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Mária-remetén találkoztak, olyan kicsi vendéglőben, hogy ember legyen a talpán, aki megtalálja. 

Kemény Gábor, a sötétbarna hajú, markáns arcú, ötvenes évei legelején járó újságíró és régi 

ismerőse, Tamás. Akiről még azt sem lehetett tudni, hol dolgozott régebben és hol ma. A 

tagbaszakadt férfival Gábor egyik előző munkája során találkozott, s már akkor kíváncsivá tette a 

rejtőzködő, önmagát soha ki nem adó ember. A behemót fickónak gyakran csörrent meg a 

mobiltelefonja, s ő hol kimért angolsággal, hol csivitelve kínaiul felelgetett. Bennfentesként 

mesélt a legkülönbözőbb politikai eseményekről, ismert sok-sok nyilvánosságra soha nem került 

tényt, de azt titokban tartotta, honnan származnak értesülései. Gábor hiába próbált erről 

érdeklődni, rendre „lepattant róla”. – Fontos ez? Nem mindegy? – hárította el minduntalan a 

kérdezősködést Tamás, és kaján mosollyal figyelte az újságíró küszködését. 

Rajtuk kívül nem is volt vendég a teraszon.  Fehér műanyag kerti székekbe telepedtek, kockás 

abrosszal terített asztalhoz. Kedves házaspár szolgálta ki őket, finom ételekkel, jéghideg 

ásványvízzel, frissen csapolt sörrel.  

− Mi volt a múltkor? Közbejött valami? És olyan furán beszéltél a telefonban − dőlt hátra a 

leves után Gábor. Arra utalt: két nappal korábban kellett volna találkozniuk, ám akkor Tamás 

nem érkezett meg. A már a megállapodott helyen várakozó Gábort telefonon értesítette, hogy 

közbejött valami, és majd hívja őt újra. Valójában az történt, hogy Tamás – a rutinszerű 

önellenőrzés és Gáborra vonatkozó ellenfigyelés során – észrevette: az újságírót követik. Nem 

akarta dekonspirálni magát, ezért lemondta együttlétüket. 

− Igen, elnézést kérek, valami hirtelen eltérített − Tamás idejövet arra jutott: egyelőre nem 

árulja el Gábornak, mi zajlott két nappal korábban, nem akarta időnek előtte megrémíteni, s ezzel 

esetleg eltántorítani szándékától. Ráér megtudni, mennyire ingoványos talajra lépett. Most 

ugyanúgy elvégezte a másfél órás önellenőrzést, beleértve annak megfigyelését is, hogy Gábort 

követi-e valaki, de ezúttal mindketten tiszták voltak. − Szóval mit szeretnél tőlem? 
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Könyvet írni a szolgálatokról? Ugyan már! 

 

 

 

− Könyvet akarok írni a szolgálatokról, és ehhez kérem a segítséged.  

− Könyvet? A szolgálatokról? Hahaha, ez jó! − nevetett föl a termetes férfi. – Tényfeltáró 

könyvet, amilyeneket te írni szoktál? A titkosszolgálatokról? Ugyan, kérlek, ez csak vicc, ugye?  

Igazából megjátszotta magát, tisztában volt a férfi tervével. − Ki mondta neked, hogy itt és 

most megírható egy ilyen könyv? 

− Senki, én úgy gondolom, erről pont ugyanúgy lehet és kell írni, mint sok másról. Az 

embereket meg nyilván érdekli, a terror-veszéllyel bajmolódáson kívül mit művel ma az 

Információs Hivatalnak hívott hírszerzés, van-e miért működtetni kémelhárítást, mai nevén 

Nemzetbiztonsági Hivatalt, mivel foglalkozik azon belül a belső elhárítás, mi az a szakszolgálat.   

− Persze, az embereket, naná, hogy érdekelné, de kötve hiszem, hogy hozzájutsz érdemi 

anyagokhoz. Nem azért hívják titkosszolgálatoknak ezeket a cégeket, hogy a te két szép 

szemedért kiteregessék a titkaikat. Köszönöm szépen − bólintott a vendéglős házaspárnak a 

hatalmas beefsteak, a rengeteg sült krumpli és saláta láttán.  Gábor roston sült csirkét kapott, 

kizárólag friss zöldségekkel, citromos öntettel. − Az nem csak duma, hogy az államtitkok nem 

újságba valók. A szolgálatok tevékenysége pedig mindenütt a világon az egyik legsúlyosabb 

államtitok. 

− Ugye ismered Ronald Kessler nevét? Aki a CIA-ről is, az FBI-ról is könyveket írt? 

− Persze, olvastam mindet, azokat is, amik nem jelentek meg magyarul. 

− Na, hát ez a Kessler, mielőtt ezekhez hozzáfogott volna, írt már jó néhány olyan cikket az 

amerikai hírszerzésről és kémelhárításról, amelyekkel enyhén szólva se lopta be magát a 

szolgálatok szívébe. Kétes pénzügyekről, engedély nélküli telefon-lehallgatásokról, kongresszusi 

képviselőket terhelő bizonyítékok gyűjtögetéséről.  Első könyveiben is olyanokat művelt, amiktől 

égnek meredt a szolgálatok főnökeinek haja. Megírta, hogy a moszkvai amerikai nagykövetségen 

mennyire nem tartják be a legalapvetőbb biztonsági szabályokat; hogy a Jurcsenko nevű KGB-
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őrnaggyal, amikor átállt hozzájuk, és köpni akart, úgy bántak, hogy fogta magát és visszaszökött 

Moszkvába. Sőt, nyilvánosságra hozta, hogy a washingtoni szovjet nagykövetségen a CIA és az 

FBI közösen beszervezett egy KGB-tisztet − ami aztán már igazán bőszítő lehetett a szupertitkos 

kémet még futtatók számára. És mindehhez képest, amikor elhatározta, hogy A CIA titkai a 

bennfentesek szemével címmel írna egy könyvet, ehhez az ügynökség teljes támogatását 

megkapta. Langley-be, a CIA központjába szabad bejárása volt, részt vehetett kiképzési órákon, 

körbe-karikába interjúvolta a volt és jelenlegi hírszerzőket, bejutott még oda is, ahol az elnök 

napi tájékoztatói készülnek. Aztán belekezdett az FBI-ról szóló könyvébe, s az igazgató maga 

utasította a teljes személyi állományt, hogy álljon rendelkezésére. Járt abban a teremben, ahová 

befutnak a lehallgatott telefonok, faxok, e-mailek, együtt mehetett különleges ügynökökkel 

helyszínelésre, más akciókra és így tovább.  

− Hurrá, gratuláljunk Ronald Kesslernek, bár szerintem iszonyú unalmas könyveket írt! − De 

mondok friss példát. Az a Washington Post-os Bob Woodward, aki a Watergate-ügy föltárásával 

lett híres, 2002-ben könyvet írt Bush háborúja címmel, az USA afganisztáni hadjáratáról. S ő 

maga közli az előszóban: felhasználta − mert megkapta! − például a Nemzetbiztonsági Tanács 

több mint ötven ülésének, úgymond, szó szerinti gyorsírásos jegyzőkönyvét. Az összes olyan 

tanácskozás anyagát, ahol a legfőbb főnökök tépelődnek, veszekednek, taktikáznak, hülyeségeket 

beszélnek, elbújnak a felelősség elől, döntésképtelennek bizonyulnak, s végül hol jól, hol rosszul 

döntenek.  

Vagy Robert Littel nemrég írta meg 1956 valós CIA-hátterét. Hogy miután az amerikaiak 

megkapták Hruscsovnak a XX. kongresszus zárt ülésén elhangzott beszédét a sztálini bűnökről – 

mellesleg nem saját csatornájukon, hanem a Moszadtól –, módfelett aljas, igazi fedezet és 

stratégia, meg elszánás nélkül olcsó, a magyaroknak méregdrága trükközésbe fogtak. Abban 

bízva, hogy a személyi kultusz leleplezése bomlasztó, majd forradalmi folyamatokat indíthat meg 

a szocialista országok némelyikében, rákapcsoltak a föllazításra, a kívülről erjesztésre, az általuk 

pénzelt Szabad Európa Rádió már Molotov-koktélok készítésére tanítgatta hallgatóit, fegyveres 

lázadásra biztatott. Mai amerikai és más nyugati források is élesen bírálják az akkori amerikai 

média-lépéseket, és a kormányzat – bizonyára szándékos – bénultságát. Kimutatták, hogy 

Eisenhower elnök a magyar szempontból legégetőbb órákban elérhetetlen volt, mert éppen 

golfozott, ahol nem volt szabad zavarni – vagyis, miközben a Szabad Európa Rádió már tettekre 

sarkallt, az USA a kisujját sem mozdította. Más kérdés, hogy mit tehetett volna. A nyilvánosság 
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előtt fennen hangoztatták, mindent megtesznek a keleti világ felszabadításáért, közben halkan – 

és már nagyon későn – ügynököt küldtek Pestre, tudassa a leendő felkelőkkel: várjanak még egy-

másfél évet, ne robbantsanak ki zendülést, mert Amerika még nem készült föl erre, meg most ez a 

Szuez-válság is roppant zavaros világpolitikai helyzetet teremt.  És közben a KGB CIA-hez 

beépített ügynöke jelezte Moszkvának: bármi történik, Washington nem lép. A felkelés kitörését 

követően ez az ügynök szó szerint jelentette Moszkvának Eisenhower elnök magyarokra 

vonatkozó mondatát: – Isten látja a lelkem, szeretnék segíteni nekik, de nem tehetem! – Így a 

szovjetek annak biztos tudatában rohanhatták le Magyarországot, hogy nem lesz amerikai 

ellenlépés. 

Vagy ott van a brit MI5, az elhárítás cége, amelynek még a létét is titokban tartották nyolcvan 

éven át, ugyanúgy, mint vagy húsz éven át az amerikai NSA-ét. Majd előbbi igazgató asszonya, 

Stella Rimington olyan emlékrajzot írt Nyílt titok című könyvében, amelyben még az is szerepelt, 

hogy ők bizony választások előtt úgymond „megszondázták” a képviselő-jelölteket, hogy a 

miniszterelnök tisztában legyen vele, mire számíthat, amikor kormányt alakít. 

− Jó, hát ez mind gyönyörű, csak éppen nem tudom, mit gondolsz, mi következik ebből? 

Szerintem ne küldjük el se Kesslernek, se Woodwardnak őszinte részvét-nyilvánításunkat amiatt, 

hogy nem Magyarországon él és ír!   

Tamás jóízűen falatozott bélszínjéből, nagyokat húzott söréből. Gábornak viszont kezdett 

elmenni az étvágya, csak turkált a tányérjában. Négy-ötnapos borostáját simogatva kezdett 

rátelepedni az ismert rossz érzés: ezzel a pasival se jutok sokra, ha el akarja venni a kedvem az 

egésztől, akkor nyilván nem akar segíteni, és most magának is megideologizálja, hogy miért nem. 

− Akkor máshonnan közelítek, még ha demagóg leszek is. Ha jól tudom, csak a polgári 

szolgálatoknál, az Információs Hivatalban, a Nemzetbiztonsági Hivatalban és a Nemzetbiztonsági 

Szakszolgálatnál körülbelül 3 000 ember dolgozik, a katonaiaknál majd’ ugyanennyi. Az állami 

költségvetésből a szolgálatok, a fene tudja, pontosan mennyit, de évente legalább 30 milliárd 

forintot kapnak, és költenek el. Fejlesztésekre időnként annyi pénzt kapnak, hogy beleszédül az 

ember – úgy hallom, legutóbb csak az e-mailek megfigyelésére, úgymond „lehallgatására” 

szolgáló eszközök beszerzése négy milliárdba került. Ennyi pénzről már csak van joga az 

adófizetőknek tudniuk, hogy mire megy el. 

− Ez nem csak demagógia, de gyönge duma is! Az adófizetők tudhatják, ez a pénz arra kell, 

hogy működjenek, dolgozzanak a szolgálatok. Ez még nem ok arra, hogy mondjuk, a 
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hírszerzésnek közölnie kelljen, mostanában az ukránokra, a szerbekre, horvátokra vagy a 

szlovákokra dolgozik erősebben, és milyenek ma a hagyományosan erős pozíciói a Közel-

Keleten, a régi építő- és olajipari, gyógyszer- és fegyverkereskedelmi kapcsolatokból, közel-

keleti diákok magyarországi egyetemi oktatásából. A terror-elhárításnak még nem kell fölfednie, 

melyik terrorista sejtet próbálja éppen lefülelni; a kémelhárításnak sem kötelező szétkürtölnie, 

hány itteni követségi emberről tudta meg, hogy illegális tevékenységet is folytat. De talán még a 

Katonai Biztonsági Hivatal se kösse rajtad keresztül a potenciális támadók orrára, milyen 

eszközökkel védik Taszárt; és a Katonai Felderítő Hivatal se hozza nyilvánosságra, hogy 

Afganisztánban, Irakban vagy éppen Kirgíziában, Ukrajnában mit végzett az elmúlt hónapokban.  

Gondolod, ki lehet állni – még ha van is, aki megteszi – kérkedni azzal, hogy a román 

falurombolás terveit hírszerzők hozták, hogy ’89-ben végre sikerült beszervezni egy Secu-tisztet, 

és tőle értékes adatokat szerezni? Vagy hogy az rendben volt, amint Tóth András maga 

büszkélkedett el, hogy a délszláv háború a katonai hírszerzők megdicsőülését hozta, mivel az 

egész NATO-t a magyarok látták el információkkal? Méghozzá olyan hálózati, tehát ügynököktől 

származó információkkal is, mint például a hadászati cél-megjelölés, hogy mit érdemes 

bombázni? Amiért mellesleg ketten igen magas CIA-kitüntetést kaptak. Vagy el lehet mesélni a 

zöldeknek és általában a publikumnak, hogy Bős-Nagymarosról Martonyi János külügyminiszter 

és Mádl Ferenc kormánybiztos néha hamarabb látott szlovák tanulmányokat, tervezeteket és más 

iratokat, mint Meciar? Hogy egy magyar hírszerző végigvideózta az egész – szigorúan titkos – 

területet? Érted már? Ezek egyszerűen nem a nyilvánosság elé valók! Ha most elmesélném neked 

például ennek a videózásnak a történetét, abból a szlovákok ma is visszafejthetnék: ki vitte őt 

oda, és az illető azonnal lebukna, börtönbe kerülne.  

Tamás mérgesen fújt egyet a söröskriglibe, szerteszét szállt a maradék hab.  

− Isten őrizz! Azt már pontosan értem, hogy rengeteg műveleti sztorit nem szabad megírni, 

mert valóban ilyen veszélyekkel jár, és természetesen eszembe sincs ártani bárkinek, még a 

sajtószabadság számomra szent nevében sem. Mégsem hiszem, hogy az állandó titkolózással 

nemzetközileg is bohócot kell csinálnunk magunkból. Mint amikor a New York Times Magazine 

hírül adta, hogy alig két héttel a szeptember 11-ei támadás után Magyarországon véletlen 

ellenőrzés során 300 ukrán föld-levegő rakétát és 100 kilövő-berendezést foglaltak le – amire a 

magyar titkosszolgálatok így reagáltak: – Nem tudunk ilyen esetről. –Az azért mégiscsak vicc, 
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hogy jószerivel kizárólag azokról a titkosszolgálati ügyekről lehet bármit is megtudni, amik 

legalább húsz évvel ezelőtt történtek! − kámpicsorodott el teljesen Gábor. 

− Mint látod, azokról se nagyon! − nevetett föl a másik. − Mennyit tudtál meg a lapokból a 

húsz évvel ezelőtti dolgokról? Többet írnak az ügynök-ügyekről, mint az egészségügyről, de nem 

sok fontos információt ismerhettél meg ezekből. És, látod, ezt már én is marhaságnak tartom. 

Erről én is azt gondolom, rég túl kellett volna jutnunk rajta, így vagy úgy tisztességgel le kellett 

volna zárni az előző rendszert, elégtételt adni azoknak, akiket megillet, és nyugodtan fölvágni, 

föladni azokat, akik viszont ezt érdemlik. És akkor nem lett volna Medgyessy-ügy, amivel a fél 

világ előtt kiröhögtettük magunkat, nem lenne egy csomó ember még ma is zsarolható, túl 

lennénk ezen a gusztustalan maszatoláson.  

– És akkor? Akkor miért nem történt meg mindez? Miért ez az örökös önvédelmi reflexe a 

szolgálatoknak, hogy csak semmi nyilvánosság, ne is essen soha szó róluk? Miként vehetik rá a 

bármilyen színezetű politikai vezetést újra meg újra, hogy falazzon nekik a nyilvánosság előli 

bujkálásban, és még a balhéikat is leplezze? 

– A világ összes titkosszolgálatának ugyanaz a logikája: addig jó, amíg nem esik szó rólunk. 

Végtére is titkosszolgálatok. Beleivódik mindenki agyába: belőlünk mindig csak akkor van hír, 

ha lerántják a leplet valamely hibánkról. Mikor olvashatsz a CIA-ről? Ha kiderül, hogy Ames-t, a 

Szovjetunió ellen dolgozó részleg vezetőjét, vagy Hanssent, az FBI szovjet hírszerzés elleni 

elhárításának egyik felelősét beszervezték az oroszok. Ha szeptember 11. van, és ő ezt nem 

jelezte előre; ha a hírszerzés akkor tudja meg, hogy az oroszok bemennek Csehszlovákiába, majd 

Afganisztánba, amikor már ott vannak; ha képtelenek előre jelezni a Szovjetunió fölbomlását. Ha 

közlik, hogy 45 percen belül bevethető tömegpusztító fegyverek vannak Irakban, és ez nem 

igazolódik be, és így tovább. Amikor minden amerikai elnök elpanaszolja, hogy a CIA-től olyan 

információkat kap, amelyeket már olvasott az újságban, vagy később kiderül, hogy tévesek, és 

ehhez idősebb Bush hozzámorogja: – Vagy mindkettő! – Amikor kiderül, hogy a Fehér Ház 

bosszúból kijátssza a sajtónak a szigorú fedésben dolgozó CIA-ügynöknő nevét, akinek 

nagykövet férje megcáfolta a Cég hamis hírét, miszerint Irak atombombához való nyersanyagot 

vett Nigériában, pedig ezt már maga az elnök is hangoztatta. Amikor Irak kapcsán mind az 

amerikai, mind az angol hírszerzésről azt állapítja meg a vizsgáló bizottság: kétséges, 

megbízhatatlan, hiteltelen, ellenőrizetlen és ellenőrizhetetlen adatokra építette a Szaddam-féle 

fenyegetés koncepcióját. 
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Abból Amerikában sem lehetett hír, hogy ők beszervezték a magyar katonai hírszerzés 

elemző-értékelő részlegének tisztjét, bizonyos Belovai Istvánt – sikeres beszervezéssel sem lehet 

eldicsekedni, hiszen azonnal lebukna a „beütött”, vagyis beszervezett ügynök. Vagyis a 

titkosszolgálatok emberei megszokták, hogy akkor szerepelnek a sajtóban, ha zűr van, balhé, 

melléfogás történt.  

– Ennek köszönhető szerinted, hogy – különösen Orbánék Juszt László és a Mai Nap elleni 

államtitok-sértési eljárása óta – a napilapos és tévés, rádiós újságírók mintha félnének a 

titkosszolgálatoktól, húzódoznak minden, a Céget érintő témától? 

– Talán ennek, talán másnak. De azt én is elképesztőnek tartom, hogy olykor leadnak valamit 

hírként, és senkinek eszébe nem jut utána menni.  2003 márciusában például több lap is lehozta 

az MTI hírét: Az amerikai legfelsőbb bíróság egyelőre meggátolta egy volt magyar titkosrendőr 

kitoloncolását, aki több mint két éve áll a bevándorlási szolgálat őrizete alatt. A 38 éves Kenyeres 

Zsolt 1997 januárjában turistavízummal érkezett Floridába. A bevándorlási szolgálat 2000 

szeptemberében letartóztatta. Ekkor menedékjogot kért, arra hivatkozva, hogy élete veszélyben 

lenne, ha hazatérne. Kenyeres az AP szerint azt állította, hogy azért bujkál az 1990-es évek 

közepe óta, mert megtorlástól tartott olyan magyar politikusok részéről, akik után 

titkosrendőrként nyomozott. Mint mondta, főnökét és egyik kollégáját 1995-ben megölték. És 

erről azóta egy árva sor nem jelent meg, tudtommal senki nem járt utána, igaz-e egy betű is a 

történetből. 

– Akkor miként derült ki régebben oly sok ismert, híres emberről, hogy valaha hírszerző, kém 

és hasonló volt? 

– Kire gondolsz?  

– Rengetegre. Voltaire a porosz II. Frigyes király kedvesétől szerzett értesüléseket küldözgette 

a francia udvarba, amint Beaumarchais, a Figaro szerzője az angol királyi házba beépített 

ügynökként tudósította Párizst. A nőcsábász Casanova a velencei inkvizíció titkos 

feljelentőjeként működött. Sommerset Maugham az angolok Franciaországba, majd Svájcba 

telepített fedett ügynöke volt, oly sikeresen, hogy aztán Oroszországba is kihelyezték, s ő 

jelentette, hogy a bolsevikok hamarosan hatalomra kerülnek. Graham Greene szintén a brit MI6-

ot szolgálta az afrikai gyarmatokon, Európában, Vietnamban. Sir Francis Bacon író, Daniel 

Defoe, a Robinson szerzője, John le Carré, A hidegről jött kém írója is hírszerző volt. Ian 

Fleming, a 007-es ügynök „atyja”, moszkvai kém-szolgálata után olyan akciókat hajtott végre, 
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amilyenek aztán a könyveiben szerepeltek, az Abwehr iratainak lisszaboni megszerzésétől a New 

York-i japán konzul irodájának kipakolásáig, végül közvetlenül Sir Winston Churchill utasításai 

alapján kémkedett Berlinben. Ernest Hemingway az amerikai haditengerészet felderítőjeként 

előre jelezte a Pearl Harbor-i japán támadást, csak éppen nem hittek neki. Richard Burton 

színész, a nagy disc-jockey Milton Maltz, vagy éppen Greta Garbo, aki nemcsak a kamerák előtt 

játszotta Mata Harit, hanem az életben is. Arthur Koestler eleinte a szovjet GRU ügynöke volt 

Spanyolországban, majd a brit hírszerzés embere Palesztinában. George Orwell a brit 

titkosszolgálatnak jelentett kommunista-gyanús személyekről, sőt, némelyek azt sem tartják 

kizártnak, hogy az 1984, az Állatfarm éppen a Cég megrendelésére készült, amely ugyanis sok 

írót alkalmazott szovjetellenes propaganda-anyagok készítésére. És hosszan sorolhatnánk még.   

– Ezek döntő része évtizedekkel a történtek után derült ki, és biztos lehetsz benne, zömmel 

nem maguk az érintettek mesélték el, hanem inkább a politikusok. 

 

– Aha, ez az! Akkor hadd kérdezzek rá erre. Helytálló-e a korábbi és mai hírszerzőkkel, belső és 

külső elhárítókkal beszélgetve szerzett tapasztalatom, hogy meggyőződésük: a politikusoknak 

semmi érdemit nem szabad elmondani a titkosszolgálatok munkájáról? Mert lepcses szájú 

fecsegők, és pillanatok alatt szétkürtölik, amit megtudnak? 

– Igen, ez igaz, általában így vélekednek a Cégnél. Ám tegyem hozzá rögtön: minden okuk 

megvan erre. Ezt tapasztalták.  Mondok néhány példát. 2003. szeptemberében a parlament 

külügyi bizottsága zárt ülésen hallgatta meg az Információs Hivatal munkatársait. Majd Németh 

Zsolt mosolyogva nyilatkozott: – Tárgyszerű, alapos és szakmai tájékoztatást nyújtottak a 

bizottságnak… A feszültség mind a Közel-Keleten, mind az iraki térségben rendkívüli mértékben 

megnövekedett. – Erre a bizottság MSZP-s alelnökének is közlési kényszere támadt, neki így 

sikerült fogalmaznia: – A magyar titkosszolgálatoknak lényegesen kisebb lehetőségei vannak a 

világ különböző tájain, mint a nagy titkosszolgálatoknak, de az arányokat tekintve jó munkát 

végeznek, teszik a dolgukat, amellyel Magyarország biztonságát elősegíthetik. Magyarország 

nem csak „követő magatartást” tanúsít, Afganisztánban és Irakban is megvan a saját szerepünk. 

– Érted? Magyarán bejelentette ország-világnak, hogy dolgoznak ügynökeink a Közel-Keleten, 

azon belül az iraki térségben, valamint Afganisztánban. A fele sem tréfa! Simán előfordulhat, 

hogy az iraki vagy az afganisztáni követség ezt jelenti haza, ott belehúznak, és úgy lebuktatják az 

ügynökeinket, mint a pinty. Mint a fejbelőtt pinty.  
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Vagy ott van az egyre nevetségesebb Demeter Ervin… Úgy követelte Ron Werber kampány-

tanácsadó nemzetbiztonsági átvilágítását, mint aki még életében nem hallott a nemzetbiztonsági 

törvényről és mellékletéről (amely tudniillik előírja, hogy kiket kell átvilágítani!), miközben 

persze ezzel azt sugallta, hogy Werber nyilván a Moszad ügynöke. Lehet ugyan, hogy csupán 

főnökének, Kövér Lászlónak a Medgyessy-kormány külföldi titkosszolgálati befolyásoltságáról 

szóló sületlensége mellett akart kiállni. Elvégre neki is kellett valamit kezdeni Kövér szíves 

közlésével: – Ma már azt nézik az emberek a térképen, hogy melyik állam fővárosában székelő 

titkosszolgálatok mozgatják a szálakat a magyar kormányon keresztül.  

Demeter kisvártatva azt is előadta – mellesleg nyilván államtitok-sértést követve el –, hogy az 

ő titkosszolgálati főnöksége idején gyanúsnak találtak, s ezért „feldolgozás alá vettek” egy 

módfelett gyanús embert, aki most gazdasági szakértőként tűnt föl egy Medgyessyt kísérő 

küldöttségben.  

Igaz, Demeter már államtitkárként is bohócot csinált magából, például amikor kijelentette: egy 

szocialista politikus pártbeli ellenfele lejáratására iratokat kért a – Fidesz által felügyelt – 

titkosszolgálatoktól; ezt ugyan nem tudja bizonyítani, de nem is akarja.  

Amikor aztán 2004 májusában a CIA itteni összekötőjénél följelentette Magyarországot, 

mondván: a K & H ügyben ellopott pénzek KGB-módra amerikai pénzmosodákon át 

terroristákhoz is juthattak, valamint mellesleg kifecsegte, hogy a rendőrség nem tudott arról, hogy 

a titkosszolgálat lehallgattatja Kulcsár Attila telefonját – akkor a politikusokról végleg 

bebizonyította, hogy felelőtlen, tökkelütött óvodások, ott kéne maradniuk a saját 

homokozójukban. Amire mellesleg maga a CIA-összekötő is fölhívta jó Demeter figyelmét; a 

desszertnél azt javasolta neki, hogy ötleteivel esetleg forduljon a magyar NBH-hoz.  

 Nem elég, hogy nem képesek tartani a szájukat, ráadásul annyira felkészületlenek a 

titkosszolgálatok ügyeiben, ami hovatovább politikai műveletlenség, hogy egyik ökörséget a 

másik után követik el. Miért volt példának okáért ’91-ben Kalasnyikov-botrány? Mert a jugoszláv 

szövetségi titkosszolgálat egy kettős ügynökön keresztül állandó megfigyelés alatt tartotta és 

lehallgatta a fegyverüzletet horvát részről lebonyolító Martin Spegelj későbbi horvát védelmi 

minisztert. Így aztán a titkosszolgálat lefilmezte a fegyverekkel megrakott magyar kamionok 

átkelését horvát területre, és a produkciót a Jugoszláv Televízió sugározta. 

– És akkor Amerikában – a mienknél nyilván sokkal nagyobb jelentőségű titkosszolgálati 

műveletek esetén – miért működhet a Cégeket felügyelő kongresszusi, valamint szenátusi 
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bizottság, amelyet kötelező negyvennyolc órán belül tájékoztatni a küszöbönálló, jelentősebb 

akciókról, valamint informálni minden nagyobb horderejű lépésről, titkos akcióról, rendkívüli 

hírszerző műveletről? 

– Mert az Amerika, ez meg Magyarország. Itt a politikusok mind azt hiszik, hogy a két nagy 

párt között zéróösszegű játszma folyik: amit az egyik elveszít, azt a másik megnyeri, pontosabban 

azt nyeri meg a másik, amit az egyik elveszít. És a matematikai műveletből rendszerint egyetlen 

apró tétel hiányzik: az ország.  Valóban a pofátlan és a töketlen siralmas párviadala zajlik. Azt 

mondják, olyan politikai elitünk van, amilyet megérdemlünk. Én ezt nem hiszem.  Azt azonban 

tudomásul kell venni: ilyen.  Nem nehéz kitalálni, miket gondolhatnak titkosszolgálatiak, például 

Balogh László nyilatkozatát olvasva, aki pedig a Medgyessy múltját vizsgáló bizottság 

elnökeként valamicskét bele is látott ebbe a világba: – Az egykori titkosszolgálati emberek ma egy 

kvázi titkosszolgálati szocialista brigádként dolgoznak, beavatkoznak a jelenlegi belpolitikai 

küzdelmekbe. Nem nehéz elképzelni, effélék hallatán miket mondanak egymás között 

politikusokról. 

– Jó, de most tegyük egymás mellé a két tételt: a sajtóba természetesen semminek sem szabad 

kikerülni, a politikusoknak pedig nem szabad elárulni a fontos dolgokat. Oké, akkor viszont hol a 

Cég működésének kontrollja?  Modern társadalmakban kétfajta ellenőrzés létezik: a 

nyilvánosságé és a politikai vezetésé. Ha viszont a titkosszolgálatok emberei és kiváltképp 

vezetői úgy vélik, nálunk egyik sem hivatott erre, akkor magyarán érdemi felügyelet nélkül 

akarnak működni.  És ha végigolvasom a titkosszolgálatokról szóló 1995-ös törvényt, pontosan 

ezt a logikát látom visszaköszönni: persze, egye fene, legyen a parlamentnek nemzetbiztonsági 

bizottsága, jó, fontoskodjon miniszter vagy államtitkár a szolgálatok fölött, de az érdemi 

munkába egyiknek se legyen beleszólása. A Cégek főigazgatóinak akkora – őrült nagy! – a 

hatásköre, hogy ténylegesen, gyakorlatilag abszolút önállóan vezetik hivatalukat.  A Cégnek tehát 

sikerült minden és mindenki fölé helyeznie magát. Csak akkor ellenőrizhetik, ha ő akarja.  

– Hát… igen. Ez volt a cél, ez volt a feladat, sikeresen végre is hajtatott. Mi például örülünk 

neki. 

– Igen, hát én már nem annyira. És az a fő aggályom: így, komoly ellenőrzés nélkül meg van 

terítve a törvénytelenségeknek is, a különböző disznóságoknak, nagy mellényúlásoknak, ráadásul 

ezek ki se derülhetnek, legfeljebb véletlenül. Az azért mégiscsak röhej, hogy miközben az 

igazságügy-miniszter évente egyszer beszámol a parlament nemzetbiztonsági bizottságának az 
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általa kiadott, titkosszolgálati eszközök igénybevételére vonatkozó engedélyekről, viszont arról, 

hogy az illetékes bíró hányszor, mire adott engedélyt, még ez a bizottság sem tud meg semmit. 

Legfeljebb azt olvashatjuk, hogy a szolgálatokat felügyelő államtitkár sóhajtozik: jaj, szerfölött 

megemelkedett az igényelt telefon-lehallgatások száma, borzasztó sokba kerül ez nekünk, úgy 

kéne, hogy ha például a rendőrség kéri, akkor fizesse ki a Szakszolgálatnak. Vagy hogy ha nem 

az NBH, hanem az ügyészség nyomoz parlamenti képviselő ellen, akkor már nem érvényesül a 

titkosszolgálati törvénynek az a szabálya, hogy ezt be kell jelenteni az országgyűlés 

nemzetbiztonsági bizottságának. Amint történt például Székely Zoltán kisgazda képviselő 

esetében.  

– Nos, igen. Mókásan hangzik, de azt vagyok kénytelen mondani, hogy a rendszerváltás előtt 

voltaképpen volt egyfajta kontroll, úgy hívták: pártirányítás. Ha a Cégnél valakinek ilyen-olyan 

baja volt, odamehetett a párttitkárhoz, pártbizottsághoz, ott panaszt tehetett, javasolhatott olyat, 

amit szolgálati úton nem tehetett meg, és ennek gyakran foganatja is lett.  

Amikor ’90-ben először volt itt hivatalos CIA-delegáció, egyikük azt kérdezte: – Mondják, 

uraim, van maguknál olyan, mint nálunk az „inspector general”, akitől a Cég bármely embere 

segítséget, intézkedést kérhet bármilyen, szolgálati úton el nem intézhető ügyben? – És én akkor 

azt feleltem: – Igen, van, úgy hívják: párttitkár, de momentán úgy tűnik, ez nem konzerválható 

struktúra. – Ő jót nevetett, és azt tanácsolta, valamit ki kéne találnunk a párttitkár helyett. Hát, 

azóta sem találtuk ki, amit persze a főnökök módfelett élveznek, csak a munka látja a kárát, meg 

főként a munka eredménye. 

– Látok még egy fontos elemet. A rendszerváltás óta a miniszterek inkább ágazatuk lobbistái a 

kormányban, mintsem a kormány-akarat végrehajtói. Kinevezésük után perceken belül az 

irányításukra bízott területtel vállalnak közösséget, azt kezdik képviselni fölfelé.  Ez tán csak 

közepes zűröket okoz az oktatásban, az egészségügyben vagy a munkaerő-gazdálkodásban, ám 

elképzelhető, hogy milyen őrült állapotokhoz vezethet az – egyébként bohókásan 

titokminiszterinek hívott – poszton. A titkosszolgálatoknál eleve a bekerítésben, beszervezésben, 

befolyásolásban profi figurák ülnek, isteni finom titkokat rejtő dossziék sokaságán, amelyekből 

jól adagolva mazsolázni lehet az új miniszternek, államtitkárnak.  Pillanatok alatt bennfentessé 

tehetik; mire fölébred, már rég beszipkázták. Megadják neki a bennfentesség édes mámorát, a 

beavatottság hízelgő érzését – és máris az övék a pali. Ők etetik információkkal, szempontokkal 

és értékrendekkel, tehát ők manipulálják.  
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– Kérjünk valami desszertet? − Gábor közben ráébredt, Tamás mégiscsak az ő vendége.  Ha már 

benne voltak, újabb söröket is rendeltek. A palacsinta is finom volt, egyikük csokisat, másikuk 

túrósat evett, de bele-belecsipegettek egymáséba is – Gábor ezzel kis meghittséget lopott kettejük 

közé. Csak azt nem vette észre, hogy ebéd-partnere ugyanarra és ugyanúgy alkalmazza a trükköt, 

mint ő. − Figyelj ide, Tamás! Elég suta kérdést akarok feltenni: Sztálin elvtárs a kommunistákra 

mondta, hogy különleges anyagból vannak gyúrva.  Kiderült, ez marhaság. A hírszerzőkre, 

elhárítókra viszont szerinted ráillik? 

− Nem, azt hiszem, egyáltalán nem. Ránk, titkosszolgálatiakra se igaz. A helyzetünk is más.  

Az Alkotmány szerint a törvény előtt mindenki egyenlő. No, ez a mi esetünkben nem egészen így 

van. Mit is mond a törvény arról, ha valaki külföldön követ el bűncselekményt? Hogy itthon is 

büntethető, ha az adott cselekmény mind ott, külföldön, mind itthon bűncselekménynek számít. 

Hát akkor nézzük, miként fest ez ebben a világban! 

Kiküldi emberét a magyar hírszerzés: szerezzen meg és hozzon haza egy hadászatilag, 

külpolitikailag vagy más szempontból roppant fontos anyagot − ne részletezzük, mit. 

Megkonstruálják a „legendáját”, a hamis életrajzát, adattárát, hátterét, a szerint megkapja a hamis 

útlevelet, jogosítványt, TAJ-kártyát, fityfenét, a hozzátartozó bankkártyát, és azokkal beutazik a 

célországba. Ott különféle nehézségei támadnak − elvégre valóban fontos, tehát nehezen 

megszerezhető anyagról van szó −, ezért menet közben betöréseket kénytelen elkövetni, lop, 

olykor kicsit zsarol is, legrosszabb esetben megöl egy-két embert. Közben tisztában van vele: ha 

elkapják, esetleg éppen akkor, amikor valami kompromittáló mikrofilm, fénymásolat, egyéb nála 

van − jobb esetben csak pár napra bezárják, és össze-vissza verik, rosszabb esetben évekre, 

évtizedekre lecsukják. Végül sikerrel jár, kezében az áhított dokumentum. Megkönnyebbülve 

hazautazik, s háta mögött hagy seregnyi elkövetett bűncselekményt, beleértve persze az illető 

ország elleni kémkedést is. És mi történik vele itthon? Kitüntetik, jutalmat kap, előléptetik, 

megdicsőül. 

− Jó, jó, persze, de hát ez természetes, hiszen ez volt a feladata − vágta rá Gábor. 

− Persze, de kérdezz meg bárki komoly jogászt, akár a Kalasnyikov-, a Földi-, a Szász-ügy 

után e téren már igazán szaktekintély Bárándy Györgyöt: mi a jogi alapja annak, hogy nem indul 

büntetőeljárás emberünk ellen? S az ő válasza egyértelmű lesz: semmi, az égadta világon semmi. 
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Még csak azt sem mondhatja, hogy hiszen csekély a társadalmi veszélyessége, gyilkosságokról 

ezt azért mégsem illik állítani. 

− Jogilag nincs szabályozva, hogy itthon emiatt ne legyen büntethető? A ’95-ben elfogadott, a 

titkosszolgálatokról szóló törvényben ez nincs benne? 

− Nincs bizony. Az igen, hogy a hírszerzésnek ez meg az a feladata, a kémelhárításnak emez, 

a belső elhárításnak amaz, valamint hogy mit milyen feltételek mellett tehet, mit engedéllyel és 

mit a nélkül. De hogy mit tehet büntetlenül idegen országban, az ottani törvények szerint, arról 

nem esik, hiszen nem eshet szó a szolgálati törvényben. Nem írhatja elő a magyar törvény, hogy 

mondjuk, Boszniában szabad kémkedni, de Szlovákiában nem. És persze az sincs benne, mikor 

járhat el másként a szolgálat, mint bármely törvénytisztelő állampolgár vagy szervezet. Mikor 

nem köteles betartani a törvényt? 

− Mire gondolsz? 

− Rengeteg példát sorolhatnék, de mondok csak egy igazán jellemzőt, egyelőre inkább 

régebbit: Carlos, a Sakál. 

 

 

*     *     * 

 

 

Carlos, azaz Illitsch (Iljics) Ramirez Sanchez papája jól menő ügyvéd, gazdag venezuelai 

kommunista volt. Carlos egyik fivére a Vladimir, a másik Lenin nevére hallgatott. Che Guevara, 

a világforradalom kitörését szolgáló „vörös terrorizmus” hőse, majd mártírja Kubában lett Carlos 

példaképe.    El is került a Lumumba egyetemre, a „béketábor” kémeit és terroristáit is kiképző 

moszkvai intézménybe, ám ott rosszul tűrték folytonos italozását és nőügyeit, kicsapták, de a 

KGB addigra a „magáévá tette”, beszervezte. Londonba ment, de az ott folytatható tanulmányok 

nem érdekelték, hát inkább jordániai, szíriai és libanoni terroristaképző táborokban fejlesztette 

ismereteit. Csatlakozott is a George Habbash- és Wadie Haddad-féle Palesztínai Felszabadítási 

Fronthoz, később a német Forradalmi Sejtekhez és a Vörös Hadsereg Frakcióhoz, az olasz Vörös 

Brigádokhoz, az északír ETA-hoz. Zsoldosként, sok pénzért, limuzinokban utazva, 

luxusszállókban megszállva − szíriai, dél-jemeni, iraki pénzen. Meg románon is: nyugati 

hírszerzők szerint jó néhány akciót a Securitate rendelt meg tőle, mint egymillió dollárért a 
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Szabad Európa Rádió ellenit, amelynek célja a román szerkesztőség vezetőjének, Emil 

Georgescunak és az író Paul Gomának a likvidálása lett volna, ha sikerül. S ha már ilyen jó 

viszonyba kerültek, a román titkosszolgálat vagy harminc útlevelet és jogosítványt hamisíttatott 

Carlosnak, hogy gond nélkül használhassa a szintén tőlük kapott fegyvereket és 

robbanóanyagokat szerte a világban.  

1979-ben interjút adott az Al Watan al Arabi c. lapnak, s abban kilenc akciót vállalt magára. 

Eszerint ’73-ban, Londonban ő lőtte le a Marks and Spencer főnökét, ’74-ben, a Párizsban 

letartóztatott japán terrorista szabadon bocsátását követelve elrabolta és túszul ejtette a hágai 

francia nagykövetet, majd kézigránátot dobott egy párizsi áruházba. A következő évben, 

Párizsban következett az El Al repülőgépe fölrobbantásának kétszeri kísérlete, és annak során az 

utasok túszejtése, majd a letartóztatására érkező két francia ügynök lelövése – ami miatt sok 

évvel később először távollétében, majd immár jelenlétében is életfogytiglanra ítélték. Ám addig 

még sok idő telt el. Jutott leghíresebb akciójára, a bécsire is, amikor három biztonsági embert 

lelőve bejutott kommandója élén az OPEC, a kőolaj-exportáló országok miniszteri 

konferenciájára. Hetven túszt ejtett, húsz órán át alkudozott Bruno Kreisky osztrák kancellárral, 

végül beleegyezett, hogy a túszok nagy részét szabadon bocsássa, és a rendelkezésükre bocsátott 

repülőbe csak tizenegy miniszterrel szállt be. Akiket pedig 20 millió dolláros váltságdíj fejében 

engedett szabadon. 1982-ben a franciák letartóztatták a helyettesét, barátnőjét, későbbi feleségét, 

Magdalena Kopp-ot. Carlos megüzente: ha a nőt nem engedik szabadon, ő fölrobbant egy 

vonatot. Nem eresztették el, Carlos aknákkal a levegőbe röpítette a Párizs−Toulouse 

gyorsvonatot, abban a hiszemben, hogy Jacques Chirac ellenzéki vezető, későbbi miniszterelnök 

éppen azon utazik. Amikor pedig megkezdődött Magdalena Kopp büntetőpere, Párizsban egy 

autóba rejtett pokolgépet robbantott föl, és két francia kultúrház ellen hajtott végre 

bombamerényletet, ’83-ban Nyugat-Berlinben, ’84-ben pedig Tripoliban.  

Ennyit ismert be, pontosabban ennyivel büszkélkedett el az újságírónak, ám valójában ennek 

sokszorosát követte el.  Valószínűleg több mint nyolcvan ember halála szárad a lelkén. Körözték 

is szerte a világon, ám a legtöbb rendőrség és titkosszolgálat mindig csak a többieket noszogatta: 

tartóztassák már le végre, ne engedjék szabadon garázdálkodni a világban. Attól tartottak ugyanis 

valamennyien, hogy olyan dacreakciókat váltanak ki Carlosból, hogy megemlegetik. 

Megtapasztalták, nem jó üzlet kikezdeni azzal a terroristával, aki vagy húsz titkosszolgálattal áll 

kapcsolatban mindkét oldalon.   
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Jellemző volt, hogy Horváth István magyar nagykövetnek a nyugatnémet belügyminiszter 

szemrehányást tett egy fogadáson: − Hogy van az, nagykövet úr, mi annyi pontos információt 

adtunk Önöknek, hogy mikor, melyik géppel érkeznek Önökhöz terroristák, s Önök egyet sem 

fogtak el? − Amire Horváth István így felelt: − Nagyra értékelem, miniszter úr, hogy olyan precíz 

információik vannak arról, hozzánk kik utaznak be, illetve kik utaznak át, de hogy van az, hogy 

ezek közül Frankfurtban, ahonnan indulnak, Önök egyet sem tartóztattak le? − De ugyanígy a 

francia szolgálat is többször reklamált magyar vezetőknél, hogy miért nem tartóztatják le ezt 

vagy azt a terroristát, amikor azonban a magyar szolgálatok értesítették francia kollégáikat, mikor 

érkezik Carlos az Orly repülőtérre, ők sem tettek semmit. Még az is megesett, hogy az amerikai 

FBI értesítette a magyar hírszerzést: Carlos ismét Pesten van. Az illetékes hírszerző át is adta az 

információt az elhárításnak, ám ott -- szakszóval élve -- azt felelték: − Nem létezik, az összes 

határátlépőn „figyelőztetjük” valamennyi eddig használt útlevelét, Magyarországra nem lépett 

be! − Majd kiderült: az amiknak igazuk van, Prágából Pozsonyon át jött autóval, de megint 

másik, jordániai diplomata-útlevéllel, amelyet a magyarok még nem ismertek. 

Dankó László, a kémelhárítás akkori ezredese interjúban így fogalmazott: − Nem lehetett őket 

magunkra haragítani, mert kiszámíthatatlanul ütöttek volna vissza itthon vagy valahol a világban 

egy magyar érdekeltségen. – Dankó ezredes arra is emlékezett, saját szemével látta azt a jelentést, 

amelyre Kádár János válaszként hatalmas nyomtatott betűkkel ráírta: AZONNAL 

ELTÁVOLÍTANI! Mások úgy emlegetik, Kádár azt mondogatta, ahányszor Carlos szóba került: − 

Vegzálni kell, állandóan vegzálni, addig-addig, míg egyszer csak nem jön vissza Pestre. 

Carlos mégis sokat időzött Magyarországon, kedvelte Budapestet, a hetvenes évek végén is 

már elegáns Intercontinentalt, a Gellértet, a Hotel Thermált a Margit-szigeten, a jó mulatókat, a 

pezsgő éjszakai életet. Erről pedig a magyar elhárítás jól tudott, folyamatosan nyomon követte 

itteni mozgását. Tizenkét dossziét töltöttek meg a Carlosról szóló anyagok a III/II-es 

csoportfőnökségen. 

Jellemző módon minderről ezeket a pontos adalékokat nem valamelyik magyar lapból 

tudhattuk meg, hanem egy nemrég Berlinben megjelent könyvből, Oliver Schröm A Sakál 

árnyékában című munkájából. Eszerint a feladatot Varga József alezredes, a BM III/II. 

csoportfőnökség (a kémelhárítás) 8. osztályának vezetője kapta. A 8. osztály neve ez volt: 

„elhárítás az idegenforgalom területén”. A feladat: nem szabad bántani a terroristát, nehogy 

bosszút álljon, csak meg kell próbálni „kinyomni” az országból. Varga alezredes a demonstratív 
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követés taktikáját, a lehető legfeltűnőbb rátapadás eszközét dobta be. Úgy álltak rá Carlosékra, 

hogy azok állandóan észrevegyék őket, mintha valami rém ügyetlen követőbrigád dolgozna rájuk. 

Méghozzá nyugatnémet rendszámú autókkal, mert úgy tudták, Carlos egyedül a 

nyugatnémetektől tart.  

Ám emberükre akadtak. Egyik alkalommal a Carlosékat követő zöld Opelből kiszállt 

valamelyik ügynökük cigarettát venni az Engels téren. Carlos azonnal odaugrott, pisztolyt 

szegezett a magyar elhárítóra, és becipelte magával az első rendőrőrsre. Ott jemeni elhárító-

tisztnek mondta magát, és átadta a magyar hatóságnak a nyilvánvalóan német kémet, aki őt, az 

ártatlan turistát követi. Legközelebb pedig ugyanezzel az Opellel követték a terroristát, igaz, 

másik rendszámmal, ő pedig hirtelen leállíttatta a taxiját, kiugrott, és pisztolyából tűz alá vette az 

Opelt. Négy golyó fúródott a karosszériába, kész csoda volt, hogy egyetlen magyar elhárítót sem 

talált el.  

Carlosék a Rózsadombon, Vend utcai bérelt lakásukban készültek föl a müncheni és sok más 

akcióra, ezt a lakást pedig a magyar szolgálat folyamatosan lehallgatta. Valamint olykor át is 

kutatta, s az egyik ilyen alkalommal lefotózták a Szabad Európa elleni támadás teljes 

tervdokumentációját, később a Stasi-s kollégáik előtt ezzel bizonyíthatták, hogy ez a robbantás 

valóban a román Securitate megbízásából történt. Valamint töméntelen fegyvert, robbanószert 

találtak meg, olyan mennyiségben, hogy abból egyértelművé vált: Carlos 

fegyverkereskedelemmel is foglalkozik.  

Varga alezredes leült tárgyalni Carlos-szal – titokban föl is vette a megbeszélést –, s a 

terrorista csoport távozása fejében még azt is fölajánlotta: a magyar hatóságok nem fogják 

észrevenni, ha kiszállítják az országból a fél hadseregre való fegyver-arzenált. 

Carlosék ugyan hajlandók voltak áthelyezni támaszpontjukat, de ’85-ben ismét Budapestre 

érkeztek. Schröm szerint a Vend utcai lakásban érintetlenül várta őket a rengeteg fegyver és 

robbanószer. Varga alezredes azonban közölte velük: most már aztán tényleg az a döntés 

született, hogy semmiképpen nem maradhatnak Magyarországon, s eléjük tett egy hamisított 

Interpol-körözést; majd azt magyarázgatta, hogy a politikai enyhülés a nyugati országokkal más 

viszonyt eredményez, s ők kénytelenek lesznek engedni a külföldi nyomásnak.  Carlos és társai 

pedig elfogadták a hamis érvelést, s örökre távoztak Pestről. Fegyvereiket ma is használja a 

készenléti rendőrség. A C−79 (Carlos 1979) fedőnevű akció végül eredményes volt.   
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És a franciák végezetül 1994-ben elkapták Carlost. Hírszerzői adatokért cserébe egyszerűen 

megvették Szudántól. Bíróság elé állították, s ugyan bűneinek csak kis része miatt, de 

életfogytiglanra ítélték. A párizsi Santé börtönnek abban a szárnyában él – Maurice Papon, a 

zsidók deportálásáért bezárt vichyi kormányzó mellett –, ahol az „előkelő” foglyok magánzárkái 

vannak, ahol valaha Verlaine és Apollinaire ült, ahol az algériai Ben Bella, a zsoldos Bob 

Denard, majd Bernard Tapie üzletember raboskodott.  

Ám a Carlos-sztorinak aztán volt még némi utóhatása, a magyar szolgálatokra ismét nem 

éppen kedvező. A Der Spiegel ’97 júniusában arról cikkezett, hogy a magyar hatóságok a 

jogsegélyegyezmények ellenére mindenféle ürügyekkel-kifogásokkal, igyekeznek leplezni a 

korábbi kommunista vezetés kapcsolatait a nemzetközi terrorizmussal, s nem adnak ki minden 

Carlosra vonatkozó aktát a német, francia és svájci szerveknek, amelyek közösen készítik elő a 

Carlos-pert. Nikolits István, a titkosszolgálatokat akkor felügyelő MSZP-s miniszter azt 

válaszolta, ők minden segítséget megadnak, de tartják magukat ahhoz a nyugati országokban is 

követett gyakorlathoz, hogy komplett titkosszolgálati dossziékat nem adnak át bírósági 

tárgyalások előkészítéséhez. Azt hihettük, ez így biztos rendben is van, ám három hónap múlva a 

svájci államügyész újra panaszkodott: Budapest bizonyos államérdekekre hivatkozva nem nyújt 

kellő segítséget a Carlos elleni eljáráshoz. Szerinte kétszer is fordultak a magyar szolgálatokhoz, 

ám kosarat kaptak. Nikolits viszont állította, a magyarok minden kérdésre válaszoltak. 

 

 

*     *     * 

 

 

− Jó történet, de mit akarsz bizonyítani vele?   

Gábor tisztában volt a másik mondandójával, de szerette volna, ha ő maga fogalmazza meg. 

− Hogyhogy mit? Nem napnál világosabb? A szolgálatok, amikor − politikailag is befolyásolt 

− érdekeik úgy kívánták, gond nélkül túltették magukat a létező összes jogszabályon, törvényen, 

nemzetközi körözésen, miegymáson. Valamint maguk is elkövettek bűncselekményeket, hiszen 

nem kell különösebben aggályoskodónak lennie egy bírónak, hogy megítélje: nem tettek eleget 

feljelentési kötelezettségüknek, márpedig ez bűncselekmény, s az a legkevesebb, hogy 
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bűnpártolók voltak fegyvercsempészetben, vámbűntettben, és még sorolhatnám, mi mindenben.  

Mindehhez persze bírták az akkori állami-politikai vezetés jóváhagyását. 

− Persze, féltek, és erre valószínűleg minden okuk megvolt. És még csak azt sem mondhatjuk, 

hogy saját magukat féltették, nem is valami zavaros szolgálati érdekek mozgatták őket. 

Egyszerűen Carlos bosszújától rettegtek, mindössze azt nem akarták, hogy ki tudja, hány ártatlan 

ember meghaljon, például egy olyan robbantásban, aminek semmi más célja nem lett volna, mint 

kifejezni az ő rosszallását. Ez igazán érthető. 

– Ám nehogy a régen történt Carlos-példa miatt azt hidd: ma nincsenek hasonló ügyek – 

folytatta a behemót bennfentes. Ez abszolút rendszer-semleges. A szervezett bűnözés ma egyre 

nemzetközibb – s ugyanígy jellemző, hogy egy-egy ország titkosszolgálata csak azzal 

foglalkozik: kiszorítsa országából a legkeményebb maffia-főnököket. És amint sikerül, s az illető 

átteszi a székhelyét más országba, a szolgálat „elégedetten hátradől”, egyetlen pillanatig sem 

zavarja, hogy nem tartóztatta le, nem állította bíróság elé azt, akit a fél világbűnözőnek tekint. 

Elég, ha egyetlen példát említek: Szeva bácsi, azaz Szemjon Mogiljevics.  

Szeptember 11. természetesen óriási sokk lehetett Amerika számára. Tudod-e, milyen 

„kivételes felhatalmazást” kapott utána a CIA? Külön engedélyeztetés nélkül nyolcvan országban 

indíthattak tetszőleges akciókat; betörhettek bárhová, ahol a terroristákra vonatkozó 

információkat véltek megszerezhetni; háborút kezdhettek Afganisztánban, bombákkal, 

rakétákkal, gyilkoló kommandósokkal; elkövethettek emberrablásokat, túsz-szedéseket és titkos 

gyilkosságokat. És erre is azt mondja a világ nagy része: érthető. 

Igen, önmagában éppenséggel érthető is. Csakhogy hol a határ? Meddig lehet átlépni a 

törvényeket még védhető indokokkal, és hol kezdődik az önkényeskedés, a már 

megengedhetetlen törvénysértés? Húzhatók egyáltalán ilyen határvonalak? Mert ha nem, akkor 

nincs más lehetőség, ki kell mondani: márpedig a törvényeket be kell tartani, ha nem jók, meg 

kell változtatni, de olyan nincs, hogy néha be kell tartani, néha meg nem.  

− Ezt éppen te mondod? – nevetett közbe Gábor. – Érteném, ha ezt én kérném számon… 

Hallgass ide, Tamás! Ha viszont most kizárólag itthoni, országon belüli ügyekről beszélünk, tehát 

nem a hírszerzésről, nem a külső kémelhárításról, akkor azért azt mégiscsak elvárhatjuk a 

szolgálatoktól is, hogy a törvényeket betartsák.  

Ha ezerszer fölmentik Földi Lászlót, a Defendet minden vád alól, én akkor sem fogadom el, 

hogy banki megbízásból ők hozzáférhettek APEH-os és hasonló, nem nyilvános adatbázisokhoz, 
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lekérhettek rendőrségi, TB-, meg mit tudom én, milyen információkat emberekről! Ez igenis 

jogosulatlan adatkezelés, bűncselekmény, ha független is attól, amiért Földiéket bíróság elé 

állították! Márpedig az én adataim közt ne turkálhasson senki! Nem kérek a globális elektronikus 

lehallgatás Echelon-világából, amelyben kartotékokba rendezik az e-mailjeimet, a telefonom 

híváslistáit, a hitelkártyás vásárlásaimat, az orvosi kezeléseimet és kiváltott receptjeimet, 

valamint az általam valaha megnézett összes webhelyet. 

És ezt most istenuccse politikailag semlegesen mondom, függetlenül attól, melyik oldal, mely 

párt kérésére teszik. Mint ahogy halálosan fölháborodunk azon, hogy annak idején a Nemzeti 

Kerekasztal-tárgyalások alatt Fejti, Pozsgay reggel már pontosan tudta, előző nap este miben 

állapodtak meg az MDF vagy az SZDSZ vezetői… 

− Pardon, ezen csak te botránkozol meg! – Tamás újra derült az újságírón. – Honnan veszed, 

hogy én is föl vagyok háborodva? 

− Na ne viccelj, csak nem azt akarod mondani, ez téged nem bőszít föl? 

− De, pontosan azt mondom, ezen én egyetlen pillanatig sem ütközöm meg, én ezt tartom 

természetesnek. Mint ahogy kérdezd meg te is Fejti Györgyöt, nekem már elmesélte: nekik 

éppenséggel ugyanez volt a gondjuk; amit megbeszéltek egymás között, azt másnap tudták az 

MDF-esek. Igaz, kétségkívül más módon – nem a szolgálatoktól, nem az ELTE jogi kar 

büntetőjogi tanszéke könyvtártermébe beépített poloskák útján, hanem csupán közvetlenül a 

beépített súgó emberüktől, Pozsgaytól, aki a minden nap délelőtt 10-kor kezdődő tárgyalások 

előtt, korán reggel találkozott Antall Józseffel –, de a lényeg ugyanaz.  

