróságok Országos Tanácsa új döntést hozott: Papp 
Simon ítéletét életfogytiglani börtönbüntetésre módosították. A geológus azonban 
csak hónapokkal később értesült a döntésről, mivel nem vehetett részt az új tárgya-
láson, és sokáig nem is értesítették. Tehát a koncepciós per fővádlottja nem járulha-
tott hozzá az enyhébb ítélet meghozatalához, de valószínűleg szakmai kvalitásának 
köszönhetően menekülhetett meg. Feltételezhető, hogy az államhatalomnak nem 
volt célja a geológus halálbüntetése, az csupán egy eszközt jelentett Papp együtt-
működésének a megnyeréséhez. A visszaemlékezés szerint a halálbüntetés kihir-
detése után egy alagsori lakásba szállították Pappot, ahol egy „a padlótól a mennye-
zetig érő Sztálin-kép volt”. Ezt követően egy szovjet alezredes lépett be az ajtón, kinek 
a szavaira Papp így emlékezett: „most csakis az igazat mondjam, mert attól függ, hogy 
dolgozhatok még az életben, vagy sem.” A katonatiszt arra volt kíváncsi, hogy Papp mi-
lyen családból származik, és nem kérdezték a munkájáról, sem arról, hogy ponto-
san mit csinált Amerikában vagy Svájcban. Az állam emberei meg voltak győződve 
a szaktudásáról, ahelyett, hogy azt firtatták volna, csak a megbízhatóságának 

100 ÁBTL, 3.1.9. – V/142727/1. Kertai György, tanúkihallgatási jegyzőkönyv. 3.
101 papp, 1996. 219.
102 papp, 1996. 227.
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ellenőrzése volt fontos, hiszen ettől függött a későbbi együttműködés lehetősége. 
A visszaemlékezés szerint ezen a találkozón a MASZOVOL igazgatója is jelen volt, 
aki szintén megkérdezte Papptól, kíván-e a továbbiakban dolgozni. „Ezt leszidtam, 
hogy neki ehhez semmi köze.”103 Látható, hogy a geológus továbbra is különbséget tett 
a vele kapcsolatban álló emberek között, erre utal a mondat elején szereplő mutató 
névmás. Ebben a szubjektív hierarchiában az államhatalom reprezentatív képvi-
selői, mint a szovjet katonatiszt, pozitívan jelentek meg, csupán az elítélése előtti 
időben vette rossz néven az övéhez hasonló társadalmi pozíciót betöltő vezetőktől a 
gúnyolódó, hatalmat fitogtató magatartást. Mindazonáltal a politikai vezetés meg-
határozó képviselőivel hajlandó volt együttműködni, s a kérdéseikre választ adni. 
A hatalom ezt a gesztust értékelhette, így saját hasznának megfelelően tudta dol-
goztatni Papp Simont.