Vigyázz, be ne dőlj a rengeteg önmítosz-teremtésnek. Pozsgay már ott tart, hogy Gulyás János 

filmjében így állítja be: – Én nyíltan kapcsolatot tartottam az ellenzékkel, mondhatnám azt is, 

hogy oda számítottam… A kapcsolatok következtében én magam is a megfigyeltek körébe 

tartoztam, csak a magamfajta politikus ellenőrzéséhez Kádár személyes beleegyezésére volt 

szükség. – Hát el ne hidd ezeket a hadovákat! Gondolod, hogy merészelte a belső elhárítás 

lehallgatni, megfigyelni Pozsgayt, a Politikai Bizottság tagját, államminisztert, aki valamennyi 

jelentésüket mindennap megkapta? Reálisnak tartod, hogy adott pillanatig Kádár, majd Grósz 

vagy Németh Miklós engedélyével vagy utasításával ez megtörténhetett? Mert nekem abszolút 

hihető. Persze, ettől még igaz, hogy Kis Jánosékat, Antall Józseféket viszont folyamatosan 

lehallgatták, csakhogy ők a saját spionjuk révén ugyanolyan informáltak voltak a túloldalról, mint 
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az róluk. – Tamás jól mulatott az újságíró elképedtségén. − Látod, ez a különbség köztünk. Te a 

tisztaszívű, elkötelezett civil szemszögéből nézed ezt a dolgot, csakhogy ez nem így működik!  

− Nem érdekel, nem vagyok hajlandó elfogadni érvként, hogy „nem így működik!” − Gábor 

hevesen, majdhogynem kiabálva csattant fel. − Ha kiderül, hogy az előző négy évben a Fidesz, 

vagy bármely más kormány arra is használta a Nemzetbiztonsági Hivatalt és a Szakszolgálatot, 

vagy bármilyen fedőcéget, hogy megfigyeljen, lehallgasson, kompromittáljon ellenzéki 

politikusokat, újságírókat és hasonlókat, akkor azon dühöngeni akarok, mégpedig nyilvánosan 

tajtékozva!  

− Melyik négy évben nem történt így? − Tamás egészen halkan szólt közbe, mégis 

megakasztotta Gábor kirohanását. 

− Micsoda?! − fortyant fel az újságíró. 

− Igen, igen. Melyik négy évben nem történt meg ez egyszer sem? Melyik kormány maradt 

teljesen mentes ettől? És a következő kormányok közül majd melyik marad? Megmondjam? 

Egyik sem. Megint azt mondom: természetesen. 

− Egy frászt természetes! Nézd meg a világban, ha valamelyik német, francia, más 

titkosszolgálat belemegy ilyen zsákutcába, előbb-utóbb lebukik. És olykor talán nálunk is kiderül 

ez-az, csak szerencsétlenül, töketlenkedve, következmény nélkül. Emlékezzünk vissza! Nézz 

csak ide, kigyűjtöttem a lapokból az összes megjelent, idevágó közlést, itt vannak a megjelent 

cikkek − Gábor a táskájából kihalászta egyik műanyag dossziéját, félretolta a kiürült tányérokat, 

és kettejük közé, az asztalra öntötte a lapkivágatokat, Internetről levett anyagok kinyomott 

oldalait. 

 

Először, ’91-ben, Torgyán állt elő azzal, hogy rendszeresen követik őt, lehallgatják a telefonjait, 

ezt az NBH két, névtelenségbe burkolózó vezetője persze határozottan cáfolta. Később Torgyán 

rendőrtisztek és közjegyző előtt tett vallomásával igazolta, hogy Boross Péter utasítására Pintér 

Sándor, Bodrácska János és NBH-s tisztek foglalkoztak az ő lejáratásával, valamint az NBH 

adatokat gyűjtött a Kisgazdapárt belső életéről. Utóbbit el is ismerték, a parlament előtt is 

szerepelt a jelentés, elképesztő zöldségekkel. A Harag Napja előtt a Nemzetbiztonsági Hivatalnak 

valóban voltak kisgazda körökből származó – operatív úton szerzett – információi, s ezek alapján 

számolni lehetett egyrészt azzal, hogy a kisgazdák a felvonuló tömegbe lőnek, másrészt az sem 

volt kizárható, hogy a kisgazdapárt Honvéd Hagyományőrző szekciójának vezetői – a 
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demonstráció által adott alkalmat kihasználva – az alkotmányos rend erőszakos megdöntése 

érdekében laktanyák elfoglalása útján fegyverhez akarnak jutni. A jelentés szerint semmiképpen 

sem kifogásolható, hogy ezeket rögzítették – és ezt volt képük leírni! 

’94-ben a MIÉP mátraszentiváni gyűlésére utazó Csurkát követte három polgári ruhás 

rendőrtiszt, akik csupán akkor távoztak, amikor az egykori író erre fölszólította őket. Kónya Imre, 

akkori belügyminiszter aztán azt állította: a helyi, megyei nyomozók olyan szolgálati feladatot 

láttak el, amely semmilyen módon nem hozható összefüggésbe Csurka István személyével. 

Amire a zsírtáltos azzal reagált: neki pedig biztos tudomása van arról, hogy a titkosszolgálat őt is, 

élettársát is hosszabb ideje figyeli.  

A ’94-es választások után, még a Horn-kormány megalakulása előtt, az jelent meg a lapokban, 

hogy az SZDSZ-es Hack Pétert − akit akkoriban a titkosszolgálatokat felügyelő, leendő 

miniszterként emlegettek − két hírszerző hívta beszélgetésre, ám a találkozón ő észrevette: 

követik. Vizsgálatot tartottak, s a jelentés úgy szólt: nem őt figyelték az NBH-sok, hanem a két 

IH-munkatársat. Arról viszont nem szólt a közlés: miért, mire föl. Viszont ennek már 

utánajártam, jól tudom: az egészből így jószerivel egy szó sem volt igaz, mondhatni mindennek 

éppen az ellenkezője történt, de erről majd később. 

Aztán jött a Nyírfa-ügy, illetve még előtte a Nikolits-féle 797 szabálytalan lehallgatás és 

megfigyelés vádja az MDF-kormánnyal szemben, amire válaszként Boross Péter lényegében arra 

utalt: hallgatólagos megegyezés van a pártok között, hogy titkosszolgálati ügyekben nem 

gyalogolnak egymásba. 

− Oké, és te elhiszed, hogy ennyi történt?  Semmi több? Elképzelhetőnek tartod, hogy az 

elmúlt tizenhárom évben az éppen kormányon lévők annyira önmegtartóztatók, törvénytisztelők 

voltak, hogy a kezükben lévő szolgálatokat ama néhány kacagtatóan jelentéktelen eseten kívül 

nem használták belpolitikai, azaz szűk pártpolitikai céljaikra? 

− Nem tudom… − hümmögött az újságíró maga elé − hát… logikusnak éppenséggel nem 

tűnik.  De… ha nem így van… ha Borosstól ez elszólás volt, és azt jelenti, hallgatólagos vagy 

akár kimondott egyezség van a felek között, hogy az ilyen ügyeket ne piszkálják… akkor ezt 

soha nem bizonyíthatom be, akkor mindenki tartja magát a játékszabályokhoz, és egy hangot sem 

lesz hajlandó kiadni… 

Gábor valójában magával tusakodott. Először szembesült azzal, hogy nem akármilyen fába 

vágta a fejszéjét, az is előfordulhat, hogy felsül.  
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− Miért, te elhiszed Nikolitsnak, hogy pont 797 esetben történt szabálytalan megfigyelés? 

Nem érzed, mekkora képtelenség ilyen egzakt számokkal dobálózni? 

− Miért lenne képtelenség? Végigvették az összesen körülbelül kétszer ennyi lefolytatott 

vizsgálatot, és azt találták: minden másodiknál valami nem volt gömbölyű. 

− Ugyan már, ne gyerekeskedj! Ez a szám csak úgy jöhetett ki, hogy valaki rácsapott egy 

közepesen nagyot a hasára, és azt mondta: 797. Csak nem gondolod komolyan, hogy egy piramis-

szerűen fölépülő szervezetben végigmennek mindenkin, megkérdik: te végeztél-e ilyet, tudsz-e 

ilyenről, és a válasz mindenkitől az, hogyne, persze, gyakran követtem el szabálytalanságot, 

szoktam törvénytelenül eljárni. Ugyan, kérlek! Kövér László próbálkozott ilyesmivel. Nyilván a 

Nyírfa-ügy miatt. Írásos nyilatkozatot kért az összes Cég valamennyi emberétől: tetszett-e részt 

venni politikusokra irányult akcióban? A hasát fogta mindenki a röhögéstől. Naná, majd leírja 

valaki: hogyne kérem, én szoktam ön ellen kémkedni.  

− Ezt talán eltúlzod, nekem nem tűnik ennyire lehetetlennek. Ám nem is ez az igazán fontos. 

Hanem az, hogy valójában használják-e a szolgálatokat pártpolitikai célokra is. Eleget 

komcsiznak többek között azon, hogy a rendszerváltozás előtt ez természetes volt – nem mindegy 

hát, mi van az óta. Azt mesélik többen, hogy épp amíg Kövér László volt a titkosszolgálatokat 

felügyelő miniszter, a „lehető legszélesebben” dolgoztak belpolitikában is. Állítólag napi 

referálás volt nála a politikai túloldal embereiről és dolgairól, egy példányban készülő napi 

jelentéssel, amit rögtön a megbeszélés után megsemmisítettek. Hát hogy lehet ezt megfogni? 

− Napi referálás mindig volt, ma is van, holnap is lesz.  Megfogni pedig sehogy sem lehet. 

Senki nem tart neked erről beszámolót diktafonra. Ha pedig esetleg − nem tartom valószínűnek, 

de tételezzük föl − találsz is egy-két komát, aki mégis hajlandó neked ezt-azt elmesélni, azt sem 

írhatod meg, mert nem bizonyíthatod be, hogy igaz. Handabandázni persze lehet, de ebben a 

tárgykörben sosem jutsz bíróság előtt is védhető tényekhez. Csak ebből nehogy azt a 

következtetést vond le, hogy tehát a „dolog” maga nem létezik. Dehogynem, nagyüzemben, 

szakmányban, csak éppen megfoghatatlanul. Ám értsd meg a lényeget: ez így természetes!  

Tamás már-már úgy beszélt Gáborral, mint gügye gyerekkel. A profi társalgott az amatőrrel, a 

szakma avatottja a háborgó civillel.  

− Egy frászt természetes! − morgott a már szinte dühöngő újságíró. – Mi a természetes abban, 

ha politikai ellenfelekkel szemben használják a szolgálatokat?  

− Mindössze az, hogy ez a hatalom természete. Mondjak külföldi példákat? 

 - 26 -  



− Na, tessék, mondjál! De ne olyanokat, hogy Burmában, meg Albániában mik történtek, 

működő demokráciákról, fejlett országokról mondj példákat? 

 

− Akad bőven. Kezdjük az USA-val, ha már szóba hoztad Woodward-ékat: valójában miről szólt 

a Watergate-ügy? Arról, hogy a hatalmon lévő elnök a titkosszolgálat embereivel megfigyeltette, 

lehallgattatta, kiraboltatta a rivális párt vezetőit, hogy kiszaszerolja kampány-terveiket, valamint 

kompromittáló anyagokat gyűjtsön az ellenfelekről. Voltak azonban az USA-ban frissebb ilyen 

balhék is.  

− Jó, jó, Amerika mindig is nagyhatalom volt ebben is, meg más az amerikai mentalitás… 

− Igen? Akkor mondok európai példákat. A demokráciájukra oly kényes franciáknál Francois 

Mitterrand elnök személyesen nevezte ki az Élysée-palota terrorista-ellenes csoportjának 

vezetőjévé azt a Christian Prouteau elhárítót, aki aztán néhány illegális, mindenfajta engedély 

nélküli lehallgatással vált ismertté. Nem akárkiket figyelt meg, követett és hallgatott le Prouteau: 

ismert írókat, újságírókat, ügyvédeket − ám köztük egy se volt, aki terror-veszélyt jelentett volna. 

Másfajta veszélyekről volt szó. Az időközben elhunyt oknyomozó írót például azért hallgatták le, 

mert tudomást szerzett Mitterrand házasságon kívül született lányáról, és meg akarta írni a 

történetét. A Le Monde újságírói azért váltak célponttá, mert megírták, miként süllyesztette el a 

francia titkosszolgálat az atomkísérletek ellen tiltakozó Greenpeace hajóját, és a francia elhárítás 

miként nagyította föl hazugságokkal saját szerepét az IRA-harcosok párizsi elfogásában. És 

Prouteau volt olyan ügyetlen, hogy a garázsában megtalálták a magnóra vett lehallgatások írott 

összefoglalóit − mindegyiken rajta a láttamozás Mitterrand elnöktől, aki Prouteaut időközben 

saját kezűleg tüntette ki Becsületrenddel. 

Történt pedig mindez nagyjából ugyanakkor, mint a római botrány: kiderült, hogy az olasz 

titkosszolgálaton belül külön, exkluzív, 250 fős „hálózat” működött, amelyről mindössze néhány 

vezető tudott, s amelynek jelentései nem kerültek a szolgálat hivatalos nyilvántartásába. 

Ügynökei parlamenti képviselőket, pártok vezetőit, bírókat és újságírókat figyeltek meg, 

hallgattak le, és részletes, titkos jelentésekben foglaltak össze róluk mindent, amit megtudtak.  

Teljesen véletlenül buktatta le őket egy másik ügyben folyó nyomozás. 

De például Hollandiában maga Beatrix királynő kérte meg a titkosszolgálatokat: tudjanak meg 

mindent unokahúga, egyben keresztlánya, Margarita hercegnő rangon aluli szíve választottjáról. 

A Cég nem tétovázott: bepoloskázták a vőlegény lakását, feltúrták banki, társadalombiztosítási 
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adatait, üzleti ügyeit, és a beszerzett információkat tálcán nyújtották át a királyi családnak, hátha 

megakadályozhatja a tervezett esküvőt. Mindezt végül maga a miniszterelnök volt kénytelen 

beismerni, még akkor is, ha a botrány kipattanásakor először simán letagadta az egészet. 

De emlékezz vissza: amíg Korzsakov volt Jelcin biztonsági főnöke, a Kremlben még az elnöki 

hivatal munkatársai is csak cetliken, írásban mertek közölni egymással olyasmiket, amiket nem 

akartak beengedni a poloskákba.  

Érted már? És elhiszed végre, ha azt mondom: ez a hatalom természete, ha olyanoknak érzi a 

viszonyokat, hogy megengedheti magának, a világ összes létező eszközét felhasználja uralma 

érdekében. Mindenfajta hatalomnak, nem kizárólag a politikainak ez a sajátja.  Gondolj csak bele, 

mekkora erőket fordítanak országok hadászati és politikai hírszerzésre, arra, hogy megtudják, a 

másik, történetesen ellentétes érdekű vagy rendszerű ország miket tervez ellenük, vagy ha azt 

hallod, milyen óriási méretű ipari kémkedés zajlik világszerte?  

− Nana, ne keverjük össze a dolgokat! Az, ha gyógyszergyárak, autógyárak és hasonlók 

kémkednek egymás ellen, kifürkészik a másik fejlesztési titkait, új ötleteit, az mégsem ugyanaz! 

Bár hadd tegyem rögtön hozzá, látom, a nagy gyógyszer-, autó, dohány-gyárak, elektronikai és 

informatikai cégek és hasonlók teljesen szabályos kém-szervezeteket működtetnek, természetesen 

zömmel volt hírszerzőket és kémelhárítókat vonnak be.  Döbbenten hallom, hogy olyan „operatív 

műveleti akciók” zajlanak még kozmetikai vagy divatvállalatok között is – a konkurens 

kísérleteinek, fejlesztési terveinek, új termékeinek, marketing-akcióinak kikémlelésére, a vezetők 

megfigyelésére, lehallgatására, zsarolhatóságuk vagy beszervezhetőségük földerítésére és így 

tovább –, amelyekben ugyanúgy ügynököket és más hálózati személyeket, szakszolgálati 

technikákat alkalmaznak, mint bármely hírszerzés. És mivel ez így van, a biztonsági részlegek 

szabályos kémelhárítást is végeznek, próbálják kideríteni a behatolásokat, a beszervezéseket, 

valamint úgynevezett támadólagos elhárítással beépülnek az ellenfélhez. 

– Csakhogy, először is, ezek saját profitjukból költenek kémkedésre, és nem az én befizetett 

adómból. Másodszor egyenlő feltételek mellett teszik ezt, mindegyiknek van hírszerzése, 

elhárítása, szakszolgálata, fityfenéje; amit megtehet az egyik, az módjában áll a másiknak is, 

legfeljebb ott a különbség, hogy ez gazdagabb cég, mint amaz.  

− Ugyan, ugyan, ezek naiv gyermetegségek! − legyintett Tamás. − Először is szó sincs arról, 

hogy csak maguk a cégek költenek erre. Az állami hírszerzés is sokat áldoz ilyen célokra. A CIA 

világméretű, totális elektronikus lehallgatási eszközei ma már legalább annyira szolgálják a nagy 
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magáncégeket is, mint az amerikai katonai erőket. Bill Clinton adta ki az első „direktívát”, így 

érvelve: – Ami jó a Boeingnek, az jó Amerikának! – majd Bush megerősítette: a nagy amerikai 

cégek érdekei egyszersmind Amerika nemzetbiztonsági érdekei, azokat tehát megfelelően 

szolgálni kell. Így aztán elképesztő összefonódás van már magáncégek és a CIA között. A CIA 

rendszeresen ügynököket helyez el − magáncég fedésében, vagyis látszólag annak 

alkalmazásában − a világ legkülönbözőbb tájain, olyan posztokon, ahonnan kellő rálátás nyílik 

fontos döntésekre, és ezek az ügynökök egyszerre végeznek állami érdekű hírszerzést és az illető 

multi üzleti szempontjainak megfelelő kémkedést. Így nyert el franciák elől az amerikai Boeing 

hatmilliárd dolláros, szaúd-arábiai üzletet, japánok elől az AT&T indonéz megrendelést. A 

francia titkosszolgálat viszont a német Siemens faxát „lehallgatva” tette lehetővé francia-brit 

konzorciumnak, hogy alacsonyabb árával elnyerje a dél-koreai gyorsvasút építésének jogát. 

Bizony, ma már gyakran egybeépül a kétfajta hírszerzés. 2002-ben például az Ericssonhoz 

épültek be oroszok, beszervezve svédeket is, és egyszerre szereztek adatokat a Gripen 

vadászrepülők radarrendszeréről, irányítóberendezéseiről, és az Ericsson más termékeiről.  Ki is 

utasítottak két orosz diplomatát, három svéd kémet pedig elítéltek.  

– És nem lehet – kérdezett vissza Gábor –, hogy ez oda vezet: lassan nemcsak egybeépül, de 

össze is olvad a magán és az állami hírszerzés? Úgy tűnik, világszerte elindult egy olyan 

folyamat, hogy egyre több hagyományosan államinak hitt feladatot privatizálnak, kivisznek 

magáncégekbe, és az állam azoktól rendeli meg piaci alapon. Mondván, a magántulajdonosok 

mindig olcsóbban, takarékosabban és hatékonyabban dolgoznak, mint a túlbonyolítottan lomha, 

pazarló, az egyéni felelősséget mindig elmaszatoló állam. Irakban 100 milliárd dollár fölött van 

az az összeg, amit az USA eddig kifizetett magáncégeknek a háborúban való részvételért – és 

egyáltalán nemcsak logisztikai, hadtáp- és más kiegészítő feladatokra, hanem effektív harcászati 

műveletekre is.  

Ha ezt továbbgondolom, nem tartom kizártnak, hogy előbb-utóbb a hírszerzési teendők egyre 

nagyobb hányadát is éppenséggel magánvállalatoktól rendelje meg az állam. A hírszerzéstől, 

elhárítástól kikerült emberek általában – nálunk is – magáncégek biztonsági részlegein dolgoznak 

tovább, hiszen olyan mesterség tudását bírják, amely ott is kamatoztatható. Szabályos hírszerzői, 

elhárítói munkát végeznek gyógyszer-, dohány-, élelmiszer-, autó-gyáraknak, és hasonló 

multiknak. Ott azonban megtanulják azt is: egyedül a kézzelfoghatóan konkrét eredmény, a 

profitban mérhető hatékonyság számít, a blabla, a politikusok helyetti most igazi tulajdonosaik 
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etetése, hadovákkal átverése nem működik. Minek következtében talán tényleg sokkal 

hatékonyabban képesek tevékenykedni, mint állami zsoldban lévő kollégáik. Tán efelé megy a 

világ? 

– Ez nem a jövő, ez már a jelen, csak persze nem nálunk. Az 1996-ban alakult Stratfor, a világ 

legnagyobb privát hírszerző-elemző-kockázatkezelő cége, amit a magánszféra kvázi-CIA-jének 

hívnak, már ma is rendszeresen lát el állami megrendeléseket is. Bizony, könnyen lehet, ez a 

jövő. 

 

– Jó, jó, de térjünk csak vissza hazai pályára! – kérte az újságíró. – Ha azt állítod, ez a képtelen 

állapot a természetes, akkor magyarázd meg, ezt miért tűrik a politikusok immár tizenöt éve? 

Erkölcsi szempontból lehet vitatható, de még mindig menthetőbb, ha egy párt a saját pénzéből a 

saját biztonsági szolgálatával, magánnyomozó cégével adatokat gyűjt a másik párt embereiről és 

azok disznóságairól. Na de az azért mégiscsak lehetetlen, hogy aki éppen beül a hatalomba, az 

használja a szolgálatokat, amik egyébiránt nem erre valók, a másiknak viszont erre csak akkor 

lesz alkalma, ha ő kerül kormányra.  

− Hát aztán! Hol ez, hol az. Valamint mindenki gondoskodik arról, hogy legyenek beépített 

emberei a másik időszaka alatt is, akik neki súgnak, kiadnak információkat, ebben-abban 

segítenek. Aztán − lévén a politikában váltógazdálkodás − ugyanez majd lezajlik visszafelé is. De 

nem is ez a lényeg. Azt vedd észre, hogy a politikusok között nincs különbség a tekintetben, hogy 

– bármelyik oldalon álljanak, üljenek is – nemigen mernek hozzányúlni a Céghez. Félnek tőle.  

– Azért, mert a Cég túl sokat tud? És mert azt hiszik róla – szerintem alaptalanul –, hogy 

oly nagyon profik mindenféle információ-adagolásban, hatalmi taktikában és hasonló 

politikai maszatolásokban? 

– Na végre, kezded érteni! Az nem csak duma, hogy manapság az információ a legnagyobb 

hatalom. Márpedig a titkosszolgálatoknak ez a kenyerük. Ott mindenkinek az a mestersége, hogy 

a lehető legtöbb adatot szedje össze az égadta világon mindenről.  

Ebből pedig három következmény is adódik. Az első: a politikusok – akik puszta információs 

előnyüket próbálják állandóan intellektuális fölényként érvényesíteni – féltékenyek erre, és 

emiatt tartanak a titkosszolgálatiaktól.  

A második: ha a Cég embere belebotlik ilyen-olyan, a pártokra és környezetükre vonatkozó 

értesülésbe, el ne hidd, hogy azt majd tüstént kitörli az emlékezetéből, nehogy valakinek 

 - 30 -  



árthasson. Inkább azzal foglalkozik: ki, mire és miként hasznosíthatja azt. Ha pedig a pártok és a 

politikusok alapot adnak rájuk nézve terhelő hírek begyűjtésére, magukra vessenek.   

Mondok konkrét példát. Ha a politikai elit érvényben tartja azt a törvényt, amely szerint a 

választási kampányra a 386 képviselő összesen 386 millió forintot költhet, miközben tudjuk, 

hogy 5-6 milliárd, vagyis 5-6 000 millió forint megy el erre négyévenként – akkor ne 

csodálkozzon, ha néhol sok-sok adat gyűlik össze a finanszírozás stiklijeiről. Ha valamelyik 

bank VIP-listát működtet politikusok számára, ne álmélkodjon, amikor ezt „fölvágják”. Aki 

pártpénzeket emel ki innen-onnan, ne furcsállja, ha megveretnek valakit, hogy azzal elindítsanak 

olyan lavinát, amely maga alá temet sokakat. De a robbantások sorozata, a bankbotrányok és 

még csomó más eset mögött is könnyen lehet, hogy a Cég mozog, a politikusoknak pedig egyik 

fele fél, a másik meg reménytelennek tartja a szolgálatok elleni fellépést, belenyugodva, hogy 

hovatovább a pártokénál akár nagyobb hatalom is összpontosuljon ott. Ettől keletkezik aztán az a 

látszat, hogy mindenki csak rálegyint a balhékra, senki nem áll a sarkára, nincs, aki 

nekigyürkőzne rendet rakni a Cégnél.  Túl nagy falat. Komolyan nem is kísérletezett vele senki. 

Látszat-intézkedések követték egymást, alibi-lépések sorjáztak, és istenigazából mindenkit csak 

az érdekel, hogy neki kellően erős pozíciói legyenek mindegyik szolgálatnál, tudjon mindenről, 

ami fontos, és őt, illetve pártját lehetőleg hagyják békén. És a harmadik megfontolás: nálunk a 

fél-diktatúrába hajló kormányokat kivéve eléggé jellemző az összevisszaság, a politikusok 

slendrián széthúzása: ahányan vannak, annyifelé határoznak, intézkednek, kineveznek, 

leváltanak, megszüntetnek és alapítanak. Rém ritka az egységes kormányzati akarat, tehát 

rengeteg függ egy-egy vezető személyiségétől, habitusától. Befolyásolással hivatásszerűen 

foglalkozó titkosszolgálatiak számára pedig a vezető személyisége hamar és könnyen 

kiismerhető, majd kijátszható. Ezek a „csibész brigantik” perceken belül „megvezethetik”, olyan 

zsákutcába viszik be, amelyből szó szerint nincs szabadulás, amelybe beszorul a politikus.  

– No, erre azért kéne konkrét példát mondanod! 

– Hát… nem szívesen. De egye fene, gondolj például arra, amikor az a vezető, akinek ez 

egyáltalán nem dolga, olyan emberekkel tárgyal, akikkel neki nem kéne. Ráadásul – lévén a 

szakmában képzetlen – természetesen ebben le is bukik, hiszen fogalma sincs arról, hogyan kell 

előkészíteni és lebonyolítani egy konspirált találkozót. Nem tudja, hogy nem tanácsos ügyvédi 

irodában beszélgetni NBH-s megfigyelés alatt álló, föltehetőleg bűnözővel, és annál is van jobb 

megoldás, mint amikor – már persze ha igaz a jobboldali sajtóban megjelent történet – pizsamás 
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férfi hozza össze a tárgyalófeleket a sokak által látogatott aulában. Ha valakihez időben 

visszajut, hogy a Cégnél „Lekvár” fedőnéven emlegetik, akkor jobb, ha bele sem kezd ilyen 

akciókba, mert nyilván lebukik. És ha a hatáskörébe eső vezető leváltását nem ő kezdeményezi, 

de maga is csak a lecseréléséről már meghozott döntésről szerez tudomást – akkor ne 

csodálkozzon. 

Így aztán a szolgálatok minduntalan jó alaposan megfélemlíthették a kormányzati vezetőiket – 

ne essen félreértés, a keménykezűeket is. Közben szép alaposan kiherélték a parlament 

nemzetbiztonsági bizottságát is, megfosztották minden érdemi kontroll lehetőségétől, gittegyletté 

tették. Ráadásul ebbe a bizottságba számottevő politikus amúgy sem törekszik bejutni, elvégre, 

amit ott hall, arról nem beszélhet, ott unos-untalan zárt ülés van, tehát nincs sajtója a dolognak, 

nem lehet szerepelni, ha meg igen, az még rosszabb, mert csak botrányok okán kell 

magyarázkodni. 

A Cégnél máig emlegetik az amerikai mintát. A CIA körül nagy botrány tört ki, törvénytelen 

lehallgatások, megfigyelés alá helyezések és hasonlók miatt, és megalakult az ezeket a 

disznóságokat kivizsgáló bizottság. Amely bizottság helyiségében külön erősítő berendezést, és 

arra kapcsolt fülhallgatókat kényszerültek fölszereltetni, mert a szenátorok szinte semmit nem 

értettek William Casey CIA-igazgató motyogásából. Csak később derült ki: Casey – ha nem 

vizsgáló bizottság előtt beszélt – oly szépen tagoltan, jól érthetően beszélt, mint egy képzett 

rádióbemondó.  

Talán Kövér László volt az egyetlen, aki ügyesen használta ezt a szervet.’90-ben megszerezte 

a bizottsági elnökséget, kiépítette a kapcsolatait, majd a szolgálatokat felügyelő miniszter lett, 

aztán amint ismét ellenzékbe került, visszavette a bizottsági elnöki posztot. Egyedül akkor 

hanyagolta – látszólag – a szolgálatokat, amikor pártjának elnöke lett, és tarthatatlan lett volna 

egyszerre tölteni be a két tisztséget, de akkor és ott is megmutatta, mennyire szívén viseli a 

szolgálatokat. Három teljes hónap telt el, mire átengedte a miniszteri hadállást – ráadásul nem e 

téren idegennek, hanem addigi helyettesének, politikai államtitkárának, Demeter Ervinnek –, arra 

hivatkozva, hogy rendben le kell bonyolítani az átadás-átvételt. Érdekes! Boross napok alatt 

átadhatta a miniszteri feladatokat Gálszécsynek, Gálszécsy Füzessynek, Füzessy Katonának, 

Katona Nikolitsnak, Nikolits Kövérnek. Soha nem ütközött nehézségekbe a gyors utódlás, 

kivéve, amikor Kövér helyébe saját addigi helyettese lépett. Mire kellett neki három hónap? Mi 

zajlott le abban a három hónapban?  
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– Na jó, kezdjük az elején! Minek van nálunk öt titkosszolgálat? 

– Fene tudja, azt hiszem, csak azért, mert így alakult. Mert ’89-ben ez a változat volt kéznél. 

Pénzügyi, kincstári megfontolásból ez nyilván pazarlás, praktikusan azonban szerintem egész jól 

működik. Talán az egyetlen, ami igazán hiányzik, az olyasmi, mint az USA-ban a Hírszerzők 

Közössége, a CIA igazgatójának vezetésével, ahol hetente lezajlik minden érdemi információ 

csereberéje. Igaz, szeptember 11. dolgában és még néhány más esetben ez sem bizonyult 

elegendőnek. Ezzel együtt valami ilyesmit jó lenne itthon is létrehozni, sok haszonnal járna.  

– Ma van valami e helyett? 

– Egyrészt működnek összekötő tisztek, de ez a megoldás még sehol a világon nem volt 

igazán eredményes. Másrészt, amikor készül a szolgálatoknál a következő évi terv, amely 

magában foglalja az úgynevezett hír-igényeket, vagyis azokat a főirányokat, „amelyekre majd 

dolgozniuk kell”, akkor az egyes Cégek megküldik egymásnak a másik területére tartozó hír-

igényeiket. Azt, hogy mit kérnek a társ-szolgálattól. Amaz pedig – ha egyetért – e kérést 

bedolgozza saját éves tervébe, ha pedig sikerül is valamit produkálnia, akkor azt megküldi 

annak, aki kérte. Néha pedig a kormány háromezres, tehát titkos rendeletben előír a Cégeknek 

központi hír-igényeket, informálódási irányokat. És ma ez úgy megy, hogy a Cégek saját 

vezetésük belátása szerint működnek együtt minden más Céggel, állami szervvel, 

minisztériummal.  

Ezt akarta a Fidesz– „mindent magunk alá gyűrni!” jelszóval – megváltoztatni. 2002-ben már 

körbe adták a tervezetet, amely szerint minden megrendelés, majd minden jelentés kizárólag a 

polgári szolgálatokat felügyelő miniszter kezén át közlekedjék, ami persze azt jelenti, hogy teljes 

körűen és mindenre kiterjedően irányíthatták volna közvetlenül valamennyi szolgálatot.  Ha a 

Fidesz nem bukja el a választásokat, a Cég minden kapálózása ellenére áthajtották volna 

akaratukat, beleértve azt is, hogy a polgári szolgálatokat felügyelő miniszter állapítja meg a hír-

igényeket is. Ami a teljes bekebelezés. 
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A katonáknál egyszerűbb a helyzet. A Honvédelmi Minisztériumban működik egy 

nemzetbiztonsági iroda, ott a miniszter embere a főnök, és ő a két Cég, a Katonai Felderítő 

Hivatal, tehát a katonai hírszerzés, illetve a Katonai Biztonsági Hivatal, tehát a katonai elhárítás 

egy-egy küldöttével, ideiglenesen oda vezényelt tisztjével hármasban irányít. A katonáknál 

viszont nyilván időre van szükség, hogy kiheverjék azt a sokkot, amelyet a 2003-as leépítés 

okozott, amikor a KFH-tól harmincszázaléknyi, háromszáz embert, a KBH-tól tizenöt százalékot, 

ötvenet bocsátottak el, elsősorban a rádió-felderítéstől. A polgári szolgálatoknál másképp megy.  

Ott hol miniszter, hol államtitkár irányít, akinek természetesen saját apparátusa van. Oda tartozik 

persze a hírszerzés (az Információs Hivatal), az elhárítás (a Nemzetbiztonsági Hivatal), valamint 

az összes rendvédelmi szervet kiszolgáló Nemzetbiztonsági Szakszolgálat, de működik, tehát 

termel a sok saját osztály és főosztály is.   

− Értem, de térjünk vissza ahhoz, milyen figurák a szolgálatok emberei. Mostanában sok volt 

titkosszolgálati tiszttel találkozom, az a benyomásom, hogy egészen másképpen működnek, mint 

a hétköznapi emberek. Másként szemlélik a világot, másképp fognak hozzá egy probléma 

megoldásához, ügy intézéséhez.  

– Persze, hát sok év munkája talán még az észjárásukat is átalakította. Gondolj csak arra, hogy 

egy ügynök beszervezése gyakran két-három évbe telik, a műveleti akciók pedig sokszor hat-

nyolc, akár tíz év alatt vezetnek érdemi eredményre. Biztos hallottad már az alvó ügynök 

fogalmát: előfordul, hogy tíz-tizenöt évig hagyunk „aludni” valakit, csak az a feladata, hogy 

jusson előbbre, érje el a megcélzott posztot, és valójában majd csak akkor kezd dolgozni nekünk. 

Ez tényleg másfajta gondolkodásmódot alakít ki.   

– Hadd tegyek hozzá valami kevéssé hízelgőt. Amikor ezzel a témakörrel kezdtem 

foglalkozni, külön örültem, hogy csupa-csupa csillogó intellektussal, ragyogó eszű, ravasz 

pasassal kerülök össze traccsolni. Ehhez képest rengeteg középszerű, nem különösebben 

intelligens, olykor eléggé gyönge képességű pacákkal is találkozom. 

– Hát, igen. Ez sajnos igaz. Nincs különösebb okunk fölvágni. Tudod, ebben a mesterségben is 

több a közepes, meg a gyönge, mint a jó, vagy a kiváló. Ezt is lehet favágó módon, rutinból 

végezni. Innen sem zárható ki a kapkodás, a felületesség, a szervilizmus, a pontatlanság, olykor a 

szervezetlenség, a rendetlenség sem. És gyakori a szakmai csőlátás, úgyhogy egyre igazabb a régi 

történet, miszerint kiképezik Joe Smith-t, az amerikai kémet orosz munkára, megismertetik vele 

az orosz társadalmi-politikai viszonyokat, az ottani konspirációs szabályokat, az alkalmazható 
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technikákat, és ragyogóan megtanítják a nyelvet, míg akcentus nélkül beszéli. Át is dobják, 

megérkezik Szibériába, az első faluban becsönget a kis parasztházba, és ékes orosz nyelven 

útbaigazítást kér a főkötős nénikétől, aki azonban visszakérdez: – Mondja, kedveském, maga 

ugye amerikai kém? – Joe pedig hüledezve, hogy itt még a parasztok is kiképzett kémelhárítók 

lennének, visszakérdez: – Honnan tetszik venni ezt, mámuska? – És a fejkendős öregasszony így 

felel: – Tudja, aranyoskám, itt nálunk elég kevés a néger!  

– Mindazonáltal a régieken váltig azt érzem, mintha rettenetesen hiányozna nekik valami fura 

mákony… 

− Aha, jó felé kapiskálsz! − Tamás mosolyogva figyelte a külsős befelé törekvését. − Tényleg 

mákonyról van szó, valamilyen kábítószerről. Na de mit gondolsz, milyenről? 

− Hát… gondolom… nyilván a titkosság varázsa, az örökös dugdosás, titkolózás izgalma, a 

kémhistóriák romantikája…   

Gábor maga is érezte, hogy nem elég, amit mond. 

− Jó, jó, ez mind igaz, de kevés! Van ebben kézzelfoghatóbb kábítószer is. 

− Persze, a mérhetetlen hatalom érzete, vagy éppen tudata! Az, hogy minden eszköz, minden 

pénz, bármilyen erő a rendelkezésedre áll, hogy szinte mindenható vagy. Nem? 

− De bizony! Ez a legfontosabb. Aki valaha a szolgálatnál dolgozott, megtapasztalta, milyen 

az, ha az embernek majdhogynem végeérhetetlen hatalma van a dolgok és az emberek fölött. 

Gondolj csak bele! Kapok, mondjuk, információt arról, hogy terror-támadás készül. Pillanatokig 

kell csak adminisztrálnom és a főnökeimmel egyeztetnem, s máris megnyílik előttem minden. 

Helikoptert rendelhetek magamnak, mert nem érek rá autóval menni, teszem azt, Debrecenbe; a 

kezembe nyomnak pármillió forintot, amivel lefizethetem az informátorokat; egyetlen 

füttyszavamra ugrik az egész rendőrség, a diplomaták mással sem foglalkoznak, csak az én 

információmhoz szükséges plusz hírek begyűjtésével. Hozzáférek az ország összes létező 

számítógépes adatbázisához, kezdve attól, hogy ki mikor lépett ki az országból, és mikor jött be, 

addig, hogy ki mikor milyen gyógyszereket váltott be, vagy milyen site-okat hívott le otthon a 

saját gépére a Net-ről, mikor, kikkel beszélt telefonon és így tovább. Rendelkezésemre áll a világ 

pillanatnyilag legmodernebb technikája, létező összes eszköze, a lehallgatóktól a műholdakon át 

az igazságszérumokig. Miközben a hónom alatt pisztoly lapul, igazi James Bondként rohangálok, 

néha betörve, lopva, mellesleg kiadok utasításokat, kiket hallgassanak le, kövessenek és 

figyeljenek meg napi huszonnégy órában; kérésemre megszerzik és bevizsgálják a célszemély 
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széklet-mintáját, hajszálait, sperma-maradványát, ha szükségem van az egészségügyi állapotának 

megismerésére; figyelemelterelő akciókat indítok, százakat össze-vissza zavarok, a sajtót 

szerteszéjjel hülyítem az álintézkedésekkel. És végül vagy jutok valamire, vagy nem, vagy lesz 

terror-támadás, vagy nem, és ha nem lesz, azt vagy én akadályoztam meg, vagy nem.  

− Aha, igen. Talán értem. Ez valóban nem akármi. Ha létezik mákony, ez biztosan az. Ehhez 

fogható legfeljebb a vezető politikus hatalom-érzete lehet, miniszterelnöki, miniszteri hatalomba 

lehet még ennyire belezúgni. És el is veszni…  

− Úgyhogy nem véletlen, hogy már a pártállami időkben a hírszerzés volt a végezhető munkák 

között talán az egyik legelitebb, legvágyottabb. Az Idegennyelvi Főiskolán is úgy zajlott a 

végzősök közötti válogatás, hogy elsőként kiszedhette a maga embereit a hírszerzés, másodiknak 

a kémelhárítás, s a maradék ment a III/III-hoz. Az átlagosnál magasabb jövedelem és a romantika 

mellett nyilván fontos volt a munka másnál sokkalta szabadabb, vagyis kevésbé kötött jellege. 

Más vonatkozásban a lehető legkötöttebb, -keményebb állapot… Nem kellett blokkolni reggel 

hatkor vagy nyolckor, az egészen hülye főnökök részlegein kívül nem volt kötött munkaidő, 

sokat kellett, tehát lehetett Nyugatra járni, dollárban fizetett napidíjjal és így tovább. Ki lehetett 

kerülni többéves külföldi kiküldetésre, ami egy életre rendbe teszi az embert anyagilag. 

Természetes volt hát, hogy a párt- és állami vezetők gyerekeinek nem kis hányada előbb-utóbb a 

hírszerzésnél, elhárításnál kötött ki, mert a papa beprotekciózta. A nagy nevek mellett − Apró, 

Biszku, Brutyó, Cseterki, Gyuricza, Korom, Várkonyi − sok-sok kádercsalád csemetéje kötött ki 

a szolgálatok valamelyikénél. Volt olyan − a rendszerváltás után is tündöklő karriert befutott − 

papa, aki a lányát a hírszerzésnél helyezte el, a fiát a kémelhárításnál, a feleségét pedig a 

Külügyben. S telefonált is az immáron újjászervezett hírszerzés akkori főnökének: − Már tíz 

napja ott van a lányom nálatok, hogy lehet, hogy még mindig nem kapott lakást? − Na, mit 

gondolsz, mi lett?  

− Mi lett volna? Kapott. 

− Hát persze, még tíz nap, és lett lakása. Mert elit helyen elit ellátás jár. Aztán fél év múlva 

újra telefonált a kedves papa: – Ezt nem értem, fél éve nálatok van a lányom, és még mindig nem 

helyeztétek ki?  – És akkor persze csomagolhatott is, hogy elfoglalja állomáshelyét a gyönyörű 

nyugat-európai fővárosban.  

− És a többiek? Ahhoz azért kevés gyereket szült a legfelső vezetés, hogy ellátta volna a 

szolgálatokat teljes utánpótlással. 
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− A második kör: a BM-es szülők gyerekei, beleértve még a határőrséget, hadsereget, 

hasonlókat is. És harmadsorban került be mindenki más, például akiket az úgynevezett kutató 

tisztek találtak meg az egyetemeken. Bár, ha őszinte akarok lenni, hozzá kell tennem, hogy 

tulajdonképpen volt negyedik kör is, amit mindig tagadni igyekeztek: a régiek, a szakértelmük 

miatt ott tartottak. Sőt, ennek is két változata. A volt ÁVH-sok, akiket hol nagy garral, 

látványosan kitettek, hol halkan, ha lehetett, titokban visszavettek. Valamint a még régebbiek. 

Benkei András belügyminiszternek szóló feljegyzésből tudjuk: 1969-ben a Horthy-korszak 

politikai rendőrségének szakemberei közül 46-an a kémelhárításnál (III/II), 38-an a belső reakció 

elleni ügyosztályon (III/III), 17-en a katonai elhárításnál (III/IV), 16-an a BM Gyorskocsi utcai 

Vizsgálati Osztályán dolgoztak. A minta egyébként maga Péter Gábor volt: a szovjetektől 

megszerezte Újszászy Istvánt, a háború előtti Államvédelmi Központ főnökét (Karády Katalin 

szeretőjét), és a börtönben szinte tankönyvszerűen leíratta vele az állambiztonsági szolgálat 

felépítését, hírszerzési és elhárítói módszereit, az ügynökhálózat működtetésének szabályait. 

− Összejött tehát a nagy csapat: az eleve, születésüknél fogva kivételezettek, és a Céghez 

kerüléssel különleges helyzetbe hozottak, felruházva minden létező hatalommal, kedvezménnyel 

és presztízzsel. 

− Igen, így igaz. És akkor tán érthetővé válik, hogy mindez együtt: rendszerint valóban 

narkotikum. Ha tehát valaki kikerül innen, és nem igazán stabil, erős személyiség, annál 

szabályos elvonási tünetek jelentkeznek.  

Ám van ennek a munkának, státusznak, kivételezettségnek számos árnyoldala is. Először is 

egészen másfajta életvitelt követel.  

A kukkost, megfigyelőt, rendszeresen éjjel kettőkor ráncigálják ki az ágyából, felöltözik, és 

beáll egy kapualjba, ahonnan hat-nyolc órán át azt nézi, fölkapcsolják-e a lámpát, vagy kijön-e 

valaki a kapun.  

A hírszerző, ha nagyon megszalad neki, és hozzájut tartós kiküldetéshez, akkor előbb 

hónapokon át vesz részt a felkészítésen, hogy tökéletesen elsajátítsa a legendáját; majd kimegy a 

célországba, ahol idegen ember életét éli, úgy végzi a dolgát, meg kell találnia az optimális 

egyensúlyt az idegeit felőrlő állandó félelem és a lebukáshoz vezető félsz-csökkentés között. 

Mindezt örökös titkolózás közepette; még otthon, a családja előtt is rejtőzködnie kell, leplezve, 

hogy valójában milyen munkát végez, miért tűnik el olykor napokra, esetleg hetekre-hónapokra, 

és sosem tudja előre, hogy mikor kerül haza. Aztán ha mindebben lehúzott pár évtizedet, és 
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elmegy nyugdíjba, akkor nem elég, hogy elvonási tünetei vannak a sokféle mákony hiányától, de 

még félni is kezd: mostanáig én figyeltem meg másokat, én sokat tudok, most majd nyilván 

engem figyelnek. És szétszedi a lakását, kiemeli a szögeket az összes képkeretből, parketta 

szegélylécből és karnisból, keresi a poloskát, amivel őt hallgatják le. Azért ez az ára annak a 

mákonynak! Így aztán rendszerint piába menekül, hogy kikapcsoljon, meg persze, amíg szolgált, 

addig se állt távol a többségtől a rendszeres italozás, mondván, néha le kell ereszteni, hagyni kell 

üresben járni a motort.  

Gábor tűnődve dőlt hátra a kényelmetlen műanyag kerti széken. Elfáradt.  Ancsel Éva jutott 

eszébe, amint hatalmas fekete szemével mosolyogva ránéz, és meleg, mély hangján azt mondja: − 

Tudod, fiam, az embernek gyakran bele kell gondolnia, tényleg akarja-e, amit éppen akar. − Hát 

akarom én ezt? Kell ez nekem? Vagy már megint küldetéstudatos vagyok, és bedőlök a saját 

demagógiámnak? Foglalkozhatnék már egyszer kevésbé meredek témával. Hiába könyörög néha 

a kedvesem, írjak végre Micimackó-történeteket, arról is hol az a cím jut eszembe: Micimackó a 

magyar parlamentben, hol meg az: Micimackó, a zsidó medvebocs és Malacka, a cigány süldő a 

Százholdas Magyar Pagonyban.  

Az udvariasság adta kereteken belül gyorsan fizetett és elköszönt Tamástól, akiről 

változatlanul nem tudta, kicsoda.  
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Mózestől a KGB-n át a III-as Főcsoportfőnökségig 

  

 

 

 

Miközben titkosszolgák után kajtatott, archívumokban bányászott, Gábor elméletileg is próbálta 

„birtokba venni” a területet. Összegyűjtötte az irodalomjegyzéket, elsőre talált vagy hatvan 

könyvet, nekiesett ezeket végigolvasni. Egyik ámulatból a másikba esett: megannyi országban 

elképesztő nyilvánosságot kap a kémkedés, az elhárítás és a bűnüldözés. Ámulva lapozgatta 

például az amerikai Amy Knight A KGB örökösei – Kémek álarc nélkül című kötetét az 1987 és 

95 közötti orosz politikatörténet e vonatkozásairól. Döbbenetét nem az okozta, hogy töméntelen 

belső információt írt meg a szerző, hanem az, hogy forrásai mind-mind az orosz sajtóban jelentek 

meg. Miként az USA-ban, Izraelben, Nagy-Britanniában, néhány más helyen cikkek, könyvek 

özöne szól a hírszerzőkről, titkos ügynökökről, ügyet sem vetve például arra, hogy ezekben a ma 

működő szervezetek összes eszköze, módszere, stiklije, fogása is szerepel. Újra és újra eszébe 

jutott a hazai gyakorlat, hogy a magyar titkosszolgálatok számára az is elegendő ok mindenféle 

titkosítására, ha az adott dokumentumból következtetni lehet a jelenlegi módszerekre. Miközben 

ezek a módszerek istenigazából tökéletesen változatlanok, évtizedek, egyes területeken 

évszázadok, mi több, évezredek óta ugyanazok, csak a technika fejlődik. Rászokott arra is − mint 

minden más témájánál −, hogy szórakozásképpen is olyan könyveket olvasson, amelyek 

illeszkednek a munkájához. Pihenésként hát Frederick Forsyth-ot, John Le Carré-t, Hans Habe-t, 

Robert Ludlum-ot bújta, s remekül szórakozott az egykori profi hírszerzők izgalmas történetein. 

Kisvártatva azon vette észre magát, mozi- vagy tévéfilmet is úgy választ, ha abban a hírszerzésről 

vagy környékéről esik szó, lohol megnézni, ha nem, legyint: ez kit érdekel.  

Nem kedvelte ugyan  a szokványos megközelítést, hogy „már az ókori görögök idején is…”, 

de azon elámult, mennyivel az ókori görögök előtti az első konkrét utalás a kémkedésre. Mózes – 

egyenesen az Úr biztatására – a tizenként törzsből egy-egy deli ifjút választott, kémleljék ki: 

Kánaán földje milyen adottságú, az ott lakók képesek-e megvédeni, s milyen erőkkel; nos, így 

kezdődött, és ma már 421 kémszervezet működik a világon. Annak alaposabban utánanézett, 
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hogy a magyarság múltjában milyen utalások találhatók a hírszerzésre, az elhárításra – hátha 

érdekesek ezek az előzmények is. 

 

Konstantinos bizánci császár azt írja a honfoglalás előtti, vándorló magyarokról, hogy „tolták 

maguk előtt” a kabarokat, részint azzal a feladattal, hogy már előttük elvégezzék a nagyját, a 

háborúk szükséges „bevezető szakaszát”, részint, hogy információkat gyűjtsenek, magyarán 

felderítőkként kémkedjenek a meghódítandó területről. Hát bizony, a honfoglalás alapos 

hírszerzést igényelt. Anonymus Árpád vezér egyik legnagyobb erényének nevezi, hogy minden 

„főparancsnoki” döntése előtt alaposan tájékozódott, s ehhez kiterjedt felderítést végeztetett. 

Töhötöm vezérnek is, mielőtt nekiindult volna Erdélynek, megvolt a maga kémje, Igmánd, 

Apafarkas apja, aki „rókamódra körüljárva”, földerítette a helyet, informálta főnökét mindenről, 

amit annak tudnia kellett, hogy mozgassa haderejét. A 899-es itáliai hadjáraton is alkalmazták a 

nagy trükköt − a hátrálásból, látszólagos menekülésből megfordulva támadást −, amit az tett 

lehetővé, hogy felderítőik előzetesen pontosan kikémlelték az ellenséges haderőt, a 

terepadottságokat, fölmérték, hová kell elcsalni a másik fél főerejét. Később, az augsburgi, 

szászországi és más vereségek fő okaként a feljegyzések rendre a kémszolgálat hiányosságait, az 

elbizakodottságból eredő gyönge elhárítást vagy éppen a kettős ügynökök ármánykodását 

emlegetik. I. András királyról jegyezték föl az első aktív hírszerzői akciót, az ellenfél – hírszerzői 

értesülésekre és eszközökre építő – megtévesztésében. Kémei elkapták a magyarok ellen indult 

német hajóhad vezetőjének a császártól utasításokat kérő levelét, s tüstént hamisítottak arra 

választ: azonnal térjen vissza Németországba; így megmenekültek a támadástól.  

A magyar történelem is kémkedések története. Kálmán királytól, akinek második felesége, 

Euphémia bizonyult orosz hírszerzőnek; az Imre király és András herceg közti testvérháborún át, 

amelyben a váci püspök és maga a nádor volt a herceg kémje; Mátyás királyig, aki – Bonfini 

szerint – hol tót parasztnak, hol töröknek öltözve maga is végzett felderítő munkát serege 

számára. A hadvezér és költő Zrínyi Miklós ezt írta: jó kémeket tartsunk, és azon igyekezzünk, 

hogy az ellenség dolgait megtudhassuk. Nincsen költség, nincsen adomány hasznosabb, mint a 

kémekre való; ez rúdja a vitézség szekerének, ez nélkül botlik, akad, és nem jár egyiránt. Bár te 

kincset költs rájuk, de uzsorakamattal megfizetik neked, és ha csak egyszer is megverheted az 

ellenséget: megfizettek immár teneked. Az ki hadvezérlő vagy, költs bőven erre, ne menjen ki az te 

 - 40 -  



aranyad az erszényedből sóhajtva, hanem ugrálva; jusson eszedbe: valamennyi vitéz cselekedet 

volt ez világon, mind jobbára kémek által ment végbe.  

Nemigen hallgattak rá. A hírszerzés még nagyon sokáig nem állt össze rendszerré, nemhogy 

az államvezetés, de még a hadvezetés elkülönült, állandó seregévé sem, csupán egységes terv és 

irányítás nélküli alkalmi kémkedések folytak, igaz, azok majd’ mindig és mindenütt. 

Rákóczi már titkos rejtjel-kulccsal levelezett hírszerzőivel, a betűket mértani ábrák, 

csillagászati jelek, számok, vagy éppen kottába írt hangjegyek helyettesítették, de már olyan 

kombinációkat is alkalmaztak, amelyek megfejtéséhez futár szóbeli közlése is kellett, mert egy-

egy betű titkosítására 28 változatot használtak.  

Kossuth így fejezi be egyik Görgeynek írt levelét: Mindenekfelett jó spiónok! − jó spiónok! 

Szemere Bertalan belügyminiszter az ország egész lakosságát kötelezte arra, hogy híreket 

szállítson, ha például az osztrákok megtámadtak egy települést, s annak lakói nem vittek erről 

azonnal hírt a környező falvakba, s főként a legközelebbi hadsereg-parancsnokságra, egyenesen 

halálbüntetésre számíthattak. A szabadságharc tehát hemzsegett a titkos jelentésektől, ha nem 

juthatott is mindenki akkora tekintélyre, mint például Gottlieb Róza, „Bem apó női kémje”, aki 

oláh parasztlánynak öltözve, gyümölcsöt árulva jutott be mindenhová, s mivel németül és oláhul 

ugyanolyan jól beszélt, mint magyarul, sok fontos hírt szállított a hadvezérnek.  

Az osztrák-magyar monarchiában, az 1859-es háború után öltött először szervezett formát a 

békeidőben is működő hírszerzőszolgálat, akkor viszont rögtön − súlyának megfelelően − a 

vezérkar mellett, s mindjárt félig leplezett néven: a vezérkar nyilvántartó irodájaként. Ez 

ugyanúgy foglalkozott hírszerzéssel, mint elhárítással, s a követségekre katonai attasékat küldött, 

akik valójában már akkor is kémek voltak, diplomáciai fedéssel. Ám az újabb és újabb háborúk 

kitöréséig még ritkán vették komolyan tevékenységét, a politizáló többség szinte kizárólag 

katonai eszközként kezelte − egészen az első világháború előtti időszakig. Akkor aztán meglódult 

mind a hírszerzés, mind a külső és belső elhárítás. Egyre több ember és pénz áramlott erre a 

területre, egyre-másra honosodtak meg a szakma legleleményesebb eszközei és módszerei, 

megjelentek az első tankönyvek – és a nagy árulók, mint a Szabó István gyönyörű filmjében 

megörökített Redl ezredes, aki bizonyos mértékig a monarchia sírásója lett, amikor kiszolgáltatta 

az oroszoknak az osztrák-magyar hadsereg teljes felvonulási tervét. Az elhárítás is egyre nagyobb 

teret nyert: 1915-ben a bécsi rendőrség 1 479 politikailag gyanúsnak minősített személynél tartott 
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házkutatást, 1 069 embert tartóztatott le államellenes bűncselekmény gyanújával, köztük 185 

feltételezett kémet.  

S ezután jött az első, majd a második világháború, s a hírszerzés és az elhárítás nagyüzem, 

nagyipar lett. Számos bonyolult hírszerzési akció, töméntelen megtévesztés, félrevezetés, 

hatalmas jelentőségű kémkedés, óriási beépülés, kettős és többes ügynökök tündöklése és bukása 

és így tovább − ezekről könyvtárnyi irodalom áll az érdeklődők rendelkezésére. Kevesebb a 

háború utáni „békeidő” titkos kutakodásairól. 

 

A koalíciós, majd pártállami idők titkosszolgálatainak intézmény-történetét Cseh Gergő 

Bendegúz írta meg olyasfajta elfogultságok nélkül, mint amilyenek Kiszely Gábor legutóbbi 

munkáira jellemzők, például a Medgyessy kémelhárító múltját vizsgáló bizottságról.  

1945 májusában föloszlatták a csendőrséget, és létrehozták a belügyminiszter felügyelte 

államrendőrséget, amelynek azonnal része lett az államrendészet vagy politikai rendészet is, 

amelyet a BRFK-n belül a megalakulásától − még  nem kommunista berendezkedés mellett, de 

nyilvánvalóan már némi szovjet KGB-nyomulás hatása alatt − bizonyos Péter Gábor vezetett. 

Székhelye pedig – szégyenteljes módon – az az Andrássy út 60. lett, ahol korábban Hűség Háza 

néven a nyilas központ tevékenykedett, ma pedig a (sok tekintetben siralmasan egyoldalú) Terror 

Háza működik. ’46-ban, a többpárti koalíciós kormánytól kapta a máig visszhangzó ÁVO nevet: 

Magyar Államrendőrség Államvédelmi Osztálya. Fontosabb egységei ezek voltak:  

hírszerzés és elhárítás a politikai pártokra, illegális szervezetekre;  

külföldi hírszerzés és elhárítás, a magyar emigráció figyelése;  

hírszerzés és elhárítás az egyházakra;  

üzemi szabotázsok elhárítása, hírszerzés az egyházi szervezetekben és társadalmi 

egyesületekben; 

nyílt nyomozások lefolytatása; 

technikai eszközök biztosítása, levél-, távirat- és telefon-ellenőrzés, rádiófelderítés és -

elhárítás, fényképezés, rejtjelezés, helyszínelés. 

Mai szemmel elképesztő, hogy többpárti koalíciós időszak államvédelme – legalábbis az 

elnevezések, a szervezet terén mennyire a későbbi időszakra hajaz. S nem azért, mert Péter Gábor 

Moszkvában tanulta volna ezt a szakmát, ő szabósegédből itthon lett illegális kommunista, ám azt 

valószínűleg jól tudta, mire készül.  A Honvédelmi Minisztériumban működött a Katonapolitikai 
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Osztály – ahogyan később emlegették: a katpol –, majd Főcsoportfőnökség, a katonai hírszerzés 

és a katonai elhárítás szerve. 

1948 szeptemberében Kádár János belügyminiszter irányításával létrejött a 

Belügyminisztérium Államvédelmi Hatósága, majd ’50-ben kiemelték a BM szervezetéből, és 

közvetlenül a Minisztertanács alá rendelték ezt az immár önálló Államvédelmi Hatóságot, 

beleolvasztva a katonai részlegeket is. Ennek szervezete így festett. 

I. (Hálózati) Főosztály: a belső reakció elhárítása, kémelhárítás, szabotázs-elhárítás, 

hírszerzés, útlevél-ügyintézés, külföldiek ellenőrzése; 

II. (Katonai Elhárítási) Főosztály: katonai kémelhárítás, a Néphadsereg, Határőrség, a 

Belső Karhatalom, a rendőrség személyi állományának védelme, a hadseregből politikai 

okok miatt elbocsátott tisztek operatív ellenőrzése; 

III. (Operatív) Főosztály: figyelés, környezettanulmány készítés, levélellenőrzés, telefon- 

és rádió-lehallgatás, rádiófelderítés; 

IV. (Határőrség, Belső Karhatalom) Főosztály: határőrizeti és karhatalmi feladatok; 

V. (Személyzeti) Főosztály: személyzeti munka, tanintézetek vezetése; 

VI. (Jogi, Börtönügyi) Főosztály: vizsgálati feladatok, büntetőintézetek, munkatáborok, 

internálótáborok vezetése, hálózati operatív munka az elítéltek, letartóztatottak és internáltak 

körében; 

VII. (Gazdasági) Főosztály: gazdasági, pénzügyi ellátás, építésügyek, gépjárművek 

kezelése, egészségügyi feladatok. 

Önálló részlegként működött még: a Vizsgálati Osztály, a Környezettanulmányozó, Figyelő 

Osztály, az Operatív Nyilvántartó Osztály, a Levélellenőrzés, a Párt- és Kormányőrség, a 

Futárszolgálat, az Információs Osztály és a Vidéki Osztály. 

1951-ben a hírszerzés önálló, VIII. Főosztállyá szerveződött, a belső karhatalomból IX. 

Főosztály lett, önálló osztállyá vált az operatív technikai részleg és a belső ellenőrzés. 

1953-ban, a Központi Vezetőség júniusi ülése nyomán visszaolvasztották a BM szervezetébe 

az állambiztonsági szerveket, s 1956-ig a következő I-XIV. osztályok működtek: 

kémelhárítás; 

hírszerzés; 

katonai elhárítás; 

belső reakció elhárítása; 
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ipari szabotázs elhárítása; 

mezőgazdasági elhárítás; 

közlekedési és híradás-elhárítás; 

környezettanulmány, figyelés; 

operatív technika, rádió-elhárítás; 

operatív nyilvántartás; 

államtitok védelme; 

levélellenőrzés; 

kormányőrség; 

rejtjelközpont. 

 

1956. október 28-án Nagy Imre miniszterelnök rádióbeszédben jelentette be: föloszlatta az ÁVH-

t. A forradalom leverése után az állambiztonsági feladatok ellátása a rendőrség feladata volt, a 

belső szervezeti rend apróságokon túl szinte semmit nem változott. Viszont a katonai elhárítás át- 

vagy inkább visszakerült a Honvédelmi Minisztériumhoz. 

Az 1962-es MSZMP Politikai Bizottsági határozat alapján alakították át aztán az 

állambiztonság szervezetét úgy, hogy abbahagyják a „totális elhárítást”, igazodjanak a 

megváltozott kül- és belpolitikai viszonyokhoz. Így jött létre a sokat emlegetett BM III. 

Állambiztonsági Főcsoportfőnökség, ám az addigi személyi állomány felülvizsgálatával. 

Eltávolították részint a volt ÁVH-sok döntő hányadát, részint azokat, akik 56-ban „nem álltak 

helyt”, összesen az állomány 40 százalékát! Kisebb-nagyobb átszervezések zajlottak ’67-ben, 

’71-ben, ’77-ben és ’79-ben, de a munka tartalma és szervezeti kerete egészen a 

rendszerváltozásig nagyjából stabil maradt: 

 

III/I. Hírszerző Csoportfőnökség 

III/I−1. osztály: hírszerzés az USA és nemzetközi szervezetek ellen; 

III/I−2. osztály: külföldi elhárítás: nyugati követségek biztonsági szolgálata, valamint a 

támadólagos elhárítás;  

III/I−3. osztály: hírszerzés az NSZK, Franciaország, Nagy-Britannia ellen; 

III/I−4. osztály: hírszerzés Olaszország, a Vatikán, Izrael, az egyházi emigráció ellen, valamint 

a NATO déli szárnya, Görögország, Portugália, Spanyolország ellen; 
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III/I−5. osztály: tudományos-technikai-műszaki, gazdasági hírszerzés; 

III/I−6. osztály: tájékoztatás, értékelés, elemzés − itt készült valamennyi összefoglaló 

jelentés; 

III/I−7. osztály: aktív intézkedések vagy „piszkos trükkök” osztálya, hírszerzés és bomlasztás 

az emigráns szervezetekben, döntések arról, kik léphetnek be Magyarország területére az 

emigráns magyarok közül; 

III/I−8. osztály: illegális rezidentúrák és hírszerzők foglalkoztatása; 

III/I−9. osztály: dokumentációk, okmányok készítése, főként az illegálisok számára; 

III/I−10. osztály: személyi ügyek, kiképzés, módszertan; ide tartozott az úgynevezett műszaki 

tanfolyamot tartó hírszerző iskola; 

III/I−11. osztály: hírszerzés Közel- és Közép-Keleten, Dél-Amerikában, a harmadik világbeli 

országokban és hazai bázison;  

III/I−12. osztály: összeköttetés, nyilvántartás, pénzügyi feladatok; 

III/I−13. osztály: rejtjelezés, rejtjelfejtés, Országos Rejtjelközpont, a lehallgatott kódolt adások 

megfejtése; 

III/I−X. önálló osztály: operatív összeköttetés szervezése;  

III/I−Y. önálló osztály: külképviseletek, hírszerző rezidentúrák biztonsági védelme. 

 

III/II. Kémelhárító Csoportfőnökség 

III/II−1. osztály: elhárítás az USA és egyes latin-amerikai országok hírszerzésével szemben; 

III/II−2. osztály: elhárítás az NSZK és Ausztria hírszerzésével szemben; 

III/II−3. osztály: elhárítás a többi európai NATO-ország és a semleges országok hírszerzésével 

szemben; 

III/II−4. osztály: elhárítás a közel- és távol-keleti államokkal szemben, a magyarországi 

ösztöndíjasok között; 

III/II−5. osztály: határon túli operatív intézkedések; 

III/II−6. osztály: hadiipar, közlekedés, hírközlés, minisztériumok és főhatóságok preventív 

védelme; 

III/II−7. osztály: elhárítás a nemzetközi együttműködési területeken; 

III/II−8. osztály: elhárítás az idegenforgalom területén és az amnesztiával hazatértek között; 
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III/II−9. osztály: elemzés, értékelés, tájékoztatás; 

III/II−10. osztály: nemzetközi együttműködés, elhárítás harmadik országban; 

III/II−11. osztály: hírösszeköttetés, operatív nyilvántartás, ellátmány. 

 

III/III. Belső Reakció Elhárító Csoportfőnökség (közvetlenül a rendszerváltás előtt) 

III/III−1. (Egyházi reakció elhárító) osztály 

 A. alosztály:  a római katolikus egyházzal szembeni elhárítás; 

B. alosztály: a római katolikus egyházi vezetéssel és intézményekkel szembeni 

elhárítás; 

C. alosztály: protestáns és más egyházakkal, szektákkal szembeni elhárítás;  

III/III−2. (Ifjúságvédelmi) osztály 

 A alosztály: elhárítás a felsőfokú oktatási intézményekben;  

 B alosztály: ifjúságellenes reakciós erők elhárítása;III/III−3. (Ellenséges 

személyeket elhárító, rendkívüli eseményeket felderítő) osztály  

A alosztály: „F” dossziés (figyelődossziés) személyekkel és politikai elítéltekkel 

szembeni elhárítás;  

B alosztály: írásos elkövetők felderítése; 

III/III−4. (Ellenséges ellenzék fő erőit elhárító) osztály 

 A alosztály: radikális ellenzékiekkel szembeni elhárítás; 

 B alosztály: a „szektásnak” minősített egykori és aktív párttagokkal, a trockistákkal, 

álbaloldaliakkal szembeni elhárítás; 

 C alosztály: a nemzeti ellenzékkel szembeni elhárítás; 

III/III−5. (Kulturális terület védelmével foglalkozó) osztály 

 A alosztály: kiemelt objektumok védelme; 

 B alosztály: kulturális vonalak védelme; 

III/III−6. (Ellenséges propagandaanyag készítését és terjesztését elhárító) Osztály 

 A és B alosztály: akciók végrehajtása; 

III/III−7. osztály: jelentőszolgálat, belső elhárítási adattár, jelentés, nyilvántartás. 

Működött még III/IV, ez volt a katonai elhárítás szerve, ennek belső felépítése nem 

különösebben érdekes. Annál inkább a következő. 
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III/V. Operatív Technikai Csoportfőnökség 

III/V–1. osztály: lehallgató eszközök beépítése, kiemelése, üzemeltetése, zártechnikai 

munkálatok, fényképészet, fotótechnika; 

III/V–2. osztály: vegyészet, nyomdatechnika, okmánykészítés, fotóeszközök fejlesztése, 

kutatása; 

III/V–3. osztály: operatív technikai eszközök javítása, karbantartása, üzemeltetése. 

Értékelő, elemző, ellenőrző osztály: az egész főcsoportfőnökség munkájának tervezése, 

ellenőrzése; 

Önálló írásszakértői csoport: írásszakértői vizsgálatok végrehajtása; 

Gazdasági alosztály: az egész főcsoportfőnökség pénzügyi, költségvetési kérdéseinek 

intézése. 

 

A III-as Főcsoportfőnökségnek voltak önálló osztályai is. 

1: a Vizsgálati Osztály, amely a klasszikus vizsgálati munkát végezte – 1989 

szeptemberéig, amikor a jogállamiságra áttérés jegyében átkerült az ORFK-ra; 

2: a figyelés és KT (környezettanulmány) osztálya; 

3: a K-ellenőrzés, vagyis a levél-ellenőrzés; 

4: Információ-rögzítő Osztály: a telefon- és egyéb lehallgatások; 

5: Rádió-elhárítási Osztály: a külső ellenséges erők speciális és nem speciális rádió-

adásainak elhárítása.  

És persze személyzeti osztály, titkárság, valamint külön részleg a diplomáciai rádió-

adások biztosítására.  

 

Az egész III-as Főcsoportfőnökség létszáma a hetvenes-nyolcvanas években soha nem volt 

több 5 500-6 000 főnél, ’87-ben már csak 4 278 nyílt állományú munkatárs szolgált ott  – 

ebben benne volt az 1 200-1 400 szt-tiszti státusz is. Ezen belül a III/III, a belső elhárítás 

úgynevezett nyílt állományának létszáma a nyolcvanas években dr. Horváth József 

csoportfőnök memoárja szerint 230-240 volt, amihez Horváth hozzáteszi: természetesen a 

belső elhárításnak dolgozók összlétszáma a nyílt állományénak sokszorosa volt. Az 

ifjúságvédelmi osztálynak közli még a létszámát: 40. 
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*     *     * 

 

 

A pártállami idők első felében, 1948-60-ban a kis szocialista országok hírszerzése és 

kémelhárítása, de részben belső elhárítása is rendkívül szoros együttműködésben állt a KGB-vel, 

a világ legnagyobb, 420 000 munkatárssal működő Cégével. Úgy emlegetik ugyanis máig: a CIA 

a leggazdagabb, a KGB a legnagyobb, a Moszad a leghatékonyabb Cég.  

Egyesek elégedetten, mások morogva mondogatták: hovatovább a KGB fiókszervezete 

leszünk. Az ÁVH határon túli hírszerzését például Farkas Vladimír, Farkas Mihály fia úgy hozta 

létre, hogy végig Filatov ezredes instruálta, s ennek megfelelően fő feladata a Szovjetunió 

Központi Hírszerző Igazgatósága, a CRU igényeinek kiszolgálása volt.  

A hírszerzés és a kémelhárítás az ÁVH-időkben egyértelműen a KGB irányítása alatt 

működött. Saját prioritásai eleinte nem voltak, nem lehettek, ám saját hangsúlyai olykor igen. 

KGST ide, Varsói Szerződés oda, a szocialista országok közötti hír-csere állandó folyamatából 

Magyarország egyedül Romániát, Románia egyedül Magyarországot hagyta ki mindig.  

Vagy sajátos módon, míg például Lengyelország és az NDK mindig a politikai információk 

megszerzésében volt erős, Magyarország a tudományos-technikai hírszerzés terén, legnagyobb 

mértékben az informatika, a kohászat, a mezőgazdasági vegyipar, a gyógyszeripar vonalán, 

valamint élharcos lett a COCOM-lista elleni „felszabadító háborúban”. Talán onnan kezdődött ez, 

hogy a magyar emigrációnak tekintélyes része mozgott tudományos és műszaki pályán. 

Hihetetlen mennyiségű COCOM-listás terméket és eljárást dézsmáltak a magyar hírszerzők, de 

azért loptak derekasan a hibridkukoricától az antibiotikumokon és altatókon át a növényvédő-

szerekig mindent, amit értek. Beépített embereik döntő többsége külkereskedő volt, hiszen ők 

járhattak külföldre. Ők viszont − a nepperek − hamar rájöttek, miként lehet több bőrt lenyúzni 

erről a rókáról: nemcsak híreket, információkat, leírásokat lehet hazahozni, de nagy haszonnal 

eladható termékeket is. Maguk a hírszerzők is gyakorta rohangásztak Bécsbe, s onnan haza 

diplomáciai rendszámú – tehát a határon soha át nem vizsgálható – autók csomagtartójában a 

legújabb kütyükkel, amelyeket hol a szovjet vagy a magyar hírszerzés rendelt meg, hol a 

bizományi vállalat. Ráadásul hamar feltalálták azt a lehetőséget is, hogy két számlát állíttatnak ki, 

az egyikkel zsebre vághatják a Mehrwehrtsteuert, a kinti áfát.  
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Ebből indult el a hírszerzés kiváltképp erős pozíciója a Közel-Keleten is, amely ugyan jobbára 

szovjet érdekkör volt, de a COCOM-listán kívüli terület. A különböző arab országokban kiépített 

cég-kapcsolatok, beszervezett emberek, létrehozott fedővállalkozások szabadon adhattak-

vehettek olyasmiket is, amiket Európában vagy Amerikában nem lehetett volna. A megértő, jó 

barát Abu ben Juszuf szappan-gyáros megvehette a legújabb komputert, amely az ő megrendelése 

szerint a szappan gömbölyítésének vezérlésére szolgált, ám végül a magyar áttételen keresztül 

például a szovjet űrtechnológiában is használhatónak bizonyult. Voltak számítógépek, amelyek 

öt-hat országot megjártak, míg kikötöttek Magyarországon. Vagy a Szovjetunióban.  

Nem magyar sajátosság volt ez. Lopott az egész szocialista tábor, amit csak ért. Jelcin ünnepi 

beszédben – aligha véletlenül, látszólag – elszólta magát: – Nem utolsósorban éppen a 

titkosszolgálatok segítették elő a szovjet atomfegyver kifejlesztését. – Ki is derült: 1944-45-ben a 

Mlad, vagyis Ifjonc fedőnevű Alvin Hall, Los Alamosban dolgozó fizikus lopta el az atomtitkot a 

KGB-nek.  

Pacepa, a román hírszerzés egykori vezetője A Kreml árnyékában című könyvében leírja: 

Románia, amint új technológiát, terméket akart gyártani, még csak föl sem vetődött soha, hogy 

azt ki is lehetne fejleszteni, netán meg lehetne vásárolni. Automatikusan nyúltak ahhoz a 

kétségkívül kevésbé költséges eljárásmódhoz, hogy kémeiknek kiadták az utasítást, mit kell 

lopni, aztán válogattak a német, amerikai, francia leírások között, melyik legyen a román termék. 

De azért a magyar vaskohászat, műanyag-ipar sem panaszkodhatott, a gyógyszeripar pedig 

egyenesen szárnyalt – részben a hírszerzés segítségével.  

 

– Egyáltalán: a Varsói Szerződésen belül mi a szösznek kellett itt saját, önálló hírszerzés, 

elhárítás? 

– Nos, elsősorban azért, mert a nagyobb, a szövetséges országok Cégeit is magában foglaló 

szervezet többfelé képes elágazni, többféle akciót képes végrehajtani. A magyar hírszerzésnek 

például  „aktív intézkedésekkel”, befolyásolással segítenie kellett, hogy Brezsnyev újabb és újabb 

külpolitikai javaslatait a Nyugat minél kedvezőbben fogadja.  Aztán adódott sok olyan feladat, 

amelyet maga a KGB nem, vagy csak túl nagy nehézségek árán végezhetett volna el. A KGB 

akár fedett, akár nyílt állományú embereit Amerikában, Nyugat-Európában rendkívül alaposan, 

szorosan figyelték, tehát nagyon nehézkesen izeghettek-mozoghattak. A Szovjetunió washingtoni 

nagykövetségének munkatársai éppúgy, mint az USA moszkvai követségi emberei − évtizedeken 
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át csak úgy közlekedhettek a rezidencia és lakásuk falain kívül, ha előre bejelentették: kivel, 

mikor, hol találkoznak, és ezt az elhárítás keményen ellenőrizte is. Nos, a „szövetséges” országok 

valamivel mégiscsak kevésbé ellenőrzött nyílt és fedett hírszerzői, elhárítói gyakran láthattak el 

olyan kiegészítő teendőket, amelyektől a szovjetek ódzkodtak. 

Akit a magyar hírszerzéstől tartós kihelyezésre Nyugatra terveztek küldeni, annak előbb nem 

kevesebb, mint egyéves, „szakszervezeti tanfolyamnak” becézett KGB-iskolára kellett mennie a 

Moszkva melletti Balassija településre – igaz, a KGB aztán mosolyogva leszámlázta a 

magyaroknak a tanfolyam összes költségét. A feladatok, az úgynevezett hír-igények nagy része is 

a Szovjetunióból jött, hiszen a Varsói Szerződésnek alapvetően egységes kívánalmai kellett, hogy 

legyenek. Aztán persze a mindenfajta szervezet önmozgása révén a szocialista kis országok 

hírszerzése és elhárítása fokozatosan kiküzdött magának némi saját, majdhogynem önálló irányt, 

vonalat, amelyen megerősödve szert tehetett többlet-megbecsülésre a béketábor nagyhatalmú 

KGB-s főnökeitől. Így lettek a keletnémetek előretolt bástya a nyugatnémetekkel szemben, a 

románok az ipari kémkedés élharcosai, a bolgárok a merényletek szakértői, a magyarok a Közel-

Kelet referensei.  

A KGB-tanácsadók és főtanácsadók jogot kaptak és formáltak arra, hogy mindent láthassanak, 

mindenbe beleszólhassanak. Az 1962-es átszervezés után ugyan már nem tanácsadóknak, hanem 

összekötőknek, később képviselőknek nevezték őket, és létszámuk is egyre csökkent – korábban 

minden osztályon működött egy-két szovjet tiszt is, 1972-től egyre kevesebb. A hetvenes évek 

végére a hírszerzésnél három, a kémelhárításon két, a belső elhárításon is két KGB-tiszt szolgált, 

valamint a csoportfőnökök (a III/I hírszerzés, a III/II kémelhárítás és a III/III belső elhárítás 

vezetője volt a három csoportfőnök, egyszersmind főcsoportfőnök-helyettesek) mellett ültek a 

KGB-képviselők, valamint a belügyminiszter mellett a négyfős főképviselet. Ennél persze jóval 

erősebb volt a jelenlét a katonáknál, mind a hírszerzés, mind az elhárítás terén.  

A „rogánizmusban” szenvedő mai politikusoknak is jó azonban tudni: mindeközben egészen a 

Varsói Szerződés megszűntéig érvényben volt a Szovjetunió Minisztertanácsának 1949. 

augusztus 2-ai határozata, amelynek szigorú betartását minden memoár és interjú megerősíti. 

Amely megtiltotta az ügynöki-felderítői, politikai és katonai hírszerző tevékenységet a népi 

demokratikus országokban és Kína – akkori kifejezéssel – felszabadított területein, s egyben 

utasítást adott a meglévő ügynöki hálózat felszámolására. Vagyis lehet dobálózni azzal, ki 

mindenki KGB-ügynök, de ilyen kizárólag 1989-90 utáni beszervezett lehet. S ez még akkor is 
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igaz, ha maga a KGB ezt a szabályt nem mindig tartotta be. A Mitrohin-iratok – az Angliába 

csempészett óriási mennyiségű KGB-dokumentum – tanúsága szerint a „Haladás-műveletnek” 

keresztelt akcióban a KGB emberei a hetvenes években beszivárogtak a kelet-európai 

reformerek, ellenzékiek soraiba is.  Magyarországra négy, Bulgáriába három, az NDK-ba hét,  

Jugoszláviába kilenc, Romániába tizenhárom, míg a legveszélyeztetettebbnek vélt 

Csehszlovákiába és Lengyelországba számtalan illegális ügynököt küldött. Másrészt a magyar 

vezetés az idő előrehaladtával Romániát nem tekintette baráti országnak.  

 

A hetvenes években a szolgálatokhoz is „begyűrűzött” az enyhülés, a fokozatos változás. Először 

a kiválasztás szempontjai módosultak. Kezdett háttérbe szorulni az addigi két fő megközelítés. 

Az, hogy a jelölt valakinek a fia, veje, unokaöccse vagy más protezsáltja, meg az, hogy „a 

legfontosabb, hogy jó elvtárs, politikailag megbízható legyen”, aki a szolgálatokhoz kerül. Egyre 

gyakrabban nem számított hátránynak, ha valaki értelmiségi családból származott, sőt, akkoriban 

kezdődött a jövő hírszerzőinek, elhárítóinak az egyetemisták közötti keresgélése. Más szóval 

egyre kevésbé volt kötelező megbízható munkáskádereket „kiemelni”, amint mondták, 

átvezényelni, meg odafigyelni arra is, hogy a kádergyerekeket kivéve majd’ mindenki 

proletárcsaládból érkezzen a szolgálatokhoz. Föl-fölvetődött, hogy ez mégiscsak intellektuális 

munka, szükséges is hát hozzá ilyen adottság, bárhonnan is jön az a fiatal. A nyolcvanas évek 

elejére-közepére a Céghez kerülőknek már csak 40-50 százaléka volt párttag. 

Hát még, amikor a magyar külpolitika elkezdett lavírozni. Ha a magyar diplomácia arra 

törekedett, hogy az országot egyre inkább elismerjék Nyugaton, ehhez cselekednie is kellett. 

Ahhoz viszont, hogy cselekedhessen, legelőbb ismeretekre volt szüksége: mit lehet, mit érdemes, 

mit szabad. A használható ismeretek megszerzése viszont minőségi munkát követelt, elsősorban a 

hírszerzésnél. Valamint engedményeket, főként a belső elhárítás terén. Tehát kevesebb 

„vasöklöt”, puhább, átgondoltabb, rafináltabb módszereket és eszközöket az ellenzékkel, a 

másként gondolkodókkal szemben.  

Igen ám, de a teljességgel szovjet irányítású kémszervezetnek a hetvenes évek közepétől egyre 

inkább át kellett hangolódnia, s a politikai vezetés számára a szovjetek felé jó érv volt a 

COCOM-törés feladata: hogy tudniillik ezért akarjuk fölfejleszteni a magyar hírszerzést. 

Valójában a Kádár-vezetés lassacskán aktívabb, a szovjetektől valamelyes eltávolodni igyekvő 

külpolitikájának, diplomáciájának több és megbízhatóbb saját információra volt szüksége.  
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Ami persze hol ment, hol nem. A reformista Fock Jenő és társainak leváltása például 1975-ben 

állítólag másfél óra alatt zajlott le. Délelőtt tízre hívtak össze 56 tisztet vegyesen a polgári és a 

katonai hírszerzéstől és az elhárítástól, kettesével kapták meg a feladatot. Pontban tíz órakor 

történt meg a parancs-kihirdetés, 11-re mindegyikük a célhelyre érkezett, s fél tizenkettőkor 28 

íróasztal mellett állt meg két-két tiszt, szó közepén letétették a tollat, és közölték az illetővel: le 

van váltva. Öt perc múlva pedig valamennyi íróasztalnál ott ült a kinevezett utód. S történt 

mindez − az emlékezők szerint − egy, a Szovjetunióban dolgozó magyar hírszerző tiszt azon 

jelentése alapján, miszerint a szovjetek nem tűrik tovább a gazdasági reform második hullámának 

előkészítését.  

Amint esetleges szovjet visszavágásként emlegették például az amerikai és angol sajtóban, 

ami történt ’86-ban. Nagy csinnadrattával fölavatták az első magyar chip-gyárat – a szovjet 

technológiát nyugati vezérlőkkel feltupírozva –, amely az országot a high tech első vonalába 

röpítette volna, beleértve az űrtechnikában, és a rakéta-irányításban fontos eszközök előállítását 

is. Az üzemet – éppen a csernobili katasztrófa időpontjában – maga a KGB-elnök is 

meglátogatta. Ám pár hónappal az avatást követően a gyár egésze porig égett, teljesen 

megsemmisült, az utolsó chipig elpusztult minden, megmaradtak a szovjetek a fejlesztés 

élharcosai, néha elképesztő eredményekkel. Előállítottak például olyan chipet, amit ha kicseréltek 

az ellenfél már működő valamilyen eszközének egy chipjével, ennek a szovjet kém-eszköznek az 

egyik fele átvette és teljesítette az eredeti chip addigi feladatait, miközben a másik fele 

egyidejűleg titokban föllőtte az éterbe – szovjet gazdáinak – az összes információt abból a 

ketyeréből, amelybe beépítették. 

A nyolcvanas években hovatovább kifejezetten ellentmondásba kerültek a szovjetekkel 

magyar hírszerzési, de főként elhárítási célok és feladatok. Magyarország külpolitikai 

vonalvezetésében a szavak és a tettek mindinkább elváltak, eltávolodtak egymástól, ténylegesen 

gyakran mást akart a magyar vezetés tenni és elérni, mint amit fennen hangoztatott. A magyar 

gazdaság nyitása a Nyugat felé, a világbanki tagság, az évi tízmilliós bejövő turista-forgalom 

felülbírálta a korábbi, szovjet típusú totális elhárítást, amit így a titok-centrumok védelme váltott 

föl. Olyan hírszerzési és elhárítási feladatok is jelentkeztek, amelyek éles ellentétben álltak a 

szovjet vezetés, a KGB törekvéseivel. A KGB például továbbra is erőltette volna a totális 

elhárítást, valamennyi, az országba belépő nyugati turista megfigyelését, szoros ellenőrzését, a 

devizára vágyó magyar politika viszont szerette volna minél inkább békén hagyni, nem 

 - 52 -  



háborgatni a pénzt hozó turistákat. A KGB-t a Nyugattal való üzletelésben alig érdekelte más, 

mint a haditechnika lehető legszélesebb kikémlelése, a magyar külkereskedelem viszont áruk, 

szolgáltatások, tőke után kutakodott. 

A „nyílt” érdekellentéttől függetlenül, a szolgálatok önmozgása egymagában is szült 

önállósodási törekvéseket. Valamelyest saját lábára állt a hírszerzés, hiába működött ugyanúgy a 

BM-en belül, és hiába irányították ugyanúgy a pártközpont Adminisztratív Osztályáról, mint a 

rendőrséget, a kémelhárítást és a belső elhárítást. Munkája azonban sokkal inkább tartozott a 

Külügyi Osztályhoz, ahol pedig megjelentek azok − Horn Gyula, Kovács László, Tabajdi Csaba 

és mások −, akik sok mindent másként láttak, és másként gondolkodtak arról, hogy miként lehet 

előre menni. Akik a hírszerzésen át is javítani igyekeztek a nyugati kapcsolatokat, s a Céget 

áttétként használták a politika befolyásolására is.  

A sokáig elsősorban ipari-technológiai kémkedést célzó beépülés például a Közel-Keleten 

végül olyan erős magyar pozíciókat eredményezett, hogy épeszű hírszerzés azokat soha nem adja 

föl. A magyar hírszerzés pár évtized alatt annyira beépült számos arab országban, hogy ott alig 

születhettek gazdasági − és politikai! − döntések anélkül, hogy azokról Magyarország előre ne 

tudott volna. Beleértve persze az Izraellel kapcsolatos információkat is. Előállt az a fura hadállás, 

hogy a magyaroknak közel olyan minőségű ügynökhálózata működött az arab világban, mint 

maguknak a szovjeteknek.  

Igen ám, de a hírszerzés központjában is, történetesen éppen a vezetői szinten, az ötödik 

emeleten ott üldögélt a KGB-főtanácsadó, meg a sima tanácsadó, egy-egy titkárnővel. Akiknek 

az ügynök-jelentésekbe sokáig szabad betekintésük volt. E jelentések fejlécén, úgynevezett 

előlapján szerepelt az úgynevezett hét pont: ki, kitől, mikor, hol, hogyan szerezte be az értesülést, 

ki erősítette meg, milyen hivatkozások vannak. Vagyis ki a hírszerzőtiszt; ki az ő forrása, és a 

forrása kitől kapott fülest, ahhoz kitől jutott; mi a megszerzés és mi a felterjesztés pontos 

időpontja; milyen körülmények között, milyen helyszínen zajlott az információ-csere; milyen 

csatornán át, vagy milyen más módon jutott a forrás, például az ügynök az értesüléshez; 

egybevág-e az információ mások híreivel, sikerült-e azt bárki kompetens személlyel, szervvel 

megerősíttetni; és e témakörben voltak-e már korábban értesüléseink, valamint várható-e, hogy 

lesznek továbbiak. Ez a hét pont volt a lelke az egésznek, ez tükrözte, hogy valójában 

mendemonda, pletyka szerepel a jelentésben, vagy megerősített, biztos információ.  
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A nyolcvanas évek közepén a magyar politika folyamataihoz igazodva, a hírszerzés főnökei 

kiadták az utasítást: a szovjet tanácsadók továbbra is megkapják a jelentéseket, de az előlap, a hét 

pont nélkül. Márpedig önmagában a szöveg értékelhetetlen. Ha kap az ember néhány oldalnyi 

jelentést, miszerint például XY arab ország különbékét készül kötni Izraellel, majd közeledni 

akar az USA-hoz, és sokkal több olajat szeretne eladni, annak árán is, hogy csökkennek az 

olajárak − az első látásra rettentően fontos, nagyjelentőségű értesülés. Igen, ha tudja: ezt a 

bazárban mondta a hamisított kölniket áruló analfabéta beduin, vagy a külügyminiszter első 

helyettese súgta meg a barátnőjének az ágyban.  

Márpedig a munkatársaknak − különösen az elemző tiszteknek −  1985-ben parancsba adták: 

ha jönnek a tanácsadók, és valamelyik jelentés forrására, hátterére, hét pontjára kérdeznek, akkor 

azt kell válaszolniuk: erre én nem felelhetek. Rém kínos helyzetek adódtak persze – kiváltképp 

amint a tanácsadó nem személyesen érkezett e kérdéssel, hanem gyönyörű fenekű titkárnőjét 

küldte puhatolózni –, de nem volt mese, az utasítást be kellett tartani.  

És mikor történt ez? 1985-ben! Nem később. 1985-ben. Fenemód fontos hangsúlyozni ezt, 

különösen azért, hogy a későbbi történéseket, folyamatokat jól érthesse, aki igazán akarja. Hiszen 

2004 elején is jelent meg a Népszabadság interjújában ilyen szöveg: A szocialista országok 

titkosszolgálatainak 1989 kora tavaszán fel kellett készülniük a változásra; ezzel kapcsolatosan 

több állambiztonsági forgatókönyv is készült a KGB és a Stasi egyeztetett parancsai szerint. 

Hadd idézzek egyet: „Befolyásos ügynököket használjanak fel a politikai pártokba való intenzív 

beszivárogtatás céljára. Kompromittálják legradikálisabb tagjaikat. Alakítsák ki annak feltételeit, 

hogy az állambiztonsági tisztek a polgári szolgálatban és a kiválasztott vállalatokban helyet 

szerezzenek maguknak.” Ezt a „reformgondolatot” valamennyi volt szocialista országban 

kihirdették egy-egy bizalmas belügyi parancsnoki értekezleten, Magyarországon is, 1989 nyarán 

és késő őszén. 

Nos, hát ilyen parancs valóban született a Magyar Népköztársaság Belügyminisztériumában. 

Ám abból egy szó sem igaz, hogy ez a KGB-vel és – pláne – a Stasival egyeztetett utasítás lett 

volna.  

A KGB-nek 1987-ben volt az utolsó fellángolása, akkor kísérelte meg még egyszer, hogy 

„rendet teremtsen” a szatellit-országokban, szorosabbra fogja a gyeplőt, s elérje, hogy mind a 

hírszerzésben, mind az elhárításban erősödjön az „összetartás”. Valamennyi szocialista ország 

hírszerzési és elhárítási főnökének kétévente esedékes tanácskozását akkor éppen az NDK-ban 

 - 54 -  



rendezték. Bogye János, a hírszerzés csoportfőnöke, és helyettese, Kocsis Kálmán ide már azzal 

az egyértelmű instrukcióval érkezett, hogy „nem nagyon kéne erőltetni ezt a dolgot”. Bogye 

elvtárs, a magyar delegáció vezetője olyan beszédet mondott el, amelyben hemzsegett ugyan a 

„proletár internacionalizmus”, „a szocialista béketábor felsőbbrendűsége”, meg „a nemzetközi 

imperializmus galád szervezkedése” − de egyértelműen és markánsan kiderült, hogy mi 

egyébként egyáltalán nem akarunk együttműködni a szovjetekkel, lengyelekkel és a többiekkel. 

Akkor már egyre gyöngült az együttműködés a keletnémetekkel, a bolgárokkal, a 

csehszlovákokkal is. A szovjetek még csak valahogy lenyelték, az NDK-sok berzenkedtek, 

dohogtak veszettül, éppen csak azt nem mondták, hogy árulók vagyunk. E mellett aztán ki is 

tartottak, a ’89-es eseményeket egyenesen úgy értékelték, Magyarország a fő felelőse annak, 

hogy ledőlt a berlini fal, s összeomlott a hős NDK. Korábban is sok ütközés volt a Stasi és a 

magyarok között, a kelet-németek folyamatosan gyanakodtak a magyarokra, és furtonfurt 

följelentettek minket a KGB-nél. Ahol szerencsére már az egyáltalán nem ortodox Andropov – 

Gorbacsov későbbi felfutásának előkészítője – volt a főnök, aki egykori budapesti nagykövetként 

talán valamelyest elfogult volt Magyarországgal szemben. És a személyes kapcsolatai is jók 

voltak, például a fián keresztül, aki az IMO-n – a KGB fedőegyetemén – Kocsis Kálmán 

tanulócsoport-társa és jó barátja volt. Utána pedig az a Krjucskov jött, aki elődjeihez képest 

igazán européer volt, a változások embere. 

’89 május elején járt Moszkvában, a Krjucskov vezette KGB-nél hivatalos magyar küldöttség, 

Horváth István belügyminiszter vezetésével. Pallagi Ferenc miniszterhelyettes, a III. 

főcsoportfőnökség feje ott elmondta: 1988 decemberében politikai bizottsági, majd kormány-

határozattal megszűnt az állambiztonság pártirányítása, és megindult a jogállamiság szellemében 

történő átalakítást célzó kidolgozó munka. A több fontos tartalmi változtatás koncepciója között, 

ennek részeként – szólt a tájékoztatás – szabályozzák a KGB-összekötők helyzetét is, a tartalmi 

együttműködés alaposan szűkül, formáit augusztusig szerződésben kell rögzíteni, az összekötők 

nem maradhatnak a BM, illetve a szolgálatok épületeiben. Mindez a magyar kormány már 

meghozott döntéseként hangzott el, s a KGB-főnökök vita nélkül tudomásul is vették. Mi több, 

elmondták, ők maguk is errefelé haladnak, a hivatalos rész után hosszasan faggatták a 

magyarokat a kivitelezés módjairól, az átállás részleteiről. Nemhogy az utasítgatás lehetősége, de 

még a legkisebb ellenállás sem vetődött föl, azon már rég túl voltak akkor a szovjet-magyar 
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kapcsolatok. A KGB-összekötők kiköltöztek a hírszerzéstől – a külső és a belső elhárítás 

épületeiben már rég nem voltak jelen –, áthurcolkodtak a követségükre.  

Zajlott olyan hivatalos tárgyalás a szovjet és a magyar hírszerzés vezetői között, amelyen a 

KGB-sek hír-igényeinek előterjesztésére Dercze István csoportfőnök-helyettes visszakérdezett: – 

És mi mikor kapunk cserébe Magyarország számára fontos információkat? – A szovjet elvtársak 

először köpni-nyelni nem tudtak, rohantak följelentést telefonálni Moszkvába, ám onnan azt 

felelték nekik: adjanak valamit, és ne követelőzzenek.  

’89-ben a KGB tett még egy halvány kísérletet az együttműködési megállapodás megújítására, 

ám Dercze ekkor is keményen válaszolt: – Várjuk meg a választásokat, és az új kormány majd 

eldönti, mire ad fölhatalmazást!   

A katonai elhárításnál is okozott zűröket az útkeresés. A szovjet összekötővel folytatott 

félhivatalos, inkább baráti beszélgetésen hangzott el ’89 májusában: – Tényleg rendszerváltás 

lesz, szét fog hullani a Szovjetunió, fel fog oszlani a Varsói Szerződés! 

– Vannak erre konkrét bizonyítékaid? – kérdezett vissza a továris. 

– Dehogy vannak, csak ezt érzem, látom, abból, ami zajlik. 

– Ugye tudod, hogy ezt nekem jelentenem kell? 

– Jelentsd! – legyintett látszólag nyugodtan a magyar katonai elhárító, pedig a szíve mélyén 

egy szemernyit sem volt nyugodt, s joggal. Nem több mint két nappal később Horváth István 

belügyminiszterhez megérkezett Krjucskov levele: követeli, hogy az elhárító tiszt kijelentéseit 

alátámasztó bizonyítékokat írásban közöljék. A tiszt 24 órát kapott a válasz megfogalmazására, 

amelyet átadtak a BM-ben akkor még itt üldögélő négyfős úgynevezett fő-összekötői csoportnak 

– és erről soha többé nem esett szó. 

 

Ugyanakkor, amint a magyar külpolitika egyre elismertebb lett Nyugaton, az ottani 

titkosszolgálatok is kezdtek puhábban, óvatosabban viszonyulni a magyarokhoz. Lazították az 

ellenőrzést, abbahagyták a rendszeres vegzatúrát. Eladdig, hogy kisebb-nagyobb szívességeket 

tettek egymásnak. A nyolcvanas évek első felében a nyugat-németek fölfigyeltek egy német 

állampolgár magyar kémre: éppen fotózott egy létesítményt, nem számítva arra, hogy az ott 

tébláboló kertészek valójában figyelők. „Feldolgozás alá vették” az illetőt: megismerték 

kapcsolatait, fölfedték informátorait, tudták, miként küldi haza a jelentéseit. S amikor már 

biztosak lehettek abban, hogy valamennyi kapcsolatát földerítették, szóltak az ottani magyar 
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hírszerzési rezidensnek − hivatalosan persze kereskedelmi, konzuli vagy sajtótitkárnak, aminek 

éppen nevezték −, hogy másnap házkutatást tartanak majd az illegális embernél, szeretnének nem 

találni semmit. A hírszerzés nagyfőnöke még aznap este hanyatt-homlok kirohant, az illetőt 

családjával együtt éjjel bepakolta a kocsijába, és diplomata útlevele védelmében hazahozta. A 

másnapi házkutatás csak a majdhogynem üres lakást forgathatta föl, kompromittáló anyagot már 

semmit nem talált – de legfőként futni hagyták a magyar kémet. És − magától értetődően − aztán 

a magyar elhárítás is tett ilyen gesztust nekik. Nem is csak németeknek.   

 

A III/I-es csoportfőnökség elvben évtizedeken át globális és totális hírszerzést folytatott, a 

gyakorlatban azonban volt jó néhány ország, amely teljesen kiesett a magyar érdeklődés köréből. 

Ilyen volt Kanada, Ausztrália − ide nem küldtek hírszerzőket, nem foglalkoztattak ügynököket, 

nem folytattak akciókat. Ám rengeteg olyan országban igen, amelyről azt gondolná bárki: ott 

aztán semmi keresnivalója nincs magyaroknak. Két értelmes oka ennek is volt. Az egyik, hogy 

rengeteg fontos értesülést sokkalta könnyebb megszerezni „peremvidékeken”, kevésbé jelentős 

országokban, ahol kevésbé vigyáznak, kisebb az ellenőrzés, gyöngébb az elhárítás − az USA-ra 

nézve is izgalmas NATO-információkat be lehetett szerezni a NATO-tag Portugáliából vagy 

Spanyolországból is. Mi több, az USA-ról rengeteg adat és ismeret megszerezhető mondjuk, az 

ausztráliai vagy a nicaraguai amerikai követségen is, ahová mégiscsak sokkal könnyebb beépülni, 

poloskát telepíteni, mint Washingtonban. A világ hírszerzőinek jelentős része hol Bécsben, hol 

Dél-Afrikában lófrál, és onnan vezetik „idegen zászlós akcióikat”. A másik ok prózaibb: oda is ki 

lehet helyezni jutalomból embereket, akik aztán ott hússzor annyit keresnek, mint itthon.  

 Totális elhárítást folytatott a III/III, a belső elhárítás is, csak éppen slamposan. Messze volt ez a 

Stasi 6 millió embert megfigyelő rendszerétől, a KGB vagy a Securitate jószerivel mindent és 

mindenkit ellenőrző gyakorlatától. Érdemben csupán párszáz ember volt a látókörünkben, 

közülük kétszázan lehettek azok, akiket állandó figyelésre érdemesítettünk. Volt egy hálózatunk és 

egy kapcsolatrendszerünk, amellyel a legfontosabb területeket átfogtuk, de többre nem futotta az 

erőnkből – szól Horváth József III/III-as nagyfőnök memoárja. Ugyanakkor kétségkívül jellemző, 

hogy a telefon-lehallgatás elrendeléséhez akkoriban nem miniszteri, főcsoportfőnöki vagy 

csoportfőnöki, hanem csupán osztályvezetői aláírás kellett. Ám lett légyen ez bármennyire is 

kevéssé jogállami, azt azért hozzá kell tenni: az akkori technika egyidejűleg mindösszesen 450 

telefon lehallgatását tette lehetővé. 
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Fönt, „a hegyen”, a hírszerzés központjában  

 

 

 

 

Érdekes meghívó érkezett Gábor postájával: a Biztonsági és Honvédelmi Kutatások Közhasznú 

Alapítvány, valamint a Pallas Páholy Baráti Kör meghívja Önt 2003. június 30-án, délután 17 

órára, a Pallas Páholy V. Alkotmány utca 15. szám alatti helyiségében tartandó beszélgetésre a 

titkosszolgálatokról. Meghívott előadóink: Czukor József, az Információs Hivatal főigazgatója, 

Jávor Endre nyugalmazott katonai attasé, valamint Hamar Ferenc, a Katonai Biztonsági Hivatal 

főigazgató-helyettese. 

Már fél ötkor ott kolbászolt az Alkotmány utcában, vagy harmincöt fokban, és azon tűnődött, 

miket érdemes és lehet kérdezni a főkémtől. – Nyilván semmit, úgysem mond semmi érdekeset, 

de megismerni nem árt a pofát.  

Persze tele volt a Pallas Páholy amúgy sem túl tágas pinceterme, hiába volt már szabadság-

időszak, valamint döglesztő hőség, ez a kémvilág sokakat felcsigáz, szívesen eljönnek ilyen 

fecsejre. Gábor többeket ismert a megjelentek közül, körbeköszöngetett mindenkinek. Kezet 

csókolt az alapítvány titkárának, kedves középkorú hölgynek, de hiába kérdezgette, mivel 

foglalkozik ez a szervezet, nem sokat tudott meg. Megérkezett Czukor József – jó negyvenes, 

testes, elegáns pasas, a fullasztó melegben is sötét öltönyben, fehér ingben, nyakkendőben, hiába, 

a diplomácia megedzi az embert. Amint megpillantotta Gábort, villant egyet a szeme, felismerte 

az újságírót. Oda is jött hozzá, kezet nyújtott, bemutatkozott, és azonnal tegezőre vette a figurát: 

– Téged valóban érdekel ez a téma? – Gábor rápislantott az órájára, s látva, azonnal kezdeni 

akarnak majd, nem kérdezett rá, mit jelent a „valóban”. Jól tette, az alapítvány titkára csakugyan 

máris köszöntött mindenkit, bemutatta az előadókat, s át is adta a szót nekik.  

Gábor volt olyan illemtudó, vagy inkább realista, hogy diktafonját a kocsiban hagyta, csak 

papírt és tollat vitt magával, jegyzetelni. Hát… nemigen volt mit. Czukor József főigazgató 

rögtön tisztázta: – Elmondom legelőbb, miről nem fogok beszélni. Egyrészt arról, mit tesz, mivel 

foglalkozik ma a magyar hírszerzés, másrészt arról, hogyan látja a hírszerzés a jövőt. Noha a jó 

hírszerzés mindig számbavehető prognózisokat készít a vezetésnek.  
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Gábornak megállt a toll a kezében. Ha erről a két dologról nem beszél, akkor miről igen? 

Czukor ezek után hosszas nemzetközi politikai elemzésbe bocsátkozott. Kifejtette, soha nem volt 

ilyen gyors a világpolitikai átalakulás, amelynek során végül az USA vált az egyetlen globális 

hatalommá. Bármilyen azonban a nemzetközi környezet, Magyarországot nem fenyegeti 

semmilyen közvetlen, sem közvetett veszély. Ugyanakkor persze „mozognak” a magyar 

külpolitika prioritásai is. A hírszerzés pedig elsősorban regionális feladatokat lát el, valamint 

részt vesz a nemzetközi terrorizmus elleni küzdelemben.  

És ennyi. A következő felkért előadó gépelt papírról fölolvasta mondandóját, ezt még 25 

fokban sem bírja ki fehér ember elalvás nélkül, 35-ben viszont teljes képtelenség odafigyelni. 

Gábornak volt hát módja eltöprengeni a hallottakon. Ha továbbgondolom, az, hogy megmaradt a 

regionalitás, azt jelentheti, hogy Románián, Szlovákián és Ukrajnán kívül keményen dolgoznak a 

fiúk a bosnyák-horvát-szerb-szlovén-jugoszláv vonalon, valamint beleférhet, hogy nem adták föl 

hagyományosan jó pozícióikat a Közel-Keleten. Utóbbi ráadásul valamelyes hozzájárulhat a 

terrorizmus elleni harchoz is, hiszen a fél világ görcsösen próbál kimutatni kapcsolatot arab 

országok és a terrorizmus között. Hát… ez nem sok újdonság. 

A katonai elhárítós főnök még elbüszkélkedett: az iraki háború idején képesek voltunk 

határozottan kijelenteni a vezetésnek, beleértve a parlamenti bizottságokat is, hogy a háborúnak 

nem lesz olyan következménye, amely Magyarországot érintené, például terror-támadás 

formájában. Ez pedig hatalmas felelősség volt. Jó, rendben.  

A hallgatóság kérdései és az azokra adott válaszok zömmel éppen olyan érdektelenekre és 

semmitmondókra sikeredtek, mint a bevezető előadások, végül az a csacska eredmény született, 

hogy jóllehet, tartatott félig nyilvános traccs-parti a titkosszolgálatok mai működéséről, 

mindazonáltal dögunalmas délutánt tölthetett el vagy ötven ember.  

Míg oszladozott az értelmiségi közönség, Gábor „társasági életet élt”, valójában Czukort 

tartotta szemmel.  Jobb az ilyet riporterként lesből, civil tanúk nélkül megkörnyékezni.  Követte, 

amint a hírszerző főnök befejezte az udvarias csevegést, elköszönt mindenkitől, és távozott 

kísérőjével, egy valamivel fiatalabb, magas, vékony, szintén hoch elegáns úrral. Pár 

másodperccel utánuk lépett ki a klubból, látta még, amint az Alkotmány utcából befordulnak az 

első sarkon jobbra. Kicsit kivárt, majd utánuk sietett. – Nem kocsival vagytok? Szívesen 

elviszlek titeket bárhová! – kamuzott, jobb ötlete hirtelen nem lévén, csak hogy megállítsa őket; 
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komolyan eszébe sem jutott, hogy a hírszerzés első számú vezetője majd felül a hatos villamosra, 

és hazadöcög. 

– Köszönjük szépen, jön értünk az autó – felelt mosolyogva, de minden lenéző él nélkül 

Czukor. Látszott rajta: érti, nem pusztán az udvariasság hozta rá az újságírót; meg is állt, és várta, 

mi következik. Bemutatta Hellebrandt nevű kísérőjét. Gábor pedig nem mutatta, hogy ismeri a 

nevét. 

– Mondd, tényleg csak ennyit lehet ma elmondani a hírszerzés munkájáról? – kezdett hát nem 

túl udvariasan. 

– Hát, sokkal többet nem. Gondolom, te se jutottál sokkal többre az eddigi vizsgálódásaid 

során – Czukor nem állta meg, jelezte értesültségét, de mosolygott. Az újságíró viszont nem volt 

annyira illemtudó úriember, hogy ne kérdezzen tüstént vissza: 

– Mire gondolsz? Milyen vizsgálódásra?  

– Úgy tudom, könyvet készülsz írni a szolgálatokról – felelte a kémfőnök könnyedén.  

 

 

*     *     * 

 

 

Gábor ugyanis hónapokkal korábban kétszer beszélt a titkosszolgálatokat irányító politikai 

államtitkárral, Tóth Andrással. Első alkalommal személyesen találkoztak, s ő előadta, hogy a 

szolgálatokról akar írni. – Kétféle könyv készülhet ebből – jelentette be kissé ultimátumszerűen – 

olyan, amit ti akartok, és támogattok, vagy olyan, amit nem. Azzal persze tisztában vagyok, hogy 

az elsőnek bizonyos ára van.  

Vagyis rögtön az államtitkár tudomására hozta: ő akkor is megírja, ha semmi segítséget nem 

kap. Majd hosszan erőltette például a Nyírfa-témát, amitől szocialista politikust éppenséggel nem 

önt el a lelkesedés; mesélt arról, mire jutott eddig két, szintén a jelenlegi kormánynak kellemetlen 

skandalum ügyében; ejtett néhány jó szót Földi Lászlóról, akit MSZP-színekben hivatalból utálni 

kell és így tovább – feltételezte, így veheti el a legkönnyebben az államtitkár kedvét az 

együttműködéstől. Igyekezett elijeszteni vállalkozásától Tóthot; miközben látszólag kérte a 

segítségét, valójában mindent megtett, hogy semmi kedve ne legyen támogatni munkáját. Tóth 
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András kért két hetet a válaszadásra, majd telefonon közölte: Gábor azt tesz, azt ír, amit akar, ők 

semmilyen könyvet nem segítenek. 

Nagy kő esett le az újságíró szívéről. Úgy érezte, szakmai kötelessége lefutni ezt a kört, 

felajánlani az együttműködést az államtitkárnak; de rettegett attól, mitévő lesz, miként bújik ki az 

alól, ha igenlő választ kap.  Módfelett csekély esélyt adott erre, már ismerte a szolgálatoknál 

egyeduralkodó szemléletet: – Az a jó, ha rólunk senki nem ír, nem beszél. Az eredményeinkről 

nem szólhatunk, a hibáinkra viszont nyomban lecsapnak, világgá kürtölik. Tehát ha rólunk írnak, 

az mindig rossz – mondogatják a titkosszolgák, addig-addig, míg maguk is elhiszik. 

Gábor egyébként egyáltalán nem osztotta ezt az elég általános hazai nézetet. Amikor a fél 

világ sajtója csak úgy zúg-zeng a különböző titkosszolgálati ügyektől, egyre reménytelenebb 

erőltetni a sajtó elől bujkálást. Főként, mert a nyilvánosság mégiscsak a szolgálatok fölötti 

kontroll egyik lehetséges eszköze, elvileg jelent valamelyes „felügyeletet”, hogy a sajtó előbb-

utóbb a dolgok valamilyen hányadáról – hogy kisebb vagy nagyobb részéről, azt csak a Cég tudja 

– úgyis tudomást szerez, és megírja. Ám Magyarországon ahhoz még sok-sok évnek kell eltelnie, 

hogy a politikusok istenigazából megtanulják: sem kormányon, sem ellenzékben nem mindig és 

nem mindenben irányíthatják-navigálhatják a sajtót, s jobban járnak, ha megpróbálnak 

együttműködni vele, meg a mögötte álló tőkével és információs piaccal.  

Azért félt Tóth András esetleges pozitív válaszától, mert kézenfekvő volt, hogy azért túl nagy 

árat kellene fizetnie, akkorát, amekkorát semmiképp sem akart. Ha az államtitkár enged számára 

szabad utat, hogy bárki ma aktív hírszerzővel, elhárítóssal beszéljen, néhány olyan helyre 

bejusson, ahol érdemi tevékenység folyik, akkor viszonzásként cenzúrázni akar. No, nem 

neveznék ilyen durván, de a lényeg ez lenne. És neki nem lenne más választása, mint belemenni 

az alkuba, olyan kompromisszumnak hívott elvtelen engedménybe, netán az ő szemében 

gerinctelen akciókba, amelyekre nem hajlandó. Mi több, úgy megvezetik, fölhasználják erre-arra, 

hogy ő maga nem is tudja, mit szolgál – netán olyat, amit nem szeretne. Rossz példát eleget látott 

már a magyar sajtóban is. Arról nem is szólva, hogy lehetséges interjúalanyai milyen jellegű 

fenntartásokkal fogadják, ha államtitkári ajánlással keresi fel őket. 

De hát elérte célját, az államtitkár elzárkózott, megmaradhatott eredeti elképzelésénél: 

segítséget ugyan nem kap a hivatalban lévő vezetéstől, de legalább nem kell közlés előtt 

bemutatnia, amit ír. Lehet, hogy így kevesebbre jut, de az biztosan vállalhatóbb.  
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*     *     * 

 

 

Most viszont, Czukor Józseffel trécselve a forróságot okádó aszfalton, meglepte, hogy a főnök 

milyen könnyedén említi a könyvet, pedig még sosem találkoztak, nem beszéltek egymással. Jó, 

Tóth András természetesen „diskurált” a szolgálatok vezetőivel a látogatásáról, de az mégis 

furcsa, hogy erre nyíltan célozhat Czukor. Igaz, az meg ügyetlenség lenne, ha leplezni próbálná, 

hogy tud róla. Gábor folytatta nyomulását:  

 – Az egy dolog, hogy Tóth András mit hogyan kezel. Én azért szívesen kérdem meg tőled: 

beszélgethetünk mi valamikor? 

– Velem? – lepődött meg Czukor; persze, ha visszakérdez az ember, nyer valamicske időt, 

végiggondolhatja, mitévő legyen.  

– Veled, igen. Végül is, ha eljöttél ilyen nyilvános csevejre a Pallasba, ezt folytathatnánk 

kettesben is. 

– Igen… voltaképpen… miért ne? Igen, szívesen leülök veled beszélgetni. Nem szabad 

teljesen elzárkóznunk a nyilvánosság elöl. Ezért vállaltam el ezt a mait is... Igen, semmi 

akadálya. Parancsolj! – nyújtotta át a névjegykártyáját –, hívj föl, megbeszéljük az időpontot, és 

gyere föl. 

– Mármint a hegyre? – az újságíró többektől hallotta már a hírszerzés Budakeszi úti központját 

csak így emlegetni: „a hegyen”, ezt fitogtatta, de Czukor csak szótlanul mosolygott a tüntető 

bennfentességen. – Köszönöm szépen, élni fogok vele. 

Gábor elérte, amit akart, megkegyelmezett a hírszerzőknek, ne álldigáljanak tovább a negyven 

fokos hőségben. Udvariasan, a hagyományos semmitmondások kíséretében elköszöntek 

egymástól. 

Várt két hetet, és hívta Czukort. A titkárnő a szokásos – Tessék várni, megnézem, bent van-e! 

– kör után kapcsolta, ám egyelőre volt jogos kibúvója: – Most jönnek haza értekezletekre a 

nagykövetek, utána a mi vezetőink is, aztán én megyek szabadságra. Nem lesz késő, ha augusztus 

végén találkozunk? 

– Ugyan, dehogy, nem ég ez a körmünkre, bármikor jó, amikor szakíthatsz rám időt – 

nyájaskodott az újságíró.  
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– Jó, akkor hadd kérjem ezt, most tényleg eléggé nagy itt a rumli. Én jelentkezem augusztus 

végén, és megállapodunk az időpontban. 

– Köszönöm szépen, és jó nyaralást! 

Gábor beírta a kézi számítógépébe augusztus utolsó hetére, hogy hívja Czukort. Ismerte az 

általános állami vezetői magatartást: ígérni nem nagy ügy. Ám kellemes meglepetés érte, nem a 

szokványos menetrend szerint zajlottak az események. Augusztusban Czukor titkárnője hívta őt, 

és nekiláttak időpontot egyeztetni. Kiderült: főnöke alaposan foglalt, nem egyszerű megtalálni a 

mindkettejüknek megfelelő beütemezést.   

Szeptember elején Gábor nekivágott a Budakeszi útnak.   

 

 

*     *     * 

 

 

A telefonkönyvben, valamint az Internetes honlapon az Információs Hivatal címét ma így adják 

meg: 1539 Budapest, Pf. 600. Találjon oda az a rohadt kém, ahogy tud!  