És dolgoztatta is. Amíg az ellenség titkos szövetségesének koncepciójába pró-
bálták beletuszkolni Pappot,104 addig Forgács László (a MAORT éppen megbízott 
vezetője) több alkalommal is a geológushoz fordult szakmai kérdéseivel. Első alka-
lommal a bükkszéki fúrásnál talált vízről vélték úgy, hogy szódagyártáshoz meg-
felelő lenne, és be akarták zárni az olajmezőt annak érdekében, hogy átálljanak az 
új iparágra. Végül Papp győzte meg az állami vezetőket ennek a tervnek az irrea-
litásáról. Az elítélttől második alkalommal Székely Pál105 MAORT-hoz kinevezett 
állami ellenőr kért segítséget a társaság nevében, hogy hol, milyen rétegekben fúrjon. 
Papp megkapott minden olyan szakmai anyagot, amely rendelkezésére állt akkor 
is, amikor még a vállalatot vezette. „Teljes mértékben értesülést nyertem mindenről, 
ami a mezőkön történik.” Ezért a munkáért a feleségének utaltak fizetést és nyug-
díjjáradékot. Ez utóbbi alapján azt feltételezhetjük, hogy a hatalom hosszú időre 
tervezett előre Papp Simonnal. Lehota István fogházigazgató 1950. október 12-én 
kérette magához Pappot: tudtára adta, hogy ki kell mennie egy olajmezőre, és el-
lenőriznie kell az ott zajló munkálatokat. Az igazgató elvárta a geológustól, hogy 
úriemberhez méltóan öltözzön fel, és „ne nézzen ki úgy, mint egy zsidó”.106 Papp bör-
tönévei előtt, mint az már fentebb is kiderült, nagyon adott az öltözködésre, de 
jelenlegi helyzetében a fogházigazgató szavai alapján (amikről nem tudjuk, vajon 
Papp adta-e a szájába) valószínűsíthető, hogy a börtönévei alatt végzett munka va-
lóban presztízsjelentőségű volt, ezért is lehetett elvárás az úriemberhez méltó meg-
jelenés. A geológus egy éjszaka közepén tudta meg, hogy Recskre küldik szolgálat-

103 papp, 1996. 228.
104 A kirakatpereknek van egy nem titkolt oktatásmetodikai célja: az új nemzedék megfelelőnek 
tartott nevelése. Papp beszámolt róla, hogy egy nap középiskolai diákok nézhették meg közelről 
őt és társait, vagyis azokat az embereket, akik amerikai parancsra szabotálták és megkárosították 
a magyar államot.
105 Papp és Székely nem először kerültek kapcsolatba. 1948. június 12-én Székely Pál már a MAORT-
hoz kirendelt állami ellenőrként, több más szakember mellett, Papp Simont is felkérte, hogy vé-
leményezze a dunántúli olajtermelés növelése érdekében tehető lépéseket. papp, 1996. 172. Bár a 
perben Papp szakmai alkalmatlanságát kívánta bizonyítani, a napló tanúsága szerint Székely olyan 
hibákat követett el, amelyekből kiderült, hogy összeadni sem tudott rendesen. papp, 1996. 231.
106 papp, 1996. 232–234. A munka végeztével Pappot visszavitték az Andrássy út 60-ba, ahol min-
denét elvették tőle, és „mindenféle szemét népség között” tartották. A naplóból tudjuk, hogy Papp 
nem érzett szolidaritást a többi elítélttel kapcsolatban. A vele szembeni eljárás jog- és igazságta-
lansága nem késztette annak az átgondolására, hogy talán a rabtársai is a rendszer természetéből 
fakadó vádkoholmányok miatt ülhetnek ott mellette. papp, 1996. 234.
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ra. A recski tábor vízhiányban szenvedett, a probléma orvoslására pedig a rezsim 
Papp Simont tartotta a legalkalmasabbnak. A hivatalos szervek számításai alapján 
minden emberre naponta három liter víznek kellett jutnia. Ezt a mennyiséget Papp 
kevesellte, de megvalósította az állam elképzeléseit, kifúrta a kért kutat. A „szíves-
ségért” cserébe ellenszolgáltatásokban részesült (például fűtött szobában történő 
elhelyezés, minőségi étkezés, sofőr, feleségének jutatott fizetés és nyugdíjfolyósí-
tás). Ezek a szolgáltatások korábbi életmódja során megszokott igényeit ugyan nem 
elégítették ki, a par exellence „úriember” képzetének fenntartásához önmagukban 
kevésnek bizonyultak, de nagyon rájuk szorult a volt MAORT-vezető, ha hihetünk 
a fogházigazgató élcének. Érdemes itt is rögzíteni, hogy Papp ugyan nem nevezhe-
tő a rendszer kiszolgálójának, ám a nyíltan támadott ellenséggel való együttműkö-
dés kikényszerítését az államhatalom titkos munkavégzés formájában el tudta érni. 
Idevág Pappnak az a reménykedő feltételezése, hogy az ÁVH-nak végzett munka 
után kiengedik. Illetve az is, amit egy zárkatársa vallomásából tudunk: eszerint 
Papp Simont ugyan elítélték, de „nincs bezárva, mint tisztviselő dolgozik szabadon és 
mi csak szeretnénk olyan sorsot, mint Papp Simonnak van”.107