Valaha régen, egészen 1980-ig a hírszerzés központja a belvárosban, az Akadémia utcában 

volt, abban az épületben, amelyben annak előtte a Rákosi-féle pártközpont működött; akkor azon 

a házfalon így szólt a cégtábla: PIACEGYEZTETŐ IRODA – na, az volt a hírszerzés. A közeli 

postahivatalban például sokáig nem értették, hogy szeptember 29-én a Piacegyeztető Iroda 

munkatársai miért nem hozzák el soha a napi postát. Az volt ugyanis a fegyveres erők napja, 

amikor a futároknak is szabadnap jár. Igaz, azt már korábban is furcsállották, hogy a levelekért, 

újságokért érkező kézbesítők oldalán hatalmas stukker lógott.  

Hasonló elmés nevet írtak ki például a figyelők, a kukkosok egykori, a Tüzér utca és a 

Lőportár utca sarkán álló székhelyük falára: GSZSZV, azaz Gépjármű Szerviz-fejlesztő és 

Szolgáltató Vállalat, amivel azt óhajtották leplezni, hogy oly sok autó mászkál ki-be. Ám a 

kémelhárítás egyik épületénél, a Nádor utcában – ahol ma a cégbíróság működik – egyszerűbben 

oldották meg a dolgot: nem volt semmilyen cégtábla, nem írtak ki semmit, ugyanúgy, mint a 

Mókus utcai hírszerző iskolán, az úgynevezett műszaki tanfolyamok helyszínén. 

Igaz, a titkosság tisztelete ilyen slendrián országban, mint a miénk, nem sűrűn gyakorolt 

erény. Amikor a Budakeszi úton közlekedő buszon még üldögélt kis kuckójában kalauz, az Irén 
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utcai megálló előtt gyakorta hol így rikkantotta el magát: – Kémiskola megálló! –, hol meg úgy: – 

Irén utca, kémtanoncok leszállás! –, míg meg nem kérték, hagyná ezt tán abba, mielőtt véletlenül 

megütné a bokáját. Itt működött ugyanis az Idegennyelvi Főiskola, amely valóban a hírszerzés 

kiképző-központja volt. 

A titkosság magyar válfaját híven tükröző másik történet még az Akadémia utcából való. 

Nyári kánikulában egy ajtónyitás huzata kirepített a tárva nyitott ablakon néhány gépelt papírt, s 

odalentről az utcaseprő így kurjantott föl: – Kém urak, itt szállnak a kémjelentéseik! – Arról nem 

szól a fáma, az illetőnek módjában állt-e még sokáig söprögetni.  

Azért nagydobra ma sem verik, mi hol van. A Szakszolgálat rózsadombi soképületes 

központjának egyik, Tövis utcai bejáratán semmilyen tábla nincs, a másik, Törökvész útin 

úgyszintén, a harmadik, a Rózsakerttel szemköztin pedig a magyarhonban szokásos sárgaréz 

táblán ennyi a felirat: Gábor Áron utca 65. S hogy a logika kissé bicegős, azt mi sem bizonyítja 

jobban, mint hogy ugyanakkor a Hűvösvölgyi út 143-on ott virít a címeres, fehér ellipszis alakú 

tábla: Nemzetbiztonsági Szakszolgálat.  

A hírszerzés székháza esetében pedig, aki pontosan tudja, hová tart – Budakeszi út 85-87. –, 

az, ugye, az autójából követi a házszámokat. Nos, amint halad az ember fia kifelé, már majdnem 

Budakeszire, a Vadasparkhoz érve, szépen sorjáznak is a Tűzoltóság, a másik, páros oldalon a 

Lauder iskola, eminnen a Budai Központi Bíróság, a Filmarchívum, jön a 79, 81, 83, majd jobbra 

le kis utca, jobb szélén böhöm, behajtani tilos táblával. A sarkon parányi – a szokásos utcanév-

táblának talán harmada – táblácska, majd’ ugyanolyan, mint a többi, csak kisebb és más 

betűtípussal készült: Budakeszi út, alatta pedig, mintha azt jelezné, ettől a saroktól a következőig 

mely számú házak lesznek találhatók: 85-87. Magyarán: a Budakeszi útról nyíló lejtős kis 

utcácskának a neve: Budakeszi út 85-87. Na jó, ez azért még nem a konspiráció legmagasabb 

foka, viszont a nyitottságnak sem meggyőző jele. Bár, igaz, azt sem könnyű megmagyarázni, 

miért lenne fontos, hogy a hírszerzés központja oly roppant nyitott legyen az egész világ felé. 

 

A legfeljebb ötven méteres kis utcácska és az egész hely meseszép, két oldalán gyönyörű erdő – 

és persze sorompó. Az állítja meg a tájban gyönyörködve érkezőt. Nem egy: kettő egymás után. 

Az elsőnek mindkét oldalán őrbódé, tüstént meg is jelent a biztonsági ember. Civilben, de oldalán 

mordály méretű stukkerral. Gábor bemondta a nevét, és hogy a főigazgató úr várja. – Kis 
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türelmet kérek! – felelte az őr, bement a kis házba, telefonált, majd hozott egy Vendég feliratú 

kitűzőt, valamint az autó szélvédője elé helyezendő parkoló-kártyát.  

– Ezzel nem is kell fizetni? Mert akkor mindig ide jövök majd parkolni! – kedélyeskedett 

Gábor, de halvány mosolyt sem váltott ki. Fölnyílt a sorompó, ám öt méterrel arrébb leeresztve 

várt a második, mögötte a földbe szerelt, de jól látható, szükség esetén függőlegesen fölcsapódó 

fémszerkezettel. Eltelt legalább fél perc, mire a másik sorompó is fölemelkedett – eközben vajon 

mi történhetett?  

Lassan elindult. A kapuval szemközt gyönyörű, legalább kétszáz éves, templomhoz hasonló 

épület emelkedett, kis és nagy tornyokkal, csodálatos kupolával, terméskőből és hatalmas tölgyfa 

ajtókkal, ablakokkal. Az egész terület egyházi ingatlan volt valaha, ez a csodálatos templom erre 

emlékeztet, de ma már az orvosi rendelő működik benne, valamint az őrszolgálatot ellátók 

pihenőhelye. Ettől jobbra építkezés folyt, tekintélyes új épület készült, még nem volt teljesen 

szerkezet-kész. Az út balra vitt, rengeteg parkoló autó között, egészen a sokemeletes szocreál 

főépületig. Amelynek tetején akkora az antenna-erdő, hogy a naphegyi MTI székház összes 

tányérja-rúdja kismiska ehhez képest. 

A bejáratnál újabb biztonsági ember várta, megmutatta, hova parkoljon, és bekísérte a portára. 

Ahol ketten fogadták, a megszokott pittyegő fémdetektoros kapuval. A kulcsok, szemüveg, 

cigarettatárca, öngyújtó, telefon, aprópénz és toll mellé még a rágógumit is kipakolta a zsebéből, 

néha annak a sztaniolpapírja is megbizsergeti ezeket a ketyeréket. Az egyik őr kinyitott a falon 

egy kis szekrénykét: – A telefont kikapcsolva ide kérem szépen! – lepte meg az újságírót, aki 

nem tudta, hogy az itt dolgozó kémek és hírszerzők sem vihetik be a mobiljukat. Az őr pirinyó 

kulccsal bezárta a kisszekrényt, és Gábor kezébe nyomta a kulcsot, bilikék műanyag lógattyúval 

– ilyesmi honos az uszodákban is. A táskáján közben elvégezték az EKG-t, CT-t, mellkas-

röntgent: – Két diktafon és egy számítógép? – kérdezte a másik silbak, jóváhagyón bólintott a 

megerősítésre. 

Gábor megkönnyebbülve látta, hogy a fémdetektor után nincs már akadály. Hallott róla, hogy 

a régebbi beléptető rendszer beengedő két kapuszárnya gyakran olyan erővel csapódott össze, 

hogy ha az ember nem igyekezett eléggé, jobb esetben csak pár napra járásképtelen, pechesebb 

változatban – ha nem oldalról, hanem szemből találta el a biztonsági kapu – esetleg impotens lett.  

Szabadalmazott here-verő rendszernek becézték.  
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Akkor még úgy működött a beléptetési rendszer, hogy mindenkinek volt egy borzasztóan 

titkos száma, azt beütötte, és a gép beengedte. Volt azonban mindenkinek egy még sokkal 

titkosabb ál-száma is, azt arra adták, ha például pisztollyal valaki arra kényszeríti, hogy bejöjjön, 

beüti az ál-számot, és akkor az ügyelet rögvest pattan, és elfogja a gazembert. Azt nem 

részletezték, hogy pisztollyal a hátában miként jut el az illető a kaputól vagy száz méterre lévő 

főépületig, amiként azt sem, hogy ha megérkezik a fölmentő sereg, mi történik azzal, akit ott 

stukkerrel tartanak sakkban.  Azt fogva tartója nyilván lelövi.  Aki pedig elfelejtette a számát, 

például szabadságról visszatérve, avval üvöltözött az ügyelet: ők nem azért vannak ott, hogy 

közöljék a számát. Ráadásul a beléptető kártyák hol működtek, hol nem, valahogy úgy kellett 

bánni velük, mint az extra finom golyóstollal, nem egészen benyomni, csak majdnem, aztán 

kihúzni. Ez a többségnek nemigen sikerült, rendszerint többen ügyetlenkedtek vele, mint ahányan 

bejutottak. Mindazonáltal egészen addig idegesített mindenkit ez a minden téren elfuserált 

beléptető rendszer, amíg a frissen kinevezett Kocsis Kálmán főigazgatónak ki nem írta a 

kártyájára: „A kártya ismeretlen, használója nem léphet be!” Kocsis átugrotta az elektronikus 

kaput, berontott az ügyeletre, és kiadta az utasítást: – Holnapra leszerelni ezt az egész 

hóbelevancot! 

Most viszont már simán be lehetett jutni. A fiatalember, aki Gábort bekísérte a kapun, intett, 

indulhatnak a széles folyosón. Az újságíró azonban a második lépés után megtorpant. A jobb 

oldali falon élethű domborművet látott: felhajtott gallérú férfi lobogó szélben óvakodik valahová. 

– Ez meg ki? – fordult kísérőjéhez. 

– Az ismeretlen hírszerző szobra – felelte a férfi. Nem szobor, relief, dombormű – javította ki 

Gábor gondolatban, de nem tette szóvá, inkább próbálkozott: 

– De hát ez biztosan konkrétan valakiről készült! Nem? Mi csak így ismerjük, kérdezze meg a 

főigazgató urat, lehet, hogy ő többet tud. – Gábor csak magában latolgatta: vajon valóban nem 

tudja a fiatalember, hogy kiről készült, avagy csupán példásan fegyelmezett?  

Modern liftbe léptek, fölsuhantak az ötödik emeletre. Rögtön a lifttel szembeni ajtón fogadta a 

kis réztábla: Főigazgató. A szokásos kép tárult föl: két titkárnő, komputerek, nyomtatók, 

telefonok. Udvarias fogadtatás, bekísérés a tárgyalóba, mondván, főigazgató úr rögtön végez a 

telefonnal, és jön. Bőr ülőgarnitúra tíz személyre, dohányzóasztal, és az ablakokból káprázatos 

panoráma – egész Buda az ember lábai előtt hever. Gábor tüstént el is húzta a függönyt, és 

gyönyörködött. Az idősebbik titkárnő azonban, amint visszaérkezett a kávéval, visszahúzta a 
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függönyt a helyére. – Vajon csak rendmániás, vagy ez is biztonsági előírás? – tűnődött kicsit 

Gábor, de ahogy kiment a titkárnő, újra félrehúzta a függönyt, hogy zavartalanul legeltethesse 

tekintetét a lélegzetelállító kilátáson.  

 

Valóban hamar érkezett meg a főigazgató, dr. Czukor József. Gábor felkészült belőle. 1958-ban 

született, tehát 45 éves, nős, két gyerek atyja. ’82-ben Szegeden szerzett doktorátust a jogi 

diplomával, s első munkahelye a Belügyminisztérium lett, ott is a III/I-es csoportfőnökség, vagyis 

a hírszerzés. ’86-ban kihelyezték diplomata-gyakornoknak a bécsi nagykövetségre, majd vissza a 

BM-be, újabb két évre. A lehető legjobbkor, 1988-ban mehetett ki megint külszolgálatra, 

kimaradt a rendszerváltás körüli hercehurcából. Állítólag Kocsis Kálmán, akkori helyettes főnök 

tudatosan helyezte ki néhányukat, hogy ne legyenek itthon, amíg tart a nagy politikai ramazúri, 

maradjanak szüzek, s lehessenek majd vezetők. Czukor öt éven át volt a bonni magyar 

nagykövetség tanácsosa, a politikai osztály vezetője. ’93-ban jött haza, s az akkor már működő 

Információs Hivatal értékelő főosztályának vezetője lett. Egyesek szerint megsértődött, amikor 

nem őt, hanem Rózsa Sándort nevezték ki információs igazgatónak, s ezért visszament a 

Külügybe, diplomatának, újra Bonnba, majd Berlinbe, rendkívüli követi és meghatalmazott 

miniszteri rangban a követség helyettes vezetője volt. Főnöke, a nagykövet az a Balázs Péter volt, 

aki a 2002-es választások után, a Medgyessy-kormányban a Külügy integrációs 

államtitkárságának lett a vezetője, s tán ő hozta képbe újra Czukort. Így nevezték ki az MSZP-

kormány megalakulása után a hírszerzés főigazgatójának, 2003-ban vezérőrnagynak is.  

  

Az 1999-es átszervezés óta stabil szervezeti felépítést vett át. Hozzá közvetlenül csak a személy- 

és munkaügyi főosztály tartozik, az összes többi részleget a főigazgató-helyettesen keresztül 

irányítja. Van Műveleti I. és Műveleti II. Igazgatóság, Értékelő és Tájékoztató Igazgatóság, 

Technikai Hírszerző Igazgatóság, Adminisztratív és Gazdálkodási Igazgatóság, valamint 

titkárság. A hivatalban a titkos információgyűjtésen hírszerző tisztek, a hírszerzéshez kötődő 

adminisztratív feladatokon zászlósok, és az alaptevékenységhez nem szorosan kapcsolódó 

feladatokon közalkalmazottak dolgoznak. Valamivel kevesebben, mint 750-en, a sofőrökkel, 

titkárnőkkel együtt, de persze a hálózati személyek nélkül – azok létszámáról természetesen soha 

nem kapunk tájékoztatást –, viszont a külföldi kihelyezésen fedett munkahelyen, rendszerint a 

követségeken lévőkkel együtt. Czukor József úgy fogalmaz: az állomány kétharmada vagy nem 
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dolgozott itt ’90 előtt, vagy ha igen – néhány tucat a kétharmadon belül – akkor azok a ’87-89-es 

években kerültek ide. 1990 és 94 között 400-an távoztak a hírszerzéstől – ki önként, ki nem. A 

hírszerző tisztek egynegyede 30 éven aluli, 16 százaléknak van két, 1,6 százaléknak három 

diplomája, 3 százalékuknak tudományos fokozata is.  

Gábor még a felkészülés hónapjaiban lehívta az Interneten a hivatal költségvetési adatait. 

Látta, hogy a 2003-as évben összesen 7 548 500 000.-, vagyis hét és fél milliárd forintot kapott a 

hírszerzés az államtól, pontosabban az adófizetőktől. Ebből durván 3 milliárd ment személyi 

juttatásokra, majd’ 1 milliárd ezek közterheire, közel 3 milliárd úgynevezett dologi kiadásokra, 

112 millió egyéb működési célú támogatásokra, kiadásokra. Beruházásra közel 500 milliót 

fordíthattak, felújításra 78, lakástámogatásra 12 milliót. Hogy az egyes költségvetési sorok mi 

mindent tartalmaznak, az már viszont államtitok, mivel ott következnének a „beszédes számok”, 

az ellenérdekelt titkosszolgálatok számára kezelhető adatok. Így ebben a 3 milliárdos „dologi 

kiadások” nevű sorban együtt szerepel a tintapatron-, WC-kefe- vagy gemkapocs-vásárlás és a 

külföldi ügynökökkel lebonyolított találkozók, a különféle akciók költségeivel. Az ügynököknek, 

alkalmi adatszolgáltatóknak és más titkosan együttműködő személyeknek kifizetett összegek után 

pedig a hivatal befizet az APEH-nek 20 % forrásadót, így azt nem kell bevallani, és az adóalapba 

beszámítani. 

Egyúttal belekukkantott a szervezeti keretekbe is. Láthatta, a Miniszterelnöki Hivatalon belül 

működik egy Nemzetbiztonsági Iroda, amelynek vezetője Mórocz László, közigazgatási 

államtitkári besorolásban, fölötte a politikai államtitkár Tóth András, a miniszter pedig Kiss 

Péter. Ezen az irodán részben köztisztviselők dolgoznak, ez az állandó munkahelyük, részben 

pedig a titkosszolgálatoktól „berendelt” hivatásos állományúak, három főosztályon. Az első a 

tanácsadó és információs, amely az egyes szolgálatok feladatainak meghatározásában és a 

végrehajtás figyelemmel kísérésében segíti a minisztert és az államtitkárt, tájékoztatókat, 

összefoglaló elemzéseket készít a kormány tagjai számára, valamint gondoskodik az 

országgyűlés nemzetbiztonsági bizottságának tájékoztatásáról, végzi a nemzetbiztonsági 

ellenőrzésekkel összefüggő adminisztrációs és koordinációs feladatokat is. A második főosztály a 

jogi és közigazgatási, ez jogszabályok előkészítésében vesz részt, és foglalkozik a hivatásos 

szolgálati jogviszony dolgaival. A harmadik pedig a költségvetési, igazgatási és informatikai 

főosztály, amelynek hatáskörébe tartoznak a pénzügyek, adatszolgáltatások, illetve a 
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humánpolitika, oktatás, protokoll és informatika, továbbá a titkos ügykezelés. Működik 

felügyeleti és ellenőrzési önálló osztály is.  

Gábor ekkor találkozott azzal a számára meglepő ténnyel is, hogy létezik Magyarországon egy 

Nemzeti Biztonsági Felügyelet nevű szervezet is. Eleddig soha nem hallott erről. 1999 januárja 

óta működik, akkor a nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító tárca nélküli miniszter, ma a 

kancelláriaminiszter irányításával. Nem titkosszolgálat ez, hanem olyan, hatósági feladatokat 

ellátó szervezet, amely a minősített NATO-információk biztonságát garantálja a katonai és 

polgári hivatalokban és egységeiknél, itthon és külföldön. Létrehozatala az ország NATO-

csatlakozásának feltétele volt. A NATO Biztonsági Szabályzatában előírt feladatokat látja el, 

elsősorban a minősített adatok védelmét. Biztosítja a Nato-titkokat megismerő, kezelő személyek 

és szervezetek „megfelelő biztonsági szintjét”, biztonsági tanúsítványt ad ki róluk (vagy 

megtagadja ennek kiadását), és egyetértési jogot gyakorol a titokbirtokos szervek biztonsági 

megbízottainak kinevezésénél.  

Tehát e keretek közé tartozik az az Információs Hivatal, amelyet 2004 júliusáig Czukor 

vezetett. Előtte ’90-ben Dercze István volt a rendszerváltás után frissen létrehozott Információs 

Hivatal első főnöke, őt még abban az évben Kocsis Kálmán váltotta, aki egészen ’96-ig a 

székében maradt, akkor Szász József jött, de csak két évre, a Fidesz-kormányig, amely alatt végig 

Pető Tibor töltötte be a főigazgatói beosztást.  

 

Gábor belépett a főigazgatói szobába; magyar és EU-zászló, az íróasztal melletti gépasztalon két 

komplett számítógép, két monitorral, kényelmes bőr ülőgarnitúra fogadta. A dohányzóasztalra 

pakolta papírjait és a diktafont, ám Czukor azonnal a kis felvevőre mutatott: – Azt kérlek, ne 

kapcsold be! 

– Nekem rém nagy kényelem lenne, ha nem kéne jegyzetelnem, hanem rád figyelhetnék – 

próbálkozott kevés meggyőződéssel, nyilvánvaló volt, úgysem jut semmire. Aki így nyit, az elég 

magabiztos ahhoz, hogy tartsa is magát álláspontjához. 

– Kényelmes, de nem szerencsés, legalábbis nekem nem az – tette egyértelművé a dolgot a 

főigazgató, és kár lett volna tovább kísérletezni. 

Gábor először arra lett volna kíváncsi, Czukor szerint korszakolható-e az Információs Hivatal 

működése másképp, mint kormányok szerint. Czukor jogvégzetthez illő választ adott: 
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– Azt gondolom, fontosabb korszak-határ az 1995-ös, a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 

törvény megszületése, valamint belépésünk a NATO-ba. Hiába volt az a bizonyos átmeneti 

törvény a rendszerváltás után, a dolgok többségét az nem, vagy nem kellően szabályozta. A ’95-

ös törvény viszont részletekbe menően, alaposan rendezi az összes szolgálat feladatait, jogait és 

kötelességeit.  

– Máig mindenki megelégedésére, vagy foglalkoztok azzal, miket kellene módosítani ezen a 

törvényen? 

– Nem folyik jelenleg előkészítő munka a törvény megváltoztatására. Talán egyetlen területet 

említhetnék, ahol szerintem akár törvény-módosítással, akár a nélkül érdemes lenne változtatni; a 

törvény szerintem nem elég hatékonyan biztosítja az ország vezetésének kellő ismereteit. Ehhez 

valamilyen koordináló szervezetre lenne szükség.  

– Ugyanarról a dilemmáról van szó, ami a világon oly sok balhéból kiderül, hogy egymással 

vetélkedő titkosszolgálatok működjenek-e, amelyeket a verseny nagyobb teljesítményre sarkall, 

avagy legyen jóval szorosabb az együttműködés, esetleg az összevonásokig, amivel viszont 

együtt járhat a túlzott hatalom-koncentráció minden veszélye? – maradt Gábor szakszerű. 

– Igen, erről. Sokféle példát látunk a világon, hol az egyik megoldás hátulütői derülnek ki, hol 

a másiknak buknak ki a hibái. Nálunk a két katonai, két polgári szolgálat, plusz a szakszolgálat 

modell működőképesnek bizonyult, kár lenne hozzányúlni, de persze ez politikai döntés kérdése.  

– A NATO-n belül viszont, gondolom, alapos a koordináció.  

– Mi az, hogy! A csatlakozásunk előtt nagyon keményen ellenőriztek sok mindent.  Tüzetesen 

átvilágították a szolgálatokat is, a személyi összetételt, a vezetőket, képességüket, és végül úgy 

ítélték meg, hogy nincsenek nálunk számukra kockázatokat gerjesztő tényezők. 

– Szervezete is létezik a NATO-n belüli együttműködésnek? 

– Igen, Speciális Bizottságnak hívják, ez koordinálja a polgári hírszerzéseket.  

– Milyen időközönként találkoznak a kém-főnökök? 

–Havonta tartunk megbeszélést, de természetesen működik on line információ-csere is. 

– Interneten át? 

– Technikailag ez nem így megy, de a lényeg, hogy ahol kell, ott napi információs 

kapcsolatban állunk egymással. 

– Hogy működik ez technikailag? 

– Nos, erre talán inkább nem felelek, ez aztán igazán nem a nyilvánosság elé való.  
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– Azt láttam, hogy az épület tetején elképesztő mennyiségű antenna van, gondolom, azokat 

erre is lehet használni. 

– Az antenna-erdő monitorizálásra, a világon a kontaktusok nyomon követésére való. 

– Miben tekintik a NATO-n belül a legerősebbnek Magyarországot e téren? 

– A magyar hírszerzésnek az értékelő-elemző munkája hagyományosan nagyon erős és 

nemzetközileg is elismert – Czukor kényelmesen hátradőlt, látszott rajta, megnyugodott, hogy 

ilyen szép akkurátus érdektelenséggel halad a beszélgetés, minden zavaró elem nélkül. 

– És ha a szolgálatokról szóló törvény olyannyira rendben van, akkor miként volt lehetséges – 

már részben ennek a törvénynek a hatályba lépése után – a Nyírfa-ügy? 

– Nekem a Nyírfa szakmai ügy. Politikai ügy lett, mert politikát akartak belőle csinálni. Belül 

kellett volna elintézni. Ebben a történetben minden ellentétes volt a törvényekkel. Persze, lehet, 

hogy megrendelésre törvénytelenkedtek. Az is igaz, nem azokat vonták felelősségre, és nem 

azokért a cselekményekért, akiket, és amikért kellett volna.  

 Nagy volt a kísértés Gábor számára, hogy visszakérdezzen. Ám azonnal átvillant a fején: semmi 

értelme. Ha Czukor éppen Kocsis Kálmánt látta helyesnek visszahívni maga mellé tanácsadónak, 

aligha mond többet erről, legyen elég ennyi. Villámgyorsan jegyzetelt, ilyen fontos mondatoknál 

szó szerint. 

– És ha ma megrendelnének egy Nyírfa-ügyet? 

–Én nem vagyok hős, de két dolgot felelnék: 1. ragaszkodom az írásbeli utasításhoz, 2. a 

válaszom: nem. Földi László a maga módján jól kihasználta azt az átmeneti helyzetet, amiben a 

szolgálat akkor volt, gyors karriert futott be, és túl nagy szabadságot kapott főnökeitől. 

– Az kiderült-e az óta, hogy valójában hogyan halt meg – Pozsonyból engedély nélkül 

hazafelé tartva –, Mosonmagyaróvár közelében az a Blaskó Imre, aki a Nyírfa-ügyet fölvágta, 

azzal, hogy telefonált Somogyi Tamásnak? − Czukornak kikerekedett a szeme, furcsállva 

pislogott Gáborra. 

– Nem… tudok erről… semmi… újat. 

– Semmit, vagy semmi újat? 

− Semmi újat. 

– Nem foglalkozott senki azzal, hogy a hivatalos jelentés szerint az autójával fának ütközött, 

ott, ahol egyáltalán nem voltak fák? 

– Nem tudok erről… azt sem, hogy bármi nem stimmelt… én nem voltam itthon akkor. 
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– Jó, rendben, akkor más. Volt-e a hírszerzésnél ’90 óta más olyan ügy, mint Nagy Jánosé? – 

Gábor látta, végre olyat mondott, amitől Czukor hirtelen nyolcat nyelt. A beszélgetés érezhetően 

kizökkent addigi nyugodt menetéből. 

– Ez… eléggé… érdekes, hogy te tudsz erről. Megkérdezhetem, honnan? – dőlt előre feszülten 

Czukor. 

– Azért annyit már megtanultam a ti szakmátokból, hogy a saját mesterségem legkomolyabb 

szabályáról tudjam, közös előírás: forrást nem adunk ki. Ahogy ti véditek az ügynökeiteket, úgy 

vagyunk kötelesek mi, újságírók védeni a forrásainkat – Gábort kifejezetten szórakoztatta a 

főigazgató zavara. 

– Akkor sem nyilatkozhatok erről semmit, mivel… itt… kőkemény államtitoksértés történt. A 

szolgálat rendszeresen ellenőrzi saját munkatársait. Ha viszont ilyesmi történik, akkor el kell 

járni. Ha jól vezetik a hivatalt, ilyen ügyek nem lehetnek.  

– Milyen ügyek? – próbálta az újságíró verni a vasat: hátha meleg. 

– Amilyen az általad említett – tért ki Czukor, és látszott rajta, kezdi utálni a helyzetet. 

– És a kamionos pasijának a 6-os osztály lakcímeket, telefonszámokat és autó-rendszámokat 

tartalmazó teljes névsorát kiadó titkárnő? 

– Arról viszont nem tudok, mondd csak még egyszer, hadd írjam föl! – és a hirtelen előhúzott 

kis cetlire fölírta a hallottakat. 

Gábor az órájára pillantott, látta: lejárt az őrá szánt egy óra, a főigazgatónak kezdődik a 

következő programja. Nekilátott udvariasan megköszönni az interjú lehetőségét, ám Czukor 

fontosnak tartott még valamit: – Hadd ajánljam föl, a jogi főosztályunk nagyon szívesen átnézi 

majd, amit a szolgálatokról írsz, nehogy véletlenül államtitok-sértés történjen. – A látszólag 

szívélyes ajánlat valójában módfelett baljóslatúan hangzott.  

– Köszönöm szépen, majd meggondolom – felelt az újságíró mosolyogva, s ezzel elárulva, 

hogy kevéssé szeretné alávetni magát a mégoly kulturált cenzúrának is. 

– Komolyan javaslom! – kötötte az ebet a karóhoz Czukor. – Nekem – különösen ebben a 

ciklusban – rendkívül kellemetlen volna ellened eljárást kezdeményeznem államtitok-sértés 

miatt, jobb az ilyet megelőzni! – tette még egyértelműbbé a dolgot. 

– Komolyan végiggondolom – ígérte kevés meggyőző erővel Gábor, s elköszönt. No, itt aztán 

roppant sok információt kaptam! − füstölgött magában, kísérőjével a kijárat felé bandukolva, bár 

közben kénytelen volt elismerni, nem is várhatott sem többet, sem mást. A szolgálatok − sehol a 
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világon − nem arról ismertek, hogy boldogan, részletekbe menően fecsegik el dolgaikat 

újságíróknak. Lekísérték, visszakapta a bilétára a telefonját, a kapunál leadta mindkét kártyát, 

áthaladt az egyik, majd a másik sorompón, és kihajtott fölfelé a kis zsákutcán.  

 

Amint a kis sikátorból fölért a Budakeszi útra, és jobbra ráfordult, szemből, jószerivel az erdőből 

bordó nagy autó fordult ki, és utána eredt.  

Gábor azonnal észlelte. Lassított – a bordó kocsi is csökkentette a sebességét. Hirtelen 

gyorsított, és az őt követő autó ugyanezt tette. Gábor a visszapillantó tükörben próbálta 

szemrevételezni a nyomában haladó jármű vezetőjét, de az nem látszott az enyhén sötétített 

szélvédő mögül. A gyerekvasút közeli – egykor Előre! nevű – megállójához érve Gábor fékezés 

nélkül váratlanul kifordult a főútról, nagyot csúszott a murvás parkolóban. A bordó autó adott 

sebesség mellett nem követhette, továbbment, de most már mellette, így belátott annak 

utasterébe. Két embert pillantott meg. A kormánynál középkorú, nagyorrú férfit, az anyósülésen 

csapzott, loncsos hajú nőt.  

– Ugyan! Már paranoiás vagyok? – kérdezte magától az újságíró, de nem volt biztos a 

válaszban.  

 

 

*     *     * 

 

 

Czukor Józsefet majd’ egy év múlva, 2004 júliusának végén leváltották tisztségéből. Az ellenzék 

és a sajtó az istennek sem akart megbarátkozni a hivatalos indoklással, amely úgy szólt: az uniós 

és terrorizmus ellenes feladatok ellátása és a megnövekedett nemzetközi kihívások, főként a 

madridi terrorcselekményt követően a rendkívül nagymértékben fokozódott nemzetbiztonsági 

szolgálatok közti együttműködés szükséglete tette szükségessé a személyi váltást. Minden ezzel 

foglalkozó újságíró – aktuálisan Kemény Gábor is – „kapkodott fűhöz-fához, szaladt a 

Vajdához”, s végül e leváltásnak három érdemi okát emlegették az örökké névtelenségbe 

burkolózó informátorok.  
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Az első szerint Medgyessy Péter washingtoni tárgyalásai során az amerikaiak komolyan 

bepanaszolták nála Czukort, mondván: nem jó az együttműködés a CIA és a magyar hírszerzés 

között. Ám hogy erre milyen konkrét esetek adtak alapot, azt senki nem árulta el.  

A második indok így hangzott: megelégelték, hogy Czukor elhanyagolta az érdemi műveleti 

munkát és nagyrészt íróasztal mellett születtek az elemzések. Mármost függetlenítve magunkat 

attól a ténytől, hogy speciel az elemzések mindenütt a világon jobbára íróasztal mellett születnek 

– hol máshol lehetne? –, ez éppenséggel mindazok számára valós és indokolt érv, akik közelről 

ismerik a hírszerzés utóbbi hat-hét éves munkáját. Kétségkívül – mondják – a készülő jelentések 

zöme a sajtóból, az Internetről és diplomáciai forrásokból készült, kevésbé a klasszikus 

hírszerzési eszközök és módszerek alkalmazásával. Az persze kérdés, négy plusz két év ilyen 

gyakorlatáért mennyire felelős az utolsó két év vezetője, tudva azt is, hogy a hagyományos 

kémkedési technikák újraépítése bizony sokéves feladat – ha zajlott. 

A harmadik – és valószínűleg legfontosabb – szempont a politikai lojalitás dolga, a túlságosan 

gyakran emlegetett kitűnő Fidesz-kapcsolat lehetett, ezt az ellenzék szokatlanul durva reakciója is 

valószínűsíti. Kilógott a lóláb, hogy milyen dühödten kiabáltak azonnal, hogy Czukor helyére 

azért került Zsohár István, az NBH addigi főigazgatója – egyébiránt korábban hírszerző –, mert ő 

bebizonyította a kormány iránti lojalitását. S hogy ennek kellő hátteret adjanak, előbb Demeter 

Ervin, majd Kövér László hovatovább leplezetlenül KGB-ügynöközte le Zsohárt: – Zsohár István 

orosz kapcsolatokkal bír, orosz szakmai körökben forog, és Oroszországban érzi jól magát, 

illetve ismeri ki magát… Egy ezer szálon a Szovjetunió-Oroszországhoz kötődő személy mitől 

fogja jobban végezni az EU-együttműködésből fakadó feladatokat, különösen egy olyan 

közegben, ahol ismerik egymást az emberek?... A moszkvai múlt inkább jelent nehézséget, mint 

előnyt – fejtegették egymást váltva.  

S ha már ennél a témánál jártak, Kövér László volt szíves arra vonatkozó magyarázatot is 

adni, az ilyen leváltásoknak mindig vannak a hatalmon lévő párton belüli erőviszonyokból 

levezethető elemei is: – a szocialisták, mint szovjet komisszárok lövik le saját embereiket, miután 

vereséget szenvedtek az Európa parlamenti választáson.  
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A rendszerváltozás és a Cég 

 

 

 

 

Amint kezdtek összeomlani Kelet-Európa szocialista rendszerei, a titkosszolgálatok előtt ott 

tornyosultak a kínosnál kínosabb kérdőjelek: mennyire teszik majd felelőssé a Cégeket 

mindenért, ami korábban történt, elzavarnak-e, netán le is csuknak-e válogatás nélkül mindenkit 

az új urak, és egyáltalán mi lesz a szolgálatokkal? Ilyenkor a legelső feladat: a túlélés. 

Titkosszolgálatok esetében a túlélés első feltétele nyilván politikai. Következésképpen a 

szolgálatok − jószerivel mindenütt a keleti régióban − önvédelemből is politizálni kezdtek, s 

ezzel egyszersmind megásták saját sírjukat, s „bekészítették” későbbi, sorozatos botrányaikat. 

Hiszen mihelyt átléptek a politikai mezőbe, azonnal ki is szolgáltatták magukat a pártok és 

pártvezetők szeszélyeinek, akaratának. „Aki kurvának megy, ne sírjon, ha kefélik!” − emlegették 

kénytelen-kelletlen azok is, akik istenigazából szerették volna megőrizni a cégek szakmaiságát, 

mint a függetlenség egyedül lehetséges zálogát. Ám a politika elöntött és bekebelezett mindent – 

nem maradt szakmai kérdés jószerivel semmi, pláne az eleve hatalmi tényező „politikai 

rendőrségnél”. 

Voltaképpen lezajlott a III. világháború, még ha valóságos fegyveres csaták nélkül – az egyik 

világrendszer legyőzte a másikat. És akárcsak a „rendes” háborúk következtében, megszűnt az 

addigi világrendszer, fölbomlott a geopolitikai és nemzetközi politikai status quo. Ráadásul: 

jóllehet, megbukott a kommunizmus, de a világnak egyetlen olyan problémája sem oldódott meg, 

amely kiváltotta létrejöttét és balul sikerült megvalósítási kísérletét. Csak az nem volt még 

nyilvánvaló, hogy kisvártatva, 2001. szeptember 11-én bekövetkezik a IV. világháború is – 

eleinte ugyanígy, hagyományos háborúskodás nélkül, később még rosszabbul: hibás válaszokkal, 

a nemzetközi terrorizmus elleni harcot konkrét országok elleni háborúra fordítva. 

A politikai megközelítés tehát ebben a III. világháború utáni helyzetben igazából nem is 

vetette föl azt a kérdést, hogy mi lesz az ország politizálásának fő iránya: az önálló, független út 

keresése, vagy ismét az igazodás, a betagozódás szövetségi rendszerbe, csak most éppen „a 

túloldalon”. A Szovjetunió, illetve Oroszország számára a válasz egyértelmű volt: ha megszűnik 
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is a kétpólusú világ, ők mindenképpen nagyhatalom maradnak, a birodalom csatolt részei nélkül 

is. Viszont a közepes és kis országok előtt nemigen állt más út, nyilvánvaló volt, hogy nem lesz 

más választásuk, mint a NATO és az Európai Unió, vagyis az idomulás, még ha talán a 

korábbinál valamivel finomabban is.  

A Szovjetunió történetének utolsó korszaka hovatovább a KGB és a politikai vezetés 

hullámzó, ellentmondásos viadalainak és együttműködésének története. A korszakváltó 

Gorbacsovot nem más fedezte föl és hozta helyzetbe, mint az az Andropov, akinek karrierje ’56-

os budapesti nagyköveti ténykedését követően vezetett a KGB elnöki székébe, majd a párt 

főtitkári posztjára. Gorbacsov − mint később Jelcin  − többször megpróbált szembeszállni a 

KGB-vel, ám mindig csak félig-meddig, nem is lenini módra, egyet lépve előre, kettőt hátra, 

hanem inkább egyet előre, kettőt össze-vissza. Részint, mert félnie kellett az óriási hatalmú 

szervezettől, részint, mert reformjai végrehajtásához nem nélkülözhette a támogatását. Ez az 

állam az államban − a maga 420 000 belső munkatársával, elképesztő anyagi és technikai 

bázisával, önálló hatalmat jelentő, mindenről és mindenkiről tudó titkos irattárával, a 

törvényességet bármikor gond nélkül átlépő módszertanával és eszköztárával − nem pusztán 

„egyik szereplője” volt a politikai játszmáknak.  

S bármekkorák is Gorbacsov, majd Jelcin – szándékolt és akaratlan – érdemei a szovjet blokk 

lebontásában, aligha évül el felelősségük abban, hogy önálló politikai erővé tették a KGB-t, és 

ezzel  szörnyű példát mutattak: azt, hogy a titkosszolgálatok kiválóan használhatók a politikai 

erőtér összes be nem avatott szereplőjének megfigyelésére, kiiktatására, megtévesztésére, 

valamint arra is, hogy „elvigyék a balhét” politikusok helyett. Az a förtelmes színjáték, amelyet 

Gorbacsov az 1991 augusztusi puccskísérlettel előadott − miszerint Krjucskov és a többi gaz 

KGB-s megelégelte Gorbacsov reformjait, ezért házi őrizetben tartotta őt, és megpróbálta átvenni 

a hatalmat − precedenssé vált.  

A szovjet rendszerváltás folyamatában megszűnt minden: a párt, maga a Szovjetunió, a kelet-

európai birodalom és a szocializmus mítosza. Majdhogynem semmivé vált a világ második 

hatalmának számított hadsereg, űrkutatás, a korrupció tengerében eltűnt az orosz nemzeti vagyon 

nagy része, és sorra megbuktak nagy politikusok − főként maga Gorbacsov és Jelcin.  

De nem szűnt meg, nem vált semmivé, nem tűnt el és nem bukott meg a KGB − ha hat év alatt 

négy átszervezést és kilenc elnököt élt is át, ha többször ki is hirdették megszüntetését. Annak 

ellenére sem, hogy temérdek igazi szakmai megrázkódtatás is jellemezte legújabb kori történetét. 
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Sorra buktak le fontosabbnál fontosabb ügynökei: ’89-ben egyszerre nyolc diplomata fedésű 

hírszerző Angliában, ’94-ben az éveken át a KGB-nek dolgozó Aldrich Ames, a CIA keleti 

kémelhárító főnöke, ’97-ben a francia atomkutató magfizikus és Edwin Pitts, FBI-ügynök, 2000-

ben Tokióban a japán haditengerészet tisztje, valamint lengyelországi fedett hírszerzők, 2001-ben 

Robert Hanssen, az FBI kémelhárítója, 2001-ben négy washingtoni kém és ötven kémkedő orosz 

diplomata, 2002-ben a svéd Ericssonhoz beépített emberek. Egymást követték a nagy átállások, 

árulások: Kalugin, a hírszerzés tábornoka, Litvinyenko alezredes, egészen addig az orosz 

ügynökig, akit Berezovszkij likvidálására küldtek Londonba.  

Mégis az orosz rendszerváltást éppen a KGB-s Putyin fejezi be, a felső vezetésben csupa-

csupa KGB-s, KGB-utód FSZB-s káderrel, a titkosszolgálatok tökéletesen helyreállított 

túlhatalmával: a főhivatalnokok 70 százaléka a „Hálózat” emberei közül került ki, a legfelső 

vezetésnek is 58 százaléka volt KGB-s. Második elnöki ciklusában pedig Putyin arra is 

elérkezettnek látja az időt, hogy a Jelcin féle szétaprózottság, az egymással konkuráló 

titkosszolgálatokat „visszareformálja”, ismét egységes és hatalmas szervezetté tegye a „Kreml 

kardját”. 

A Berezovszkij-affér pedig megmutatta: az orosz privatizáció nagy vesztese, az állam és 

ebben a KGB képes elégtételt venni a nyerteseken, ha azok a politikába merészelik ártani 

magukat.  

 

 

*     *     * 

 

 

Az orosz példa meglehetősen ragadósnak bizonyult a posztszocialista országok mindegyikében: a 

rendszer összeomlása megengedi a titkosszolgálatok jelentős részének folyamatosságát – amíg 

csak lehetett, mindenütt uralkodott az a réges-régi nézet: ezek az emberek túl sokat tudnak, nem 

jó üzlet ellenséget fabrikálni belőlük –, ezzel együtt a Cég által elkövetett törvénytelenségek 

sorozatát, s csupán a mindenütt kitört ügynök-, besúgó és kémbotrányok szabják meg az 

átszervezések bekövetkeztét, illetve elmaradását. Amiként Oroszországban, azonképpen a volt 

csatlós államokban is a szolgálatok részesei, egyes esetekben alakítói, gerjesztői lettek a politikai 

átalakulásnak.  
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Lengyelországban a rendszerváltáskor teljesen érintetlenül hagyták a Céget, az Államvédelmi 

Hivatalt, egészen a 2002-es átszervezésig. Csak ekkor mondták ki: a volt kommunista 

titkosszolgálatoknak azok a munkatársai, akik ’90-ben negatív minősítést kaptak, az új 

hivatalokhoz már nem kerülhetnek át. Történt pedig ez annak ellenére, hogy a politika nem 

tarthatta ellenőrzése alatt a Céget, amely egyebek mellett vastagon benne volt abban, hogy 

Oleksy miniszterelnök ’96-ban lemondani kényszerült, bár később tisztázódott a vád alól, 

miszerint titkokat szolgáltatott ki a KGB-nek, mint ahogy az is, hogy Lech Walesa 2000 óta 

bizonygatja: tényleg nem adott Bolek fedőnéven jelentéseket a régi államvédelemnek.  

A „bársonyos forradalom” Csehszlovákiájában nem bántak „kesztyűs kézzel” a szolgálatokkal 

– szélnek eresztették a teljes tiszti állományt, a NATO-ba belépés után rengeteg kritika érte 

hírszerzésüket és elhárításukat. Pedig az újak még azt is megúszhatták, amikor másfél évig 

eltitkolták a parlament, a kormány és a közvélemény elől, hogy eltűnt a hírszerzés összes titkos 

ügynökének és valamennyi konspirációs objektumának teljes listája. Majd a katonai hírszerzés 

ügynökhálózata „dekonspirálódott”, csak óriási kimenekítési akcióval lehetett  megmenteni őket. 

Az aztán már sok volt, amikor a külügyminiszter kabinetfőnöke a korrupciós ügyeit leleplező 

újságíró megölésére a titkosszolgálat bérgyilkosát fogadta föl.  

Szlovákia titkosszolgálatai a rendszerváltozáskor épen maradtak, s azóta igazi botrány-

krónikát produkáltak. A Cég főnöke, Ivan Lexa – Meciar kedvence és védence – sok éven át 

jószerivel mindenkit lehallgattatott és megfigyeltetett, zsarolt és lefizetett, aki számított; 

elraboltatta Meciar ellenfelének, Michal Kovacnak a fiát, hogy kicsempéssze Németországba, 

hátha ott elítélik, s ezzel kompromittálják apját; majd megölette az emberrablás elkövetőjét, mert 

annak eljárt a szája. Ma már valószínűnek tűnik, hogy Pesten az Aranykéz utcai robbantást a 

szlovák titkosszolgálat diplomata-útlevéllel érkező tisztjei hajtották végre, ez volt az „Omega-

akció” egyik része. A cél nemcsak az volt, hogy destabilizálják Magyarországot, de az is, hogy a 

többi közép-európai országban elhitessék: a magyarok az USA kedvencei, kivételezettjei. Amint 

a Dezo-műveletben Csehországban törekedtek fölkorbácsolni a rasszizmust, a cigány-

ellenességet. Ám Lexa utóda sem bizonyult törvénytisztelőbbnek: nemcsak újságírókat hallgatott 

le engedély nélkül a Cég, de még a kormánykoalíció kisebbik pártjának elnökét, majd az ezt 

kivizsgáló katonai ügyészeket is, mi több, ellopták a főügyész autóját, hátha abban fontos iratokat 

találnak. A NATO kifejezett kérésére váltották le a Cég nagyfőnökét.  
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Németország a fal leomlása, az NDK megszűnése után csak a belbiztonsági Cég, a Stasi porig 

rombolásához ragaszkodott, ám azt sem hajtották végre teljesen. A kelet-német hírszerzésről és 

kémelhárításról eleinte az a döntés született, hogy engedik: szép lassan számolja föl önmagát, 

majd integrálódjon be a BND-be, a nyugat-német Cégbe. Az ott dolgozók ezt azzal hálálták meg, 

hogy azonnal nekiestek az aktáknak, és részint rengeteg anyagot bedaráltak, részint pénzért 

eladták a CIA-nek az ügynökök nevét és fedőnevét – az amerikaiak tizenkét év után adogatták 

vissza, lassacskán, apránként adagolva. Így aztán megszüntették az egész egykori Céget, 

elbocsátották a hírszerzőket, kémelhárítókat is. Azóta csak az újabb és újabb Stasi-ügynök vádak 

keltenek érdeklődést – legutóbb Günter Wallraff ellen.  

Románia’ 89-es forradalma hevületének nagy része irányult a Securitate-ra, így azt formailag 

igen hamar jogutód nélkül fölszámolták, bár az új SRI is döntően volt szekusokból állt fel. Nem 

így a hírszerzést és a kémelhárítást, azokat majdhogynem változatlanul hagyták. Meg is lett 

ennek a böjtje, az SRI, a román Hírszerző Ügynökség előszeretettel él a régi módszerekkel: 

újságírókat hallgatnak le, hamisított dokumentumokkal próbálnak tönkretenni politikusokat, sőt, 

lebuknak, amikor be akarják szervezni az iraki nagykövetet.  

A volt Jugoszlávia utódállamaiban is egyik botrány a másikba ér. Horvátországban Tudjman 

elnök a biztonság kedvéért a saját fiát nevezte ki a titkosszolgálat élére, így nem volt akadálya 

nemcsak ellenzéki vezetők, képviselők, újságírók, de saját miniszterei lehallgatásának, 

megfigyelésének, vagy annak sem, hogy maga a Cég bújtassa el a Boszniában muzulmán nőket 

és gyerekeket lemészároló kommandósokat. Amikor pedig Tudjman pártja elveszítette a 

választásokat, és kiszorult a hatalomból, emberei nemes egyszerűséggel ellopták a Cégtől a 

lehallgató-készülékeket, hogy kellően informáltak legyenek az új kormány minden lépéséről. 

Szerbiában több titkosszolgálati nagyfőnök bukott le: kiderült, hogy hol a zimonyi klán, hol más 

maffia szolgálatában (is) állt. Így nem csoda, hogy a Cég rendszeresen maga is maffia-

módszerekkel intézi el a politikai vitákat, mint a Djindjics- és Stambolics-gyilkosságok esetében. 

A hírhedtté vált vörössapkás osztag sem volt más, mint titkosszolgálati elit-kommandó, vezetője 

maga a hírszerzés főnöke volt. 

A távoli Mongólia sem maradt mentes a botrányoktól. A 2003-as választási kampányban 

például Gündalaj, az ellenzék vezetője nyilvánosság elé tárta 45 oldalnyi bizonyítékát arról, hogy 

Njamdordzs, a kormány bel- és igazságügy-minisztere pénzért kémkedett a kínai 

titkosszolgálatnak. Rögvest kiderült: az iratok hitelesek, és azokat az előző kormány 
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nemzetbiztonsági minisztere játszotta át, aki azonnal el is tűnt, valószínűleg már nincs az élők 

sorában. 

Mindazonáltal a keleti rendszerváltozások, a kétpólusú világ megszűnése nemcsak Keleten 

okozott gondokat. Az ellenség-kép eltűnése minden titkosszolgálat leggyötrőbb rémálma: hirtelen 

nem tudni, ki ellen kell harcolni. Hiába ismeri minden hírszerző Lord Palmerston, egykori brit 

kormányfő szavait: az államoknak nincsenek állandó ellenségeik vagy állandó barátaik, hanem 

csak állandó érdekeik – az ellenség tényleges eltűnése döbbenetes zavarokat okoz. Angliától 

Németországon át egészen Amerikáig egyik titkosszolgálati válság-jelenség a másikba ér. És 

mindmáig temérdek rossz döntés születik, kiváltképp a terrorizmus dolgában, egészen Irakig. 

 

 

*     *     * 

 

 

A ’88-89-es időszak a Cégnél Magyarországon is – a félelmetes sebességgel zajló politikai 

átalakulás lecsapódásaként – a jövőre készülődés, a változásokra fölkészülés, valamint az egyre 

növekvő káosz, az eluralkodó zűrzavar időszaka lett. Egyfelől új koncepciók, tervek, zseniális és 

rémes ötletek, másfelől a napi munka kényszere. Készülni kell arra, mi lesz majd később, de 

közben teljesíteni kell a bármennyire is a pártállamiságon alapuló, de érvényben lévő 

törvényeket, miként más jogszabályokat is, plusz a még hivatalban lévő főnökök utasításait, 

valamint el kell látni mindazokat a teendőket, amelyekért a világon mindenütt a 

titkosszolgálatokat fönntartják. S e három gyakorta egyáltalán nem volt összhangban.  

’88-ban, míg a III/I, a hírszerzés kapkodta a fejét az átalakulni készülő világrendszer 

mozgásainak követésében, a III/II hajtotta az előkerülni az istennek se akaró kémeket, a III/III-at 

pedig teljesen lefoglalták az egyre erőteljesebben szerveződő ellenzéki mozgalmak és azok 

sűrűsödő akciói, amelyekre olyan válaszokat  adott a politika, hogy azok össze-vissza cibálták a 

Céget. 

Március 15-e előtt – az előző évi balhék miatt – a politikai vezetés egyértelmű utasítására 

preventív intézkedéseket foganatosítottak. Házkutatásokat tartottak, nyolc ellenzékit 15-én reggel 

őrizetbe vettek, és csak este engedtek szabadon. Viszont az alternatív ünnepségeket nem 

akadályozták meg, nem verték szét, Kis Jánost, Tamás Gáspár Miklóst engedték szónokolni. 
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Amint a Bős-Nagymaros dolgában, majd az erdélyi falurombolás ellen tüntetőket is. Júniusban 

Mécs Imrét, Fónay Jenőt és Rácz Sándort a Nagy Imre-megemlékezésen, a 301-es parcellában 

még békén hagyták, de a Hősök terén nem engedték az ismeretlen katona sírjának 

megkoszorúzását, Rácz Sándort bevitték, a mintegy háromszáz fős tömeget szétoszlatták, sőt, 

aztán a Vörösmarty téren már ráengedték a motoros rendőröket a tüntetőkre, akik közül tizenötöt 

őrizetbe is vettek. Októberben betiltották a 23-ára tervezett demonstrációt, öt embert előállítottak, 

mert mégis tüntetni próbáltak. Létezett már az MDF, az SZDSZ, a Fidesz, ám Grósz 

novemberben a Sportcsarnokban kijelentette, a politikai pluralizmust az egypártrendszer keretei 

között képzeli el, és a fehérterror rémével riogatott.  

S hogy milyen döbbenetes iramban robogtak a politikai folyamatok, arra mi sem jellemzőbb, 

mint hogy két és fél hónappal ezt követően az MSZMP KB állást foglalt a többpártrendszer 

bevezetése mellett. És ezután következett ’89, a mindent elérő változások éve, a forradalom 

nélküli forradalom. Márpedig Mao Ce-tungnak bizonyosan igaza volt: a forradalom nem 

babazsúr. 

A politika össze-vissza kapkodott, képtelen volt beérni önmaga gyorsulását, az állambiztonság 

pedig ezt tükrözte, hiszen innen kapta a parancsokat. Ráadásul a politikai vezetés rég nem volt 

egységes, sőt. Grósz Károly például a ’88 szeptemberi Bős-Nagymaros tüntetés előtt azt kérdezte 

Horváth Istvántól, hajlandó-e szükség esetén fölhatalmazni a rendőrséget fegyverhasználatra, s a 

belügyminiszter válasza határozott nem volt.  

 

Az Ellenzéki, majd a Nemzeti Kerekasztal-tárgyalások során az újonnan alakult pártok és 

szervezetek képviselőinek nagyjából-egészéből fogalmuk nem volt arról, mik azok a 

titkosszolgálatok, eszik-e vagy isszák azokat, pláne, hogy melyikük mivel foglalkozik. Arról 

tudtak: van ez a fránya III/III, amelyik eddig is megfigyelt, lehallgatott minket, ez a pártállami 

őskövület, amit aztán most azonnal szét kell rúgni, gyökerestül ki kell irtani. Szabó Miklós 

történész fejezte ki találóan a fő követelést: – Állítsák helyre az ÁVH-t – hogy végre látni 

lehessen! 

Ám bármilyen jók voltak az iskolában matematikából, az szinte senkiben föl nem merült: ha 

van III/III, akkor kell lennie III/I-nek, III/II-nek, netán még többnek is. Egyszerűen nem tudtak 

ezekről, következésképpen nem is foglalkoztak velük. Amikor azt mondták: állambiztonság, 

valójában mindig csak a III/III-ra gondoltak, s az ugyanannak tekinthető III/I-ről, a hírszerzésről, 
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valamint a III/II-ről, a kémelhárításról nem szóltak. Ez később sok nagy tévedésnek és 

félreértésnek lett a kiindulópontja, oka. Ha valaki beteszi számítógépébe az Ellenzéki Kerekasztal 

tárgyalásainak összes jegyzőkönyvét tartalmazó CD-romot, s annak keresőjébe beírja akár a 

hírszerzés, akár a kémelhárítás szavakat, rövid kerregés után mindkettőre a következő eredményt 

kapja: találatok száma: 0. A beavatottak számára komikus is lett az eredmény: miközben – pláne 

később, a Duna-gate botrány hatalmas nekibuzdulásában – a kormány és a parlament egymással 

vetélkedett a III/III megszüntetésében, a III-as főcsoportfőnökség összes többi részlegéről 

semmiféle döntés nem született. Nem határoztak sem arról, hogy megmaradnak, tovább 

működhetnek, sem arról, hogy nem. Sem arról, hogy mi a dolguk, sem arról, mire van joguk és 

mire nincs. Olyannyira, hogy az Ellenzéki Kerekasztal-tárgyalásokon végül is nem döntöttek, 

pontosabban az a döntés született, és az új alkotmányba is az került: a titkosszolgálatok jogállami 

szabályozására 1990 áprilisáig kerüljön sor.  

Arról viszont egyetlen szó nem esett: de mi legyen addig? Mi történjen azzal a sok száz 

emberrel, aki dolgozott, és azzal a több száz üggyel, feladattal, ami folyamatban volt a 

hírszerzésnél, illetve a kémelhárításnál? Ez még nem lett volna végzetes, de arról sem született 

törvényi intézkedés: és mi legyen addig a belső elhárításnál, a III/III-nál. Ahol folyt a napi 

munka, „tekerni kellett a verklit”. Ám exlex állapotban, új törvények nélkül! Márpedig a 

titkosszolgálati munkának döntő eleme, hogy legyen törvényi „megtámasztása”, kellő jogi 

háttere, hogy az amúgy is általában a törvények határmezsgyéjén egyensúlyozó hírszerzők, külső 

és belső elhárítók hátuk mögött érezhessék a törvényi fölhatalmazást. Ha nincs törvényi 

fölhatalmazása és ellenőrző rendszere, az a halála minden titkosszolgálatnak! Milyen válasz az 

nekik, hogy majd jövő év áprilisáig születik törvény arról: egyáltalán dolgozzatok-e vagy sem?  

 

Hiszen ezenközben rakéta-tempóban zajlott tovább a politikai átalakulás, s azon belül a 

szolgálatoké is. A vezetés ugyan reagált mindenre – október 23-a, a Köztársaság kikiáltása után 

azonnal kiadták a parancsot: pártokra a III/III már nem dolgozhat, csak személyekre, leállítottak 

minden olyan tevékenységet, amit összeegyeztethetetlennek ítéltek az új rendszerrel –, de 

„üresben”, törvényi felhatalmazás nélkül. A törvények a régiek voltak, s zömmel a korábbi 

parancsok, utasítások maradtak érvényben. A vezetés nem nyúlt hozzá „a működés strukturális 

elemeihez”. A hálózathoz, az ügynökökhöz, az szt-tisztekhez, a társadalmi kapcsolatokhoz. 

Létszám-stopot rendeltek el a III/III-nál, de a telefon-lehallgatás, figyelés, levél-ellenőrzés terén 
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nem változtattak. Hiszen ha elvesznek feladatokat, azok helyett kellett volna adniuk mást, de az 

már nem volt. Vagy nem lehetett, mert nem született új jogszabály. Konkrét ügyekre, 

információkra lehetett azt mondani: – Ezekkel ne foglalkozzatok! –, de nem volt mit mondani 

arra kérdésre: jó, de akkor mit csináljunk? 

Észvesztő helyzet volt. Működött a parlament is, a kormány is, csak éppen a 

titkosszolgálatokra még nem hozott semmilyen törvényt, rendeletet. Horváth József, Pallagi 

Ferenc, Horváth István arra éppenséggel kiadhatta volna a parancsot: most már ne hallgassátok le 

Göncz Árpád vagy Konrád György telefonját, de arra nem, hogy be kell szüntetni a telefon-

lehallgatásokat, mind, úgy, ahogy van. Utasításba adhatták, hogy például az SZDSZ 

megfigyelését abba kell hagyni, de ez még nem feltétlenül járt azzal, hogy azok a figyelők és 

lehallgatók, akik jó ideje folyamatosan Kis Jánossal vagy Solt Ottiliával foglalkoznak, ezt most 

abbahagyják. Befejezték azt a gyakorlatot, hogy az új pártokat a maguk egészében megfigyelés 

alatt tartsák, viszont személyek lehallgatását tovább folytatták. Amint az országgyűlés 

módosította a büntető törvénykönyvet, és kivette abból a politikai jellegű bűncselekményeket, 

természetesen leállították az ilyen jellegű cselekmények feldolgozását, ám a politikai információk 

gyűjtését ettől még nem szüntethették be. 

Hiszen közben naponta kapták az igényeket: erről adj információt, arról mondj valamit. Nem 

pártokról kérdeztek, óh nem! Csupán arra voltak kíváncsiak a főnökeik: kik kapnak pénzügyi 

támogatást külföldről?, kiknek vannak folyamatos amerikai kapcsolatai?, és így tovább. A főnöki 

kérdésekre pedig válaszolni kell, arra, hogy – Nem tudjuk! –, óriási ordibálás volt a válasz: – 

Ilyen nincs, ezt nem akarom hallani!  

 

Később – mindmáig – a megérteni kevéssé, de vagdalkozni annál inkább akarók azt vágják fő 

vádként az akkori III/III fejéhez: még október 23-a, a Köztársaság kikiáltása után is tovább 

folytatták a lehallgatásokat, megfigyeléseket. S ennek bizonyítékaként lobogtatják a napi operatív 

jelentéseket novemberből, decemberből, még január elejéről is, egészen a Duna-gate kitöréséig. 

Így igaz, ha október 23-a óta nem is pártokat, de személyeket ugyanúgy megfigyeltek, 

lehallgattak, a hálózati ügynökök jelentéseit befogadták és összesítették, a pártokra vonatkozó 

információkat is ugyanúgy fölterjesztették.  
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Valamennyi csoportfőnökség megírta napi jelentését a főcsoportfőnökségnek, az összegezte, 

és továbbküldte a BM-nek, ott állt össze az állami-politikai vezetés számára a BM Napi Operatív 

Jelentés nevű elegy, állambiztonsági, rendőri és államigazgatási részekkel.  

Azonban vessünk csak pillantást valamelyik ilyen napi operatív jelentés úgynevezett 

elosztójára is, arra, kik kapták meg azt: Németh Miklós, Pozsgay Imre, Szűrös Mátyás, Nyers 

Rezső, Fejti György. S akkor kérdezzük végig az érintetteket: szólt-e valamelyikük is 

egyetlenegyszer a III/III-asoknak: – Az anyátok úristenit, miket írdogáltok ti? Hiszen ezek titkos 

eszközökkel szerzett információk, mit képzeltek, hogy szabad ilyet tenni? – Nem szólt egyikük 

sem. Ők voltak a politikusok, az igazi nagy fehér főnökök, a III/III, az egész III, a BM felettesei, 

jogszabály-alkotási és utasítás-adási jogokkal! Valamint miniszterelnöki, pártelnöki, 

államminiszteri, államelnöki puvoárral!   

Vagy volt-e legalább olyan, aki ugyan nem rendezett rumlit, de azt mondta: – Én látni se 

akarom ezeket a jelentéseket! – Nem volt. Inkább az történt, hogy Szűrös Mátyás, amikor 

egyetlen alkalommal nem kapta meg a napi jelentést, azonnal telefonon reklamált, és követelte 

információs fejadagját. 

 

 

*     *     * 

 

 

A Cég nem biztosíthatta a békés átmenetet a temérdek információ – beleértve éppenséggel a 

titkosakat – nélkül. Vagyis ellenőrizni kell a bejövő jelzéseket, megelőzni, vagy megszakítani az 

átmenetet zavaró, veszélyeztető eseményeket. Amelyekből volt bőven. 

A nyugati titkosszolgálatok, különösen a CIA emberei 1987 közepétől elképesztő mértékben 

„fölturbózták” Magyarországra vonatkozó tevékenységüket. Jóllehet, tövig tévesen ítélték meg a 

helyzetet, és így teljes mértékben hibás prognózisokat adtak saját vezetésüknek – sokkal 

későbbre, lassabbra és egypártrendszerűre, vagy legalábbis MSZMP-vezetésűre jósolták a 

változásokat, amelyek élén a reform-kommunisták állnak majd, és nem az új pártok –, soha nem 

látott pofátlansággal álltak neki beszervezni hírszerző tiszteket, diplomatákat, tudósokat, kezdő 

politikusokat, fűt-fát. Leplezetlenül előadták: aki túl akarja élni a politikai átalakulást, jól teszi, ha 

 - 84 -  



együttműködik velük – ez pedig kémkedés, hazaárulás lett volna, s mint ilyen, földerítendő, 

elhárítandó.  

Emellett mindent elolvastak, értelmeztek – még ha tévesen is. Szűrös Mátyástól például 

amerikai látogatása során Brzezinski megkérdezte, mi a véleménye Lengyel Lászlóék Fordulat és 

reform című tanulmányáról. Szűrös pedig kikerekedett szemmel nem bírt válaszolni, ugyanis nem 

olvasta, nem is hallott róla. Ugyanúgy, mint jóval korábban: Andropov KGB-elnök érdeklődött a 

Pénzügyminisztérium KISZ-szervezetének Fehér könyvéről, amelyben egy kis KGST 

létrehozatalát javasolták, és a magyar politikusok tőle értesültek ennek létezéséről – igaz, erre föl 

aztán gyorsan be is tiltották. 

Folyt a zűrzavaros német ügy: megnyitjuk a határokat vagy nem, átengedjük a német 

menekülteket vagy hazatoloncoljuk, busszal visszük át őket vagy repülővel, engedjük-e közéjük 

beszivárogni a Stasi-ügynököket, akik esetleg provokációkat készítenek elő, kell-e 

merényletektől is tartani?  

Özönlöttek ide a román menekültek is: ellenőrizni kell, mennyien lehetnek közöttük 

„Secusok”, kiket dobtak át csupán hírszerzési, beépülési céllal, kiket azért, hogy lejárassák az 

ideérkezőket, vagy provokáljanak.  

Jött egymás után két óriási jelentőségű államelnöki látogatás: George Bush amerikai, majd Ro 

Te Vu dél-koreai elnöké. Ezek itthoni operatív biztosítása is a III-as főcsoportfőnökség, benne a 

III/III feladata is volt. Bushé még csak viszonylag simán lezajlott, a titkosszolgálati kör ugyan 

máig jót nevetgél azon a mesén, miszerint az elnök meghatottságában tépte szét előre megírt 

beszéde lapjait, és szónokolt inkább fejből, szabadon.  

Valójában az történt, hogy a Kossuth térre érkező tömeget az amerikai biztonsági szolgálat a 

detektoros kapukkal, őrökkel, biztosító emberekkel kellően megvizsgálta és rendben találta, 

amikor kitört a záporeső. Mindenki kiszaladt a térről, fedél alá menekült. Ám amint a vihar elült, 

csak két-három perc volt hátra Bush érkezéséig – engedni kellett a tömeget visszaözönleni 

mindenféle ellenőrzés nélkül. Az USA elnökének testőrei beugrottak a főnöki autóba, elhadarták 

Bushnak, mi a helyzet, és közölték: nem garantálhatják a biztonságát. Bush engedte, hogy 

rászuszakolják a golyóálló mellényt, és azt felelte: oké, akkor rövid leszek. Úgyhogy Straub F. 

Brúnó kibírhatatlanul hosszú köszöntője után eljátszotta a papír-széttépő nagyjelenetet, negyed 

annyit beszélt, mint tervezte, és mielőtt a magyar biztosítók és protokollosok fölébredhettek 

volna, bemenekült a palamentbe.  
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Ro Te Vu novemberi látogatása sokkal veszélyesebb helyzetet teremtett. A tervezett érkezési 

időpont előtt 36 órával az idejött biztosítási csapat vezetője, személyesen a Dél-Koreai 

Állambiztonsági Bizottság főnöke tudatta az illetékes magyar vezetőkkel: CIA-információ szerint 

már itt van az országban egy terrorista csoport, azzal a megbízatással, hogy merényletet hajtson 

végre a dél-koreai elnök ellen. Közölte: ha a magyarok 24 órán belül megtalálják, és 

semlegesíteni tudják a terroristákat, akkor jön az elnök – ha nem, nem. Az egész III-as 

főcsoportfőnökség ezzel foglalatoskodott. A hírszerzés hozta az új adatokat a világ összes olyan 

terror-szervezetéről, amely szóba jöhetett. A kémelhárítás szállította azoknak az európai 

terrorista-csoportoknak az adatait, amelyek célkeresztjében szerepelt Ro Te Vu, s közösen 

megállapították: az egyik ilyen európai szervezet emberei közül négyen – nem ázsiaiak, hanem 

európaiak – pár napja valóban Magyarországra érkeztek. A III/III fél hálózatát riasztották, 

taxisok, vendéglősök, szállodások, fizetővendéglátással foglalkozók keresgélték: hol lehetnek? És 

ezen a vonalon meg is találták őket. Beindították a demonstratív figyelést, a kukkosok ott 

lihegtek a nyakukban – néhány óra múlva a terroristák taxiba vágták magukat, és az első 

repülővel elhagyták az országot. 14 órával az után, hogy a dél-koreaiak átadták a hírt. Nos, ennek 

a munkának egy részét is a III/III végezte, persze a kémelhárítás irányításával.  

Vagyis nem volt más választás: ahhoz, hogy a mindennapos követelményeknek, hír-

igényeknek eleget tudjanak tenni, „a verklit tekerni kellett”, konkrét esetekben konkrét 

intézkedésekre volt szükség, folyamatosan végezni kellett azt a munkát, amit eddig is végeztek, 

és azokkal, akikkel lehetett, akik eddig megvoltak. Hiszen az őrületesen pörgő belpolitikával 

pláne szerfölött sok teendő adódott. 

Szélsőbalról jött Antoniewicz Roland; a Kádár János Társaság tömegdemonstrációra készült, 

amelynél létkérdéssé vált előre tudni: várható-e, hogy provokáció vagy bármilyen ellenlépés 

történik.  

Jelent-e tényleges veszélyt a megszüntetett Munkásőrség, kell-e számítani bármilyen 

akciójukra? Valóban folyik Borsodban szélsőbalos összeesküvés, vagy az erről szóló híresztelés 

üres locsogás? Nem zajlik-e a hadseregnél semmilyen, a békés átmenetet veszélyeztető mozgás? 

Tényleg maga Németh Miklós miniszterelnök adta ki az utasítást a rendkívüli állapot 

forgatókönyvének és teljes szervezési tervének kidolgozására, vagy valamelyik Buzgó Mócsing 

kisfőnök így védi a seggét? Miről beszél Grósz Károly, hogy Németh Miklós le akarta őt 

tartóztattatni? Megannyi kérdés, és mindre azonnali választ várnak, pillanatokon belül 
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információkat kellett adni – de honnan? Onnan, ahonnan eddig: a telefon-lehallgatások 

összegzéséből, a hálózattól, mégpedig a meglévő, tehát pillanatnyilag használható hálózattól, 

azoktól az ügynököktől, szt-tisztektől, társadalmi megbízottaktól, akikkel eddig is dolgoztak, 

elvégre még kevesen voltak újak. 

Fenyegetéseket kapott a IX. kerületi Fidesz-iroda, és ki más vizsgálhatná ki, hogy van-e 

alapja, mint az állambiztonság?  

A Nagy Imre temetés előtt néhány nappal hazaérkezett Krassó György, táskájában több ezer 

röplappal: a temetés után a Hősök terén tüntetést rendeznek a szocialista hatalom ellen. Miközben 

még Bush elnök is azt üzente: fontos, hogy méltóságteljes esemény legyen a temetés. A III/III 

pedig ott állt megkukulva, kezében az államellenes szervezkedésre, a kormány megdöntésére 

buzdító röplappal: most mitévők legyenek? A régi módszer az lett volna: azonnal beviszik 

Krassót, és egy-két napot átbeszélgetnek vele a hazai szőlőtermesztésről, a nemzetközi helyzet 

fokozódásáról és a cserebogarak halhatatlanságáról, majd a temetés befejeztével szépen 

hazaengedik – ez azonban adott helyzetben nem ígérkezett célravezető megoldásnak. Kérték hát a 

külügyi vezetés segítségét: azonnal beszéljenek Mark Palmer amerikai nagykövettel, érje el ő, 

hogy Krassó ne tegye tönkre a Nagy Imre temetést.  Palmer úgy vette föl a telefont: – Krassó 

miatt hívnak? –, s jellemző módon tüstént vállalta a feladatot, azon nyomban megbízta Mr. 

Kirsch-t, a CIA budapesti rezidensét, ő győzte meg Krassót, ne rendezzen rumlit. Történetesen 

sikerült az immáron kevéssé állambiztonsági jellegű akció, de ez is azzal indult, hogy a régi 

hálózat szállította az alap-információt, tíz éve működő ügynök hozta be a III/III-ra a röplapot.  

Aztán Tamás Gáspár Miklóst életveszélyesen megfenyegették. Ki más járhatott volna el, mint 

a III/III? TGM-nek az állambiztonsági tisztek fölajánlották a védelmet, ő el is fogadta, s nevetve 

felelt arra, hogy akkor viszont le kell hallgatniuk a telefonját: – Eddig is így volt, most már úgyis 

mindegy! – és beleegyezett ebbe is. Úgyhogy amikor pár hónappal később a III/III örökébe lépett 

Nemzetbiztonsági Hivatal leszerelte a lehallgató berendezéseket Konrád György, Kis János és 

mások lakásából, végül is tizenhét helyszínből csak tizenhatból „irtották ki” a poloskákat.  

S mindezek tetejébe az akkori, ’89-es kormány- és politikai vezetés többsége volt olyan önhitten 

vak, hogy biztos volt abban, a ’90-es választásokat simán megnyeri. – Jó, jó, be kell majd 

engedni a hatalomba néhány nagypofájút, adni kell egy-két tárcát ezeknek az újonnan jött 

uraknak és pártjaiknak, de a lényeget illetően úgyis mi maradunk! – mondogatták a miniszterek, 

pártvezérek. Márpedig mindannyian úgy működünk: azt hisszük el leghamarabb, amit szeretnénk 
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hallani. Nem csoda hát, ha az állambiztonsági apparátus azzal az életérzéssel, azzal a mögöttes 

motívummal végezte a dolgát, hogy úgyis mi maradunk, a rendszer kicsit átalakul, de nem 

változik meg alapvetően. Amint bedőltek az új urak ígéretének is: a szakemberekre mindig 

szükség van. Ők pedig szakemberek voltak.  

Ráadásul ez az apparátus – bármennyire is szeretne ma már majd’ mindenki megfeledkezni 

erről – legalább annyira akarta a változást, mint a magyar társadalom többsége. Persze, nem 

igazán tudatosan, nem egészen pontosan értve a zajló folyamatokat – ám ezzel nagyon sokan 

voltak így Magyarországon. Magyarországon is.   

A szolgálatok emberei azonban egy tekintetben különböztek a sokaságtól.  

A magyar társadalom döntő része a nagy változásokban szinte soha nem érezte úgy, hogy ő 

maga tehet, tesz is valamit – állandósult tehát a döntésekből való kirekesztettség érzése. 

Évszázadok során ahhoz edződött, hogy a fontos dolgok a feje fölött, különféle politikai elitek úri 

huncutságai közepette dőlnek el. Egyszer-egyszer megpróbálkozott a nép valóban kezébe venni a 

dolgok irányítását – abból mindig más lett: hol kiegyezés, hol szovjet tankok beözönlése.  

Az az állomány azonban, amely a nyolcvanas évek végén a politikai események ellenőrzésével 

foglalkozott, most egészen furcsa, igen ellentmondásos helyzetben találta magát. Persze, az volt a 

munkája, hogy föllépjen az ellenzékiekkel szemben, kordában tartsa tevékenységüket. Ám 

elolvasta az általa begyűjtött szamizdatokat, és a szíve mélyén egyre gyakrabban érezte: az 

anyjuk úristenit, de sok dologban van igazuk. És eközben ő maga egyre rosszabbul élt; magasabb 

politikai felkészültsége révén világosabban látta és értette: a politika világában csak a kapkodás, a 

céltévesztés, a hazudozás a jellemző. Testközelből megtapasztalta: a politika vezető elvtársainak, 

illetve egyre inkább urainak egy része bizony jellemtelen alak, egyik hitvány dolgot a másik után 

követi el, s közben saját vagyonával, valamint bőrének mentésével foglalkozik. Elnézték 

Pozsgayt, Szűröst, Németh Miklóst, és azt látták: ezek lelöknek magukról minden felelősséget, 

hadoválnak korábbi ellenálló mivoltukról, kelletik magukat az új uraknak, kapaszkodnak a 

hatalomba, mialatt a villájuk megvételét intézik. 

És az egyre gyorsuló politikai változások sodra magával rántotta őket is. Minden nagy 

társadalmi-politikai átalakulásnak óriási a pszichés nyomása, illetve szívó hatása: azok is 

azonosulnak a fordulatokkal, akik csupán életben akarnak maradni, meg akarják őrizni 

önazonosság-tudatukat.  
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Így történt ez a rendőri, ügyészi, és az állambiztonsági személyzet jó részével is. Ők aztán 

igazán tudták, eddigi munkájukban mi minden sértett jogokat, volt törvénytelen. Nagyon sokan 

őszintén akarták a változásokat – ha nem is azt, ami lett, csupán egy igazságosabb, méltányosabb 

és törvényesebb társadalmat –, és a maguk részéről hajlandók voltak mindent megtenni az 

átmenetért a jogállamiságba. Természetesen rengeteg vitával, veszekedéssel, anyázással, hiszen 

magától értetődően sokan voltak azok is, akik hevesebben féltették az állásukat, a kenyerüket, 

rettegtek attól, hogy milyen számonkérés következhet. Ám erősebbnek bizonyultak azok, akik 

segíteni akarták a változásokat, akik elfogadták, hogy a legfontosabb a békés átmenet.  

A III-as főcsoportfőnökség parancsnoki értekezletein újra és újra az hangzott el: a békés 

átmenetet kell segítenünk, a magunk sajátos eszközeivel arra kell törekednünk, hogy vérontás 

nélkül, nagy felfordulás nélkül folyjon le az átalakulás, ami feltartóztathatatlan. De mi legyen 

addig? Erre senki sem válaszolt.  

 

Ám kétségkívül máig tisztázatlan egy furcsa ellentmondás. Minden érintett megerősíti: a Cég – 

mármost a III/III – tudta a dolgát, amint jelentkeztek az új politikai képződmények, először 

mindenféle civil szervezetek formájában, később nyíltan politikai szervezetekként, végül 

effektíve pártokként, a III/III természetesen beépítette a saját ügynökeit ezekbe, illetve 

beszervezett mindenkit, akit bírt. Valamint akadt jó sok ügynökük, akit hívták haverjai az új 

szervezetekbe, és ők nem mondhatták: – Te, én nem jövök, mert III/III-as tégla vagyok! –, így 

beléptek ők is, s aztán vidáman használhatók voltak továbbra is. Nem csupán arra, hogy 

információkat szállítsanak, de arra is, hogy a Cég embereként jussanak minél magasabbra, 

érjenek el minél nagyobb pozíciót az adott szervezetben, s megfelelően érvényesíthessék a Cég 

érdekeit. Dankó László kémelhárító ezredes így nyilatkozott erről: Az ellenzék fele hálózati 

személy volt. A belső ellenzék nem volt jelentős, általános vélemény szerint akkor söpörtük volna 

le őket, amikor akarjuk. A parancsnokaink is azt mondták: egy óra alatt lerúgjuk őket, ha kell. Az 

idő múlásával azonban szaporodnak a rendszerváltók és az antikommunisták. De nálunk jobban 

senki nem tudja, hogy ez nem így volt.  

Igen ám, de az azóta eltelt tizenöt évben hányan buktak le ezek közül? Hány emberről derült 

ki, hogy nem kizárólag a létező szocializmussal szembeni ellenszenv, a változtatás vágya, a 

társadalmi és politikai tenni akarás vezérelte, hanem például III/III-as megbízóinak utasításai? 
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Hány párt tárta föl saját múltjában ezt a szeplőt, s lökte ki tagjai, vezetői közül azokat, akik így 

tettek? S ha nem tették, miért nem? 

 

 

*     *     * 

 

 

Az új pártok közül egyedül az SZDSZ volt az, amely komolyan veszélyeztetni látszott a 

szolgálatok túlélését. Az SZDSZ-nek az volt a határozott álláspontja, hogy porig kell rombolni, 

teljesen meg kell szüntetni az egész hóbelevancot – a III-as főcsoportfőnökséget, úgy, ahogy van, 

szélnek kell ereszteni –, és aztán vitatkozni arról, mire van valójában szükség az új rendszerben, s 

azt elölről, újonnan létrehozni. Arra még hajlottak, hogy a katonai hírszerzést talán érdemes 

megtartani, egy későbbi NATO-csatlakozás esetén arra hátha szükség lesz. Bár emlegették: a 

NATO-ban, lett légyen bármennyire is katonai szervezet, a döntéseket nem katonák, hanem 

politikusok hozzák, érvényesül, amit Churchill mondott: a háború túl komoly dolog ahhoz, hogy 

katonákra bízhassuk. 

Ezzel azonban sem az MDF, sem az MSZP nem értett egyet, mindkét párt amellett tört 

lándzsát, hogy a III/III megszüntetése elég, a többieket nem elzavarni kell, hanem átállítani, 

használni. 

 

’89 nyarán Bogye János altábornagy, a BM főcsoportfőnök-helyettese, a hírszerzés 

csoportfőnöke kérésükre fogadott néhány fiatal hírszerző középvezetőt, élükön Kocsis 

Kálmánnal. Kifejtették: az általuk ismert jelenségek, események, és az azokból levonható 

következtetések szerint nem kerülhető el a rendszerváltás. Biztosan bekövetkezik az 

állambiztonsági szervek átszervezése – ennek pedig elébe kellene menni. Körvonalazni kellene 

annak koncepcióját, miként készülnek föl erre, hogyan bizonyítják be: a hírszerzésre szükség van 

a jövőben is.  

Bogye elvtárs beleegyezett, hogy öten-hatan vonuljanak el pár napra egyikük hétvégi házába, 

és dolgozzanak ki valami tervezetet. Így is történt. A megszületett „okmány” tartalmazta például, 

hogy a katonai hírszerzés és elhárítás kerüljön a hadseregbe, ahogy az volt 1951-ig, legyen önálló 

szerv a hírszerzés és külön az elhárítás, ezek közvetlen kormány-irányítású, önálló hatáskörű 
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országos államigazgatási szervek legyenek a várható többpárti, piacgazdaságú rendszerben. Sőt, 

tervezetükben javasolták a III/III jogutód nélküli megszüntetését. 

 

Kevéssel korábban, ’89 februárjában Harangozó Szilveszter, a III-as főcsoportfőnökség vezetője 

nyugdíjba ment, s utóda nem kis meglepetésre Pallagi Ferenc, a III/V, az Operatív Technikai 

Csoportfőnökség addigi vezetője lett, aki tehát addig lehallgatással, behatolással, 

okmányhamisítással és hasonlókkal foglalkozott. Viszont politikailag nem számított héjának, sőt. 

Jó viszonyban volt Horváth István belügyminiszterrel, aki pedig elődeihez képest reform-

szellemben vezényelte apparátusát.  

Pallagi Ferenc ’89 július végén soron kívüli megbeszélésre hívta a III-as főcsoportfőnökség 

vezetését. Dercze István, a hírszerzés, Benkő Ferenc, a kémelhárítás, Horváth József, a belső 

elhárítás, Strényi Ferenc, a katonai elhárítás és Ágoston Ferenc, a technikai szakszolgálat 

vezetője alkotta a vezetői „testületet”. Pallagi kiadta a parancsot a csoportfőnököknek: két 

hónapon belül tegyenek le az asztalra koncepciót az állambiztonsági szolgálatok átszervezésére 

az új politikai körülmények között, a jogállamiság szellemében. A Cégek ezzel megbízott 

emberei jó csomószor találkoztak, ettek-ittak, nagyokat dumáltak, valamicskét ötleteltek, de 

abból bizony nem jött ki sok. Részben tanácstalanok voltak, mifenét várnak tőlük, részben 

mindegyiküket erősen noszogatta a maga főnöke: hatékonyan képviselje ám saját Cége érdekeit. 

Valamennyi szolgálat önmagát akarta megvédeni, átmenteni, megcsinálni az új, leendő 

struktúrában. Letelt a két hónap – eredmény, főként koncepció nélkül.  

Pallagi nem hagyta annyiban. Kiadta: mind az öt csoportfőnök köteles hozzá vezényelni két-

két emberét. Maximum alosztályvezetőket, minél fiatalabbakat, de olyanokat, akik kellő 

rálátással bírnak a saját Cég egészére. S ők egy hónapon át semmi mással nem foglalkozhatnak, 

csak ennek a koncepciónak, pontosabban a lehetséges alternatíváknak a kidolgozásával. Ámde 

bent a BM épületében, lényegében bezárva. Aminek az volt a fő értelme: elzárva saját 

parancsnokaiktól, hogy a főnökeik ne lássák a készülő terveket, ne tudják naponta befolyásolni 

azok alakulását. Mindaddig, amíg meg nem alakult ez a csapat, azt sem volt hajlandó elárulni, ki 

fogja vezetni a teamet, ne tudják leszúrni idő előtt.  

Dr. Szövényi György, korábbi vizsgáló tiszt volt ez a titokban tartott vezető. Dolgozott 

kémelhárítási ügyekben is, belső elhárítási eseteken is, de soha nem operatív tisztként, hanem 

vizsgálóként, tehát nem volt „belül”, mégis mindenre tisztán rálátott.   S bár akkor már eldöntött 
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tény volt, hogy a III/III jogutód nélkül megszűnik, a többiek mellett ennek a részlegnek két 

vezetője is végig részt vett ebben a munkában. Három hétig dolgoztak, s így már eredménnyel. 

Szövényi naponta referált Pallaginak, aki instrukciókkal látta el, merre menjenek tovább. 

Összegyűjtötték és elemezték az amerikai, a német, az olasz, a francia titkosszolgálatok 

statútumait, struktúráját, irányítási rendjét, keresgélték a jogállamiság garanciáit, kiókumlálták, 

miként lehet ezeket átültetni Magyarországra. Áttekintették az Európában már lezajlott 

rendszerváltások gyakorlatát e téren. Nem túl biztató történeteket találták: Spanyolországban is 

(Franco megdöntése után), Görögországban is (a junta leverését követően) a rendszerváltó elit 

porig rombolta az előző rezsim titkosszolgálatait: a hírszerzést is, a kémelhárítást is egyetlen 

tollvonással megszüntették, összes szakemberét elzavarták, és teljesen új szervezeteket hoztak 

létre. Mind a két országban a titkosszolgálatok összes irat-anyagát elégették. Eltüzelték a 

kémelhárítás munkadossziéit, máglyára vetették a hírszerzés valamennyi hálózati jelentését, 

ügynök-nyilvántartását, mindent. Ki tudja, lehet, hogy itt is ez következik?  

 

Az első alternatíva, amit kidolgoztak, lényegében az volt, ami aztán meg is valósult: a négy és fél 

szolgálat modellje. A polgári hírszerzés és elhárítás, a katonai hírszerzés és elhárítás, valamint a 

nem önálló szakszolgálat, mondván, az legyen a Nemzetbiztonsági Hivatal egyik igazgatósága. 

Visszakerüljenek-e a katonaiak a hadseregbe; jogosultak-e az elhárítók határon kívüli munkára, 

vagyis megmaradjon-e a „támadólagos elhárítás”; ki kikre, hol, milyen témákban dolgozhat – 

ezeken késhegyig menő viták zajlottak, de végül megegyeztek. A hírszerzés – az Információs 

Hivatal – csak országhatáron kívül működhet; az elhárítás – a Nemzetbiztonsági Hivatal – csak 

határon belül; a katonai elhárítás csak katonákkal foglalkozhat. A vizsgálati munka ’89 

szeptemberében már átkerült az ORFK-ra, hiszen a jogállamiság elvének nem felelt meg, hogy 

ugyanaz a szerv végezze ezt a tevékenységet, amely az információ-szerzéssel foglalkozik. A 

III/III szűnjön meg, de a létrejövő NBH-nak legyen egy alkotmány-védelemmel foglalkozó 

osztálya.  

A III/III megszüntetését úgy készítették elő, hogy ’90 februárra-márciusra le lehessen 

bonyolítani. Dr. Horváth József csoportfőnöknek eredetileg ’89 novemberében kellett volna 

nyugdíjba mennie, s már ki se neveztek volna utódot, ám kiderült: ha az év vége előtt fölmentik, 

sokkal kevesebb lesz a nyugdíja – kisírta magának a következő év január végét. 
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Kidolgoztak még két verziót, mindkettőt háromszolgálatos modellre – de csak szóban, egymás 

között. Az egyik szerint lenne egy tisztán katonai szervezet és egy tisztán polgári, mindkettőnek 

hírszerző és elhárító szekciója, valamint egy szakszolgálat. A másik szerint pedig lenne egy 

hírszerző cég, katonai és polgári szekcióval, illetve egy elhárítás, katonai és polgári szekcióval, 

valamint a szakszolgálat. Ez a két változat azonban nem jutott konszenzusig, vitatkoztak, tépték 

egymást, de annyi nyitott kérdés maradt, hogy reménytelennek látták bármelyik megvalósítását.  

December 17-én végre – sokhónapos kérlelésre – megszületett a fölhatalmazás is erre a 

munkára. Kormányhatározat írta elő: készüljön előterjesztés az állambiztonsági feladatok 

átalakítására, struktúrájára. A határidő 1990. január 10-e volt. A Szövényi vezette bizottság 

azonban érezte az egyre nagyobb nyomást, a két háromszolgálatos modellt félretolták, és 

véglegesítették a négy és fél szolgálatost. A kész tervezetet ’89. december 30-án letették az 

asztalra, annak belső vitáját a III-as főcsoportfőnökség vezetése kitűzte – ’90. január 5-ére.  

 

 

*     *     * 

 

 

Az a január 5-e, péntek azonban a Duna-gate kirobbanásának napja volt. A kormány-előterjesztés 

megvitatására összejött vezetői team dermedten ült a rádió előtt, és a hírekre várt. 

Ugyanis mindannyian tudták, mi fog elhangozni.  

Január 4-én érkezett – hálózati személytől – az operatív információ: valakik bent jártak a 

Néphadsereg utcai III/III központban, videóra vették a lezúzott anyagokat, valamint korábban 

érkezett napi operatív jelentéseket is, és mindezt 5-én nyilvánosságra hozzák. A vezérkar 4-én 

este szembenézett a helyzettel: árulás történt. De mi a teendő? Néhányan végigvették az elvileg 

lehetséges ellenlépéseket:  

– Megrohanni őket, és elszedni tőlük az anyagokat?  

– Nem jó, fene tudja, hány videó-kópia van már külföldön, vagy itthon másoknál elrejtve, még 

nagyobb a botrány, ha úgy jön ki.  

– Ellehetetleníteni magát az 5-ei sajtótájékoztatót a Graffitiben? Bombariadóval, más 

eszközzel?  

– Semmi értelme, megtartják aztán másutt.  
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– Lejáratni, blamálni az árulót?  

–Ahhoz tudni kéne, ki az! De egyáltalán – ha megtörtént, megtörtént, kétségbeesett lépésekből 

mindig sokkal több baj származik, mint előny, nincs mit tenni, hagyni kell mindent haladni a 

maga útján, majd meglátjuk utána, mi legyen! – Úgy határoztak, nincs mit tenni, most nem az ő 

kezükben vannak az aduk.  

Január 5-én tehát – ahelyett, hogy az eredeti napirend szerint vitatkoztak volna a Cég 

átalakításának mikéntjéről, a rádiót hallgatták. Amelyből ugyan hazugság is elhangzott – jelenleg 

is zajlik az irat-megsemmisítés, mondták, pedig az december 31-én leállt –, de annak volt a 

legkisebb jelentősége. A vezetők a Roosevelt térről, a BM-ből azonnal átmentek a Néphadsereg 

utcába, a III/III központjába: mi hogyan történt? Ki lehet az áruló, hogy kerülhettek ki a napi 

jelentések, miként juthattak be a házba? A miniszter tüstént átfogó vizsgálatot rendelt el, külsők 

bevonásával, és folyt a belső vizsgálódás is, amit azonban pillanatokon belül kivett a kezükből a 

katonai ügyészség.  

Ám a rádió aznap még egy óriási döbbenetet okozott. Az Esti Krónikában elhangzott a 

hivatalos szóvivői bejelentés: Németh Miklós miniszterelnök elhatárolódik a III/III-nál 

történtektől, a törvénytelen lehallgatásoktól. Aki minden reggel szorgalmasan áttanulmányozta a 

napi operatív jelentést, és egyetlenegyszer nem adott ki olyan utasítást, hogy az abban szereplő 

információkat ezentúl ne gyűjtsék össze, és ne tálalják neki – most kijelentette: semmi köze 

ezekhez. A miniszterelnök megtagadta saját apparátusát.  

Már beesteledett, amikor Pallagi Ferencnek szóltak: a III/III-as állomány beszélni szeretne 

vele. 

– Várjatok kicsit, szólok Horváth Jóskának, és jövünk! – felelt a főcsoportfőnök. 

– Nem, csak veled akarunk szót váltani, Horváth nélkül – közölték a hírnökök.  

– Jó, rendben, legyen úgy! – és fölballagott a tanácsterembe. A teljes központi állomány, vagy 

kétszáz tiszt várta. Volt már szóvivőjük is: 

– A mai esemény-sorozat, és annak betetőzéseként a miniszterelnöki elhatárolódás olyan 

helyzetet teremtett számunkra, hogy úgy döntöttünk: ellenlépést kell tennünk. Meg kell védenünk 

magunkat. Be kell bizonyítanunk az ország, a közvélemény, a saját családunk előtt, hogy mi nem 

ávós pribékek, nem hazaáruló pufajkások vagyunk, hanem a hazánkat szolgáltuk eddig is. A 

munkánkat végeztük, azokat a feladatokat láttuk el, amiket a vezetőink adtak nekünk. Ennek 

egyetlen módját látjuk. Be van élesítve a rádió, a televízió, az összes nagy lap – holnap reggel az 
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ügynök-hálózat teljes listáját kivágjuk a nyilvánosság elé. Csámcsogjon azon az egész 

társadalom.  

– Milyen listát? – kérdezte Pallagi döbbenten. 

– Ezt itt, ni! Már összeállítottuk a hiteles aktuális hálózati névsort – a szóvivő odacsapta 

parancsnoka elé a hatoldalnyi összeállítást, 3-400 névvel. Csupa-csupa szerfölött exponált névvel. 

– Két példány készült. 

– Úristen, fiúk, ezt nem tehetjük meg! – Pallagi azonnal érezte: bár ez öngyilkos ötlet, ám 

mások is belehalhatnak. – De kezdjük az elején! Mi hasznunk lenne ebből? 

– Hát… hasznunk… az nincs. De ha mi feketeseggűek vagyunk, akkor tegyük ki az asztalra, 

hogy íme, ezek is feketeseggűek mind.  

– És abból nekünk milyen előnyünk származik? Mert hátrányunk az rengeteg: ha mi magunk 

nem segítjük, hanem nehezítjük a békés átmenetet, akkor joggal tesznek meg minket bűnbaknak. 

Mindenki ellenünk fordul, azok is, akik ma még védenek. 

– Védenek? Ki véd minket? Maga a miniszterelnök volt az, aki elhatárolódott tőlünk! Akkor 

ki az isten véd meg minket? – a fiúk már az asztalt csapkodták. 

– Nem, fiúk, ezt akkor sem tehetjük meg! Először is a világ egyetlen titkosszolgálata sem 

játszotta ki soha az ügynökeit. Másodszor nekünk védeni kell azokat, akik eddig segítették a 

munkánkat, és nem feldobni, kitenni őket a tömegek haragjának. És harmadszor -- semmi 

hasznunk nem származna ebből.  

– És mi a garancia arra, hogy mi nem kerülünk börtönbe, minket nem akasztanak föl? 

– Hát… erre nincs garancia. Illetve… egy talán van. Ha adtok nekem öt nap bizalmat, hogy a 

legjobb belátásom szerint kezeljem ezt a ma kirobbant ügyet, a ti védelmetek teljes 

megtartásával, akkor egyet ígérhetek: mindent elkövetek, hogy megvédjelek titeket. Nem lököm 

rátok a balhét, nem kiáltalak ki titeket bűnösnek, hanem én elviszem a balhét, viselem a teljes 

politikai és szakmai felelősséget. Ami ma kijött, annak minden konzekvenciáját én vállalom. De 

csak akkor, ha nem teszitek meg, amit terveztetek. Adjatok öt napot! És ha érdemtelen leszek a 

bizalmatokra, öt nap múlva még mindig nyilvánosságra hozhatjátok ezt a listát.  

Hatalmas morgás, zsivajgás támadt. A végsőkig elkeseredett operatív tisztek nehezen, de 

végül beadták a derekukat: ott, a tanácsteremben a lista mindkét példányát megsemmisítették – 

de persze jól tudták, hogy azt bármikor újra előállítják, ha kell. És ők mindmáig betartották a 

szavukat, semmilyen névsort soha nem játszottak ki.  
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A máig emlegetett lista ugyanis nem ez. 

Pallagi is tartotta magát az ígéretéhez: a főnökök elvitték a balhét. Pallagi Ferenc január 10-én, 

Horváth József 17-én, Horváth István belügyminiszter 23-án benyújtotta lemondását. Pallagi és 

Horváth József vállalta a felelősséget, és vállalta az ellenük indított büntetőeljárást. Amely 

egyébiránt szervezői számára csúfos véget ért: a katonai bíróság mindkettejüket fölmentette. 

 

Addig azonban még véglegesítették a Szövényi vezette team már leírt tervezetét, azt Németh 

Miklós két nap alatt jóváhagyta, és a koncepció-készítő csapatot kinevezte törvény-előkészítő 

csoportnak. Szinte percek alatt kellett a szöveg fölhasználásával törvény-tervezetet írniuk, ezt 

fogadta el január 25-én az országgyűlés. Így született az 1990. évi X. „átmeneti” törvény, amely 

összesen 8 paragrafusával március 1-jén hatályba is lépett. Definiálta a különleges 

titkosszolgálati eszközöket – lehallgatás, postai küldemény fölbontása és behatolás magánlakásba 

– meghatározta alkalmazásuk, bevetésük feltételeit, rendjét és azt, hogy valamennyi használatát 

az igazságügy-miniszter engedélyezi.  A törvény egyúttal előírta a Cégek felelősségét. 

Olyannyira lett egyébként átmeneti, hogy helyébe csak öt év múlva sikerült véglegeset alkotni,  

de az is jobbára az  ekkor kidolgozott koncepciót és struktúrát vette át. 

A katonai Cégeket értelemszerűen meghagyták a honvédelmi miniszter felügyelete alatt, ám a 

polgári titkosszolgálatokat közvetlenül a miniszterelnök irányítása alá helyezték. 

Amikor aztán áprilisban Antall József személyében miniszterelnök is került ehhez a 

feladathoz, neki igen hamar megsúgták – főként külföldi kollégái –, hogy ezt ugyan így ne 

hagyja, ha ellenfelei másként nem találnak rajta fogást, ezen a fronton hamar kicsinálják, elvégre 

itt mindig sötét ügyek zajlanak. Antall ezt tüstént belátta, s kitalálta a szolgálatok felügyeletére 

először államtitkári, majd miniszteri rangban Boross Pétert.  

Egyébiránt azóta is mindenki tudja, ekkora és ilyen pénzügyi helyzetű országnak sok az öt 

szolgálat – túl sokba kerül, fölösleges vetélkedéshez vezet, ezzel politikailag is 

kiszolgáltatottabbá tesz, szétszór olyan információkat, melyeket éppen hogy összefogni  kellene.  

  

Január 7-én már tudták, ki vitte be a Fekete Dobozt a házba. Végvári őrnagyot – a Duna-gate 

főszereplőjét, a „cirkuszos Józsit”, aki az Operaházban, valamint a Magyar Cirkusz és Varieténél 

hárította el az ellenség nyilván naponta indított kém-akcióit − legtöbb kollégája szerény 

képességűnek, túlzottan alkoholbarátnak és majrésnak tartotta. Akik egyenesen utálták, mindezt 
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keményebben fogalmazták meg. Kénytelenek voltak elmozdítani a helyéről, annyira védhetetlen 

volt a munkája – így került, szociális megfontolásból, nem az utcára, hanem az ügyeletre.  Ahová 

a napi operatív jelentésekből mindig került egy példány, amelyet azonban 48 órán belül meg 

kellett volna semmisíteni.  

  A Cégen belüliek mindmáig esküsznek rá: az egész holtbiztos, hogy nem úgy történt, 

ahogyan megjelent, még kevésbé, ahogy Havas Henrik Végváriról szóló hősi eposzába került. 

Végvárinak − mondják, akik ismerik − se elég esze, se elég bátorsága nem volt ilyen akciónak se 

a kitalálásához, se a lebonyolításához. Őt valakik megvezették. Egyáltalán nem hihető például az, 

hogy hetekkel, talán hónapokkal a karácsonyi akció előtt csak úgy magánszorgalomból 

gyűjtögette a napi operatív jelentéseket. A belső vizsgálat során azonnal előkerültek arra utaló 

jelek, hogy jóval korábban őt keresték meg, úgymond beszervezési céllal, valamint keringtek 

szóbeszédek mintegy százezer forintról is. Ezekről nem bizonyosodhattak meg, át kellett adni az 

ügyet a katonai ügyészségnek.  

Az apparátus – szintén szöges ellentétben azzal, amit aztán ő állított – nyomban teljes védelem 

alá helyezte Végvárit és családját. Annyi esze mindenkinek volt „azon a környéken”, hogy 

kikalkulálják: ha bármi történik a cirkuszos Józsival, az egész világ majd arról hörög, hogy 

bosszúszomjas kollégái tették el láb alól.   

 

Az akció célját aztán mindenki másképp magyarázta. Némelyek szerint a demokratikus ellenzék 

így akarta végképp lehetetlenné tenni a belső elhárítást, s teljesen elkerülhetetlenné a 

megszüntetését. Ez szavatolta volna ugyanis politikai mozgásterük bővítését, (úgymond) a 

külföldről érkező pénzek tekintetében.  

Mások feltételezték, hogy Végvárit igazából belülről, szakadár III/III-asok irányították, akik 

hosszútávra terveztek: ha kellő csinnadrattával kiderül, hogy égetik az ügynök-dossziékat, akkor 

később azt lehet mondani, hogy a dossziék elégtek, tehát nyugodtan lehet kimenekíteni, és jobb 

időkben majd használni azokat. Ha a közvélemény előtt megjelenítik, hogy íme, itt és így tűntek 

el az okmányok, akkor aztán gondtalanul lehet állítani: hiszen eltűntek az iratok, nincsenek meg! 

És akkor el is lehet tüntetni az anyagokat, ki is lehet menteni mindenféle széfekbe, ahonnan majd 

akkor kerülnek elő, amikor az elrejtőknek a leghasznosabb.  

 - 97 -  



A teória logikus, egy baja van: nem igaz. Ha így történt volna, az óta néhányszor már kijöttek 

volna ezzel a farbával – ilyen pedig nem történt, a nyilvánosságra bocsátások rendre más 

útvonalakon zajlottak.   

Vannak aztán, akik a Duna-gate néven elhíresült ügyet még ennél is nagyobb horderejűnek, 

stratégiai műveletnek: a Cég operatív akciójának gondolták. Néhány ma is aktív titkosszolgától 

Kenedi Jánosig jó néhányan úgy vélik: ebben az akcióban beáldozták a III/III-at, azért, hogy az 

összes többit megtarthassák.  

Az kétségtelen, hogy a volt III/I és III/II mindmáig bírja valamennyi kormány töretlen 

bizalmát, abszolút védelmét, szinte feltétel nélküli támogatását.  

Mindazonáltal a fenti forgatókönyvek és meggondolások, a III/III-as „beáldozását” beleértve 

valószínűleg mind: túlkombinálás. De hát aki valaha is kicsit beleszagol a titkosszolgálatok 

zűrzavaros világába, talán élete végéig mindig homályos összeesküvéseket szimatol. 

A parlament ’90-ben fölállított vizsgáló bizottságának záró jelentése szerint ’89 

decemberében, illetve’90 elején mintegy 1 400 dossziét semmisítettek meg. Ezekből összesen 

három vagy négy maradt meg, a számítógépen tárolt adatok sorsáról viszont a bizottságnak nincs 

tudomása. Alaposan mellélőttek. 

 

Mi volt valójában a Duna-gate során kiderült, irat-felülvizsgálatnak nevezett irat-megsemmisítés 

háttere? A világ összes titkosszolgálatának fontos alapelve, hogy rendkívüli helyzetben minden 

iratot azonnal el kell tüntetni. Márpedig ami itt ’89-ben folyt, az minden túlzás nélkül 

rendkívülinek volt tekinthető. Ám volt még további három lényeges szempont.  

Az első, hogy az országgyűlés többször is módosította a büntető törvénykönyvet, és eltörölt 

számos, addig létezett politikai jellegű bűncselekményt. Az állambiztonsági szervekre ebből az 

következett, hogy az ilyen cselekményekkel összefüggő addigi „feldolgozó munka” anyagait ki 

kell selejtezni, meg kell semmisíteni.  

A második az állambiztonsági főnökök megfontolása volt: hamarosan úgyis megszüntetik azt 

a III/III-at, amely még mindig pörög magától, viszi tovább a lendület – úgy lehet a 

legkönnyebben leállítani az embereket, ha kihúzzák alóluk a papírjaikat. Fölülről nem jött állami 

segítség, a szolgálat vezetői hát maguk indították be a megszüntetés első lépcsőjét. Kivették a 

munkatársak kezéből az anyagokat, ezzel munka-lehetőségüket szüntették meg; elvették a régi 
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dossziéikat, újakat nem nyithattak, s így nem dolgozhattak. Márpedig ez volt a cél. Legalábbis 

így magyarázzák ma akkori résztvevők.  

A harmadik fő szempont: meg kell védeni azokat, akik eddig segítették a munkánkat. Bármit 

is vall ma, aki egykori ügynök véletlenül lebukik, a III/III ügynökeinek, társadalmi 

megbízottainak, társadalmi kapcsolatainak jelentős hányada – legalábbis valamennyi akkori 

titkosszolgálati tiszt máig egybehangzóan állítása szerint – nem pénzért és nem zsarolás hatására, 

hanem önként, meggyőződésből működött együtt a Céggel. Persze, ahol általános a szorongás, ott 

bizonyosfajta embereknek megkönnyebbülést hoz a titkosszolgálatoknak besúgás, ez által a 

hatalommal való kapcsolattartás. Persze, az akkori értékelés tekinthette önkéntesnek azt is, aki 

másképpen nem látta lehetségesnek előrejutását, azt is, aki úgy érezte, a családját védi, azt is, aki 

abban a tudatban adta jelentéseit, hogy még mindig jobb, ha ő jelent, mint ha más teszi ezt, s 

védelmezni próbálta azokat, akiket meg kellett figyelnie. Mindenesetre az volt a legkevesebb, 

amit joggal igényelhetett, hogy „tartói”, titkosszolgálati kenyéradói megpróbálják a 

rendszerváltás elől eltüntetni a rá vonatkozó dokumentumokat.  

Azt is tudhatta előre mindenki: minél több irat marad meg a legutóbbi évekből, annál többen 

lesznek zsarolhatók. S ők azt is tudták, kiket fednek a dossziéikban szereplő fedőnevek, tisztában 

voltak hát azzal: sok esetben nem akárkikről van szó. Az új pártok, a nemrég alakult civil 

szervezetek, a sajtó, a színházi, film- és tudományos élet, az oktatás, az egyházak, a társadalom 

szinte összes területe jelen volt a jelentésekben – s hiába a fedőnév: sok besúgóról kívülállók is 

könnyedén kikövetkeztethetik, hogy valójában kicsoda: a jelentésekben szereplő időpont, 

helyszín, a résztvevők köre alkalmasint mindent elárul az ügynök kilétéről. E téren a 

nyilvánosság a békés átmenet egészét veszélyeztethette volna, ha pedig a nyilvánosság háta 

mögött jut el bárkikhez, azok gyakorlatilag teljhatalmat szerezhetnek a közéletben. 

A december elején született főcsoportfőnöki indítóparancs ezért úgy szólt: az anyagok 

felülvizsgálatának sorrendje az legyen: 1989 végével kezdődjön, és időben visszafelé haladjon. S 

az iratok felülvizsgálatának első határideje – azzal, hogy később persze majd folytatják – 

december vége lett. Megindultak a darálók, az égetők, a papírgyárba vivő teherautók – sok ezer 

dossziéval, több helyszínen. Csak a III/III esetében neki kellett esni az iratoknak a Néphadsereg 

utcai központban, a számítógépes nyilvántartásnak a Lumumba utcában, valamint a nagy 

állambiztonsági nyilvántartásnak, a dossziékkal együtt, a Roosevelt téren, a BM egykor bank-

épületének alagsori trezor-termeiben.  
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Nem is sikerült teljesíteni a feladatot, december végéig a III/III körülbelül tíz évet haladhatott 

visszafelé, azt is az egyik osztályon kisebb, a másikon nagyobb sikerrel. A hírszerzésnél és a 

kémelhárításnál amúgy is sokkal kisebb mértékű és más jellegű volt a felülvizsgálat, ott még 

kevesebbet végeztek. Menetközben az apparátus jelezte is a vezetésnek: ilyen szűk határidővel 

nem győzik a feladatot. A parancsnokok – hibásan, helytelenül – könnyítést adtak hát: 

engedélyezték, hogy jegyzőkönyv nélkül is bezúzhassanak anyagokat, mondván, úgysem ér 

semmit az a jegyzőkönyv, amely a titkos ügykezelés szabályai szerint nem tartalmazhatott többet: 

X fedőnevű dosszié, tartalma 97 lap. Ha január elején nem jön közbe a Duna-gate, természetesen 

folytatták volna. 

Így sem kevés irat került a darálóba. A belső elhárításnál 28 000 darab O (Operatív, a bizalmas 

nyomozások adatait, iratait tartalmazó) dossziéból körülbelül 7 000 semmisült meg, a 110 000 B 

(Beszervezési, a hálózati személyek beszervezését dokumentáló) dossziéból 101 000. Megmaradt 

viszont az 58 800 V (Vizsgálati, az állam elleni bűncselekmények és más kiemelt ügyek 

nyomozati iratait gyűjtő), valamint a 15 182 M (Munka-, a hálózati személyek jelentéseit, 

tartótisztjeik velük kapcsolatos feljegyzéseit tartalmazó) dosszié.  

Ugyanakkor természetesen az Állambiztonsági Operatív Nyilvántartó Osztályon is el kellett 

végezni ezt a munkát. Ám ott már minden adat nagyszámítógépen volt. Horváth István parancsa 

alapján a legegyszerűbb megoldást választották: törölték a gépeken a hozzáférési kódokat. Nem a 

gépi állományokat – azok meg is maradtak a nagy mágnes-szalagokon –, hanem az állományok 

előhívásának kódjait. Amikor évekkel később Boross Péter azt kérte: próbálják meg újraéleszteni 

a gépi állományokat, ez – ha nem is tökéletesen, ha nem is száz százalékos megbízhatósággal, de 

– lényegében sikerült. 

 

A hírszerzésnél és a kémelhárításnál az irat-megsemmisítés fő szempontja az volt: védjük meg 

eddigi saját embereinket, segítőinket, nehogy bajuk essen. Ott is pánikhangulat volt, vadabbnál 

vadabb rémhírek keringtek: az új hatalom kivétel nélkül mindenkit kirúg, de az is lehet, vád alá 

helyez, mondván, valamennyien a KGB emberei voltak. Föl-fölvetődött az a félsz is: mi lesz, ha 

néhányan azért, hogy gesztust tegyenek az új rendszernek, árulóvá válnak, és kijátsszák az 

illegális ügynökök nevét, akiknek ez a szabadságába, netán az életébe kerülhet. És azt máig jó 

érzéssel nyugtázzák, hogy egyetlen ilyen eset nem történt, a külföldön működő hálózatok 

épségben élték át a rendszerváltozást, és sokuk mindmáig érintetlenül dolgozik.  
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Közértekből szerzett bevásárlókocsikkal tolták százszámra a dossziékat az égetőbe. Az 

iratoknak vagy 90 százalékát ledarálták. Ez néhány) embernek amúgy is jól jött. A Cég egyik 

igen jelentős beosztású vezetője például arra használta föl ezt az alkalmat, hogy mind a hat 

munka-dossziéját megsemmisítse annak a KGB-vel közös ügynökének, akit „falnak vezettek”, a 

rossz irányítás miatt hagytak lebukni és börtönbe kerülni. Viszont néhányan az utolsó pillanatban 

még készítettek listát a tűzbe kerülő anyagokról – és azok a listák megvannak máig. Valamint a 

nyilvántartóban a kartonok jobbára megmaradtak – abból is szemezgethetnek ezek-azok.  

 

 

*     *     * 

 

 

A III-as főcsoportfőnökségről csak a hírszerzés vette föl fokozatosan a kapcsolatot valamennyi új 

párttal, és kezdett tapogatózni, hogy hol milyen a hozzáállás, milyen szándékok, akaratok 

mozognak. ’90 elején a hírszerzés már „szisztematikusan foglalkozott” valamennyi párttal, tehát 

nem kizárólag a valószínű befutókkal; még a Thürmer-féle MSZMP-vel is „kontaktáltak”.  

Majdnem igaza lett a profi titkosügynök, tehát a kellően elfogult Graham Greene-nek, aki 

valaha azt írta: a létező szocializmus igazi megújítói a titkosszolgálatok emberei lehetnek, hiszen 

ők felkészültebbek, világlátottabbak és cinikusabbak az átlagnál. Vagy itt-ott igaza is lett? Csuda 

tudja. Bár ennek félig az ellenkezőjét is emlegették néhányan. Voltak, akik később számon kérték 

az egykori III-asokon: hogy engedhette az állambiztonság, hogy egészen a rendszerváltozásig 

fajuljanak a dolgok, miért nem voltak képesek megakadályozni az ellenzékiek ilyen előretörését. 

Ami szintén a titkosszolgálatok mérhetetlen túlértékelése. Hiszen sok mindenre képes és 

alkalmas a világ sok titkosszolgálata, de társadalmak átformálására, vagy éppen zajló társadalmi 

folyamatok megváltoztatására csak nagyon ritkán. A Cég alapvetően mindig a fennálló politikát 

szolgálja, s lett légyen bármekkora is az önmozgása, az önérdek-érvényesítése, a fölötte álló 

politikán csupán egészen kivételes történelmi pillanatokban léphetett át. Vagy még akkor sem. 

Lehetett például a KGB bármennyire is hatalmas és óriási hatalmú szervezet, a Szovjetunió 

szétesését nem akadályozhatta meg.  
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A III/III-asokat mind kirúgták. 1990. január 18-án született meg a döntés a III/III 

megszüntetéséről. A helyzetre jellemző módon ez a döntés se nem az országgyűlés által 

elfogadott törvény, se nem minisztertanácsi rendelet vagy határozat volt – Horváth István 

belügyminiszteri parancsban mondta ki a Cég jogutód nélküli eltörlését. A sok rettenetesen 

reformer képviselő, államminiszter, államtitkár és maga a miniszterelnök megint tolta lefelé a 

felelősséget, elvitette a balhét: bárki mással!  

Császár Jolika, a BM személyzeti főnöke és Pallagi Ferenc szervezte a mentő-akciót: akit 

lehetett, elhelyeztek a rendőrséghez, a megmaradó fedővállalkozásokhoz, a hadseregbe, és a 

polgári életbe bárhová, ahol megkereshetik a kenyerüket, hiszen nekik is családjuk van, a 

gyerekeiknek enni kell adniuk. Az „új undokak” viszont közben porig alázták őket – a 

leghangosabban persze egykori ügynökeik, hamarost például parlamenti képviselők.  

Megszületett az új „elbocsátott légió”. Szerencséjükre épp ekkor köszöntött be az épülő 

kapitalizmus egyik legszükségesebb velejárója, az őrző-védő és más biztonsági szolgáltatások, a 

magán-nyomozás föllendülése, s ez beszippantotta, eltartotta többségüket. 
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Árulók, csetlő-botló hírszerzők, elhárítók 

 

 

 

 

Gábort – ha már ezzel a témával foglalkozott – módfelett izgatta a kémvilág örök förtelme: az 

árulások, a kettős és többes beszervezések, a kém-lebuktatások. Ám ezekről senki sem akart 

beszélni. Amint erre terelte a szót, partnerei rendre elzárkóztak, komoran begubóztak. – Ki szereti 

kiteregetni a szennyesét? – dörmögték, és képtelenség volt zöldágra vergődni velük.  