A geológus tehát a börtönben is dolgozott. Főként tanulmányok és statisztikai 
kimutatások elkészítése volt a feladata, ezekért viszont már nem minden esetben 
járt jutalom, kedvezmény. Ez összefüggésben állhatott az olajmezők lassú kimerü-
lésével. A börtönbüntetése során végzett munkájáért járó fizetést a felesége vette át, 
ameddig lehetséges volt. Pappnét Öcsödre, Szarvas közelébe deportálták, lakásukat 
„egy prolinak adták”.108 Falusi környezetbe kerüléséről és ottani életéről keveset tudunk. 
A férjével történő levelezés elveszett, más anyag híján egyedül a Galgóczi Erzsébet 
tollából született Vidravas című regény alapján feltételezhetjük, hogy tisztában volt 
a büntetőeljárás irataival.109 Papp naplója szerint utoljára 1953. január végén látta 
egymást a házaspár, majd a következő mondatban már rátér arra, hogy az asszony 
február 8-án Nógrádverőcén meghalt. (A gyász teljesen hiányzik Papp feljegyzé-
seiből.) Mindazonáltal „Pappnétól” még hosszú ideig érkeztek levelek. A geológus 
elmondása alapján Binder Béla (szintén a MAORT-ügyben elítélt, de korábban sza-
badult kollégája) írt a geológusnak a felesége nevében, az íráskép és a gondolat- 
menet megváltozása miatt felmerülő gyanújának nem ad hangot.

Papp Simon 1955. június 4-én délután a fürdésből visszatérve a zárkájában nyu-
govóra tért, ekkor közölte vele az őr, hogy szedje össze a holmiját, mert hazamehet. 
Papp erre a következő feleletet adta: „hagyjon nekem békét, mert én most pihenni akarok, 

107 ÁBTL, 3.1.9. – V/106527. Major József és társai elleni per – tiltott határátlépés, 1950. július 12. 
Varga Jenő tanúkihallgatási jegyzőkönyv. 3.
108 papp, 1996. 235.
109 A Vidravasban egy koalíciós időszak végén a Csallóközbe [sic] kitelepített, falusi családnál el-
szállásolt asszony férje börtönből írt leveleit, míg a mezőgazdasági munkából élő család gyermeke 
egyetemi felvételi papírját várja. Galgóczi a regényében már úgy dolgozza fel a koncepciós per 
hatását, hogy sem a nyomozást, sem az ítéletet nem látjuk, másra összpontosít: a különböző társa-
dalmi csoportok közötti ütközőzónaként figyeli egy büntetőeljárás következményeit. A többször 
szóba hozott, 1951-es filmben, a Gyarmat a föld alattban – elég csak a címére gondolnunk! – egy új 
világrend felépítésén fáradoznak, s ehhez a munkához keresnek gyarmatosítható, sőt kisajátítható 
erőforrásként olajat, azaz olyan erőforrást, amely megteremti a gazdaság és a politikai hatalom 
alapját. Galgóczi 1984-es regényében már nyoma sincs a sikernek, ott a koncepciós per katakliz-
májának árnyékában él mindenki.
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mert erre orvosi engedélyem van. Erre az őr azt válaszolja, hogy professzor úr kérem, én azért 
jöttem, hogy megmondjam, hogy szabadlábra helyezték, és menjen azonnal haza. Én erre azt 
válaszoltam, hogy nekem nincs haza. Én este nem megyek sehova, ha eddig eltartottak, tart-
sanak el ezután is.” A helyzet abszurditása még fokozódott. A közelben tartózkodó 
főtörzsőrmesternő a hangzavarra megjelenve azt ajánlotta Pappnak, hogy adjon be 
kérvényt, amelyben megkéri az igazgató urat, hogy még egy éjszakát itt tölthessen. 
Végül ezt engedélyezték is. A helyzet, komikussága ellenére, jól példázza Papp úri 
magatartását, amely miatt a geológus elképzelhetetlennek tartotta, hogy sétáljon, 
hogy bejelentkezés nélkül keressen fel valakit, vagy hogy lakás híján késő este zar-
gassa barátait, rokonait éjjeli szálláshelyért. Másnapi szabadulása után szabad em-
berként sem kívánt sétálni, inkább a közeli telefonfülkéből és vendéglőből próbált 
taxit hívni. Mindkét helyen sikertelenül járt, de a vendéglőben találkozott a börtön 
kórházában dolgozó egészségügyi altiszttel, aki visszakísérte a börtönbe, hogy 
onnan hívjanak egy taxit.110 Eltávozva végül egy barátjánál tette le a csomagjait, 
majd felkereste védőügyvédjét, aki a Ferenciek terén, a Kárpátia étteremben látta őt 
vendégül. A reggel frissen elbocsátott rab délre már úriemberek társaságát élvezte.

Összegzésképpen: a vádiratok védelmében – a koncepciós 
perek kortörténeti relevanciájáról

A középkorban, mint arra még a tanulmány elején kitértem, a kivégzések látvá-
nyával akarták a közönséget normakövető magatartásra sarkallni. A koncepciós 
perekben viszont nem a test, hanem az emberi psziché széles nyilvánosság előtti 
„megcsonkítása” volt a fő cél. Papp Simon ezt úgy fogalmazza meg visszaemléke-
zéseiben, hogy: „A hazugságokat még tódítottam is, csak azért, hogy többé ne kínozzanak. 
Ezért mindazok, akik az én gondolkozásomat ismerték, megrökönyödéssel hallgatták a tárgya-
lóteremben és a rádióban, hogy én miként beszélek. De nem volt más utam, ha nem akartam 
magam testileg összetöretni. Így gondoltam, hogy a lelki tönkremenetelt jobban elviselem, külö-
nösen ez esetben, amikor sem az amerikaiaktól, sem a magyaroktól nem kapok védelmet, amikor 
a terror hatása alatt senki nem mert az ügyvédemen kívül védeni. Ezt csak a kiszabadulásom 
után, 7 év múlva láttam be teljesen.”111 Ugyanakkor a kommunista időszak koncepciós 
pereit a rádióban hallgatók vagy az azokról olvasók nem feltétlenül értelmezték 
úgy a hozzájuk eljutott híreket, hogy a bűnös éppen elnyeri méltó jutalmát, és ezért 
nem érdemes bűnöket elkövetni. A nyilvános megaláztatás, a legfőbb bizonyíték-
ként számon tartott beismerő vallomás kikényszerítése inkább azért volt fontos a 
hatalom számára, hogy bizonyíthassa: a bűn elkövetéséhez alapul szolgáló érdek és 
az ehhez kapcsolódó világnézet létezik a szovjet érdekszférában, és így a mindezek 
elleni küzdelem újra és újra legitimációt nyert. Természetesen a koncepciós perek 
egy része a vádlott kivégzésével zárult, ám elgondolásom szerint a modern koncep-
ciós perek, amennyiben a középkori látványos kivégzések hagyományának foly-
tatói, valójában a széles tömegeket elsősorban nem elrettenteni próbálták, hanem a 
vádlott összeomlásának bemutatásával tudatosítani a politikai, ideológiai válaszok 

110 papp, 1996. 243–244.
111 papp, 1996. 209–210.
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jelentőségét. A perek egy részénél pedig, ahogy Papp Simon esetében is, meghatá-
rozó szempont volt, hogy a finomabb nyomásnak nem engedő vádlottat megtörjék, 
és végre rábírják az állammal való együttműködésre.