Annyit nagy nehezen megtudott, hogy a ’90 előtti polgári hírszerzésnél és elhárításnál 

többször előfordult árulás is, lebukás is – letartóztattak magyar kémeket, zajlottak két- és 

többoldalú kém-cserék. Jó párat „fejre állított” a nyugatnémet, az osztrák, az amerikai és még 

néhány kémelhárítás. Franciaországban még olyan magyar hírszerző is lebukott, aki csomószor 

francia útlevéllel utazott be, de a biztonság kedvéért ott útlevelet cserélt, és másikkal jött ki – 

mégis rajtavesztett, börtönbe került. Ám az itthoni politikai vezetés minden esetben úgy döntött: 

ezeket titokban tartják, egyiket sem engedik a nyilvánosságra hozni. Ha véletlenül mégis kiderült 

valami, az csak úgy fordulhatott elő, hogy Nyugaton szellőztették meg.  Négy ilyen esetről 

értesült.  

1965-ben volt Szabó-ügy: a hírszerző tiszt egy kinti akciója során önként átállt az 

amerikaiakhoz, és mindent kitálalt, amit tudott. Ausztráliában élt a CIA apanázsából élete végéig. 

Nem sokkal később egy Laposnyik nevű külső figyelő „pattant meg”, és állt át, ám Bécsben, 

kihallgatása közben meghalt a börtönben. A nyugati sajtó akkoriban telekürtölte a világot: a 

magyar Cég meggyilkoltatta árulóját. Az igaz, hogy Laposnyikkal mérgezés végzett, s az sem 

alaptalan, hogy az egyik, akkor „baráti” szolgálatnak működött ügynöke abban a börtönben, de a 

legenda úgy tartja: nem magyar akció volt.  

Aztán lebukott Máté Zoltán hírszerző tiszt, hogy a nyugatnémet BND-nek dolgozott, súlyos 

börtönbüntetésre ítélték, ám hamarosan, 1968-ban német nyomásra szabadon engedték, azzal, 

hogy magyar állampolgár létére kiutasították az országból, s az NSZK-ban telepedett le.  
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Kacifántosabb volt Szmolka János magyar származású amerikai katona története. Nyugat-

Németországban, az USA szárazföldi haderejének főtörzsőrmestere volt, ott szervezte be őt a 

magyar katonai hírszerzés, hogy az USA-ba visszahelyezése után kémkedjen. Szmolka látszólag 

vállalta a megbízást, az USA-ban azonban tüstént jelentette a történteket. Az amerikaiak – a 

szakma szabálya szerint – „visszafordították”. Elküldették vele Pestre a megállapodás szerinti 

képeslapot, miszerint összegyűltek nála az anyagok. Majd megvárták, amíg a magyar Cég 

odaküldte ügynökét, a szintén Amerikában élő Gilbert Ottó Attilát, hagyták, hogy ő találkozzon 

Szmolkával, átvegye a semmitmondó iratokat, kifizesse neki a 4 000 dollárt, s akkor 

letartóztatták – a bíróság 15 évre ítélte. 

Gábor úgy gondolta: nem létezik, hogy csak ennyi árulás történt. Dühödten esett neki a 

föllelhető és számára hozzáférhető összes archívumnak, és föl is lelt még három ügyet, amely 

itthon is megjelent: Halmi Zoltán, Rimner Gábor, Belovai István.  

Kik voltak ezek? Halmi Zoltán az ÁVH-nál, majd a polgári hírszerzésnél dolgozott. 1974-ben 

kihelyezték Bogotába, fedett állásba, ott kapcsolatba lépett a CIA-jel, s attól kezdve nekik 

kémkedett, akkor is, amikor hazatért, és a Magyar Kereskedelmi Kamara alkalmazta. 1981-ben 

elkapták, 15 évre ítélték, amely alól ’90 szeptemberében egyéni végrehajtási kegyelmet kapott. 

Rimner Gábor magyar szüleivel Szudánban nőtt föl, ott szervezte be az amerikai hírszerzés. 

Kiképezték és hazaküldték Magyarországra, arab tolmácsként fontos helyekre is eljutott, s 

folyamatosan küldte kémjelentéseit, például itt lévő ballisztikus hordozórakétákról. 1981-ben 

lebukott, 12 évet kapott, abból kilencet leült, s ’90-ben „negyedeléssel” szabadulhatott, ma is arab 

szakfordító. 

A mindmáig legnagyobb port felvert ügy a katonai hírszerző, majd londoni katonai attasé-

helyettes Belovai Istváné, akinek kémkedését azonban bizony nem a katonai elhárítás derítette 

föl. De nem is úgy történt, amint Belovai állítja, Fedőneve: Scorpion című könyvében, magát az 

első magyar NATO-katonának állítva be. Ő ugyanis azt a legendát próbálja kelteni, hogy őt 

Aldrich Ames, a tíz éven át a KGB-nek kémkedő CIA-ügynök „állította fejre”. Pedig 

lelepleződésének valódi oka az ő szemszögéből a fatális véletlen volt. 

Lebukását ugyanis annak köszönhette, hogy a mai Szakszolgálat elődje, a III/V Operatív 

Technikai Csoportfőnökség rendkívül magas színvonalon dolgozott. Először a K-ellenőrzésen, 

vagyis a levél-ellenőrzésen működő írás-szakértőik a külföldi kém-összekötőktől gyűjtött írás-

minták alapján 1985 nyarán kiemeltek egy – Belovainak címzett – levelet: ezt a kézírást ismerik. 
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Alaposabban is megvizsgálták, és kiderült: valóban a Kercsik-testvérek egyikétől való, akik pedig 

rendszeresen a CIA számára dolgoznak futárként – meglehetősen ügyetlenül, hiszen éppenséggel 

megcímeztethették volna bárki idegennel is a borítékot. A koperta jobb fölső sarka pláne 

elképedést váltott ki, mivel feladóként ott ez szerepelt: Kis István, Sopron; a K-ellenőrzés 

vezetőjét pedig így hívták: Kis István. 

A technikusoknak mindössze nyolc órájuk volt, hogy kontrollálják a levelet, hiszen ha a 

másnapi postával nem érkezik meg a címzetthez, a postaládát nyilván figyelő Belovai rájön, hogy 

valami zűr van. Lóhalálában bevitték a borítékot a Maglódi úti bázisra, ott még alaposabban 

megvizsgálták, s annak alapján megerősítették: az írás valóban egyezik. Átloholták hát „a kis 

VH-ba”, a Vörös Hadsereg úti laborba, és – ekkor következett a második bravúr – rájöttek, 

milyen anyaggal készülhetett a titkosírás, azt előhívták, és lefotózták. Méghozzá úgy, hogy 

amikor Belovai elvégezte ugyanezt a műveletet, nem vett észre semmit, pedig az ilyen titkosírás 

gyakran árulkodik arról, hogy már hozzányúltak. A szöveg pedig egyértelmű volt: elhelyeztük a 

konténert itt és itt, benne van a rádió-adó és a pénz, várjon 24 órát, majd vegye magához a 

konténert. 

Nemhiába épült ez a Vörös Hadsereg úti vegyi és nyomdatechnikai labor annak idején, 1980-

ban bődületes, akkori 700 millió forintból, íme, megérte. Évekkel később, amikor az 

amerikaiaknak elmesélték a történetet, a CIA emberei először el se akarták hinni: addig azt hitték, 

ezt a titkos tintát és az előhívására szolgáló anyagot rajtuk kívül a világon senki nem ismeri. És 

ráadásul ezt a pitiáner hibát is szégyellhették, hogy épp a Magyarországon gyakran használt 

Kercsikkel címeztették meg a borítékot, hiszen ha másé a kézírás, soha fönn nem akad az 

ellenőrzésen, és Belovai tán még ma is kémkedik. 

Igaz, soha semmilyen technika nem tökéletes. Éppen a későbbi előhívhatóság érdekében a 

Vörös Hadsereg úti bázison mindössze öt másodpercig villantották föl a titkosírásos szöveget, így 

csak egyetlen fotót készíthettek arról. Majdnem tökéletesen sikerült a kópia, egyetlen kis 

kockányi szöveg hiányzott – pont az, ahol megjelölték, hogy a Kővirágsor utcában hányadik 

villanyoszlop tövében várja a konténer Belovait. Szerencsétlen helyszínelők aznap éjjel emiatt 

vagy tíz oszlop tövét túrták föl, mire megtalálták az elrejtett konténert; úgy festettek, mint részeg 

kubikusok esőben. A fémtáskával berohantak a laborba, kinyitották, látták, valóban titkos rádió-

adó és pénz van benne, ezt dokumentálták, lefotózták, majd visszarobogtak, korábbi helyére 

visszatették a konténert, és vártak. Több mint két hétig, mert Belovai szabadságon volt, 
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Jugoszláviában nyaralt. Amint azonban hazaérkezett, megtalálta a levelet, és meg sem várva az 

előírt 24 órát, a megjelölt helyre autózott, a csomagért. 

Eközben kezdtek el foglalkozni a katonai elhárítók azzal: ki ez a Belovai István nevű címzett, 

s jött a hatalmas döbbenet: ez bizony a katonai hírszerzés tisztje. Megfigyelés alá vették, 

nekiálltak visszamenőleg felgöngyölíteni a kapcsolatait, és bizony, minden klappolt.  

Későbbi katonai bírósági ítélete így összegzett: 1984. június 21-én Belovai – az USA katonai 

attasé-helyettese révén – megismerkedett egy CIA-ügynökkel, akinek felszólítására, 

ellenszolgáltatás fejében kémtevékenységre vállalkozott. Ezt követően több államtitkot képező 

adatot szolgáltatott ki a CIA ügynökeinek. Így többek között ismertette a londoni magyar 

nagykövetségen működő honvédelmi minisztériumi és belügyminisztériumi rezidentúra hivatásos 

állományú tagjainak nevét, feladatát, kapcsolatépítésük és információszerzésük módját. 

Tájékoztatást adott a honvédelmi minisztériumi rezidentúra külföldi kapcsolatairól, arról, hogy 

az NSZK-ban állomásozó 5. amerikai hadtestnél feltehetően 1978 óta tevékenykedik a magyar 

katonai hírszerzés ügynöke, aki fontos adatokat szerzett meg, és ezeket továbbították a szovjet 

hírszerzésnek. Azt is elmondta, hogy Angliában az egyik amerikai légibázison szolgálatot teljesítő 

tiszthelyettes kapcsolatot teremtett a londoni rezidentúrával, és anyagokat adott át. Ismertette a 

Magyar Néphadsereg Vezérkari Főnökség 2. Csoportfőnökség elhelyezését, és egyes vezetőiről 

külön tájékoztatást adott, feltüntetve, hogy hol milyen tevékenységet folytatnak. Beszélt a magyar 

rádió-felderítő szolgálatról, és megjelölte háború esetére a Magyar Néphadsereg hadműveleti 

irányát is. Részletes tájékoztatást adott a londoni nagykövetségen tevékenykedő 

belügyminisztériumi rezidentúráról. Mindezek után a CIA tisztekkel megállapodott arról, hogy 

hazajövetele után miként tartja velük a kapcsolatot. A szolgálataiért 2.000 fontot kapott, de 

megbízói azt is közölték vele, hogy a továbbiakban havi 2.000 USA dollárt folyósítanak számára, 

amelyet az USA egyik bankjában helyeznek letétbe. Egyúttal kioktatták a titkos fényképezésre és 

vegylevelezés folytatására. 1984. október 1-jétől, a hazatérése után ismét a Magyar Néphadsereg 

Vezérkari Főnökség 2. Csoportfőnökségén dolgozott értékelő tisztként. Itt adatokat gyűjtött 

kiszolgáltatás céljából. Az előzetes megállapodásnak megfelelően levelezőlapot küldött 

megbízóinak. 1985. július 10-én – a megbízóitól kapott értesítés alapján – a Budapest XI. 

Kővirágsor és Zsurló utca kereszteződésében éppen a kőnek álcázott konténert vette magához, 

mikor tetten érték.  
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Kémkedésért, hazaárulásért az ügyész halálbüntetés kiszabását indítványozta, a bíróság 

életfogytiglani fegyházbüntetésre ítélte Belovait. Majd ’90 szeptemberében végrehajtási 

kegyelmet kapott: nem mentették föl, nem rehabilitálták, de szabadon engedték. Két és fél hónap 

múlva már az USA-ba érkezett, s azóta ott él – nyilván a CIA pénzén.  

Könyvében természetesen nem idézi az iménti bírósági ítéletet, hiszen abból sokkal több 

kiderülne olvasói számára, mint az ő 600 oldalnyi blablájából. Viszont visszamenőleg is vérlázító 

rágalmakat szór egykori munkatársaira. Azt írja például: Mielőtt még teljes mértékben kitört 

volna Magyarországon a demokrácia, az ügynöki hálózat személyi állományának egy részét a 

magyar elvtársak átadták a szovjet elvtársaknak. Feltételezem, a belügyes elvtársak, akik ugye 

mindig jobb elvtársak voltak, mint a katonai hírszerző elvtársak, hát ők is átadták ügynöki 

hálózatuk egy részét a szovjet elvtársaknak, Dzserzsinszkij utódainak.  Nos, az a szörnyen sunyi 

az ilyen hazugságban, hogy az érintettek és bennfentesek csak rálegyintenek, azt mondják, ez a 

hülye áruló össze-vissza locsog, viszont azok az olvasók, akik nem ismerik közelről ezeket az 

embereket és az akkori viszonyokat, könnyen elhihetik.  

S mindennek a tetejében újra és újra azt állítja: nem pénzért, hanem meggyőződésből tette, 

amit tett. Nos, lebukásakor Kelenföldön magához vette egy kő alól a számára elrejtett konténert, s 

azt a sporttáskájába helyezte. Ekkor léptek hozzá a megfigyelők, elkapták, megbilincselték, 

autóba tuszkolták, és bevitték a Gyorskocsi utcába. Ott – Belovai jelenlétében – kinyitották a 

konténert, amelyből a rádió-adó mellől ömlött ki a forint és a dollár.  

Volt, van Belovainak még egy védekezési stratégiája, amint azt bizonygatja, ő volt a 

rendszerváltás előhírnöke, az első, aki végre megértette, hogy segíteni kell a Nyugatot a Varsói 

Szerződéssel szemben. Azt írja, azért volt fontos fölfednie a CIA előtt, hogy a NATO 

legféltettebb titkai Pesten át Moszkvába kerülnek, mert Moszkva készült a harmadik 

világháborúra, és ezeket az adatokat felhasználta volna a hadviselésben.  

Az kétségtelen, hogy a – részben Belovai révén lebukott – Conrad őrmester és társai hatalmas 

katonai titkokat adtak ki a magyar – és így a szovjet – hírszerzésnek. A NATO hadműveleti 

tervei, az amerikai haderő európai elhelyezkedése, az atomfegyverek alkalmazásának tervei, 

megannyi COSMIC TOP SECRET került a Varsói Szerződéshez. Ám a hazaárulás az hazaárulás, 

a kémkedés az kémkedés – politikai rendszertől függetlenül.  

A volt szocialista országok gyakorlata persze ebben is hol ilyen, hol olyan. Lengyelországban 

rehabilitálták a halálra ítélt Kuklinski ezredest, aki a Varsói Szerződés hadműveleti terveit adta el 
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a CIA-nek, amint Romániában is Pacepát, a régi hírszerzés főnökét, aki szintén az amerikaiaknak 

„pakolt ki”, de úgy, hogy évekre összeomlott nemcsak a román, de a fél szocialista kémhálózat is.  

Iliescu elnök hiába hangoztatta: Pacepát Ceausescunak kellene rehabilitálnia, hiszen őt árulta el, 

visszaadták a vagyonát, de még a tábornoki rangját is. Igaz, hazamenni nem mer – sokan élnek 

még, akiket feladott.  

Conradot életfogytiglanra ítélték, ’90-ben, 50 évesen, a börtönben halt meg. A Belovai és 

Clyde Lee Conrad között futárként működő Kercsik testvéreket, Kercsik Imrét és Sándort a 

lebukáskor Svédországban, ahol éltek, egyaránt 18 hónap börtönbüntetéssel sújtották, mondván, 

Svédországnak nem ártottak. Az már furább, hogy az immár 64 éves, változatlanul svéd 

állampolgár Kercsik Sándort 2004 áprilisában Németországban kémkedésért mindössze két év 

felfüggesztett szabadságvesztésre ítélték. Miért csak ennyire? Milyen szolgálatokat tehetett és 

kiknek, hogy gyakorlatilag fölmentsék, azonnal szabadon bocsássák? És ha megszolgálta a 

büntetlenségét, akkor ez miként érintette a magyar Céget? Ki tudja? Mindenesetre a Conrad-

ügyben ’90-ben, ’92-ben, sőt, még ’97-ben is történtek lebukások.  

Mindazonáltal a Belovai-ügyben mindmáig emlegetnek még egy – igaz vagy hazug? – 

módfelett kínos elemet. Állítólag aznap, amikor Belovait elkapták, a katonai hírszerzés Lehel úti 

központjából valaki telefonált az amerikai nagykövetségre, és elhadarta: – Belovai lebukott! – 

Soha nem derült ki: ki tette ezt.  

 

 

*     *     * 

 

 

Halmin, Rimneren és Belovain kívül a rendszerváltás idején tíz-egynéhány Amerikának és 

Nyugat-Németországnak dolgozó ügynök ült magyar börtönben. A CIA is, a BND is kérte 

rehabilitálásukat, vagy legalább szabadon bocsátásukat, az Antall-kormány karakánul azt felelte: 

rendszer-független törvényes eljárásában a bíróság szabályosan ítélte el őket, szó sem lehet a 

kiengedésükről. Aztán alamuszian, halkan, többüket végrehajtási kegyelemben részesítették, és 

elengedték.  
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Az utolsóelőtti magyar lebukás – amiről tudni lehet – már inkább a politika és a szakma 

ütközésének jegyében zajlott. A III/IV, majd Katonai Biztonsági Hivatal kémelhárítóinak még 

’89 végén, ’90 elején „került a látóterébe” Szántó Rudolf, a taszári repülőtér zászlósa, azzal a 

gyanúval, hogy legalább tíz éve kémkedik a jugoszláv katonai hírszerzésnek. Szoros megfigyelés 

alá helyezték, s a gyanú hamar beigazolódott: Szántó adatokat adott át a magyar csapatok 

felépítéséről, technikai felszereltségéről, a haderőmozgásokról, valamint az itteni szovjet erőkről, 

a Varsói Szerződés légvédelmi rendszeréről. A rendszerváltás után a hadsereg átszervezéséről, a 

hivatásos állomány változásairól, valamint a magyar politikai életről is folyamatosan szállított 

értesüléseket a jugoszlávoknak. A Gubicza Jenő vezette Cég, a KBH – miután szorosan nyomon 

követte Szántó tevékenységét – igazi „játszmás akcióba” fogott. Nem tartóztatták le, hagyták 

szabadon garázdálkodni, csakhogy már azokkal az információkkal, amelyeket ők tápláltak be 

neki. Vagyis dezinformálásra használták, és közben nyugodtak lehettek: amíg Szántó így 

működik, a jugók nem szerveznek be mást.  

Gubicza Jenő ’90-ben, az új parlament nemzetbiztonsági bizottsága előtt – természetesen név 

és helyszín nélkül – el is mondta ezt a történetet, és javasolta: hadd maradjon ez így. Senki nem 

tett észrevételt, tehát folytatták a játszmát, etették a jugókat a fals információkkal. Ám Gubiczát 

Raffay Ernő – más okból – kifúrta, s valószínűleg úgy döntött, nem csak az embereit küldi utána, 

de az ügyeit is. Szántó Rudolfot 1991 januárjában letartóztatták, és kétévi vizsgálat után katonai 

bíróság elé állították. Tíz év fegyházra ítélték kémkedésért, de három év letöltése után ő is egyéni 

kegyelmet kapott, és kiszabadult. Hogy aztán a szerbek, horvátok, szlovének, macedónok és 

bosnyákok helyette hány embert szerveztek be Magyarországon, annak csak a jóisten a 

megmondhatója. 

 

Végül is 1970 és -90 között a magyar elhárítás 14 ügyet „realizált”, ez a taszári volt a 

tizennegyedik.  És ez mindig valami fura ellenszélben zajlott: volt olyan, hogy sorozatban három 

jelentésnek nem hittek a főnökök, és csupán a negyedik alapján fogták meg az illetőt – pedig már 

az első is jó volt.  

A rendszerváltás óta, ’92-ben egy embert még megfogott az elhárítás, de végül őt is 

elengedték. 

Azóta átállt magyar hírszerző, elhárító nem bukott le, a polgári titkosszolgálatoknál külföldnek 

beszervezett ember sem lepleződött le. Vagy sikerült ismét eltitkolni. Persze ez nem azt jelenti, 
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hogy nem működött Magyarországon egyetlen kém sem, nem állt át egyetlen magyar hírszerző 

vagy elhárító – hanem talán csak azt, hogy nem derült ki. Gyöngén dolgozott az elhárítás? Vagy 

más az ok?  

Két kísérletre viszont fény derült.  

H. Pál, a Honvédség összhaderőnemi hadműveleti központjának tisztje több milliót veszített a 

tőzsdén, és úgy akart pénzhez jutni, hogy közbenjárón keresztül fölajánlkozott az orosz 

követségen katonai titkok szállítójának, s ehhez referencia-anyagot is küldött. A közvetítő 

azonban a rendőrségre továbbította a kémkedési tervet, s H. Pál pénz helyett két évet kapott.  

Kovács János alezredes, a kecskeméti repülőezred haditechnikai főnöke pedig – ha a Katonai 

Biztonsági Hivatal közbe nem lép – olyan MÍG–21-es repülőgépet adott volna el amerikai 

vevőnek, amelynek a fedélzeti gépágyúja nem volt hatástalanítva. 

Az viszont előfordult, hogy a magyar hírszerzésnek sok éve dolgozó illegális ügynökről 

bebizonyosodott: kétkulacsos. A magyarok úgy tudták, gyönyörűen dolgozik nekünk, holott 

valójában rég átállították.  

Sőt, történt ennél kínosabb eset is.  

Másik illegális ügynökről először csak az derült ki, hogy X ország titkosszolgálata küldte 

ránk, és rengeteg pénzért dezinformációkkal etette a magyarokat éveken át. Nemsokára azonban 

fény derült arra is: ugyanezt az ál-ügynököt eladták a románoknak is – ismerték tehát a két ország 

nem éppen felhőtlen titkosszolgálati viszonyát –, és egyszerre fejték, és verték át Romániát és 

Magyarországot. 

Mi több, az is megesett, hogy az egykor szövetséges ország szülötte, a rendszerváltás után sok 

éven át kitűnően működő kém egyszer csak eltűnt. Nem jelent meg a soros találkozón, majd a 

biztosító találkozón sem, nem vette a megállapodott jelzéseket – soha többé nem hallottak róla 

itteni tartói. Rákérdezni persze nem lehetett, és kerülő úton sem sikerült kideríteni, mi történt vele 

– börtönbe került-e, főbe lőtték-e, esetleg átállt-e máshoz, vagy csupán meglógott, netán 

„magától” meghalt.  

A bennfentesek máig emlegetik.    

Valódi nevét mindössze öt ember ismerte. 

Mind az öten a felső vezetés tagjai voltak.  
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*     *     * 

 

 

Még a rendszerváltás előtt derült ki a hírszerző tisztről: homoszexuális. Más világ volt még – bár 

a titkosszolgálatoknál ma sem szeretik a melegeket, mert sokan még mindig zsarolhatónak vélik 

őket, de – annak idején ez még erkölcstelenségnek minősült. Állomány-gyűlésen az azon 

nyomban kirúgott tisztről nagy dérrel-dúrral elő is adták: − Súlyos szégyent hozott a szocialista 

hírszerzésre, annak tiszta erkölcsi hagyományaira.   

Végtére is, amióta léteznek titkosszolgálatok, a szexualitás az egyik legerősebb fegyver, 

egyszersmind fő veszély. A golyóval kivégzett Mata Hari óta tudjuk: millió értesüléshez az 

ágyon keresztül vezet a legrövidebb út.  

A román Bambolina például (hogy becenevén emlegessük) – miközben Cornel Vadim 

Tudortól a román hírszerzés főnökéig a fél politikai vezetéssel viszonyra lépett – a bukaresti 

svájci nagykövet hálószobájából szállított olyannyira kínos információkat, hogy a diplomatát 

sebbel-lobbal haza kellett rendelni.  

 

A szexuális ügyek persze minden munkahelyen okoznak galibákat. Az Információs Hivatalban 

előfordult, hogy egy osztályvezető és helyettese majdhogynem párbajt vívott közös 

titkárnőjükért. Nem a kegyeiért, mert azokat mindketten elnyerték, hanem e kegyek 

kizárólagosságáért. Alaposan összeverekedtek, bent a hivatalban. A vezetés a szokásos szigorú 

hímsoviniszta döntésre jutott: a két felhevült viadort megfenyítették, némi pénzelvonással 

büntették, de a helyükön maradhattak, a titkárnőt viszont úgy penderítették ki, hogy a lába sem 

érte a földet.  

Másik osztályvezető szintén prütykölte a titkárnőjét, ám ezt megtudta a férj. Fölhívta sebtében 

a katonai elhárításnál dolgozó haverját, aki tüstént segítőkészen intézkedett: behívták az 

osztályvezetőt katonai továbbszolgálatra, három hónapra, Lentibe, az isten háta mögé. Időközben 

a beosztottai, mivel igencsak utálták, szabályosan földolgozták ezt a kapcsolatát. Ahogy a 

nagykönyvben meg van írva, mintha beszervezendőről gyűjtenének anyagot, követték, az ágyban, 

szeretkezés közben lefotózták, majd az anyagot átadták a nagyfőnöknek. Aki megfelelően 

reagált: a beosztottakat széthelyezte a létező legalantasabb munkakörökbe, a gondnokságtól a 

kukkolókig, az osztályvezetőt pedig kihelyezte főrezidensnek az egyik legkellemesebb nyugat-
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európai fővárosba. Ahonnan azonban haza kellett rendelni, mert kikezdett beosztottja feleségével, 

s a felháborodott férj fogadáson, külföldi szolgálatok vezetőinek szeme láttára lerugdosta a 

lépcsőn, majd a kerti szökőkútnál behúzott neki akkorát , hogy beleplaccsant a vízbe.  

 

Könnyebb eset, ha a titkosszolgálatnak, mint munkahelynek csak érintőlegesen van köze a 

kínos szexuális ügyekhez. Mint a Katonai Felderítő Hivatalnak ahhoz a tiszthelyetteséhez, aki 

otthon pedofil pornó felvételek készítésével múlatta az idejét, igaz, a katonai elhárításnál 

használatos rejtett kamerával. Jóllehet a nyomozók egyúttal olyan adó-vevőt találtak nála, 

amellyel lehallgathatta a honvédség és a rendőrség belső társalgásait. 

 

 

*     *     * 

 

 

A Cégen belül bizalmi légkörnek, jó hangulatnak kell lenni. Akik kifelé mindenkivel szemben 

kötelezően gyanakvóak, azoknak létkérdés, hogy a munkatársaikban megbízhassanak, velük 

szabadon beszélgethessenek.  

Mind emlegethetik feltétlenül követendő szabályként a tengeralattjáró-elvet − mindenki csak a 

saját munkájához kapcsolódó információkat kapjon meg, és semmit a másik dolgáról −, a 

gyakorlatban ez vajmi kevéssé valósulhat meg. Barátaikkal, családjukkal nem beszélhetnek meg 

semmit – képtelenség föltételezni, hogy kartársaikkal szemben is megtartják némasági 

fogadalmukat.  

Belejátszik ebbe az általános tegeződés is. Nem mindig volt ez így, Rajnai Sándor például 

mindenkivel szigorúan magázódott. Az egyetlen ember, aki letegezte, Rózsa Sándor, a későbbi 

információs igazgató volt. Frissen végzett hírszerzőként első munkanapján megjelent az 

Akadémia utcai központban, beszállt a liftbe, ám utána belépett egy hófehér hajú férfi. − Te 

hányadikra mész? − kérdezte udvariasan Rózsa.  

− Én? − nézett rá kikerekedő szemekkel a másik. − Én a másodikra.  

− Akkor jó, én is − nyomta meg Rózsa a kettes gombot. A parancsnoki szinten mindketten 

kiszálltak, s kiderült, ugyanoda tartanak, csak más szerepkörben. Rózsa azért érkezett, hogy 
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Rajnai meghallgassa, mint a „műszaki tanfolyamról” most kikerült, leendő hírszerzőt. Az ősz 

alak viszont azért, mert ő volt Rajnai.  

Aztán a titkárnő gyorsan kioktatta Rózsát: − A Rajnai elvtársat nem szabad ám tegezni! − 

Nemcsak tegezni nem volt szabad, egyébként is féltek tőle nagyon, szigorú, kemény pasas volt. 

Az ő postáját például az általános szabállyal szemben soha senkinek nem volt szabad fölbontani 

− igaz, hamar kiderült: többek között azért, mert abban érkezett a Playboy is, ami akkoriban 

itthon még a tiltott gyümölcsök egyike volt.  

Ám később megszűnt ez a távolságtartó stílus, általánossá vált a közvetlenebb hangvétel, a 

Cégnél még azt a fűtőt is tegezte mindenki, akit történetesen Kun Bélának hívtak.  

 

Gyakran segítenek egymásnak, amiben tudnak. Az egyik elemző tiszt kevesellte a jövedelmét, a 

személyzetis azt tanácsolta neki, tegyen le nyelvvizsgát, azzal rögtön megugrik a pénze. Szólt a 

másik osztályon dolgozó spanyol nyelvtanár végzettségű srácnak: segítsen neki. Attól kezdve 

minden nap együtt ebédeltek és kávéztak, s e közben végig spanyolul társalogtak, már senki nem 

volt hajlandó melléjük telepedni. Hét hónap alatt letette a közép-, újabb hét hónap alatt a 

felsőfokú spanyol nyelvvizsgát, s valóban tizenöt százalékkal többet vitt haza. Aki nyelvet akart 

tanulni, úgy jött hozzá munkaidőben nyelvtanár, hogy egyedül vele foglalkozott napi két-három 

órában.  

Segítik egymást szükség esetén úgy is, hogy kölcsönösen fedezik kisebb-nagyobb stiklijeiket. 

Valakit ki akartak helyezni illegális munkára, s olyan volt a létrehozott „legenda”, hogy ő 

mérnök. Hamisítottak hát neki megfelelő diplomát − a szakszolgálat műhelyében minden 

papírból, tollból, tintából, írógépből van eredeti minta, amiről könnyedén lehet korhű, teljesen 

eredetinek látszó dokumentumot készíteni −, azt vitte magával. Sikeresen befejezte a 

külszolgálatot, hazajött, és a legközelebbi önéletrajzába beírta, hogy időközben egyetemet 

végzett, s odabiggyesztette ennek a hamisított diplomának a számát. Ténylegesen a legmagasabb 

végzettsége vasúti bakter és váltóállító volt, ám az új idők új szeleivel tisztek számára feltétel lett 

az egyetemi diploma − nos, neki így lett. Soha egyetlen kollégája sem vágta föl, nyugdíjba 

meneteléig vidáman dolgozott, magas vezetői beosztásba is került. 

Az is természetes, hogy egymás kisebb szakmai hibáit igyekeznek suba alatt helyrehozni, 

elvégre kellemetlen mellényúlások, bakik minden munkahelyen történnek. A K-ellenőrzésen − az 

országba érkező levelek közül az érdekeseket kiszúró, felbontó, lemásoló vagy éppen leállító 
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részlegen is történt ilyen kínos eset. Kiemeltek egy levelet, elolvasták, fontosnak találták, 

fölterjesztették az illetékes alosztályvezetőhöz. Aki ráírta töltőtollal: Lássa X elvtárs! Magára a 

levélre. Kisvártatva érkezett is a főnöke: − Meg vagy te őrülve, hová írod a megjegyzésedet, hogy 

fogjuk ezt feldolgozás után kiadni a címzettjének? Megkapja majd a saját levelét, rajta a Lássa X 

elvtárs! jelzettel, te ökör! − Kollégája rögvest kiókumlálta, mi a teendő. Zsilettpengével kikaparta 

a fölösleges szöveget a jobb felső sarokból, majd a levelet a földre fektette, és addig ugrált rajta, 

amíg annyira összemaszatolódott, hogy már nem látszott a vakarás nyoma. Ha csak annyit vesz 

észre a címzett, hogy a postán kivették a levelet a borítékból, és bepiszkolták, még mindig jobb, 

mint ha az alosztályvezetői instrukcióval találkozik, az előbbi úgysem lepi meg nagyon.  

Ugyanezen a K-ellenőrzésen másszor kiemeltek egy küldeményt, nem a címzett személye 

miatt, hanem csak azért, mert francia nyelvű könyvet tartalmazott, méghozzá a francia 

belügyminisztérium belső anyagát, a jogszolgáltatás, a nyomozások időszerű kérdéseiről. A 

hírszerzés illetékes munkatársa rábiggyesztette kis cetlijét: − Béluskám, nézzétek meg, érdekes-e 

ez nekünk valamiért! −, és aláírta teljes nevét, mondjuk: Z. Béluska belepislantott, úgy ítélte meg, 

nem fontos, visszaküldte, újra leragasztották a borítékot, és visszabocsátották eredeti postai 

útjára. Néhány nap múlva a nagyfőnök telefonált a K-ellenőrzésre: − Van ott nálatok egy Z. nevű 

pöcs?  

− Van − felelte a telefon túloldalán ülő munkatárs ijedten −, én vagyok az. 

− Te barom állat, ki leszel herélve! Mit csináltál a Q. professzor levelével? 

− Miért, mit csináltam? 

− Benne hagytad a könyvben a cédulát, hogy Béluskám, nézzétek meg, érdekes-e ez nekünk 

valamiért. A pasi meg a B. megyei rendőr-főkapitányság III/III-as titkos megbízottja, és itt veri a 

balhét, hogy ő egy rendes, becsületes ügynök, és mi fölbontjuk a levelét, nem bízunk meg benne. 

Szétrúgom a valagadat, ha a nagyfőnök megtudja, mert engem kicsinál. Azonnal gyere ide! 

Egyetlen nap alatt megfenyítették őt is, az osztályvezetőjét is, így érték el, hogy házon belül 

maradjon az ügy. A rendszerváltás után meg nagy érdeklődéssel figyelték, amint ez a rendes, 

becsületes magyar ügynök államtitkár lett.  

Ez a K-ellenőrzés volt egyébiránt a magyar titkosszolgálatok egyik leghatalmasabb szervezete. 

Egészen 1989-90-ig, az utolsó percig seregnyi ember foglalkozott azzal, hogy gyakorlatilag az 

ország teljes kimenő és bejövő postáját ellenőrizte. Minden levelet megnéztek − mindet! –, és 

ami csak icipicit is gyanús volt, azt mind fölbontották, elolvasták.  
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Henry Kissinger – már rég nyugdíjasként, de változatlanul óriási befolyással – zártkörű vacsorán 

ismertette az alakulóban lévő új kelet-európai doktrína néhány elemét. Aránylag kevés hallgató 

előtt tette ezt, mégis a New York Times pár nap múlva részletesen számolt be róla.  

Az illetékes elemzőhöz aztán a Cég különböző részlegeitől négyféle jelentés érkezett.  

Az első műveleti jelentés volt: annak részletes leírása, hogy a leleményes kémek és hírszerzők 

kifejezetten erre a feladatra komplett akciót szerveztek, és íme, meg is szerezték a szűk körű 

estebéden a nagy ember szájából elhangzott, a világ jövőjét nagyban befolyásoló téziseket.  

A második előadta: ügynökünk nagy nehézségek és komoly veszedelmek árán, de végül 

megkaparintotta a ma is fontos szaktekintély szövegének összefoglalóját.  

A harmadik tartalmi ismertetést adott a New York Times-ban megjelent tudósításról.  

A negyedik fénymásolatban megküldte az újságcikket.  

 

Sajnos olykor itt is előfordul, hogy valaki visszaél a belső, a Cégen belül szinte kötelező 

bizalommal.  

B. Gergely, Demeter Ervin miniszter sajtóreferense például a kormány-váltás után, 2002 

szeptemberében levelet írt Tóth Andrásnak. Tudja, még Demeter úr idején elég sok mindenről 

hallottam, szereztem tudomást. Sok értékes információ birtokában vagyok. Persze én ezeket nem 

osztanám meg senkivel, csak hát nincs munkám, a pénzem is fogy, úgyhogy a következő ajánlatot 

teszem Önnek. Én semmilyen fontos és bizalmas információt nem szolgáltatok sem a politikusok, 

sem a sajtó részére, amennyiben Ön 30 napon belül egy jól fizető munkát szerez nekem, vagy 30 

napon belül kapok 3 millió forint hallgatási pénzt. Miután intelligens emberek vagyunk, szerintem 

biztosan meg tudunk egyezni.  

Hát, ha Demeter körül csupa ilyen intelligens ember dolgozott! 

 

Az NBH írásszakértője, Tokaji Lajos alezredes helyre kis befektetési magánbankot működtetett a 

hivatalban, extra hozamokkal, a Cég számítógépén készített befektetési szerződésekkel – egészen 

addig, amíg elúszott 50 kollégájának és másoknak vagy 200 millió forintja, s ő főbe lőtte magát. 

Az viszont nem őt, hanem a személyi állományt minősíti, hogy a hat hónapos futamidőre 50-75 

százalékos hozam-ígéretnek ennyien bedőltek, valamint senkinek sem tűnt föl, hogy Tokaji 
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állandó taxival és négy mobiltelefonnal közlekedik, sem az, hogy a szerződéseken szerepelt kft. 

be se volt jegyezve, az általa fedezetként megjelölt bankszámlaszám nem létezett. 

 

 

*     *     * 

 

 

Hiába számít köztudomásúnak, hogy működnek titkosszolgálatok, a belső előírások máig 

olyanok, mintha ez illegális, titkolnivaló dolog lenne. Sokáig szigorú utasítás írta elő: a 

legszűkebb családi kör sem tudhatja, hol dolgozik a papa. A hírszerzés embereinek általában azt 

kellett mondaniuk, hogy a Külügyben dolgoznak. Olyannyira, hogy hosszú ideig a 

Külügyminisztérium telefonközpontjában ott volt a hírszerzés teljes személyi állományának 

névsora, ha valaki fölhívta a külügyet, és kérte XY-t, a központos nem azt válaszolta: − Tessék 

kérem hívni ezen és ezen a számon! −, hanem azt: − Kapcsolom! −, és valóban kapcsolta. 

Gyaníthatóan a telefonközpont kezelője sem volt tisztában azzal, hogy miféle névsor az. Viszont 

a hírszerzés telefon-központjából a néhány ismert nagyfőnök titkárságán kívül nem volt 

névszerinti kapcsolás. Ha valaki ismert egy nevet „a hegyről”, és föltárcsázta az Információs 

Hivatalt, hiába kérte e név viselőjét, nem jutott semmire. Csak akkor és úgy  hívhatta ott fel az 

ismerősét, ha a közvetlen számát tárcsázta. Az NBH dolgozói hol rendőrnek, hol más 

minisztériumi alkalmazottnak mondták magukat, a szakszolgálatosok meg össze-vissza 

mindenfélét hazudtak. Volt, aki azért kapott szigorú fegyelmi büntetést, mert megpillantották a 

feleségét, amint őrá várt a Cég bejárata közelében, tehát bizonyítottnak találták: elárulta az 

asszonynak, hol dolgozik.  

Sok családban gond a szünidők alatt a gyerekek holléte. Nos, ha valahol, hát a szolgálatoknál 

kizárt, hogy ha valaki végképp nem tudja hová tenni a kölykét, egyszer-egyszer bevihesse 

magával a munkahelyére. Azt például egzakt módon előírták: kicsik olykor, külön engedéllyel 

behozhatók, de olyan gyerek, aki már tud olvasni, a lábát be nem teheti sem „a hegyre”, sem a 

Falk Miksa utcai, sem a Tövis utcai NBH-ba. Hogy mire menne a 8-10 éves kölyök azzal, ha 

elolvasna néhány titkosszolgálati dossziét − nem részletezte senki.  

A munka jellege és a belső szabályok miatt sem otthon, sem a baráti-haveri körben ezek az 

emberek nemigen beszélhetnek a munkájukról. Nem állíthat haza a hírszerző azzal: − Jaj, mama, 
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képzeld milyen jót kémkedtem ma! − Nem szégyenkezhet a belső elhárító a barátnőjének: − Amit 

mi művelünk az ágyban, az kutyafüle ahhoz képest, amit az érsek úr előad a házvezetőnőjével.  

 

Mint ahogy az ott dolgozóknak tisztában kell lenniük azzal is: a belső ellenőrzés, pontosabban 

belső elhárítás időnként nemcsak követi, megfigyeli őket és összes kapcsolatukat, de például 

lehallgattatja az összes bejövő és kimenő telefon-beszélgetést is – legalábbis a Fidesz-kormány 

alatt feltétlenül. Az egyik, ismerten baloldali érzelmű tiszt bukásában komoly szerepet játszott az 

is, hogy Pető Tibor, az Orbán-éra alatti főigazgató nem akart hinni a fülének, hogy ő komolyan 

mondogatja rendszeresen a telefonba: − Te, a Petőnél felkészültebb, intelligensebb, okosabb 

főigazgatót szerintem a föld még nem hordott a hátán. És nem elég, hogy zseniális vezető, de 

még szép is, nekem gyakran mindenféle homoszexuális ingerenciáim) támadnak, ha ránézek! − 

Pedig csak szórakozott.  

 

 

*     *     * 

 

 

Persze szó sincs arról, hogy az életük és a munkájuk fenékig tejföl lenne. Gábornak egy  is aktív 

hírszerző tiszt így mesélt az élményeiről:  

− Jobbik esetben nem illegális munkára mehettem külföldre, hanem diplomáciai vagy más 

fedéssel, tehát kaptam rendes állást a nagykövetségen, vagy valamilyen magyar intézetben, más 

hivatalos szervnél. A diplomáciai testület mindenütt a világon teljes védettséget jelent: nem 

kutathatják át a kocsimat, nem tartóztathatnak le, nem büntethetnek meg, ha pedig lebuktatnak a 

hírszerzésben, akkor az az egyetlen lehetőségük, hogy persona non grata-nak  nyilvánítanak, 

vagyis kiutasítanak az országból, haza kell jönnöm − de sértetlenül.  

Mert lebukni persze lehet, utóvégre az ottani elhárítás is dolgozik. Hiába nem hírszerzési 

összekötőnek küldenek ki − amely esetben nyilvánvaló, hogy hírszerző vagyok −, hanem fedett 

posztra, első vagy másodtanácsosnak, kereskedelmi, munkaügyi vagy sajtóattasénak, ilyen-olyan 

titkárnak, az illető ország elhárítása rendszerint pontosan tudja, mi végre vagyok ott. Tehát 

követnek, megfigyelik minden lépésemet, lehallgatnak; utánamennek mindenkinek, akivel 

találkozom; ha sikerül, betechnikázzák a lakásomat, a kocsimat, az irodámat. 
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Ám a fedett diplomáciai pozíciónak az az ára, hogy a fedő-állással járó munkát is el kell látni, 

s csak annak végeztével foglalkozhatom a hírszerzői feladataimmal. Ami azért nem annyira 

egyszerű, mint sokan gondolják. Aki elolvassa Frederick Forsyth, John le Carré könyveit, az azt 

hiheti, hogy a kémek és hírszerzők csak úgy lófrálnak szerte a világban, elegáns helyeken 

találkozgatnak ezzel-azzal, összeszednek jelentős információkat − jó, néha kicsit lövöldöznek, 

verekednek, de ettől még izgalmasabb az egész −, aztán hazaröpülnek, és fölnyalják a hatalmas 

pénzeket. No, hát ez azért nem egészen így fest a hétköznapokban.  

Elmesélem, mondjuk, egy teljesen mindennapos illegális találkozó valódi történetét. Működött 

több kitűnő ügynököm Egyiptomban, s mint tartótiszt, pár évet ott is töltöttem. Nos, egyikük 

kódolt üzenetet küldött: találkoznunk kell, valami fontosat akar velem megbeszélni. Legelőbb 

tudtára kellett adnom: nem utaztam éppen máshová, itt vagyok, vettem az adását, és részemről 

nincs akadálya a találkozónak.  

Ehhez el kellett helyeznem az értesítést, úgy, amint abban korábban megállapodtunk: a bazár 

balról nyolcadik sor hetedik keresztutcájánál lévő cipőárus fülkéje bal oldalfalának jobb alsó 

sarkában fekete krétával rajzolok egy kis kört, benne átlósan kereszttel. Nos, kedden reggel, 

pontosabban hajnalban felkerekedtem, és hozzáfogtam a háromórás önellenőrzéshez.  

Három fertályóra a szakmailag előírt minimum-idő arra, hogy biztosan megállapíthassam: 

követnek, figyelnek-e. Talán nem érdemes most részletezni a szakmai rutint, mi mindent kell 

ilyenkor végrehajtani – buszra föl, onnan le, utcák hosszú során át gyalog, ilyen üzlet, olyan bolt, 

megtorpanások, hirtelen továbbindulások −, hogy kiderüljön: vannak-e rajtam éppen. Nem 

voltak, így a háromórás talpalás végeztével betértem a bazárba. Ahol viszont legalább annyira 

ügyelni kell, mint kint a városban, lévén a bazár önmagában is veszélyes terep, igaz, nem az 

elhárítás, hanem a zsebtolvajok és rablók miatt. Odaértem a cipőárushoz, föl is próbáltam két pár 

cipőjét, hogy még egyszer, utoljára ellenőrizhessem közben: nincs-e követőm.  

Az egyik pár cipőt megvettem, ám a bal fűzőjét nyitva hagytam. Amint elindultam, úgy 

tettem, mintha ezt venném észre, az árusfülkétől balra leguggoltam, és szép akkurátusan 

nekiláttam bekötni a fűzőt. Mivel a bal lábam volt elöl, a testemmel pont kitakartam a falnak 

számomra szükséges részét, valamint a jobb kezemet, benne a krétával, így teremtett lélek nem 

láthatta, amint villámgyorsan fölrajzoltam a kis kört, benne az átlós kereszttel. Fölálltam, 

leporoltam a nadrágom, és kis kerülővel, továbbfolytatva az önellenőrzést, bementem a 

követségre.  
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Ott elvégeztem a napi diplomáciai munkámat, majd délután visszaballagtam a bazárba, 

megnézni, ügynököm vette-e a jelzést. Ez már gyorsabban és könnyebben ment, nem volt 

szükség önellenőrzésre, csak el kellett ballagnom a cipőárus bódéja mellett. Az volt ugyanis az 

egyezség az ügynökömmel, hogy ő, ha meglátja az én kis kréta-körömet, rajzol az enyém köré 

egy kicsivel nagyobb kört, s ezzel jelzi, hogy járt ott, megtalálta az üzenetemet, és életbe lép, 

amiben erre az esetre megállapodtunk. Vagyis hogy az üzenet-váltás másnapján este nyolckor 

találkozunk a teherhajók kikötőjében, a D8-as dokknál.  

Szerdán egész nap a felmerülő követségi feladatokkal foglalkoztam, délután öt körül aztán 

útnak eredtem, kezdődött újfent a háromórás önellenőrzés. Amelynek a végén már nem azt kellett 

figyelnem, engem követnek-e, hanem meg kellett találnom az ügynökömet, mielőtt a randevú 

helyére érne, és azt lesnem, őt figyelik-e. Megtapasztaltam, rendben van, tiszta ő is; így 

találkoztam vele, átvettem tőle a kis csomagot, amiben a mikrofilmre másolt üzenetei voltak, 

megállapodtunk a fizetség átutalásának módjában és a következő találkozónk előkészítésének 

mikéntjében. Ez után már csak a segítőimmel kellett észrevétlenül találkoznom, hogy szinte 

azonnal megszabaduljak a nálam lévő kompromittáló mikrofilmtől, egyúttal azt elindítsam 

haza… 

Ha viszont nem fedett munkára megyek, hanem illegálisként, akkor az égadta világon semmi 

védelmem nincs: ha elkapnak, megnézhetem magam, évekre, keményebb helyen évtizedekre 

börtönbe kerülhetek. Az illegális vonalat éppen biztonsági okból mindenütt a világon, így nálunk 

is, élesen el is választják a legális hírszerzőktől, komoly tűzfal van a kettő között, ami csak a 

nagyfőnököknél ér véget, ők természetesen rálátnak mindkettőre. Másnak viszont nem szabad 

ismernie az illegálisokat, hiszen ők valódi veszély-helyzetben dolgoznak. 

Az „illegek” talán a franciáktól féltek a leginkább, a francia elhárítás emberei ugyanis mindig 

roppant kemények voltak. Ha be akartak valahova menni, oda bementek, amit le akartak 

hallgatni, azt úgy betechnikázták, mint a pinty, akit el akartak kapni, azt elkapták. Volt magyar 

hírszerző, aki hetekig feküdt kórházban a francia elhárítás „jóvoltából” – úgy megverték, mint a 

répát, pedig volt diplomata útlevele, csak nem adtak rá időt, hogy elővegye.  

 

– És van, hogy semmit nem szabad tenni ez ellen – folytatta beszámolóját a ma is aktív hírszerző 

tiszt. – A hírszerző szakma egyik alapszabálya szerint, akit elkapnak, annak minimum három 

órán át mindent el kell tűrnie. Ha verik, ha kínozzák, ha bármivel zsarolják, ha különböző 
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szereket adnak be neki − három órát ki kell tartania. Ennyi idő kell ugyanis ahhoz, hogy 

észrevegyék: eltűnt, tehát feltehetőleg lebukott, el kell tüntetni minden embert, dokumentumot, 

anyagot, ami hozzá kapcsolódik.  

A másik alapszabály szerint, ha rendkívüli helyzet áll elő, minden iratot azonnal meg kell 

semmisíteni. Szabály ez a követségeken is, de a szolgálatoknál is. Teljesen mindegy, mi az a 

különleges helyzet, háború, katasztrófa − a papírokat el kell tüntetni. S a szolgálatoknál dolgozók 

nem kis része a rendszerváltást is úgy élte meg: ha valamikor, most aztán tényleg rendkívüli 

helyzet állt elő. És be is indult az iratok megsemmisítése − voltaképpen a szakma szabályainak 

megfelelően.  

A hírszerzésnél például a könyvtárból nyíló belső − külön ráccsal és kódzárral védett − 

helyiségből gyakorlatilag mindent bezúztak. A belső tanulmányokat, eset-leírásokat is, de még a 

tanfolyamok, iskolák, továbbképzések számára készült tankönyveket is. A rendszerváltásig írt 

összes szakmai tankönyvet, jegyzetet úgy bedarálták, mint a búzát, csak éppen lisztszerű por sem 

maradt azokból. Teljesen véletlen, hogy más helyütt − bár szigorúan tilos volt az épületből 

kivinni, még a Szabadság-hegyi iskolán is csak helyben olvashatták tankönyveiket a hallgatók − 

rejtőzött, és így mégis megmaradt valahány példány, azokból oktathatók az alaptantárgyak. 

– Melyek az alap-tantárgyak? – akasztotta meg Gábor. 

– Leendő ügynökök tanulmányozása, beszervezése, tartása, az ügynökökkel a kapcsolattartás 

megtervezése és végrehajtása, konspirált környezettanulmány, személyes és személytelen 

összeköttetés működtetése, találkozók előkészítése és helyszínei, személyi és tárgyi postaláda 

üzemeltetése, illegális találkozó lebonyolítása, rejtőzködés, konspirált figyelés és ellenfigyelés, 

behatolás, rejtjelezés, küldemény-ellenőrzés, technikai eszközök használata. 

– És ma folyik ilyen képzés? 

– Tudtommal nem. A Rendőrtiszti Főiskolán ’90-ben megszüntették az állambiztonsági 

tanszéket, azóta csak ilyen-olyan tanfolyamok vannak, azt hallom, rém gyönge hatásfokkal. 

Mindenki panaszkodik is, hogy a Cég rég fölélte összes tudástartalékát. 

 

Az ügynökhálózat-építés a hírszerzés, valamint a támadólagos elhárítás alfája és ómegája. Létre 

lehet hozni ma már olyan technikai feltételeket, amelyek látszólag fölöslegessé teszik a 

személyes kémkedést: le lehet hallgatni a világ összes telefonját, faxát, e-mailjét, műholdról 

követni lehet bármilyen lassú, alig észlelhető mozgást is, a rakéta-silóktól a kémek 
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rendszámtáblájáig. Ám mindezek gyakran semmit nem árulnak el a politikusok, katonák, kutatók, 

kémek és mások motívumairól, szándékairól, terveiről, nem tesznek hozzáférhetővé temérdek, 

csak személyesen megszerezhető értesülést. Ezek kizárólag ügynökök, kémek és hírszerzők 

segítségével deríthetők ki, temérdek információ csakis személyesen ellenőrizhető vagy 

pontosítható.  

Szó nincs azonban arról, hogy mindig a legmagasabb rangú politikusokat kéne ehhez 

beszervezni. Mennyi hírszerzési siker fűződik például titkárok „beütéséhez”. Willy Brandt 

nyugatnémet kancellár híressé vált titkára, Günter Guillaume kifejezetten a keletnémet Stasi 

ügynökeként épült be a kancellári hivatalba, s lett legközelebbi munkatárs és jó barát, akit Brandt 

úgy emlegetett: az ember, aki mindent tud. Mellesleg a kancellár ebbe és mégsem ebbe bukott 

bele. A kémkedési ügyet ugyanis két kézzel söpörték a szőnyeg alá, s a lemondás csak akkor 

került szóba, amikor kiderült: Guillaume a politikai feladatok mellett másban is segédkezett 

Brandtnak, történetesen fiatal szeretők fölhajtásában – ilyen a jó titkár. 

Amint a szocialista időkben a román hadsereg összes hadászati és harcászati terve, valamint 

rejtjel-kódja megvolt a magyaroknak, de nem valaki nagyfőnöktől, hanem egy vezérkari tábornok 

törzsőrmester titkárától, akire főnöke rábízta a páncélszekrénye kulcsát, annak tartalmát hát 

folyamatosan lefotózta, s a mikrofilmet átadta magyar megbízóinak.  

A Belovai által lebuktatott Conrad is mindössze őrmester volt, s a teljes NATO-aknazár, a 

komplett németországi atom-felszerelés összes anyagát szállította a magyar katonai 

hírszerzésnek.  

 

– Aztán néha peche van az embernek – folytatta. – Bécsbe, a kémkedés hagyományos európai 

központjába kellett mennem, titkos akcióra. A császárvárosban a hidegháború utolsó, nyolcvanas 

éveiben hitelesnek tekintett források szerint százezer ember élt hírszerzésből. Nos, az volt a 

feladatom, hogy átvegyem és hazahozzam ottani ügynökünk anyagát. A Stephanskirche előtt volt 

a találkozó, délután négykor. Egy órától talpaltam a városban, már pókosra jártam a lábam, de 

megnyugodtam: nincs rajtam senki.  

Gondtalanul a dómhoz baktattam három előtt egy perccel − hát, ki jön velem szemben? A 

magyar hírszerzés bécsi rezidense, aki feltárt pozícióban dolgozik, tehát a teljes osztrák, német, 

amerikai és a többi elhárítás tudja róla, hogy kémek összekötője. És az a marha, amint 

megpillant, széles mosollyal, ölelésre tárt karokkal nekem ront: − Szerbusz, édes Zsoltikám, hogy 
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vagy, mit keresel itt? − Egy csapásra tönkrevágta a háromórás sikeres önellenőrzésemet. Elvégre, 

ha ő bárkitől, mondjuk, tüzet kér, arra azonnal átáll az őt megfigyelő csapat fele, és addig követi, 

amíg ki nem deríti, kezdhetnek-e valamit vele, vagy sem.  Úgyhogy mire megérkezett az, akitől 

át kellett volna vennem az anyagot, kénytelen voltam az előre megállapodott módon jelezni neki, 

hogy most nem szabad találkoznunk, mert van rajtam megfigyelés. Kint kuksolhattam még két 

napot, amikorra ki volt tűzve a megbeszélt biztosító találkozó, arra az esetre, ha az első kudarcba 

fullad. Akkor pedig kezdhettem elölről az önellenőrzést, és csak imádkoztam közben, bele ne 

botoljak újra ebbe a marhába.  

 

– A számítógépek használata istenigazából csak a nyolcvanas években vált általánossá a 

szolgálatok egy részénél. Nem mintha nem lettek volna gépek korábban is, nem költöttek volna 

hatalmas summákat erre a fejlesztésre, csakhogy például a hírszerzésnél olyan tehetségtelen 

alakokat bíztak meg ezzel, hogy sok éven át semmire sem jutottak. Zömmel olyanok irányították 

az elektronizálást, akiket azért helyezték oda, mert remélték, hogy ott talán kevesebbet ártanak, 

mint addigi érdemi helyükön. Pedig a COCOM-lista megtörésére a magyar hírszerzők derekasan 

lopták Nyugaton a legmodernebb gépeket, csakhogy zömmel zsámolynak használták, azon 

pihentették a lábukat.  

Az Operatív Technikai Csoportfőnökség azzal kezdte a számítógépesítést, hogy behozott 

tízegynéhány Commodore gépet, és odaadta fűnek-fának: játsszatok rajta, ismerkedjetek vele! Jó 

ideig másra nem is voltak jók: gyémánt-gyűjtőt és hasonlókat játszottak a gépeken. 

Az első ember, aki a hetvenes évek vége felé igyekezett az állománnyal megértetni, mi is a 

számítógép, és mi mindenre lesz használható − másfél órát magyarázott a tábla előtt, sokat 

rajzolt, majd húzott alul egy hosszú, eleinte vízszintes, majd hirtelen függőleges vonalat, 

összeesett – és meghalt infarktusban.  

Időközben megbukott a lyukkártyás rendszer is, a mikrofilmezés is, mégiscsak a komputereket 

kellett erőltetni. A következő számítógépes guru masszív alkoholista volt, az utána jött legalább 

írógép-műszerész, de a géptől eléggé félt ő is. Ennek megfelelően például a hírszerzésnél ’90-ben 

még nem működött hálózat „a hegyen”, a központban.  