Papp mindezt nem érzékelte. A visszaemlékezései alapján ugyanolyan racio-
nális büntetőökonómiának feltételezte a szocialista büntetőhatalmat, mint ahogy 
a rendszer tekintett a nyilvánosság előtt magára, hiszen Papp végig, szigorúan tu-
dományos álláspontra helyezkedve, racionálisan érvelt az igaza mellett, a Szürke 
könyvben foglalt vádpontokat részletesen kommentálta vagy cáfolta. Naplójából 
és visszaemlékezéseiből csak az olvasó számára derül ki, hogy a hatalom az ellene 
folytatott koncepciós per révén próbálta rávenni az együttműködésre. A kommu-
nista államhatalommal szembeni aggályaiból fakadóan önmagát apolitikusnak lát-
tatni próbáló műszaki értelmiségi valójában együttműködött, de csak akkor vált 
kompromisszumkésszé, amikor munkáját megfizették vagy státuszszimbólu-
mokban részesült (például sofőrrel együtt szolgálati autót kapott). Ismétlésképpen: 
ennek a titkolt együttműködésnek köszönhetően a büntető igazságszolgáltatás 
diszkurzív horizontján még tipikus ellenségként sem lehet elhelyezni, mivel szakmai 
tudását a börtönben is felhasználták. Így a tanulmányban inkább amellett kívántam 
érvelni, hogy a koncepciós per egyáltalán nem eleve adott szükségszerűség, hanem 
befolyásoló eszköz volt, amivel időleges sikereket tudott elérni a politikai vezetés, 
és közben Papp előtt sem lepleződött le.

Ugyanis dacára annak, hogy apolitikusnak akarta magát láttatni, nem volt az. 
Papp szövegéből kiviláglik, hogy szerzője minden ellenkező állítása ellenére egysze-
rűen nem értette a kommunista államhatalmi vezetők vele kapcsolatos szándékait. 
Papp feljegyzései az orosz katonatisztekkel és a kommunista politikusokkal szemben 
táplált konstans értetlenség és a szándékolt rosszindulat sajátos keverékéről tanús-
kodnak. Folyamatosan megdöbbent minden vele történő és sokszor értelmezhe-
tetlen, kataklizmaszerű eseményen, és ezeket mindig meg is örökítette. (Letartóz-
tatását követően a társadalmi pozíciók kapcsán Papp fejében élő szegmentálódás 
egyetlen ellenpéldája Bock ÁVH-s főhadnagy, aki Papp szerint „egy nagyon piszkos 
szájú ávós volt, aki azért nem volt rossz ember”.112 Vagyis az államvédelmis hiába beszél 
alsóbb társadalmi osztályra emlékeztető módon, hiába civilizálatlan, ez nem áll fel-
tétlen kapcsolatban az emberi értékeivel és magatartásával. Ezt az esetet leszámítva 
Papp a vele szemben álló beszéde alapján már be is skatulyázza az illetőt.)

Papp Simon ügyén keresztül az államhatalom sajátos működésébe, saját gazda-
sági-politikai kényszerhelyzeteibe tekinthetünk bele. Az ott talált legizgalmasabb 
tanulság, hogy az állam számára nélkülözhetetlen munkák elvégzéséhez a hatalom a 
szükséges együttműködés kicsikarását választotta, amelynek egyik színtere maga a 
koncepciós per mint eszköz. A meghurcoltatás nem cél, amely arra szolgálna, hogy 
az állam leszámoljon saját ellenségeivel, hanem eszköz, amely révén a diszkurzív 
szinten értelmezett ellenséget praktikus, gazdasági mechanizmusok potenciális 
elősegítőjévé öltöztetik át.

112 papp, 1996. 243.
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