 

– Jól gondolom-e – kotnyeleskedett bele Gábor –, hogy a ma már közismerten szt-tisztnek 

nevezett titkosszolgálati munkatársak nyilván ma is sok területen működnek? Azt még 
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könnyedén kitalálhatom, hozzá nem értő létemre is, hogy vannak a paksi atomerőműben, vagy 

azokban a kutatóintézetekben, amelyek például hadászatilag fontos kérdésekkel foglalkoznak. 

Ám feltételezem, szó nincs arról, hogy ne lenne szükség rájuk millió más területen is. Hol is?  

– Nos, nézzünk példákat! Kell beépített ember a titkosszolgálatoknak a bankvilágban? Mi az, 

hogy! Nem szaladozhatunk ám unos-untalan különböző engedélyekért, ha átutalások, készpénz-

kifizetések földerítése segítene megérteni ilyen-olyan összefüggéseket, elvégre a pénzmozgás 

gyakorta a legárulkodóbb jele fontos kapcsolatoknak. Mi a teendő tehát? – vizsgáztatta az 

újságírót beszélgetőtársa. 

– Tehát a nagy bankok mindegyikénél van megfelelő vezetői poszton egy-két szt-tiszt, akit 

bármikor el lehet hívni a közeli presszóba − telefonon, gondolom, nyilván nem intéztek  ilyesmit 

−, megkérni: hívná le a gépről X és Z összes számlamozgását, valamint egyúttal azokét is, 

akikkel partneri viszonyban van?  

– Ezt te mondtad, én pedig egyáltalán nem reagáltam. A szolgálatokról szóló törvény szerint 

ugyanis a konkrét esetekben a munkaviszony létesítésének nemzetbiztonsági jellege államtitok, 

kivéve, ha a megállapodást kötő felek eltérően rendelkeznek. 

– Ez milyen cégekre vonatkozik? 

– A törvény így szól: Az e törvényben meghatározott feladatok ellátása érdekében, ha azt a 

nemzetbiztonsági szolgálatok főigazgatói kezdeményezik, a nemzetbiztonság szempontjából 

különleges fontosságú állami szervek és a tartós állami tulajdonban lévő gazdálkodó szervezetek, 

a központi energiaellátó és hírközlési rendszereket üzemeltető, a nemzetközileg ellenőrzött 

termékeket és technológiákat előállító és felhasználó, valamint a hadiipari kutatással foglalkozó 

üzemek és intézmények a nemzetbiztonsági szolgálat – alkalmazási feltételeknek egyébként 

megfelelő – munkatársával hivatásos szolgálati, közszolgálati, közalkalmazotti jogviszonyt, illetve 

munkajogviszonyt létesítenek. Az e törvényben meghatározott feladatok ellátása érdekében a 

nemzetbiztonsági szolgálatok – külön megállapodás alapján, meghatározott időtartamra – 

munkaviszonyt kezdeményezhetnek más szervezeteknél is. 

– Rendben, akkor ezt talán hagyjuk! Ha még egy kérdésemre ilyen terjedelmű törvény-

szöveggel válaszolsz, előveszem a jogi diplomámat, és itt helyben megeszem, tejfölös 

uborkasalátával. Mivel azonban akkor is megmarad a szociológus oklevelem, mást kérdezek. 

Mint ezt hol Postabank-, hol K&H-ügyben tapasztaljuk − éppenséggel a bankoknál is 

előfordulhat ez-az, természetesen kell, hogy legyen szt-tiszt a Pénzügyi Szervezetek Állami 
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Felügyeleténél is, a Pénzügyminisztériumban is, mindenütt, ahol pedig a bankok dolgaira 

ráláthatni? S ugyanígy az üzleti világban, a kulturális életben, a sportban és így tovább? Vajon 

hol nem? Hivatalosan e kérdésekre természetesen nincs válasz, magunkban mindahányan 

végiggondolhatjuk. Apró jelzést azért néha kaphatunk, ha figyelünk. Amikor például kirobbant a 

botrány, hogy az egyik nagy gyógyszergyár titkos adatokat gyűjtött mindazokról, akik a 

gyógyszerár-tárgyalásokat befolyásolhatták – az Országos Egészségbiztosítási Pénztár 

főigazgatója ezt azonnal jelezte a hivatal titkosszolgálati fedőtisztjének. 

Vagy mi lehet a helyzet a telefon-cégeknél, amikor rendszeresen zeng a fél ország ilyen-olyan 

lehallgatások botrányaitól? Megengedhetik maguknak a szolgálatok, hogy ne foglalkoztassanak 

szt-tiszteket a telefon-cégeknél, méghozzá olyan pozíciókban, amelyekből hozzáférnek 

mindahhoz, amire szükség lehet? Nyilván nem. Csakhogy hatalmas multi cégeknél ez nem is 

olyan egyszerű, állítólag itt az egyiknél nem is sikerült, míg aztán a nemzetbiztonsági 

szolgálatokról szóló törvénybe belefoglalták: márpedig ha a Cég kéri őket, kötelesek ezt 

teljesíteni. S nyilván nem is avval van a szolgálatoknak gondjuk, amikor teljesen szabályos 

dolgokat kérnek, csupán avval, ha maguk szeretnének kerülő utakon közlekedni.  

Még csak-csak megoldható, ahol olyan a magyar vezetés személyi összetétele, hogy 

„könnyebb feladat hatni rájuk”. Az a távközlési nagyfőnök, akitől valamelyik fogadás kellemes, 

nyüzsgő forgatagában halkan meg lehet kérdezni: – Mond neked valamit az a név, hogy …? –, s a 

három pont helyén az illető egykori fedőneve hangzik el, feltehetően készebb a könnyített 

együttműködésre, mint más. Az a távközlési biztonsági főnök, aki sokáig maga is a Cégnél 

kereste a kenyerét, talán megértőbb a nem teljesen szabályos kérések esetén is. Az az 

üzemeltetési vezető, akinek túlságosan sok vaj van a fején, nyilván hamarabb meggyőzhető, 

milyen melegen süt a nap mindenütt, ahol nem teljesülnek bizonyosfajta igények. Elvégre nem az 

az egyetlen megoldás, ha szt-tisztet helyeznek a telefon-céghez, ugyanennyire hatékony az is, ha 

„beütnek”, magyarán beszerveznek ott megfelelő helyen dolgozó alkalmazottat. Jól gondolom? 

– Ugye nem gondolod komolyan, hogy most én erre felelek is valamit? Ugyanakkor persze 

érdemes megérteni az erről szóló törvény logikáját. Azt pontosan szabályozza, melyek azok a 

titkos információ-gyűjtési módozatok, amelyeket csak külső, bírói vagy igazságügy-miniszteri 

engedéllyel szabad végezni: lakást, irodát titokban átkutathatnak, az észlelteket technikai 

eszközökkel rögzíthetik; a lakásban, irodában történteket technikai eszközök segítségével 

megfigyelhetik és rögzíthetik; levelet és egyéb postai küldeményt felbonthatnak, ellenőrizhetik, és 
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azok tartalmát technikai eszközökkel rögzíthetik; a közcélú telefonvezetéken, vagy azt helyettesítő 

távközlési szolgáltatás útján továbbított közleményt megismerhetik, az észlelteket technikai 

eszközökkel rögzíthetik. Ez pedig magyarán azt jelenti: minden, ami nem tartozik ebbe a körbe, az 

nem engedély-köteles, tehát a szolgálat által szabadon végezhető.  

– Tehát?  

– Például, hogy nem szabad engedély nélkül lehallgatni az én telefonjaimat, de szabad lekérni 

a teljes hívás-listámat. Márpedig ahhoz, hogy rólam nagyon-nagyon sokat tudjanak, nem fontos 

rögtön lehallgatni a beszélgetéseimet, bőven elegendő a telefonom jegyzékeit látni. Egy lajstrom 

a bejövő hívásokról, egy a kimenőkről – s a teljes kapcsolatrendszerem ott fekszik az asztalon 

szép fehér papiroson – kivéve persze, ha igazolvány nélkül, vagy más személyijével vettem 

feltölthető kártyát. Márpedig a hívás-lista lekérése a mai törvények szerint nem számít 

titkosszolgálati, tehát engedélyhez kötött tevékenységnek. Következésképpen bármelyik kisvárosi 

vagy fővárosi kerületi rendőrkapitányságnak joga van a Szakszolgálathoz fordulni, s rajta 

keresztül kérni az összes telefonálásom leltárát. Ehhez pedig – ha borzasztóan ragaszkodnak a 

szabályossághoz –nem kell több, mint egy feljelentés, miszerint elloptam Mari néni hat tyúkját. A 

névsorokból majd kiderül minden, amire valójában kíváncsi valaki, a nyomozást pedig 

mihamarább le lehet zárni: – Jaj, pardon, most meg kiderült, nem is tűntek el Mari néni tyúkjai!  

Ráadásul, ha viszont tényleg le kell hallgatni valakit, az sem kizárólag a hivatalos úton-módon 

lehetséges. Elvégre a mobiltelefon eredeti nevének megfelelően mégiscsak rádiótelefon, vagyis 

rádióhullámokkal működő kommunikáció. Létezik olyan ketyere, amely – igaz, mindig csak egy-

egy cella területén belül – megfog minden beszélgetést, s a feladat csupán annyi, hogy a gépnél 

ülő ember kiszűrje azt, aki őt érdekli. Igaz, több mint 60 millió forintba kerül az ilyen, azért a 

Szakszolgálat már sok évvel ezelőtt behozott egyet, majd annak jó tapasztalatai alapján később 

még kettőt. S hogy menyire kelendő az ilyen technika, azt mi sem bizonyítja jobban, mint hogy 

ebből a három ketyeréből az egyik – az Információs Hivataltól – szépen el is tűnt. Nincs is meg 

azóta sem. Feltehetően nem azért, mert megsemmisült, csupán már nem az IH használja – de 

valaki igen. 

 

– Ugyanígy, ha nem szerezhető meg valamennyi e-mailem szövege és csatolmánya, böngészhető 

csupán az: kiknek küldök, és kiktől kapok e-maileket, kivéve, ha sikerül titokban tartanom 

valamelyik free levelezőrendszeren lévő postafiókomat, és azt soha nem az otthoni gépemről 
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hívom le. Vagy például küldeménynek minősül-e az általam lehívott web-site-ok összessége? 

Nyilvánvalóan nem. Következésképpen az szabadon, engedély nélkül megszerezhető, és ha 

történetesen gyakran nézegetek például gyerekpornó portálokat, az adott esetben egészen kiváló 

alaphangot adhat a velem folytatott beszélgetésen. Mi több, ugyanígy, ha a törvény szerint csak 

távközlési úton továbbított közlemények megismeréséhez és rögzítéséhez kell engedély, abból az 

következik, hogy a számítógépembe behatoláshoz, és a gépen lévő összes dokumentum, program 

és más anyag „levételéhez” nem kell sokat vacakolni. 

Vagy ha csupán annak lehallgatása és rögzítése minősül titkos információ-szerzésnek a Cég 

részéről, ha a lakásomban, irodámban történteket veszi föl, ebből az következik, hogy az utcán, 

parkban, presszóban és étteremben folytatott beszélgetéseim magnóra, videóra vételéhez 

semmifajta engedélyt nem kénytelenek beszerezni. Amint ahhoz sem szükséges bíróhoz, 

miniszterhez szaladozniuk, hogy lehívhassák az összes banki pénzmozgásomat, a TB-

adatbázisokból orvosi kezeléseim és gyógyszer-fogyasztásom valamennyi tényét, egészen, 

mondjuk a gáz- és villany-használatom adataiig. És az 1990-es – ideiglenes – törvény 

rendelkezései közül tán az az egyetlen maradt ki az 1995-ösből, amely azt írta elő: ha valakit 

megfigyeltek, róla adatokat gyűjtöttek, de ez később értelmetlennek bizonyult, akkor kötelező az 

illetőt tájékoztatni arról, hogy ő „feldolgozás alatt állt”. Ma már nem kell. Szegény József Attila, 

de világosan látott, s mily kicsiny a különbség 1935 és 2004 között: 

Számon tarthatják, mit telefonoztam 

 s mikor, miért, kinek. 

Aktákba írják, miről álmodoztam 

 s azt is, ki érti meg. 

És nem sejthetem, mikor lesz elég ok 

előkotorni azt a kartotékot, 

 mely jogom sérti meg. 

 

– Ám azért jó, ha tudod: e megoldásoknak megvan a maguk veszélye is. Minden gépbe be lehet 

nyúlni, minden adatbázisból le lehet hívni a fontos információkat – ám ezeket az akciókat minden 

gép naplózza, s memóriájában szorgalmasan eltárolja az összes lehívást, hozzáférést. Ha pedig 

valahol valakik úgy döntenek, ebből a naplóból csinos kinyomtatások készülhetnek. Az igazán 

okosak jól tudják: a papír védhet is, de vádolhat is.  
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Jól emlékszem például egy kulcs-történetre. Hevesi Tóth Ferencet, a Szakszolgálat egyik 

vezetőjét éjjel hívta föl Boross Péter, a titkosszolgálatokat felügyelő miniszterként: – Ne 

haragudj, hogy felkeltelek, de van egy rendkívül sürgős ügy. Azonnal föl kéne tenni XY-t 

lehallgatásra, olyan hírt kaptam, most készül akcióra. 

– Kérlek – dörmögte a Szakszolgálat főigazgatója –, az engedély bent van már? 

– Milyen engedély? Most szólok neked! 

– Bocsánat, Péter, Balsay igazságügy-miniszter engedélye nincs meg? 

– Persze, hogy nincs, éjszaka van. Majd reggel elintézzük azt is. 

– Ne haragudj, kérlek, de ébreszd föl őt is, ahogy engem! Én természetesen készséggel 

hajlandó vagyok most azonnal fölkelni, felöltözni, és bemenni intézkedni, de csak akkor, ha 

megvan a törvény által előírt miniszteri engedély.  

És Borossnak volt annyi vér a pucájában, hogy igazat adott neki, sőt, később többször 

emlegette: attól fogva bízott meg igazán Hevesiben. Aki ugyanis rég megtanulta a leckét: őt csak 

a papír védi meg. Ha a kezében van az előírt papír, akkor se isten, se ember nem találhat fogást 

rajta később, bármi történik is. Mint ahogy Kövér minden igyekezete ellenére, nem is találtak.  

 

– Vannak területek, ahol pedig nélkülözhetetlen, hogy az állami szervek megfelelően 

együttműködjenek a titkosszolgálatokkal. Az még csak könnyedén elfogadtatható volt, hogy az 

útlevelek, személyi igazolványok kiadása és nyilvántartásakor figyelembe kell venni sajátos 

szempontokat is. Például azt, hogy olykor a BM illetékes részlegén kívül más helyen is készülnek 

ilyen igazolványok, történetesen például a Nemzetbiztonsági Szakszolgálatnál, hiszen 

hírszerzőknek, kémelhárítóknak gyakorta kell váltogatniuk  a személyi okmányokat, amelyekkel 

akcióra utaznak ide-oda.  

A személyi számok bevezetésekor ellenben későn derült ki: komoly zűröket okozhat, hogy sok 

külföldi államban a határon belépéskor minden adatot rögzítenek, tehát kibukhat, ha valakinél – 

például az új „legendával”, kialakított életrajzzal, adat-háttérrel közlekedő hírszerzőnél – nem 

egyezik az egyik szám a másikkal. Nem volt más megoldás:  létrehoztak egy külön kontingens 

személyi számot az ő számukra, ebből merítettek a fedőokmányok készítői. Aminek megvolt 

pluszban az az előnye, hogy ha valahonnan éppen azt a számot kérdezték le, a számítógép nem 

csak igazolta, hogy igen, rendben, létezik ilyen, de külön villogott, sikított is a biztonsági 

emberek számára.   
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– Egyetértesz-e azzal, hogy mindazonáltal az utóbbi évtizedek históriája nem kis hányadban a 

nagy marhaságok, a balfácánságok története?  

– Kénytelen vagyok igennel felelni. De világszerte! A CIA évente készít Tények könyve című 

jelentést arról, hogy melyek a világ éppen legveszélyesebb ügyei és körzetei, lehetséges 

konfliktus-gócai. Nos, a 2003-as kötetbe – a gázai övezet, Afganisztán vagy Kasmír mellé – 

sikerült fölvenniük Olivenza spanyolországi, isten háta mögötti porfészket. A kisváros vagy 500 

éven át kétségkívül Portugáliához tartozott. A spanyolok 1801-ben elhódították, ám az 1814-15-

ös Bécsi Kongresszus döntése fölszólította őket a terület visszaadására, amit azonban nem 

kötelező ajánlásnak értelmeztek: s nem adták vissza Olivenzát. Azóta a kutya nem bolygatja a 

város sorsát, a portugálok egyetlenegyszer föl nem vetették, hogy igényt tartanának rá – ez 

azonban a CIA-t nem akadályozta meg abban, hogy nem sokkal Afganisztán mögött említse „a 

világbékét súlyosan veszélyeztető gócpontot”. Ramón Rocha, Olivenza polgármestere mindössze 

azt kérdezte a jelentés láttán: – Ha a CIA ilyen egyszerű ügyekben hibázik, akkor hogyan lehet 

hinni neki más, fontosabb kérdésekben? 

– A kérdés pedig pillanatig sem tűnhet indokolatlannak, ha belegondolunk a IX. 11-ével jelzett 

esemény-sorozatba. Hiszen ma már nem kétséges: a CIA két évvel a terrortámadások előtt tudta, 

hogy Halid al-Midhar és Navak al-Hamzi – aki később a Pentagonba vezetett repülőt irányította – 

terroristákkal áll összeköttetésben.  Az FBI beépült az érintett sejtbe.  A titkosszolgálat és a 

szövetségi nyomozók azonban nem informálták egymást. Tudjuk: a két legfőbb terrorelhárító 

hatóságnak már hónapokkal a terrortámadások előtt volt híre arról,  hogy az al-Kaida 

nagyszabású akcióra készül – ám gyakorlatilag semmit sem tett annak elhárítására. 

– Itthon viszont legalább ennyi balfácánsággal dicsekedhetünk. Volt olyan év, hogy az országba 

addig bejutott 2 700 afgán közül a menekült státusz megadásának eljárása közben 1 500 úgy tűnt 

el a hatóságok szeme elől, hogy még azt sem tudták, egyáltalán az ország területén tartózkodnak-

e.  

Mind a mai napig semmi érdemit nem tudunk arról a ’94-es választásokat követő három 

robbantásról, de az 1991-es Ferihegyi úti, a Szovjetunióból kivándorolt zsidók elleni merényletről 

sem többet az egyik elkövető német nő személyénél. 
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2001-ben vidáman üzleteltek itt, Pesten, az ETA baszk terrorszervezet megbízottai. Iraki 

közvetítőn át az orosz maffiától vásároltak robbanóanyagot, robbantószerkezeteket, pisztolyokat, 

gépfegyvereket, kézigránátokat, és csak azért nem jártak sikerrel, mert a brit MI5 közbelépett. 

Dobokay Gábor, az NBH Fidesz alatti főigazgatója a szakmában példátlan módon a nyílt 

terjesztésű Belügyi Szemlében panaszkodott, hogy borzasztóan fölerősödött Magyarországon az 

orosz polgári és katonai hírszerzők nyomulása.  

A parlament előtt „mosolyogva” lehorgonyzott a Dunán az az észak-koreai hajó, amelyről 

lehallgatták a szép nagy házban folyó összes telefon-beszélgetést, majd amikor a magyar szervek 

lépni kívántak, a hajó dudált egyet, és szlovák kikötőbe menekült. 

Az NBH Baranya megyei kirendeltsége ’95-ben azzal foglalta el magát, hogy megfigyelte a 

térségben élő kisebbségeket, a cigány, szerb, német, bolgár és horvát önkormányzatokat. Tettüket 

a szerb háború okozta, nőttön-nőtt biztonsági kockázattal magyarázták, de azt nem sikerült 

megindokolniuk, a cigány vagy a német kisebbségieknek mi közük volna ahhoz a viszályhoz.  

A Szakszolgálat a rendőrséggel karöltve az Orczy téren egyszerűen elveszített 16 tonna, 

pénzjegynyomtatásra szolgáló papírt, majd mindössze 6 tonnát kerített elő.   

A ’98-as választások előtt valahonnan a Cégtől indulhatott el lapok, hírügynökségek 

szerkesztőségeibe az a B-dosszié fedőlap, amely azt akarta bizonyítani: Orbán Viktort a katonai 

elhárítás beszervezte.  

Alig egy évvel később ismét a sajtóban keringtek furcsa papírok. Az NBH fejlécével és 

pecsétjével tanúsították: a Cég megfigyelt balliberális újságírókat, megállapította nemcsak 

politikai meggyőződésüket, de „etnikai hovatartozásukat”, valamint azt is, hogy miképp támadják 

majd a Postabank és a Magyar Fejlesztési Bank feltőkésítését. Természetesen soha nem derült ki, 

hogy kiszivárogtatott, vagy hamisított dokumentumok voltak-e. Mindenesetre Kövér László 

miniszter néhány nap múlva elérkezettnek látta interjút adni, Kövér: Jól működik a Cég címmel.  

Majd következett az Orbán-kormány titkosszolgálati csúcs-bohózata Lakatos Miklós 

szakszolgálati tiszt főszereplésével.  A megfigyelési ügy e koronatanúnak szánt kívülállóját 

Szadai Károly, Kövér miniszter titkára arra vette rá, hogy Trabantja sajátkezű felgyújtásával 

önmerényletet hajtson végre, majd a Pinpoint elleni hamis váddal igazolja, hogy valóban 

megfigyeltek Fideszes politikusokat. Új Péter teljes joggal így foglalta össze a történteket: a 

Börzsönyben lángoló trabantos ügynök fényénél Európa legröhejesebb titkosszolgálatának 

árnyképe rajzolódik ki. 
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– És ma? 

– Persze, töretlenül folytatódott ez a Medgyessy-érában is, amikor a politikai elit hamar 

ráérzett: a kormány megint nem úgy viselkedik, mint akinek a kezében van a hatalom – mint aki 

utasításokat adhat az állami apparátusnak, amelyeket az köteles is végrehajtani –, hanem mintha 

csupán az ellenzék ellenzéke volna.  

Netán feltárták például, hogy az említett trabantos hamis vád miként született? Nem.  

Jószerivel meg sem alakult a kormány, máris jött a D-209 ügy.  Ne kérdezze senki: vajon 

kivizsgálták-e, hogy kik játszották át a túloldalra az információt és hozzá a dokumentumokat. 

Majd amint temérdek más ügyben – 2002 tavasza és 2004 nyara között 94 esetben – egyik 

kiszivárogtatás a másikat követte, beleértve a szigorúan titkos tervezeteket, előterjesztéseket – azt 

se tudakolja senki: elkapták-e azokat, akik halkan átpasszolták azokat a Fidesz-hez, a Magyar 

Nemzethez. Legföljebb képzelt riportban állíthatók pellengérre – netán a vár fokán – a tettesek, 

kirendelve az ünnepélyes alkalomra valamennyi köztisztviselőt, akinek van kedve két kapura 

focizni.  

Én sem kérdezem, hogy kérték-e mindehhez az NBH segítségét, mondván, ez mégiscsak 

csupa-csupa államtitok-sértés?  

Pedig az MSZP-SZDSZ kormánynak igazán van már gyakorlata ilyesmiben: a Tocsik-ügyről 

szóló értesülés is az NBH tisztjén át futott be a Fidesz-hez, s ha igaz, máig nem tudják, ki volt.   

Még mindig jobb lenne, ha az NBH alkotmányvédelmieknek becézett belső elhárítói 

ilyesmivel foglalkoznának, és nem a zöldeket sorolnák be a szélsőbaloldali szervezkedők közé, 

akiket jól meg kell figyelni, hogy évkönyvben dicsekedhessenek el vele: keményen „dolgoznak a 

zöldekre”, mint agressziótól sem visszariadó szervezetekre.  

Vagy túl nagy gondot okozna, ha a valóban rátartozó ügyektől az NBH-nak nem jutna ideje a 

földhivatal öt-tízezer forintos korrupciós eseteinek vizsgálatához,  melyekhez ugyanis az égadta 

világon semmi köze, tehát törvénysértést követ el, mihelyt odanyúl? Amiért végül az ügyészség 

kénytelen megszüntetni a nyomozást a vesztegetéssel vádolt földhivatali vezető ellen, s a bíróság 

sem hajlandó elrendelni előzetes letartóztatását – nem azért, mert kivizsgálta volna, történt-e 

valóban megvesztegetés, hanem csupán azon oknál fogva, hogy az NBH törvénytelenül járt el. 

Mivel a telefon-lehallgatásra följogosító engedélye nem arra szólt, amire használni akarta.  Az 

persze más lapra tartozik: vajha igaza van-e az ilyesfajta jog-gyakorlatnak. Ha ugyanis a 

földhivatali főnök történetesen valóban korrupt volt, és ezt a lehallgatási jegyzőkönyvekkel 
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bizonyítani is lehetne, csak éppen a lehallgatás szabálytalansága miatt ez jogilag nem 

megengedett – akkor ez voltaképpen a jog öngólja és sületlensége. Amiről nem a törvény 

végrehajtói, hanem megalkotói tehetnek. 

A balfácánság viszont folytatódik a ma valóban legfontosabb téren, a terror-elhárítás dolgában 

is. Olykor az egész világ előtt kinevettetjük magunkat. Móse Kacav izraeli elnök budapesti 

látogatását azzal sikerült emlékezetessé tenni, hogy a föld összes rádiója és hírtévéje sugározta a 

pesti tudósítást: ellene tervezett terrorista-merényletet hiúsított meg a magyar elhárítás. Majd jött 

az icipici módosítás: nem Kacav, hanem a holokauszt emlékmúzeum ellen, nem terrorista, hanem 

itt élő magyar állampolgár arab fogorvos a gyanúsított, s noha ő két szír társával tényleg nagyon 

akart robbanóanyagot szerezni, a bíróság szabadon engedte. 

Demeter Ervin tökéletesen megfeledkezik arról, hogy már nem ő a Céget irányító miniszter.   

Vajon foglalkozik-e ezzel az NBH és főnöksége, avagy tökéletesen rendben lévőnek tekinti?  

Mert az még csak rendben van, hogy ostobaságokat beszél: A bróker-ügyben a KGB pénzmosási 

módszereit alkalmazták… nem tartom kizártnak, hogy a magyar titkosszolgálatok is éltek ilyen 

módszerekkel, úgy teremtettek elő pénzt, hogy ne lehessen kideríteni az eredetét… azt sem tartom 

kizártnak, hogy a brókerügyben részt vettek egykori titkosszolgálati emberek… meg kell vizsgálni, 

hogy esetleg az elsikkasztott pénzből a terrorizmust is finanszírozták, okunk van erre gyanakodni, 

hiszen a terrorizmust általában pénzmosásból pénzelik.  Ám az talán mégiscsak túlzás, ha 

egyetlen ebéd elfogyasztása közben két államtitok-sértést követ el, ráadásul a CIA budapesti 

összekötőjének pletykálja el. S emiatt senki nem tesz feljelentést?  

– Hát, igen. Ez már másik könyv témája. De a CIA összekötőt hazarendelték. 
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 Kormányok jönnek-mennek – a politika és a Cég 

 

 

 

 

Gábor nem nyúlhatott olyan titkosszolgálati témához, hogy ne ugyanarra a következtetésre 

jusson: a politika és a Cég nem egyértelműen tisztázott viszonya, az irányítás és az ellenőrzés 

zavarai tarthatatlan helyzeteket, megoldásokat és módszereket szülnek – oda-vissza egyaránt.  

Annyit már megértett, hogy a Cég tényleg a politika szolgálóleánya. Nem csak annak kell 

lennie, valóban az is. Ha észnél van, nem fordul a politika ellen, mert elveszti létének alapját, 

talán értelmét is. Néhány országban előfordult erre ilyen-olyan kísérlet – mind megbukott. 

 Természetesen minden szervezet józan függetlenségre törekszik; mindenki szeret kiskakas 

lenni a maga szemétdombján. Ez ugyanúgy igaz a hírszerzésre, mint mondjuk, a rendőrségre 

vagy a környezetvédelemre. A legtöbb emberfia jobban kedveli az önállóságot, mint azt, ha 

minden apró részletkérdésben is előírják, mi a teendője; azt meg pláne utálja mindenki, ha azokba 

a szakmai kérdésekbe is belekotnyeleskednek--piszkálnak, amelyekhez valóban ő ért jobban. Az 

államélettel összefüggő számos szakterületen örök dilemma szakmaiság és politika ütközése. A 

politika a természete szerint az égadta világon mindent a magáévá tenne, mondván, hogy az, 

bármi lenne is – valójában politikai kérdés. A politikusnak pedig örök betegsége, hogy miután 

megízlelte a hatalom félrevezetően édes mámorát, elhiggye magáról: omnipotens, 

omnikompetens – mindent képes elintézni, mindenhez ért. S nyugodt tudattal bele is nyúlkál 

mindenbe, amit ér, gyakorta olyasmibe is, amitől éppen, hogy saját érdekében is távol kellene 

tartania magát. 

Még inkább így van ez a titkosszolgálatok és a politika viszonyában, amelyet nagyban 

megnehezít a kölcsönös bizalmatlanság. A politikus úgy érzi: ő fölkent képviselő, bizottsági tag, 

államtitkár, miniszter létére eleve elrendelten jogosult bírni valamennyi államtitkot, belelátni az 

összes palástolt ügybe, rejtett akcióba, valamint előírni mindnek a célját, irányát és módját. – 

Nehogy már a lekvár tegye el a nagymamát! – mondja nagy garral ezeknek a hírszerző fiúknak, 

akiknek az a mestersége, hogy csibész gazemberek legyenek, titkos információkat lopdossanak, 

mindenkit lehallgassanak, megfigyeljenek, beszervezzenek.  
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Akiktől a szíve mélyén halálosan fél, pláne, ha van is titkolnivalója. 

Míg a Cég embere azt látja: a politikus szószátyár, minden titkot azonnal szerteszéjjel locsogó, 

korrupt alak, aki három nemzetbiztonsági ülés után titkosszolgálati szakértőnek hiszi magát, 

feljogosítottnak megmondani, ki milyen akciót és műveletet miként végezzen.  

Persze, az nincs rendjén, ha állami intézményeknek nem az állami vezetés mondja meg, mi a 

dolguk, ha azok fölött nincs komoly ellenőrzés, ha minden komoly ügyben lényegében maguk 

dönthetnek.  

Ha a Cég és főnöksége között az a jellemző viszony, hogy a Cég megírja a saját következő évi 

feladattervét, azt elvégzi-végrehajtja, majd maga kiértékeli és még több pénzt kér, a miniszterek, 

államtitkárok pedig ehhez önfeledt mosollyal asszisztálnak – akkor a politika magára vessen, ha a 

Cég majd talál magának munkát. Netán egyáltalán nem olyat, amellyel belopja magát a 

politikusok szívébe, sőt. Ám másfelől az sem működőképes, ha az állam képviseletében 

politikusok a szakemberekre tartozó kérdésekbe is beavatkoznak. Finom egyensúlyt kellene 

megtalálni – eleddig nemigen sikerült.  

A politika és a titkosszolgálat viszonyában az is óriási dilemma, hogy mi a szerencsésebb: a 

politikai irányítás egységes, akár egyetlen főnök gyakorolta módja – vagy az, ha szántszándékkal 

szétszabdalják a szolgálatok kormányzását. A szeptember 11. utáni Amerikában eleinte érezhető 

volt, hogy a biztonság érdekében az emberek hajlandók kicsit feladni-engedni személyes 

szabadságukból. Végrehajtották az USA kormányzásának ötven éve legnagyobb átalakítását, 

létrehozták a Belbiztonsági Minisztériumot hetvenezer alkalmazottal, évi 37 milliárd dollár 

költségvetéssel. Ám a kémelhárításért is felelős FBI megmaradt az igazságügy-miniszter 

hatáskörében, a kormányőrség-jellegű titkosszolgálat pedig a pénzügyminiszternél. A vízum-

ügyeket sem vették el a Külügyminisztériumtól, nem vált központivá az államok saját rendőrsége 

sem, és a CIA továbbra is közvetlenül az elnökhöz tartozik – azt mondták ugyanis, sem az 

elnököt, sem mást nem szabad akkora hatáskörrel fölruházni, hogy mindezeket „egy kéz” 

irányítsa. És hozzáteszik: jól kell koordinálni.  

Nálunk viszont minden kormány arra törekszik, hogy legalább a saját négy éve alatt maga alá 

gyűrjön mindent, amit ér, központosítson pénzt, eszközt, embert, amennyire bír – demokráciát, 

decentralizációt, hatalmi szervek finom kiegyensúlyozását ráér akkor emlegetni, amikor 

ellenzékbe szorul.  
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*     *     * 

 

 

Két olyan perre  is bukkant Gábor a közelmúltban, amely ékesen  bizonyította,  hogy a 

szolgálatok, amennyire csak bírják,  természetesen védik kivételezett helyzetüket. Az elsőről a 

konkrét név és ügy mindmáig államtitok, csak maga a történet írható meg. 

Valaki megtudta, hogy róla az Információs Hivatalnál ilyen-olyan adatok, feljegyzések 

keletkeztek. Szerette volna megismerni azokat, de kívánsága nem teljesült. Erre beperelte a kém-

központot. A bíróságon kérte az immáron alperes Információs Hivataltól a betekintést a róla 

kezelt adatokat tartalmazó iratokba, a személyét érintő jogellenes adatkezelés megszüntetését, 

valamint e jogellenesen keletkezett adatok törlését a nyilvántartásokból. Az Információs Hivatal 

bejelentette a bíróságnak: az állam külső és belső biztonságának védelme érdekében elutasítja e 

kívánságok teljesítését. Egyúttal azonban készségesen közölte, hogy a felperes esetében a Hivatal 

nem végzett jogellenes adatkezelést. A bíróság ennél valamivel bővebb tájékoztatást kért a 

Cégtől, mondván, nem dönthet arról, hogy törvényes avagy törvénytelen intézkedések zajlottak-e, 

anélkül, hogy megismerné azokat. Ezt az IH megtagadta, mondván: nem teheti meg.  

A bíró kínjában ahhoz az adatvédelmi ombudsmanhoz fordult, akinek a bíróságénál szélesebb 

irat-betekintési jogot ad a törvény. A konkrét ügybe ő nem avatkozhatott be, de megkereste a 

titkosszolgálati akkor éppen minisztert, akitől azt a választ kapta: valóban, a szükséges garanciák 

hiányában nem áll módjukban a bírónak az adatkezelés jogszerűségéről tájékoztatást adni, 

pontosabban azt a tájékoztatást adják, hogy adatkezelésük jogszerű. Így tehát a következő helyzet 

állt elő. A bíróságnak azokról az iratokról kellett volna eldöntenie, hogy jogellenesek-e, 

amelyeket nem láthatott, hiszen nem kapott meg. Az alperes viszont, miközben a szóban forgó 

aktát nem adja át megítélésre, saját maga dönti el, hogy a csak őáltala ismert tényállás alapján 

saját eljárása jogszerű volt. A bíró pedig vagy higgye el, vagy tegyen, amit akar. 

 

A másik per az NBH ellen zajlott; Demeter Ervin és Répássy Róbert felperesek a K&H ügyben 

elhíresült 595 (Kulcsár Attila, Pannonplast, PSZÁF) telefon-lehallgatási jegyzőkönyv 

megismerését kérték a bíróságtól, mivel azt az NBH megtagadta tőlük.  
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Először eljátszották a bonviván be- és kilépőjét a Falk Miksa utcában: az odacsődített 

tévékamerák előtt bevonultak az NBH székházába, nemsokára pedig lehajtott fejjel kullogtak ki 

nyilatkozni: ez a fránya Cég nem adta oda nekik a feljegyzéseket, mondván, az államtitkár ilyen 

utasítást adott.  

A bíróság előtt a Hivatal elismerte ugyan, hogy parlamenti képviselőként joguk van erre, de – 

védekezett a hivatal jogtanácsosa – ők az eseti parlamenti vizsgáló bizottság tagjaiként kérték ezt. 

Ezért az NBH mindössze ahhoz ragaszkodott – hangzott a meglehetősen sunyi érvelés –, hogy 

mutassák be azt a többségi szavazással hozott bizottsági döntést, amely megerősíti e kérést. Az 

alamuszi háttér az volt, hogy tudottan ez volt az az ad hoc bizottság, amelynek egyetlen esetben 

sem sikerült akár csak a saját napirendjét megszavaznia, kézenfekvő volt hát, hogy semmiről nem 

születhet többségi határozata.  

Répássy a tárgyaláson kifejtette, hogy szerinte az NBH tudatosan húzta az időt addig, amíg 

lejárt a bizottság mandátuma. És a hivatal képviselője valóban arra hivatkozott: az ad hoc 

bizottság megszűnt, tehát felperesek igénye a megismeréshez jogilag már nem megalapozott, 

óhajuk egyéb célokat szolgál, ráadásul teljesítése rendkívüli mértékben veszélyeztetné az NBH 

működését. Répássy ugyan szóvá tette: szerinte mégis csak erős, hogy veszélyeztetné az NBH 

működését, ha országgyűlési képviselők megismernék a jegyzőkönyveket, pláne, hogy 

mindketten tagjai a parlament nemzetbiztonsági bizottságának is.  

A bíróság az NBH-nak adott igazat, elutasította Demeter és Répássy keresetét – Gábor, 

végigülte a tárgyalást, s úgy vélte: azért, mert Répássyék ügyetlenül pereltek. 

 

 

*     *     * 

 

 

A rendszerváltozás beköszöntekor a hírszerzésnél Kocsis Kálmán volt az első helyettes, 

csoportfőnök-helyettesi besorolásban; Bogye Jánost, a hírszerzés korábbi vezetőjét még ’89 

novemberében leváltották, azazhogy illedelmesen nyugállományba helyezték. A kémelhárításnál 

Benkő Ferenc volt a csoportfőnök, Dankó László és Fülöp Ferenc a helyettesek, első helyettesi 

posztot nem hoztak létre. A III/III megszüntetésével az amúgy is lemondott Horváth József 

posztja megszűnt. És megtörtént a szétválás: Dercze István vezetésével létrejött az Információs 
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Hivatal, azaz a hírszerzés, Nagy Lajossal az élén pedig a Nemzetbiztonsági Hivatal: az elhárítás 

szerve. 

Kocsis Kálmán kitűnő viszonyban volt Pozsgay Imrével, az ő révén került kapcsolatba Lezsák 

Sándorral, a nagy háttér-szervezővel, aztán Boross Péterrel − ügyesen lavírozott. Volt olyan okos 

és türelmes, hogy tudja: ha igazából jön a változás, az első embernek úgyis mennie kell. Akit még 

a Németh Miklós kormány nevez ki, azt nem hagyja sokáig a helyén az új kormány. Ezért hiába 

volt ő az első helyettes, a várományos, hiába próbálta őt Németh Miklós is meggyőzni, nem 

vállalta el a létrejövő Információs Hivatal vezetését, jó érzékkel tolta maga előtt a 2004-ben 

elhunyt Dercze Istvánt, a hírszerzés egykori függetlenített párttitkárát. Az NBH vezetését is 

fölajánlották Kocsisnak, azt sem vállalta el, Nagy Lajost is ő ajánlotta maga helyett. Ezzel 

mindkét lehetséges riválisát kilőtte, maradt főigazgató-helyettes, és kivárta a választásokat, az 

MDF-kormány megalakulását.  

Igaza is lett. Nagy Lajost az NBH élére, Derczét az IH-hoz 1990. március 1-jével nevezték ki. 

Őket még elnöknek hívták, utánuk találták ki az elnöki helyett a főigazgatói titulust. Aztán ’90 

nyarán Antall József Derczét is, Nagy Lajost is behívatta, és elmondta: emberileg is, szakmailag 

is maximálisan elégedett velük, együttműködésük is példás, azonban politikailag snassz, hogy az 

MSZMP által kinevezett titkosszolgálati elnököket a helyükön hagyja az új kormány. Ezért 

fölajánlotta a maximális kedvezményeket a nyugállományba helyezésükhöz. Mindketten hat 

hónapig, szeptember 9-éig szolgálhattak vezetőkként.  

 

Gubicza Jenő, a katonai elhárítás főnöke is kegyvesztetté vált, bár ő más okból. Raffay Ernőnek, 

az új kormány honvédelmi minisztériumi politikai államtitkárának volt egy védence, bizonyos 

Böjti, korábban a Haditechnikai Intézet parancsnok-helyettese. Böjti úgy tudta, különböző 

disznóságait annak idején a katonai elhárítás leplezte le és jelentette főnökeinek, miért is 

fegyelmivel eltávolították a seregből. Ám ’90 után visszakeveredett, helyettes államtitkár lett. Für 

Lajos miniszter távollétét kihasználva Raffay és Böjti be akart menni a katonai elhárítás irattárába 

– ellenőrizni az egykori hallomásokat, esetleg ezt-azt tenni is a Böjti-dossziéval.  

Raffay arra is kíváncsi volt, őróla mi van az irattárban, egyetemista korában akadt némi afférja 

a Céggel, évekkel később nyilvánosságra is került beszervezettsége. Az irattár őrsége azonban 

föltartóztatta őket: – Bocsánat, uraim, az engedélyt, ha lennének szívesek megmutatni! 

– Mi az, hogy engedélyt, nem látja, kik vagyunk? – reccsent a silbakra Raffay. 
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– Látni látom, de én azt a parancsot kaptam, ide az mehet be, akinek erre írásos engedélye van 

– és látszott rajta, kár vitatkozni, kis tiszthelyettes volt, nem mérlegelhetett. Az államtitkár és 

társa nagy dérrel-dúrral benyomult az illetékes parancsnok-helyetteshez, majd a parancsnokhoz, 

de mind csak fölfelé mutogattak:  

– Elnézést kérek, uraim, nekem nincs hatásköröm erre, tessék szíves lenni a főnökömhöz 

fordulni! – a vezérkar elhárító osztályvezetője sem járult hozzá belépésükhöz, aztán a törzs- és 

titkársági osztály vezetője is ellenszegült követelőzésüknek. Berontottak Gubicza Jenőhöz, a 

Katonai Biztonsági Hivatal elnökéhez, ám ő sem adta be a derekát, azt felelte: szó sem lehet 

arról, hogy a dossziék közt kutakodjanak. Négy hónapig maradhatott ezután a helyén, s őt is 

menesztették. S amint ő már nem védhette embereit, több mint húsz tisztet rúgtak még ki a 

katonai elhárítástól, mindenkit, akinek köze volt a Raffay-féle dosszié-akcióhoz. 

A négy titkosszolgálat frissen kinevezett főnökei közül végül egyedül a katonai hírszerzés, a 

Katonai Felderítő Hivatal elnöke, Kovács János maradt meg, igaz, ő majd’ négy évig, azután lett 

a bécsi haderő-csökkentési tárgyalások magyar delegáltja.  

 

Boross Péter volt az egyetlen az új főnökök közül, aki tudta: egyebek mellett mire lehet és kell 

használni a titkosszolgálatokat. Arra tudniillik, amire a világon mindenütt szokás − még ha nem 

is szabad, ha tehát titokban, sundám-bundám is, de a lehető leghatékonyabban −: a saját párt és a 

saját politikai-haveri kör védelmére, pozíciójának, hatalmának erősítésére, az ellenfelek 

kifigyelésére, lejáratására, kiszorítására.  

Ehhez Boross legelőbb bemutatót tartott: nem puhány legény ám ő! Az eredetileg 72 fős listát 

csökkentve, 42 felső- és középvezetőt – úgy emlegették aztán: a piszkos 42-t – azonnali hatállyal 

eltávolított a szolgálatoktól, nagyobbrészt az NBH-tól. Többségükkel – éppenséggel nem valami 

úri módon – amerikai tanfolyamukról hazatérve a reptéren közölték: már be se kell menni eddigi 

munkahelyükre, ki vannak rúgva. Aztán kicsit később még sokakat kirámoltak, immáron a 

hírszerzéstől és a szakszolgálattól is. 1994-ig a ’90-ben újonnan fölállított NBH-ból az állomány 

80 százalékát cserélte le, s ebbe nem számított bele a III/III-asok elzavarása. Nem volt egyébként 

részrehajló a Céggel szemben, a rendőrségtől is diplomások százait zavarta el. S hogy legyenek 

új, számára megbízható vezetők – ahogy ő mondogatta: „tökös magyar, vastagnyakú vidéki 

gyerekek” –, néhány jelöltet a saját kabinetjébe rendelt be, másokat diplomata fedéssel kiküldött 
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Németországba felkészülni, tanulni, hiszen ott érdemi hírszerző munkát már nemigen kellett 

végezni. 

Könnyítette Boross számára a helyzetet, hogy a rendszerváltozás kérdések özönét vetette föl 

valamennyi Cégnél, az átmenet zűrzavarában egyetlen szolgálatnak sem volt még ellenség-képe, 

ami nélkül pedig titkosszolgálat nem képes működni. Mind a hírszerzés, mind a kémelhárítás 

számára – ma is – háromféle ország létezik: ellenséges, partneri és semleges. E három kategória 

valamelyikébe minden országot be kell sorolni, hogy a hagyományos eljárásmódok 

működhessenek.  

Évtizedeken át egyszerű volt a képlet: az oroszok a barátaink, az amerikaiak, angolok, nyugat-

németek és a többiek az ellenségeink − ebből levezethető volt majd’ minden feladat és lépés. 

Csakhogy az már nem volt ilyen egyszerű, hogy a rendszerváltással ez csak úgy piff-puff, 

megfordul: eddig ezek voltak a szövetségesek, amazok az ellenségek, most ez megpenderült, és 

ripsz-ropsz minden mehet ugyanúgy, bár fordítva, tehát mindössze annyi a feladat, hogy most 

azok ellen kell dolgozni, akik eddig a barátaink voltak. Ennél azért ez sokkal bonyolultabb világ.  

A hol kisebb, hol nagyobb ügynökhálózatok például ott működtek, ahol az előző évtizedekben 

kiépítették − azokat nem lehet áttelepíteni a másik térfélre. Ott vannak a jól bemelegített 

ügynökök és hírszerzők az USA-ban, a volt Nyugat-Németországban, Franciaországban, 

feladatra és az után pénzre várva. Most azokkal mi legyen? Kémkedjünk az új szövetségesek 

ellen? És kiket kell most elhárítani? Az oroszokat? És itthon? Akkor most a nyilasokra kell 

dolgozni, vagy az SZDSZ-re? A Munkáspártról kell megtudni, milyen terveket dédelget, vagy az 

MSZP-ről? Merthogy itt nem lesz politika-mentes szolgálat, az „hótziher”.  

 

Ráadásul szó sincs ám arról, hogy szövetségesek ne dolgoznának egymásra. Bőven akad példa 

erre. Alig pár éve buktak le az amerikaiak, hogy betechnikázták az összes francia polgári 

repülőgépet, valamennyi ülés alól vidáman szólt a mikrofon az amerikai vevőberendezéshez. 

Aztán a német kémelhárítás buktatott le hírszerző tevékenységet folytató amerikai diplomatát, 

amint megpróbálta beszervezni a bonni gazdasági minisztérium magas beosztású 

tisztségviselőjét. Ki is utasították tüstént az országból, hiába magyarázkodott a CIA, hogy 

ügynöke voltaképpen nem Németország, hanem Irán ellen akart dolgozni. 

Izraelnek – tehát a legszorosabban szövetséges országnak − kémkedett az amerikai 

haditengerészeti hírszerzés zsidó származású elemzője, bizonyos Jonathan Pollard. Igaz, neki 
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magának nem az volt a hitvallása, hogy kémkedik, hanem úgy vélte: átadja Izraelnek mindazon 

információkat, amelyeket az USA, mint szövetséges, köteles lenne megosztani Izraellel, ám nem 

teszi. S kétségkívül az általa szolgáltatott értesülések mind Izrael létérdekeit érintették: Irak és 

Szíria vegyi fegyverek gyártásáról szóló programja, Líbia légvédelmi rendszere, a Palesztin 

Felszabadítási Szervezet tuniszi főhadiszállásának alaprajza és így tovább. 1985-ben Pollardot 

elkapta az amerikai elhárítás, és bár bűnösnek vallotta magát, simán életfogytiglanra csukták le. 

Izrael mind a mai napig próbálkozik a kiszabadításával, sikertelenül. Legutóbb Netanjahu izraeli 

miniszterelnök vetette föl Bill Clintonnak: ha Izrael szabadon enged 750 palesztint, az USA 

cserébe szabadítsa ki végre az időközben izraeli állampolgárságot kapott Pollardot. Clinton 

megígérte: újra komolyan megfontolja, kaphat-e Pollard elnöki kegyelmet. Jól megfontolta, és 

úgy döntött: nem. Pollard ma is ül.  

 

De ugyanebben a szoros szövetségben az is kiderült: az amcsik lehallgatják a Washingtonban 

hivatalosan működő Moszad-kirendeltség telefonját. Az izraeli hírszerzés washingtoni embere a 

Hebronról szóló megegyezés aláírása előtt fölhívta tel-avivi főnökét, hogy az amerikai 

külügyminiszter állítólag Arafatnak írt levélben garanciákat ígért a palesztinoknak. − A 

nagykövet szeretné tudni, mi volt ebben a levélben − mondta a washingtoni kiküldött. − 

Forduljak Megához? 

− Dehogy! − felelte a főnöke Tel-Avivból −, ilyen piszlicsáré ügyben ne használjuk Megát! − 

Az amerikai biztonsági szolgálatot módfelett izgatta: ki lehet az a Mega, és vajon milyen 

ügyekben használják, ha piszlicsárékban nem − ezért aztán kiszivárogtatta a dolgot a Washington 

Postnak. A lap tudósítása persze mindkét oldalon őrült futkosást váltott ki, csupa kínos kérdést 

vetett föl. Az amerikaiak lehallgatják a legális izraeli kirendeltség telefonját; ezt persze az 

izraeliek sejtik, vagy tudják, emiatt rejtjelező készülékkel kódolják a telefon-beszélgetéseiket; 

viszont az amerikaiak mégis megfejtik; lehet, hogy  a Moszadhoz beépített ügynökük adja át 

nekik a kódot.  

 

NATO-országok is olyan keményen dogoznak egymás ellen, mint annak a rendje, s ha valaki 

lebukik − nincs szövetség, nincs barátság. Ez becsület dolga mindenütt: a hazaárulás az 

hazaárulás, a kémkedés az kémkedés és punktum. Előtte, utána lehet barátkozni, együtt akciózni 

− ilyenkor nincs pardon. 
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Persze, ezek jobbára nem politikai és nem hadászati kémkedések, hiszen ilyesminek 

szövetségesek között tényleg csak ritkán van értelme. A terrorizmus, kábítószer-, fegyver- és 

emberkereskedelem elleni harcban megvan a szükséges együttműködés, ám azon túl a gazdasági 

és technikai kémkedések oda-vissza folynak. Az idősebb Bush elnöksége idején elvileg még tilos 

volt a CIA-nek külföldi cégek után kutakodni, de Clinton óta a CIA külön osztálya foglalkozik 

például azzal, hogy a legnagyobb közbeszerzési pályázatokon milyen esélyeik vannak amerikai 

cégeknek, s ezek miképpen javíthatók. Sőt, nem csak ilyesmivel... 

Szaúd-Arábia például francia cégektől akart hadihajókat, repülőgépeket, rakétákat venni, 

gyönge 6 milliárd dollár értékben, ám Fahd király az utolsó pillanatban visszatáncolt a hatalmas 

üzlettől. Ki is derült, miért: a CIA, valamint az NSA (a National Security Agency, a műholdas 

lehallgatás és fotózás gazdája) gyakorolt erős nyomást a szaúdiakra, beleértve még azt is, hogy 

átadják nekik az NSA megfigyelési információit, így végül az óriási megrendeléseket két 

amerikai cég, a Boeing és a McDonnell Douglas kapta meg. Válaszul a DST, a francia elhárítás 

öt diplomata fedésű CIA-ügynököt utasított ki Franciaországból, fotókkal bizonyítva, amint 

átadják a pénzt annak a francia kormány-szakértőnek, aki a GATT-tárgyalásokon képviselt 

álláspontról informálta őket. Mások pedig francia űrkutatási, biotechnológiai, hadiipari, 

elektronikai és távközlési cégek titkait szolgáltatták ki nekik. Amiképpen az amerikai elhárítás, 

az FBI is külön foglalkozik az ipari kémkedéssel, azt állítva, hogy csak az USA vállalatainak 

évente 100 milliárd dollár káruk származik mások Amerikában folytatott ipari kémkedéséből. A 

párizsi kiutasításra például azzal válaszoltak, hogy közzétették, éppen mely amerikai cégek ellen 

kémkedtek a franciák: Boeing, IBM, NCR, Texas Instruments, Corning Glass, Hughes Aircraft. 

És mekkora botrányt kavart a nemrégiben napvilágra került „ENSZ-kémkedés”! Amely 

éppenséggel nem is gazdasági, hanem színtisztán politikai hírszerzés volt! Bebizonyosodott: a 

CIA, a brit titkosszolgálattal karöltve, az iraki háborúról szóló szavazás előtt lehallgatta az orosz, 

francia, kínai, valamint a Biztonsági Tanácsban éppen tag chilei, bolgár, pakisztáni, guineai, 

kameruni, angolai és pakisztáni diplomatákat, hogy kikémlelje, majd befolyásolja álláspontjukat. 

Nyomban kiderült, Brüsszelben szintén megcsapolták a telefon-vonalakat. Amerikai gyártmányú 

poloskákat találtak a francia és német küldöttek irodáiban. A korábbi ENSZ-főtitkár, Butrosz 

Gáli azonmód meg is erősítette: amíg ő hivatalban volt, ha igazán bizalmasan akart szót váltani 

valakivel, tüstént kiment a világszervezet épületéből, mivel tudta, a telefonját, az irodáját, a 

lakását és az autóját egyaránt lehallgatják. 
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Amiképpen a megboldogult szocialista országok között sem volt ismeretlen az ilyen-olyan 

ütközés. A hírszerzéseknek ugyan tilos volt az egymásra „dolgozás”, de az NDK-s és csehszlovák 

titkosszolgálatokkal a magyarok kapcsolata hűvös volt, a kölcsönös bizalmatlanság volt a 

jellemző az elvtársi együttműködés helyett, a román Securitate-val viszont lényegében ellenséges 

volt a viszony. Az Erdélybe utazó magyar állampolgárokat Secusok rendre megpróbálták 

beszervezni, ugyanakkor százával dobták át ügynökeiket, beépültek államapparátusba, katonai 

szervekbe, kutatóintézetekbe, üzemekbe, éltek a dezinformáció, a zavarkeltés, a diverzó számos 

módjával.  

 

 

*     *     * 

 

 

Legelőbb tehát a hírszerzés talált magára. Kocsis Kálmánék – egyértelmű célt tűzve maguk elé: 

átvinni a Céget a túlsó partra, megőrizni ütőképességét a rendszerváltozás temérdek értéket is 

bezúzó, lemészároló forgatagában – hamar ráébredtek, mi az, amit a kormányra kerülő MDF a 

legszívesebben elfogad a kémkedés fő irányaként.  

Ha az összes titkosszolgálatnak természetesen az a fő funkciója, hogy a világban a magyar 

érdekeket segítse érvényre jutni, akkor a hírszerzésnek ezen belül nyilvánvalóan az, hogy a 

szomszéd országokban élő magyar kisebbségekkel összefüggő érdekekkel kiemelten 

foglalkozzon. Borossnak és Lezsáknak tehát azt javasolták: vegyük föl azt az irányt, hogy 

Szovjetunió, Románia, Szlovákia, Jugoszlávia. Nagy sikert arattak. Ha valami, ez aztán kitűnően 

belefért az MDF vonalvezetésébe. Néhányan ugyan halkan megkíséreltek vitatkozni: egyrészt ez 

csak időleges feladat lehet, a NATO-ba, pláne az EU-ba belépés nevetségessé teszi majd, 

másrészt nem is kifejezetten hírszerzési profil az ilyesmi, harmadrészt az aktív intézkedésekkel 

hamar le lehet bukni, és az rém kínos lesz. 

Ezeket a polemizálókat hamar kiszorították: aki időt nyer, életet nyer, most a magyar 

hírszerzés léte forog kockán; ha egyszer az MDF ezt szereti, akkor ezt kell nyomni. Hogy 

egyébként az ezzel foglalkozó kis- és nagyfőnökök a magyar hírszerzés érdekeivel egy sorban 

képviselték a magukét, mentették a saját pozíciójukat, karrierjüket − az egyfelől természetes, 
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másfelől nem is olyan nagy baj, ha van elég okos politikus, aki átlát a szitán, és elveti a 

maszlagot, megtartja a valóban érvényes elemeket.  

A politikusok azonban zömmel nem jöttek rá, hogy ezzel a magyarvédő koncepcióval a 

hírszerzők csupán a politikai hinterlandot teremtik meg saját átmentésükhöz, önfeledt mosollyal 

elfogadták Kocsisék javaslatát. Boross fizimiskáján ugyan néha látszott, ő érti a csíziót, látja, 

miben mesterkednek ezek a kém-félék, de rálegyintett, ő se akarta összeakasztani a bajuszát a 

reggeltől estig magyarkodó Lezsákkal, Csoórival, Csurkával, akik akkor még igen erősek voltak, 

s Antall Józsefre is nagy befolyást gyakoroltak. És nekik lett igazuk, Földi László vezetésével 

létrejött az a Kelet-Európai Osztálynak hívott részleg, amely a magyar kisebbségekkel 

foglalkozott, a hírszerzés pedig életben maradt.  

Nem volt ez egyébiránt vadonatúj irány, valamennyi, magyar kisebbséget befogadó országról 

már a Kádár-rendszer hírszerzése is igyekezett minél több információt szerezni. Hiába voltak 

ezek korábban szövetséges országok, hiába tiltották a Varsói Szerződés egyezményei a magyar 

kémszervezet számára ügynök-hálózat működtetését, azért innen-onnan jöttek információk 

szépen. Romániára meg évek óta dolgozott a hírszerzés, azzal a szöveggel támasztva alá ezt, 

hogy bármennyire is Varsói Szerződés tagállamok vagyunk mind a ketten, Románia valójában 

nem is baráti ország. Csupán jól kellett tálalni az újdonsült elitnek, kicsit elhallgatni az e téren 

régebben már elért eredményeket,  azokat is újaknak föltüntetni, beszervezni jó sok friss 

ügynököt, beférkőzni a lehető legmagasabb politikai szintekre − és máris ünnepeltethették 

magukat, mint az új idők új szeleinek értő segítőit.  

 Pláne, amikor beütött a jugoszláv válság. A volt jugoszláv államokban ugyanis a nyugati 

országoknak szinte semmilyen használható hálózatuk nem működött − se az amerikaiaknak, se a 

briteknek. Márpedig belemenni mindenféle megszállásba, háborúzásba megfelelő hírszerzés 

nélkül − maga az öngyilkosság. A magyar kémszervezetnek viszont „erős pozíciói” voltak 

Szerbiában, Montenegróban is, Horvátországban, Szlovéniában is − mi lettünk tán az elsőszámú 

hír-szállítók, s ez óriási mértékben fölértékelte a magyar hírszerzést. 

 

Az NBH-nál már nem volt ilyen könnyed az átállás, erős maradt a bizalmatlanság.  

Horváth Balázs hívta telefonon Nagy Lajost, az NBH elnökét:  

− Át tudna jönni hozzám? Van itt valami borzasztó kellemetlen ügy, ami önre tartozik. 
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− Hogyne, természetesen, körülbelül fél óra múlva indulhatok.  Jó lesz úgy? − hebegett Nagy, 

eléggé döbbenten, a belügyminiszter neki nem volt, nem lehetett sem elöljárója, sem fölöttese. 

Hívta is azonnal saját főnökét, Boross Pétert, a titkosszolgálatokat felügyelő minisztert: − Te, a 

Hűbele Blamázs most hívott, hogy azonnal menjek át, valami kínos ügyben. Tudsz te erről? 

− Nem. 

− És akkor én most mit tegyek? Én nem hozzá tartozom.  

− Menj oda, és ha végeztél, visszafelé ballagj be hozzám, és mondd el, mit akart! − felelt a 

Hóbagoly. Nagy Lajos így is tett. A belügyminiszter döbbenetes hírrel fogadta: 

− Kérem szépen, még mindig folynak az illegális és politikai célú lehallgatások. A 

miniszterelnök úr szólt nekem, hogy önök most is lehallgatnak országgyűlési képviselőket.  

− Tudtommal nincs ilyen, de kiről van szó? 

− Az MDF egyik vidéki képviselőjéről, egyébként egyházfiról – és mondta a nevet. 

− Állítom, ez nem létezik, de azonnal utánanézek, és tájékoztatom miniszter urat. Ehhez 

azonban valami közelebbit is tudnom kell. Legyen szíves, árulja el, honnan szedi az illető, hogy 

lehallgatják a telefonját? 

− Onnan, hogy már három napja nem hívhatja föl telefonon a családját.  

− És azt hallgatják le, hogy ő nem tudja fölhívni a lakását? 

− Kérem, ne komolytalankodja el, szíveskedjen kivizsgálni, mi történik! 

− Kérem, ezt fogom tenni.  

Nagy úgy ítélte meg, kár lenne vitatkoznia. Eljött Horváth Balázstól, átbandukolt a Kossuth 

térre, Borosshoz: − Ez a történet úgy abszurd, ahogy van. Ha véletlenül lehallgatnák ezt a pasast, 

és elromlana a telefonja, hogy ne lehessen hívni, gondolhatod, hogy ezt a telefon-vonalat azonnal 

helyreállítanák, hiszen le akarnák hallgatni.  

− Mondd, hogy működik ez az egész? Komoly ez az engedélyeztetési eljárás, nem tudjátok ezt 

áthágni? 

− De igen, át tudjuk, ám legfeljebb egy-két napra. Ha én szólok át a lányoknak, esetleg a 

helyettesem, hogy ezt és ezt a számot tegyétek föl, holnapra hozzuk róla a szolgálati jegyet, 

nekünk természetesen megteszik. De másnap követelik az engedélyező papírt, mert jól tudják, ha 

a nélkül fönt hagyják a számot a gépen, ők lesznek kirúgva, és egyáltalán nem vigasztalja őket, 

hogy még hány főnökük röpül velük együtt. Régebben se ment ez papír nélkül, ma meg pláne 
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nem. De az biztos: ha valakit le akarnak hallgatni, és annak éppen elromlik a telefonja, 

gondolhatod, hogy hanyatt-homlok rohannak kijavítani. Sőt, olykor mi rontottuk el, szándékosan, 

a vonalat. 

− Hát az meg mire volt jó? 

− Ha valakinél nem volt elég a telefon-lehallgatás, hanem szerettük volna a lakását 

betechnikázni, az volt a legkényelmesebb, hogy levetettük a vonalat a központban, hadd legyen 

süket. Az illető rögtön kérte a javítást, kimentek a mi embereink, és ha nem volt olyan pechük, 

hogy az előszobában legyen a telefon, beletették a poloskát a készülékbe, a társuk a telefon-

központban percre pontosan tudta, mikor kell visszahelyezni működőképes állapotba a vonalat. A 

delikvens megköszönte szépen a javítást, adott némi borravalót a mieinknek, akik attól kezdve 

nemcsak a telefon-beszélgetéseit figyelték, hanem az otthoni diskurzusait is. 

− És ha nem volt telefonja? Százezrek vártak vonalra tíz-húsz évig. 

− Ilyenkor – persze csak ha nagyon fontos ügyről volt szó – szóltunk a Postán, a telefonos szt-

tisztnek: azt az egész házat villámgyorsan kössék be, hadd kapjon az összes ott lakó telefont, 

hiszen az rém föltűnő lenne, ha csak a mi kiszemeltünk részesülne ebben a kegyben. Volt olyan 

ellenzéki, akinek az utolsó pillanatban derült ki, hogy nincs is benn telefon-kérelme, mondván, 

két párttitkár lakik a házban, ők sem kaptak, akkor ez az ismert ellenzéki minek strapálja magát 

fölöslegesen. A ráállított ügynökünk győzte meg: adja be gyorsan a kérelmet, mert ő úgy hallotta, 

azon a környéken most hirtelen majd’ mindenki megkapja a telefont.  

De hadd tegyem hozzá: mindezt pontosan szabályozták belső parancsok, és azokat akkoriban 

se lehetett áthágni. Legfeljebb egészen különleges esetekben, például amikor jött Brezsnyev, és a 

továrisok közölték: 64 darab telefon-vonalat kérnek három napra. Mert például amíg a Szabadság 

téren koszorúzott, tíz méteren belül egy fa alatt kellett lenni telefonnak, hogy bármikor indítani 

tudja az otthoni repülőket. Csakhogy a Belváros telefonközpontban két szabad, tartalék vonal se 

volt, nemhogy 64. No, akkor például meg kellett szegni az érvényes parancsot: a belvárosban 64 

lakásban három napra elromlott a telefon, nem volt vonal. 

− Na jó, minden esetre nézz utána, mi történt itt valójában ezzel az egyházfival, és először 

nekem jelentsd az eredményt! − köszönt el Boross.  

A vizsgálat egyetlen nap alatt lezárult, kétséget kizáróan bebizonyosodott minden. Először, 

hogy a pap pár évvel korábban valóban feldolgozás alatt állt, amíg sor nem került sikeres III/III-

as beszervezésére. Másodszor, hogy azóta viszont senki nem hallgatja le sem őt, sem körülötte 
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senkit. Harmadszor pedig, hogy nem is a családjánál romlott el a telefon-vonal, hanem a 

szeretőjénél, ám ezt eléggé bonyolult lett volna így előadnia. A békesség kedvéért a telefon-

központ szt-tisztje elintézte, hogy soron kívül tüstént megjavítsák az egyházfi szeretőjének 

vonalát.  

Boross viszont nem bocsátotta meg Horváth Balázsnak, hogy átnyúlt a feje fölött, és 

közvetlenül intézkedett. Valamint az is izgatta: valójában hogy működik ez a telefon-figyelés, 

tényleg van-e lehetőség bármilyen visszaélésre. Megkérte hát Nagy Lajost, vigye őt végig a 

telefon-lehallgató központon, amely akkor még a BM Roosevelt téri épületében működött. Körbe 

is járták kettesben az egész részleget, Nagy megmutatta a működés eszközeit, módszereit, és 

legfőképpen belső szabályait. A séta végeztével, visszatérve Boross irodájába, a hófehérhajú 

miniszter elismerte: a szabályosság tekintetében megnyugtató volt számára, amit tapasztalt, más 

vonatkozásban azonban nem: – Te, itt nagyon sok a zsidó! – vonta kérdőre az NBH főnökét, aki 

elképedésében alig jutott szóhoz: 

– Hát… nem tudom, sok-e, mi ezt eddig nem szoktuk vizsgálni.  

 

Boross Péter – akár tudta, akár nem – kétségkívül létező gyakorlatot akart feleleveníteni. A 

Mitrohin-iratok tanúsága szerint a hetvenes évek elején a KGB-t kiváltképp aggasztotta a 

magyar állambiztonsági szerveken belül általuk tapasztalt „zsidó befolyás”. El is végezték a 

maguk sajátos népszámlálását. Az erről készült KGB-jelentés szerint zsidó a 

Belügyminisztériumban két miniszterhelyettes, a külföldi hírszerzés és a hazai ellenzék 

megfigyeléséért felelős szolgálatok vezetői, valamint az országos rendőrfőkapitány és a 

katonai elhárítás főnöke. A legrosszabb a helyzet a külföldi hírszerzésnél, ahol tizenhét 

vezetőből tizenhárman zsidók – már persze ha valóban így volt. Hiszen a támadás fő 

célpontja nyilván sokkal inkább Aczél György és az általa képviselt liberális kultúrpolitika, 

valamint az a megalkuvó magatartás volt, hogy például 1969-ben Magyarország nem volt 

hajlandó megrendezni az Izrael-ellenes „haladó zsidók” anticionista konferenciáját.  

 

 

*     *     * 
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Elsőként természetesen a CIA jelentkezett be a magyar hírszerzéshez, még ’89 végén. A CIA 

persze tudott arról, hogy a magyar Cég a Stapo-val, az osztrák belügy politikai rendőrségével már 

vagy egy éve folyamatos kapcsolatban áll, sőt, a terror-elhárítás terén jó az együttműködésük, így 

Bécs útján tette meg az első lépést. A bécsi magyar hírszerző rezidenst kereste meg informálisan 

a CIA bécsi embere: fölvennék hivatalosan a kapcsolatot. A magyar tiszt a hűvös frászt kapta, 

zavarában először visszakérdezett: – Uraim, honnan veszik, hogy nekem bármi közöm lenne a 

titkosszolgálathoz, én diplomata vagyok!  

– Ugyan, uram, ne szédítsük egymást! – felelte a CIA-es –, pontosan tisztában vagyunk azzal, 

hogy ön kicsoda és mivel foglalkozik itt, mint ahogy nyilván ön is jól tudja rólunk ugyanezt. Ha 

gondolják, tárgyaljunk komolyan!  

Rémülten rohant haza a magyar: vagy provokálnak, vagy tényleg mi vagyunk az elsők, akivel 

a CIA kontaktálni akar, mi legyen?  

A főnökök aggályoskodtak, haboztak-hezitáltak: mi lesz, ha a KGB megtudja – addig-addig, 

míg az amerikaiak már sürgették a választ. Akkor már fölterjesztették a megkeresést. Németh 

Miklós első hallásra jóváhagyta a kapcsolat-felvételt, visszament az üzenet: várják a 

megbízottakat Budapesten. Na, arra nem voltak hajlandók. Az első személyes találkozó az 

ausztriai Linzben, a második Grazban jött létre, aztán a rendszerváltozás során már Pestre is eljött 

hivatalos delegáció. Végül ideérkezett egy CIA-ügynök hivatalos összekötőként, egy magyar 

hírszerző tiszt pedig kiment Washingtonba. Az amerikaiak menedzselték aztán sorrendben az 

angol, az izraeli és a német, később az olasz, a francia és a többi nyugati titkosszolgálat 

kapcsolat-felvételét is.  

 

Persze voltak, akik a rendszerváltozás örömét és zavarát saját előnyükre próbálták kihasználni. 

Az amerikaiaknak például az volt a mániájuk, hogy adjuk oda nekik a hírszerzés ügynöklistáját, 

nyújtsuk át tálcán az USA-ban dolgozó összes magyar kém adatait.  

Először Nagy Lajost, korábbi hírszerzési vezetőt, akkor már az NBH elnökét kereste meg ez 

ügyben Mr. Kirsch, az USA budapesti nagykövetségének ügyvivője, ’90 májusában. Mark 

Palmert már hazarendelték, időnek előtte, részben, mert megtudták, hogy innen foglalkozott 

prágai bankjának szervezésével és egyéb üzleti magánügyeivel, részben, mert túlságosan direkt 

módon próbált beavatkozni a magyar belpolitikába. Utódját még nem nevezték ki, így lett Kirsch, 
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a CIA itteni rezidense − hatéves budapesti szolgálata alapján a rangidős diplomata − a követség 

vezetője.  

Mr. Kirsch óbudai éttermi ebédre hívta Nagyot, s eléggé messziről kezdte: − A külügytől 

kértek meg, hogy beszéljek meg önnel valamit. Most, a rendszerváltás után önöknél lényegében 

összeomlott a határőrizet, a határokon a figyelőrendszer és a belső elhárítás, szabadon jön-megy 

mindenki a határokon. 

− Hát, ez tulajdonképpen igaz − ismerte el Nagy Lajos. Próbálhatta volna szépíteni a dolgot, 

de tudta: a CIA hajszálpontosan tisztában van az itteni helyzettel, hiábavaló lenne sumákolni. 

− No, nálunk ez nem így megy − mondta Mr. Kirsch. − Ha Hawaiiban, a mexikói határon vagy 

bárhol másutt lép be valaki az USA-ba, a határőr áthúzza az útlevelét a szkenneren, és egy 

pillanat múlva megjelenik a képernyőjén vagy az, hogy minden OK, beléphet, vagy beléphet, de 

azonnal értesíteni kell a CIA-t, az FBI-t, a Drogellenes Központot és így tovább, vagy nem léphet 

be.  

− Hát, ettől mi még elég messze vagyunk − vakargatta a kobakját Nagy Lajos −, ez töméntelen 

pénzbe kerül, amiben momentán nem dúskál az ország. 

− Nos, mi ezt szeretnénk fölajánlani önöknek, az ehhez szükséges teljes rendszert, gépekkel, 

szoftverekkel, mindennel, cakk und pakk. Először Ferihegyre, aztán az összes többi határ-

átlépőhelyre is. 

− Nagyon szépen köszönöm, de mibe fog ez kerülni nekünk? 

− Nem, nem, Mr. Nagy, mi ezt teljesen ingyen ajánljuk. Igaz, egyetlen dolgot szeretnénk kérni 

cserébe, de az nem kerül pénzbe. 

− No, és mi volna az? − Nagy Lajos évekig dolgozott az USA-ban, sejtette, hogy nem akármi 

következik; amerikaitól ingyen kapni bármit is − ez maga a képtelenség. 

− Mindössze az USA ellen dolgozó ügynökök névsorát szeretnénk megkapni cserébe, semmi 

többet. Ez pedig igazán egy fillérjükbe sem kerül.  

− Mr. Kirsch! − hőkölt meg Nagy. − Tisztázzunk valamit: ön most milyen minőségben beszél 

velem?  

− Természetesen az Amerikai Egyesült Államok nagykövetségének ügyvivőjeként. 

− Értem. És a külügytől kapta ezt a megbízást? 

− Igen, persze és az USA elnöke is tud erről az ajánlatról. 
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− Azt elhiszem − nevetett Nagy Lajos −, de ne is haragudjon, azt nem, hogy a megbízást a 

külügy adta. Erre önt nyilvánvalóan az ön főnöksége utasította. 

− No, persze, hát nekem a külügyminisztérium a főnökségem.  

− Kedves Mr. Kirsch! Hadd kérjem meg kellő tisztelettel, ne nézzen engem kezdőnek! 

Engedje meg nekem, hadd tudjam jól: ez a megbízás a CIA-től jött, nem a külügytől. És 

megkérem szépen: a magyar elhárítást se nézze lükének, hogy nincs tisztában azzal, hogy ön 

évek óta a CIA magyarországi rezidense, még ha most ügyvivő is. – Nagy Lajos volt olyan 

udvarias, hogy arról nem ejtett szót, hány dossziéja volt Kirsch-ről a magyar kémelhárításnak, és 

nem is csak akkortól kezdve, amikor megkérték ide az akkreditációját, hanem akkortól, amikor 

Afrikában a magyarok ellen dolgozott – Én nem tartom önt ostobának, viszonzásként szabadjon 

kérnem, tegye meg ezt ön is nekem! Beszéljünk inkább világosan!  

− Na jó, igaza van, legyen úgy! − most már az amerikai is nevetett. 

− Nos, akkor a következő a helyzet. Egyelőre nálunk még nincs a szolgálatoknak felügyelő 

minisztere, én közvetlenül a miniszterelnökhöz tartozom. Az önök ajánlatát jelenteni fogom a 

miniszterelnök úrnak, de megmondom őszintén, azzal a javaslattal, hogy bármennyire is kellene 

nekünk ez a rendszer, ilyen áron ne kérjük. Mert ha egyszer egy hírszerzés kiadja az ügynök-

listáját, akkor emberöltőn keresztül többet nem talál olyan marhát, aki munkát vállalna bármilyen 

minőségben, pláne külföldi kémként ennek a szolgálatnak.  

− Várhatom, hogy hamarosan választ kapok e megkeresésemre? 

− Hogyne, a lehető legrövidebb időn belül.  

 

Még aznap leírta Antall József számára a történeteket, hozzáfűzte saját nemleges indítványát. 

Hozzátette: eleddig a szovjetek felé voltunk elkötelezettek, rém szerencsétlen lenne most 

előállítani ugyanezt a másik irányba. A KGB-vel jó csomó ütközésünk volt az előző rendszerben 

abból, hogy nem adtuk ki ügynökeink nevét. Amint a párt- és kormányzati saját vezetőinkkel, 

ugyanúgy a KGB-vel is csak annyit közöltünk: az adott információ diplomáciai körből érkezett, 

ügynöki forrásból származik, vagy technikai úton szerzett − de hogy az ügynök kicsoda, azt 

régóta nem adtuk át. Talán nem kéne most sem! Ez minden titkosszolgálat alapelve. S 

összegzésként egyértelműen azt javasolta, a magyar kormány ne fogadja el az ajánlatot. Antall 

József pedig mindössze ennyit írt  a papírra: Egyetértek! 
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Nagy Lajos visszahívta ebédre Kirsch-t, s közölte vele a miniszterelnöki döntést. Látta az 

amerikain − még ha az nem mondta is ki −, hogy az kételkedik, azt gyanítja, talán nem is 

továbbította Antall Józsefnek az ajánlatot, s annak árát. Aztán kiderült: valóban nem hittek neki, 

tovább próbálkoztak. Másodszor már kevésbé finomabban.  

Dercze Istvánt, a frissen alakult Információs Hivatal első elnöke alighogy hivatalba lépett, 

fölkereste a CIA összekötője, és három kívánságot fogalmazott meg. Túl azon, hogy újra kérte 

ezt a bizonyos listát, szóbeli jegyzékszerűen elővezette: Magyarország rendelje haza Nyugat-

Európából azt a háromezer illegális hírszerzőt, aki ott azon dolgozik, hogy megakadályozza 

Magyarország demokratikus átalakulását. Mind a háromezret!  

Valójában 25-30 illegális magyar működött Nyugat-Európában. Dercze azt felelte: mindenki, 

aki pillanatnyilag kint van, boldogan vesz részt a demokratikus átalakulásban – majd ha hazajön.  

Derczétől egyúttal azt is kérte a CIA, Magyarország ne küldjön többé hallgatókat az IMO-ra, a 

KGB fedőegyetemére, sem pedig más KGB-tanfolyamra. Dercze jót derült ezen a kérésen is, 

nyugodt szível közölte: egyetlen emberünk sincs már kint a KGB-nél, semmilyen tanfolyamon, 

és eszünkbe se jutott újakat kiküldeni. Pár nap múlva azonban kiderült: tévedett. Az ő fejében 

csak a normál, szokásos KGB-iskolák voltak, megfeledkezett arról, hogy volt a KGB-nek egy 

külön tanfolyama, kifejezetten az illegális hírszerzők számára. Ott pedig még kint tanult egy 

magyar srác, csak a rendszerváltozás forgatagában mindenki elfeledkezett róla. Dercze sebtében 

pontosította az amerikaiaknál a dolgot, elnézést kérve. Ezt az alkalmat a CIA-esek újra 

megpróbálták fölhasználni arra, hogy szóbahozzák a listát, de Dercze megint elzárkózott.  

Az amik csak nem adták fel. Nagy Lajosnak az NBH, valamint Dercze Istvánnak az IH éléről 

leváltása, Kocsis Kálmán IH-kinevezése és Boross Péter miniszterré válása után nem sokkal, ’90 

végén megismételték ugyanezt. Boross Péter Kocsis Kálmánnal együtt kiment hozzájuk 

bemutatkozó látogatásra, s a CIA vezetői két apró kérést vezettek elő: adják át az USA-ra 

dolgozó magyar ügynökök nevét, valamint vállaljanak garanciát arra, hogy az USA ellen a 

jövőben nem folytatnak hírszerző tevékenységet.  

Boross egyértelműen válaszolt: − Mindkettőről lehet szó, a kérések teljesítésének semmi 

akadálya – de kizárólag a kölcsönösség alapján. Vagyis ha önök kiadják nekünk az ügynökeiket, 

mi is kiadjuk a mieinket, és ha önök megígérik, hogy nem kémkednek ellenünk, mi sem fogunk 

önök ellen. − Erről több szó nem esett.  
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Viszont – ha hinni lehet egy nemrég megjelent könyv Horváth József,  volt III/III vezető 

időközben bekövetkezett halála miatt már ellenőrizhetetlen állításának – megkereste Horváthot 

egy CIA-ügynök, és igazán gáláns ajánlatot tett neki: 

– Hajlandóak vagyunk önnek egymillió dollárt fizetni, ha kétszáz oldalon leírja azt, amit 

kívánunk. Az anyagnak természetesen tartalmaznia kell a magyar ügynökök teljes listáját is. 

– Azt hiszem, uram, eltévesztette a házszámot, meg azt a személyt, akit önnek ajánlottak. Azt 

javaslom, máshol keresse! – mondta Horváth József, és becsapta az ajtót. 

Később ugyan haloványan még próbálkoztak: jó, ha az ügynököket nem is, de legalább azt 

adjuk meg, melyek voltak azok a tudományos-technikai információk, amelyeket magyar 

hírszerzők megszereztek tőlük, s − a nyolcvanas évek végén már pénzért! − eladtak a 

szovjeteknek. Elvégre a CIA és az FBI vezetői tisztában voltak azzal, hogy a magyar kémek 

rendkívül erősen jelen voltak, és sok mindenre szert tettek a Szilikon-völgyben, az amerikai 

űrkutatásban, a magfizikában. Rövid tanakodás után a magyar vezetés ezt a kérést is elutasította, 

két okból. Egyrészt magából az információból túl könnyű visszakövetkeztetni arra, hogy  ki 

kaparintotta meg azt, tehát lebukhatnának emberek. Másrészt amerikai cégek sikerrel 

beperelhetnének számos magyar vállalatot, amelyek fölhasználták a lopott információkat, és 

például ma is azok alapján gyártanak ezt-azt – hiszen a tudományos-technikai hírszerzés 

sikereiből sok-sok magyar cég is él mindmáig.  

 

 

*     *     * 

 

 

Új politikai berendezkedés ide, elit-csere és gengszter-váltás oda, a rendszerváltozás előtti, 1987-

es káderfejlesztési terv legalábbis a hírszerzésnél „csont nélkül” megvalósult, az abban szereplő 

személyek valóban előreléptek, vezetővé váltak. Az a ’87-es káderfejlesztési terv kétségkívül 

túlélte az előző rendszert. Nem pejoratív kijelentés ez, pusztán ténymegállapítás. Hírszerző, 

kémelhárító nem terem minden bokorban, nem lehet egyik napról a másikra előhúzni párszázat.  

Kövér gyakran szóvá is tette: − Még mindig a nómenklatúra irányít a titkosszolgálatoknál!   

Ez bizonyos mértékben igaz is volt.  
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Csakhogy ezt a nómenklatúrát végig ők, Antallék, Kövérék hozták helyzetbe, az ő embereik 

voltak a vezető posztokon. Arról nem is beszélve, hogy mondjuk, Boross Péter, a vendéglátó-

ipari vállalati igazgató, Demeter Ervin, pénzügyminisztériumi főrevizor, vagy éppen maga Kövér 

László, az MSZMP KB Társadalomtudományi Intézetének munkatársa szintén a nómenklatúra 

része volt, ha majd nyugdíjba megy, onnan kell megszereznie a szükséges papírokat.  

S Boross, majd Kövér, Demeter gond nélkül használta a nómenklatúrába tartozókat, 

előléptették, kitüntették, dicsérték, jutalmazták őket − csak a publikum felé viselkedtek úgy, 

mintha kiütéseket kapnának az ilyen alakoktól. Vagy valóban a hideg rázta őket az efféle 

fickóktól, de nem volt más. Egy biztos: hazudtak, hiszen mást tettek, mint amit mondtak. 

Jellemző, kik voltak azok, akiket Boross Péter biztosan kirúgatott, amikor a Cégtől 

nyolcvanegynéhány embernek tette ki a szűrét. Két kategóriát jelölt meg. Először azokat, akiknek 

már a neve elárulta, hogy igazi nómenklatúrások – Apró, Korom, Cseterki, Várkonyi, Borbándi, 

Biszku – mind kipenderítették, mert árulkodó nevet viseltek, a közvélemény jól tudta, ki volt a 

papájuk. Másodszor a zsidókat. Hogy utóbbiakat a nevük, az  arcuk szerint, avagy bizalmas 

információk alapján, nem tudni, mivel „zsidó névsor” nem volt. 

 

Kocsis Kálmán a moszkvai IMO-ra, a KGB fedőiskolájára járt, ugyanúgy arab-angol nyelvű 

diplomata-szakra, mint Chrudinák Alajos, csak utóbbit valamiért kitessékelték onnan. Kocsis 

elvette felségül a mongol vezérkari főnök lányát, tőle aztán már itthon elvált, s a Magyar Rádió 

zenei szerkesztője, Kiss Gyöngyi lett a felesége, aki ma is Kondor Katalin egyik legjobb 

barátnője. Kocsis ugyanis a rádió munkásőr-parancsnoki posztja után, ’72-ig az akkor még 

egyben volt Magyar Rádió és Televízió KISZ-bizottságának titkáraként dolgozott. E 

tevékenységének egyik csúcspontja az volt, amikor a szocialista elvhűség lángpallosú 

védelmezőjeként kinyírta Nyakas Szilárdot, mert az többször tudósított a balatonboglári 

kápolnában működött fiatal művészcsoport tevékenységéről. A Rádióból került a BM III/I-hez, a 

hírszerzéshez. Az elemző osztályon dolgozott, erről a munkáról ő írt aztán tankönyvet. Máig azt 

mondják, nagyon jó tankönyvet. 

Kipróbálhatta a külszolgálatot is, Görögországban. Kivételes botrány fűződik ehhez az 

időszakához. Még ott volt, Athénban, diplomáciai fedéssel, amikor a helyi lapok szalagcímekben 

harsogták: ez az ember kémkedik itt! Van, akinek ettől félbeszakad a karrierje, neki szerencséje 

volt, semmi bántódása nem esett.  
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Az NSZK-ra, Franciaországra, Nagy-Britanniára dolgozó III/I−3-as osztályon lett 

alosztályvezető, majd osztályvezető. S erről, az általa vezetett osztályról került ki a 

rendszerváltozás utáni hírszerzés jószerivel összes főnöke. Kocsis csoportfőnök-helyettes, végül 

főigazgató lett. Tagja volt a BM pártbizottságának és a hírszerzésnél működött pártbizottságnak, 

mégis egyik kedvence lett Boross Péternek, s Hornék még két évig a helyén hagyták, egészen 

1996-ig vezette a Céget.  

Pedig már ’90-ben valamibe újra belebukhatott volna. A Foltányi-ügybe. 1990 novemberében 

egy éjjel a Margit-hídon bizonyos Foltányi Árpád − egyetemi hallgató, MDF-aktivista, az MDF 

országos választmányának korábbi tagja, valamint Antall József tanácsadójának unokaöccse − az 

Információs Hivatal gépkocsijával, pontosabban Kocsis Kálmán személyi használatú hivatali 

autójával karambolozott. Ő volt a hibás a balesetért, ám azonnal továbbhajtott, amint mondják, a 

kötelező segítségnyújtás elmulasztásával. Kocsis, az IH ekkor még csak megbízott főigazgatója 

utólag azt jelentette: halaszthatatlan magánügyei intézéséhez kölcsönözte a szolgálati autót 

személyes jó ismerősének, Foltányinak.  

Kocsis valójában Foltányit ki akarta nevezni alosztályvezetőnek, hogy közvetlenül az MDF 

irányításával foglalkozzon a környező országok magyarságának dolgaival, persze az Antall 

József-kapcsolatot is bekalkulálva. Bár Fodor Gábor a parlamentben így kérdezte Boross Pétert: 

− Miképpen fordulhatott elő az a botrányos eset, hogy az új, átszervezett, immáron minden 

bizonnyal demokratikus és párt-semleges Információs Hivatal gépkocsijába a legerősebb 

kormánypárt aktivistája egyáltalán beülhetett? − Kocsisék nagy nehezen elsikálták az ügyet. 

Sorban beszéltek az összes párt illetékesével: – Ti is ültetek eleget a hírszerzés autóiban, akár 

romániai segélyszállítmányok átvitelekor, akár más alkalmakkor, igazán nem kéne ebből ekkora 

ramazúrit csapni! És nem azt kéne kiabálni, hogy Foltányi a mi kocsinkban ült, hanem előbb 

megkérdezni, miért történt ez. Mert ő állandóan járt át Romániába, voltak kapcsolatai, amelyek 

nekünk pedig bizonyos operatív lehetőségeket nyújtottak, hogy mi vele együtt közlekedve 

elvégezhessük a saját feladatainkat.  

Amikor aztán a Horn-kormány alatt jött Nikolits István rendteremtése, annak gyakorlati 

érvényesítése, hogy a Cégnek igenis a politika fogja megmondani, mi a dolga, Kocsis Kálmán 

ennek keresztbe feküdt. Nem neki lett igaza, leváltották. Kifelé úgy tűnt, mintha a Nyírfa-balhé 

tett volna be neki, még ha sokan azt is sutyorogták, igazándiból az egész nyilvános balhé csak 

azért kerekedett, mert Nikolits már annyira meg akart szabadulni Kocsistól, hogy bármire 
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hajlandó volt ennek érdekében. Viszont megkegyelmeztek neki, végül a Horn-kormánytól 

szarajevói nagyköveti posztot kapott.  

Akkor bízták meg Szász Józsefet a hírszerzés főigazgatásával, később ki is nevezték. Ám − ki 

tudja, miféle üzenetként − az MSZP−SZDSZ kormány 2002-es ismételt megalakulása után 

Czukor József főigazgatóvá kinevezésével együtt Kocsis Kálmánt az IH főtanácsadójává ütötték. 

S feladata nyilván nem csupán az, hogy Boszniában ő instruálja az új titkosszolgálatok 

létrehozatalát, a szarajevói kormánynak adjon tanácsokat az ottani titkosszolgálati törvény 

megalkotásához, itthoni tanácsadói beosztása feltehetően ma is hatalmat ad neki.  

Kocsis nevéhez fűződik az a főigazgatói utasítás, miszerint ha valahová delegáció utazik, 

akkor a főigazgatónak a business class-ra, az első osztályra, a többieknek a turista osztályra kell 

jegyet váltani. Szász Józsefnek az volt az első intézkedése, hogy ezt az elképesztő utasítást 

hatályon kívül helyezte, s kiadta: együtt utazik a delegációk összes tagja, hogy első vagy 

másodosztályon, azt a főigazgató dönti el.  

Pető Tibor – aki persze nem azonos a Magyar Nemzet akkori szerkesztőbizottsági elnökével – 

annak révén került a Céghez, hogy papája a III/II, a kémelhárítás osztályvezetője volt. Pető lett a 

hírszerzés legfiatalabb alosztályvezetője, dolgozott Boross Péter titkárságán összekötőként a Cég 

és Borossék között, kiment, visszajött, és adminisztratív igazgató, majd főigazgató volt végig az 

Orbán-kormány alatt, 1998-tól 2002-ig. Volt ebben olyan év, hogy 176 napot töltött külföldön. Jó 

barátja volt Dobokai Gábor − a hírszerzés ellenőrzési osztályának vezetője −, aki a Fidesz-

kormány idején az NBH főigazgatója lett, valamint Czukor József, az IH 2002-4 közötti 

főigazgatója. Ők hárman együtt voltak kihelyezésen Bonnban. Velük volt Gyuricza Györgyi is, 

néhai Gyuricza tábornok lánya, ma IH-főosztályvezető. Dobokai egy ideig Gyuricza mellett 

helyettes államtitkár volt.  

Zala Mihály, az egyik igazgató anyja orosz, apja a Szovjetunióban végzett, majd itthon 

pártvezető volt. Az előző rendszerben alosztályvezető volt, most gazdasági igazgató.  

Czukor József − papája a határőrség határforgalmi osztályának volt a vezetője, óriási hatalom! 

− volt Bonnban, Berlinben rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter, annak ellenére, hogy 

csak első beosztott volt. Ő hozta össze Orbán Viktort Otto Graf Lambsdorf német FDP elnökkel, 

a Liberális Internacionálé elnökével, ami óriási jelentőségűnek tetszett a Fidesz nemzetközi 

elismertségében. A Fidesz ’98-as győzelme után pedig Orbán az ő kocsiján, az ő 

„felvezetésében” látogatta meg elsőként Kohl kancellárt. Czukor onnan már főigazgatónak jött 
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haza. Azt mondják róla, jó haverságban van Kövér Lászlóval, abban a két évben, amíg főigazgató 

volt, unos-untalan hallani lehetett azt a pletykát, hogy informálisan végig szoros kapcsolatban 

voltak, annál sokkalta szorosabban, mint amilyet a parlamenti bizottság jogköre lehetővé tenne. 

Hogy ez vezetett-e 2004 nyarán a hirtelen leváltásához, avagy más – arról oly ellentmondóak a 

hírek, hogy kár azokkal foglalkozni.  

Hellebrandt információs igazgató nagyapja az NDK nemzeti hőse volt, mint kém, papája a 

hírszerzés osztályvezetőjeként dolgozott. Öt évet töltött hírszerzési kiküldöttként Kanadában, 

valószínűleg majdhogynem tétlenül, hiszen érdemi feladatot nem kaphatott, Magyarországnak 

nemigen fűződtek érdekei kanadai értesülések megszerzéséhez. Ennek lejártával hazajött, 

kinevezték a tájékoztatási és információs főosztály vezetőjének; jó haverságban volt Petővel, 

igazgató lett. Majd kihelyezték Bécsbe, aztán konzulnak Berlinbe. ’98-ban, a Fidesz-kormány 

megalakulása után, Kövér László első látogatásán az Információs Hivatalban fölállt, és nekifogott 

a bibliából hosszú részeket idézni, mondván: ő ezt szokta olvasgatni, és sok hasznosat talál benne 

– mindenki beesett a szék alá. Igaza lett: két hét múlva rendelkezési állományba helyezték Rózsa 

Sándor addigi információs igazgatót, és őt nevezték ki a helyére.  

Horváth Tamást még Rajnai Sándor fedezte föl, talán Horváth miniszterhelyettes papájának 

közbejöttével. Sok éven át volt tagja a BM pártbizottságának, osztályvezető lett, Bonnban, majd 

Bécsben időzhetett, a ’98-as választásokra érkezett haza. Az MSZP választási veresége után 

rettegett, hogy lapátra kerül, mivel közismerten Somogyi Tamás, Nikolits kabinetfőnöke volt a 

legjobb haverja. De aztán Pető Tibor − egykori főnöke a 3-as osztályon − maga mellé vette 

helyettesnek. Kocsis Kálmánt követte a 3-as osztály vezetői székében, Pető alatt lett főigazgató-

helyettes, majd a bécsi követség első beosztottja. 

Dinya Lajos, a Szakszolgálat főigazgató-helyettese korábban a hírszerzésnél volt 

osztályvezető, pártvezetőségi tag, csoportfőnök-helyettes, igazgató. 

Szász József ’96 decemberében, Kocsis Kálmán leváltásával lett megbízott, később kinevezett 

főigazgató a hírszerzésnél. 1974-ben került a Céghez, a Magyar Tudományos Akadémia 

nemzetközi főosztályáról, a tudományos karriert hagyva oda. ’88-ban lett az aktív intézkedések 

osztályának vezetője, dolgozott külszolgálaton Amerikában, majd kinevezték információs 

igazgatóvá. Többen ma már úgy emlékeznek rá, hogy új nagyfőnökként eléggé félt, az égadta 

világon semmit nem mert tenni, ráadásul a Bonnból hazajött adminisztratív igazgatója, Pető 

Tibor úgy viselkedett, mintha ő lenne a főnök, Szász pedig a beosztott. Pedig – mondják – 
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Szásznak voltak az összes vezető közül a legnagyobb operatív tapasztalatai, öt nyelven beszélt, 

elismert szakember volt, éppenséggel megpróbálhatta volna túltenni magát félelmein. Az tény, 

sokkal inkább volt kompromisszum-kész vezető, mint Kocsis, ám Somogyi Tamásnak ő is 

többször mondott nemet. Késhegyig menő vitákat folytatott Nikolitsékkal, mire nagy nehezen 

elérte, hogy az általa kidolgozott vezetési struktúra életbe léphetett, és kizárta a beleszólás addig 

oly nagy lehetőségét konkrét ügyekbe.  

 

Azt viszont még inkább mondogatják: Pető, Dobokai, Czukor ’96-tól rendszeresen bejártak a 

Fidesz-hez, Kövér Lászlóhoz, mondván: ő a parlament nemzetbiztonsági bizottságának elnöke. 

Olyannyira, hogy Szász József – rögtön főigazgatóvá kinevezése után – szólt is Czukornak: ez 

nemkívánatos, tán abba kéne hagyni, őt is figyelmeztették. Ám sokak szerint az akkor kezdődött 

jó viszony mind a mai napig intenzíven tart. Czukor leváltásakor Kövér tüstént panaszkodni is 

kezdett, hogy Zsohár Istvánnal, a hírszerzés új főigazgatójával valószínűleg nem tud majd 

ugyanolyan jól kontaktálni, mivel „Zsohár pártkatona az MSZP-nél”.  

A kérdés úgy válik igazán pikánssá, ha durvábban teszi föl valaki: a Rajnai Sándor 1975-ös 

távozása után feljött BM-pártbizottság és környéke miként tudta megőrizni abszolút vezető helyét 

mindmáig, egyaránt beleértve a jobboldali kormányok időszakát? Tényleg csak nem volt más? 

Vagy mit nyújthattak cserébe? Mit adtak a jobboldali vezetőknek azért, hogy hatalmuk 

„rezzenéstelen” maradhasson?  

Fölfedezhető még egy érdekes összefüggés  − legalábbis a hírszerzésnél. Lassan másfél 

évtizede a Céget olyanok vezetik, akik valaha mind a III/I−3-as osztályon dolgoztak: Kocsis 

Kálmán, Pető Tibor, Czukor József.  Milyen érdekháló mozoghat ott, ahol ez a csoport mindig 

megőrizheti vezető pozícióját?  

Akad ugyan, aki más összefüggést is fölfedezni vél: mindenki, aki a rendszerváltozás után 

vezetővé vált, több-kevesebb időt a Szovjetunióban töltött, s már hírszerzőként, elhárítóként 

kapcsolatban állt a KGB-vel. Kövér László például Zsohár Istvánt – a hírszerzés élére történt 

áthelyezésekor – mindazok számára, akik értik a sejtelmes, a rejtőzködő beszédet – 

tulajdonképpen nemes egyszerűséggel „leKGB-ügynöközte”. 

De emlegetnek harmadik szálat is: a vezetővé váltak mind Bonnban szolgáltak, ahol a 

legerősebb volt a CIA jelenléte.  
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Hogy zagyva összeesküvés-elmélet ilyesmivel előállni? Az bizony. Ám ha Kövér László adja 

meg az alaphangot – miszerint alighanem külföldi titkosszolgálatok állnak az itthoni történések 

mögött –, akkor nem csoda, hogy sok az ilyen sutyorgás, és minden héten újabb ötletek 

röppennek föl: ki mindenki kém, ki dolgozik a KGB-nek, a CIA-nek, na jó, Csurka István és 

Lovas István kedvéért a Moszadnak is.  

 

 

*     *     * 

 

 

A Boross-kormány utolsó pillanataiban, a ’94-es választás MSZP-SZDSZ-győzelmét követően – 

a kormányalakítás előkészítése során, vagyis még az új kormány megalakulása előtt – a két párt 

között kemény csaták folytak a belügyért is, a titkosszolgálatokat felügyelő miniszteri posztért is. 

Utóbbira eleinte Hack Pétert emlegették. Olyan változat is fölröppent, hogy Hack Péter 

igazságügyi miniszter legyen, és akként felügyelje a szolgálatok egy részét. A Cégnél – 

mindegyiknél – a hideg frász tört ki mindenkit. Elvégre akkoriban főként éppen az SZDSZ 

környékéről újra elindultak susmogások: mi szükség van egyáltalán külön polgári hírszerzésre, 

talán jobb lenne úgy, ahogy van, ezt az egész kócerájt összerakni a katonai hírszerzéssel, és a 

honvédelmi miniszter alá helyezni, de ha mégis megtartják, legalább a teljes káderállományt le 

kéne cserélni és így tovább. Az NBH-sok is kapkodták a fejüket: lehet, maholnap – az FBI-hoz 

hasonlóan – az igazságügy miniszter lesz a főnökük, és ha mindkét forgatókönyv megvalósul, 

akkor nem is lesz „a szolgálatokat felügyelő miniszter”, aki mindig jól megvédi őket a 

támadásoktól.  

A hírszerzés két középvezetője kapva kapott hát az alkalmon, amikor egy közvetítő 

megkereste őket: Hack Péter szívesen találkozna velük, beszélgetni a helyzetről, a jövőről. 

Nyilvánvaló volt számukra, hogy csak maga az SZDSZ-vezetés küldhette a közbenjárót, hiszen 

az üzenet úgy szólt: Hack kész találkozni velük. 

Ugyanekkor Hack Péternél közvetítő jelent meg: a hírszerzés két középvezetője szeretne 

találkozni vele, beszélgetni a helyzetről, a jövőről. Nyilvánvaló volt számára, hogy csak maga a 

Cég vezetése küldhette a közbenjárót, hiszen az üzenet úgy szólt: a két tiszt kész találkozni vele.  
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Ügyes. Hack Péter is, a két hírszerző tiszt is csak tíz évvel később, 2004-ben, Kemény 

Gábortól tudta meg, hogy valójában – ezek szerint – előre megtervezett akció részesei voltak, 

akiket oda-vissza manipuláltak. Kik? Miért? Akiknek érdekében állt a keverés, tehát a zűrzavar 

fönntartása? Akik vagy Hackot, vagy a hírszerzők valamelyikét akarták fúrni, mást helyezve abba 

a pozícióba, amelyre egyikük várományos volt? Akik azt akarták megakadályozni, hogy SZDSZ-

es miniszter felügyelje a titkosszolgálatokat, mindenféle liberális elvet érvényesítve például az 

archívumok, a dossziék és listák szigorú világában? Akik nem akarták, hogy az MSZP és az 

SZDSZ sakkban tartsa egymást az irattárakban a belügyi, illetve a titkosszolgálati vonal 

birtoklásával? Egyik sem, és mindegyik. Ám ezt akkor még egyik fél sem tudta, amint azt sem, 

hogy valójában ez a bizonyos közvetítő miféle taktikát alkalmaz, hiszen mindkét oldalon 

egyelőre csak a saját információik voltak meg.  

Mindenesetre a hírszerzők – a Cégnél uralkodó izgatott hangulatban – természetesen azt az 

üzenetet küldték vissza: örömmel készek a találkozóra. Hack Péter pedig – esetleges miniszteri 

posztjára készülődve – visszaüzent: örömmel kész a találkozóra. Amelyre a közvetítő a 

következő szombat délelőttöt jelölte meg, helyszínként pedig a Vörösmarty teret, az Arany János 

szobor előtti részt. Ezt oda-vissza mindenki elfogadta. 

Szombaton csúnya esős idő volt, a belváros majdhogynem kiürült. Hack Péter vagy tíz perccel 

a megbeszélt időpont előtt érkezett. Még nem ismerte a hírszerzőket, így arra várva, hogy majd 

azok megszólítják őt, kirakatokat nézegetve ténfergett. Ám föltűnt neki: az esőben itt is álldogál 

egy ember, ott is kettő, mind úgy, hogy őt állandóan szemmel tarthassa. A két hírszerző a Váci 

utca felől érkezett, messziről megpillantva a már a szobor előtt tébláboló politikust. 

– Te! – állította meg a gyakorlottabb tiszt társát – ezen rajta vannak!  

– Ne viccelj, csak nem! – nézgelődött erősen a fiatalabbik, de hunyorogva már ő is látta: Hack 

körül ott toporog a fél figyelőszolgálat – Igazad van, itt az összes kukkos. Az anyja köcsögit, 

Boross megint beindította külön kis csapatát, Chladek Pityu vezetésével, mindig ők csinálják 

ezeket a fekete ügyeket!  

Ám Hack – megérezve, hogy ők lehetnek azok – már megindult feléjük. És amint mozdult, 

alig később a komplett figyelőcsapat is megmoccant, utána indult.  

– Most mi az ördögöt csináljunk? Szaladjunk el? – néztek össze a hírszerzők, de már teljesen 

mindegy volt. Határozottan Hackhoz léptek, aki köszönés, bemutatkozás után rögtön  közölte 
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velük: talán nem lenne túl szerencsés akkor most itt maradniuk, inkább menjenek be együtt az 

egyetemre, és beszélgessenek ott.  

– Valakik itt figyelnek minket – mutatott körbe. A hírszerzők csak bólintottak. A Vörösmarty 

tértől egészen az Egyetem térig, a jogi kar épületéig végig rajtuk maradtak a „kukkosok”. Sőt – 

annak ellenére, hogy szombat lévén az egyetem kongott az ürességtől, tehát a követés kínosan 

feltűnő volt – bementek utánuk az egyetemre is.  

A beszélgetés egyébként rendben lezajlott. Hack megnyugodott, nincs szó valamiféle 

provokációról, nem akarnak elérni nála semmit, csupán tájékoztatják őt arról, miként látják a 

helyzetet, milyen javaslataik vannak az új kormány számára. 

 

Hétfőn a fiatalabb hírszerző délben leballagott az ebédlőbe, ám mielőtt falatozni kezdhetett volna, 

Kocsis Kálmán titkárnője lépett hozzá: – Gyere azonnal Kálmánhoz, beszélni akar veled! 

– Nem megyek – felelt ő durcásan –, amíg meg nem kajáltam, egy tapodtat se lépek sehová. 

– Jó – legyintett nevetve a titkárnő –, de utána siess! – Ő komótosan megebédezett, megtörülte 

a száját, ivott pár korty vizet, és a liftbe szállt. 

– Na, gyere csak! – fogadta a főigazgató. – Mesélj a kis szombati találkozótokról! Mi volt? 

– Milyen találkozóról? – adta ő az ártatlant.  

– Hát kivel találkoztál szombaton? 

– Én? A feleségemmel. Elmentünk sétálni, vittük a gyereket is.  

– Na, ne szórakozz, mondj el mindent a találkozótokról! 

– Milyen találkozóról? 

– Igen? Milyen találkozóról? Hát akkor azt mondd meg, ez kicsoda! – és elé lökött egy fotót, a 

borongósan tavaszi Vörösmarty térről, s az ott andalgó emberekről. Középen az esetleg leendő 

felügyelő miniszterről. 

– Jé, ez a Hack!  

– Na, akkor mesélj! 

– Mit meséljek? Arról meséljek, hogy megfigyelitek a törvényesen megválasztott 

képviselőket? Hogy megfigyelés alatt tartjátok azt a legitim képviselőt, aki lehet, hogy a 

következő kormány tagja lesz? Mi közöm van nekem ehhez? Találkoztam a Péterrel, jó barátom 

ő nekem, régóta ismerem. Na és? Van ebben valami baj? 

– Szóval nem vagy hajlandó nekem semmit mondani? 
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– Dehogynem. Szép napunk van, jó az idő, gyönyörűen süt a nap. Még mit mondjak? 

– Tényleg nem mondasz semmit? 

– Nem, nem mondok. 

– Na jó, menj a francba, az lesz a legjobb, ha itt véget vetünk ennek a beszélgetésnek. 

Fejezzük be! 

– Én is azt hiszem, az lesz a legjobb. Bár én el se akartam kezdeni – és kiballagott a 

nagyfőnöki szobából. Amely mellett, a főigazgató-helyettesi irodában ugyanekkor szombati séta-

partnerét, a másik hírszerző tisztet hallgatta ki a Cég második embere.  

 

És attól kezdve ugyan folyamatosan tartották a kapcsolatot Hack Péterrel, de konspiratív módon, 

olyan helyeken találkozgattak, amelyeket már nem ellenőrizhettek, például hol egyikük, hol 

másikuk lakásán, valamint az összeköttetés módján is változtattak. Ám valamennyi megbeszélés 

előtt ugyanúgy elvégezték a teljes és szabályos háromórás önellenőrzést, mintha ellenséges 

országban kellett volna találkozniuk az ügynökükkel. Egyetlen alkalommal tapasztaltak még 

megfigyelést magukon, de attól könnyedén megszabadultak.  

Kocsis Kálmán nem akart, nem tudott, nem mert fellépni velük szemben. Elvégre Kocsis 

akkor már hetek óta próbált kapcsolatba lépni az SZDSZ-szel, de ott nem álltak szóba vele. 

Akkor sem, amikor elküldte egyik bizalmasát – ma a hírszerzés nagyfőnökét – Gyekiczki 

Andráshoz, később Kuncze belügyminiszter kabinetfőnökéhez, akkor még csak ismerten az 

SZDSZ e területtel is foglalkozó emberéhez: a két hírszerző tiszt provokátor volt, csőbe akarta 

húzni az SZDSZ-t. Az meg – addigi négyéves tevékenysége alapján teljes joggal – meg sem 

járhatta Kocsis eszét, hogy őt az MSZP meghagyja a helyén. És gondolata teljesen logikus volt. 

Az MSZP talán máig nem képes ezt megmagyarázni. 

Pedig Hack Péter számára is nyilvánvaló volt a törvénysértések sorozata. A közvetítő őt 

minden alkalommal utcai telefonfülkéből hívta, tehát beszélgetéseikről csak úgy szerezhettek 

tudomást, ha az ő, a parlamenti képviselő telefonját hallgatták le folyamatosan. Aminthogy Hack 

Péter máig úgy véli: valamennyi SZDSZ-es képviselőnek lehallgatták a telefonját. 

És ez az igazán fontos az ügyben: törvénytelen megfigyelések zajlottak, s ezeket nem követte 

megtorlás. Nem vonták felelősségre azokat, akik kiadták az utasítást a törvénytelenségekre, 

elkenték, elsumákolták az ügyet.  

 - 159 -  



Olyannyira, hogy a történetnek aztán valami egészen kitekert változatával etettek meg ország-

világot. Az jelent meg: Hack Pétert az Információs Hivatal két munkatársa megbeszélésre hívta. 

Egy utóbb nyilvánosságra került vizsgálati jelentés megállapította, hogy – ellentétben a 

szabaddemokrata képviselő gyanújával – az NBH a találkozón nem Hack Pétert figyelte meg, 

hanem a nála lobbizó hírszerzőket. Amiből ugyan egy árva szó nem volt igaz, de ez ritkán zavar 

valakit.  

 

Ezt a sületlenséget, hogy nem is Hackot, hanem a hírszerzőket figyelték meg, már nyilván maguk 

a szolgálatok találták ki. Katona Béla készségesen védelmezte őket, Hack Péter pedig mindössze 

annyi kommentárt fűzött később a történtekhez: – Szívesen megnézném azoknak az újságíróknak 

is az átvilágítási papírját, akik írtak, forgattak erről.  

Hack szerette volna ezt az ügyet fölhasználni arra, hogy „egyszer mégiscsak rendet kéne rakni 

a szolgálatoknál is!” – de látva beágyazottságukat, reménytelennek ítélte a dolgot, s fáradtan 

legyintett. Úgy látta, a szolgálatok olyan „network”-öt működtetnek, amelynek a sajtóban, más 

közvélemény-formáló helyeken kulcsszerepe van, a pozícióját nehezen magyarázható módon 

megőrző elnöktől például egyházi főméltóságokig.  

Azzal még megpróbálkozott, hogy később, a készülő nemzetbiztonsági törvénybe vegyék be, 

hogy bíró, ügyész, közvélemény-kutató és újságíró ne legyen beszervezhető ügynöknek, szt-

tisztnek és hasonlónak, amint az a művelt világban általában szokás. Ez se jött be. Szerette volna 

akkor legalább az átvilágítást tisztességgel végigvinni, de az sem sikerült.  

Hack Péter máig úgy véli: ennek fő oka az volt, hogy a szolgálatok a háttérben sikeresen 

zsarolnak mindenkit, valamennyi pártot, beleértve az MSZP-t is, tehát elég nagy befolyásuk van 

ott is, hogy érvényesíthessék az akaratukat. Hiába nem szerepelt a Németh Miklós féle listán 

egyetlen MSZP-s képviselő sem, később kiderült, a szocialista párt sem teljesen szűz ez ügyben 

(sem); lemondott, illetve nem indult újra onnan is egy-két ember, amikor már égett a lába alatt a 

talaj. Ráadásul néhány MSZP-s vezető a régi rendszerben kétségkívül valamelyest részt vett e 

hálózat működtetésében, ők pedig nem jelenthették ki arisztokratikusan, hogy mindehhez semmi 

közük. 

Hack szerint a szolgálatok sikeresen „kialakították a maguk életbiztosításait”, újra és újra 

leadták a maguk jelzéseit: tudnak igen-igen kínos pillanatokat szerezni bárkinek – a 

robbantásoktól a Postabank-ügyön át a 2004-es brókerbotrányig; ezek mögött biztosnak látszanak 
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titkosszolgálati játszmák. A parlament nemzetbiztonsági bizottságát a szolgálatok sikeresen 

kiherélték, valódi gittegyletté tették, s ezzel megszabadultak az érdemi ellenőrzéstől is. Így aztán 

a politikusok egyik fele fél a titkosszolgálatoktól, másik fele reménytelennek tartja 

megrendszabályozásukat és tényleges ellenőrzésüket.   

Hack Péter úgy látja: ma a szolgálatoknak nagyobb hatalma van a magyar politikai életben, 

mint bármelyik pártnak. Bizonyítékot is mond. Ha Orbán Viktor hatalmának nem leszálló 

ágában, hanem csúcsán, közvetlenül megválasztása után nem érvényesíthette a „megfigyelési 

ügyet”, az egyértelműen bizonyítja: nagyobb falat ez, mintsem akármelyik politikus 

megbirkózhatna vele. Komoly politikus pedig nem áll neki kiskanállal elhordani a Gellért-hegyet.  

Hack Péter szerint a szolgálatok és a rendőrség helyzete, ügye igen hasonló. 1990 környékén 

Horváth Balázs és Boross Péter rendet rakhatott volna, ám jó főnökként fontosabbnak tartották 

megvédeni az embereiket, mint véghezvinni a rendszerváltozás logikus következményeit. S mire 

’94-ben elértek oda, hogy a rendőrségi törvényt megalkossák, addigra a rendőrség 6:1-re 

megverte a politikai elitet, azzal, hogy halálra rémítette a társadalmat a statisztikákkal, azzal, 

hogy ha őket bántják, mindent elönt a bűnözés. Miközben mindenki tudja, hogy a statisztika e 

téren a valóság elkendőzésének fő eszköze: pontosan annyi bűncselekmény van, amennyit 

akarnak, ez kizárólag elhatározás kérdése, mikor mit minősítenek annak. A politikai elit pedig 

úgy érezte, a rendszerváltás, a jogállami keretek megteremtése olyas feladat, mintha a 

százhússzal robogó autón menetközben kellene végrehajtani nagyjavítást, kerékcserével, 

motorgenerállal – tengernyi a feladat, újra kell szabni a parlamentet, a kormányzást, a 

bíróságokat, az ügyészséget, mindenre nem juthat hát energia, istenem, a rendőrség, meg a 

titkosszolgálatok egyelőre úgy maradnak, ahogy voltak, nem olyan nagy baj.  

Ráadásul – fejtegeti tovább Hack Péter – a titkosszolgálatokkal foglalkozni a politikusok 

számára igazi kripta-beosztás. Ha a parlamenti bizottságba megy be valaki, soha egy szót nem 

szólhat sehol arról, amit ott hall, nem szerepelhet, nem adhat okos interjúkat, nem vitatkozhat 

még az ülésteremben sem, nemhogy a médiában. Ha kormányon van, miniszterként vagy 

államtitkárként felügyelni ezt a területet – igazi politikai nonszensz. Az ismeretei kilenctizedét 

ekkor is titkolnia kell, a maradék egytizeddel meg inkább csak leégni lehet, mintsem jól 

szerepelni, viszont a szolgálatok akkor és úgy vezetik meg, amikor és ahogy akarják. Igazi 

megszállottnak kell lenni ahhoz, hogy ezt a munkát valaki sikeresen végezze, erre példa Kövér 

László, aki hajlandó hosszútávra építkezve valódi szolgálóként alávetni magát pártérdekeknek. A 
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parlamenti bizottság tagjaként, elnökeként kiépítette jó kapcsolatait, miniszterként pedig olyan 

hatékonyan kamatoztatta, hogy az MSZP kormányzásakor is be tudta játszani saját bizalmasait a 

Cégek vezető pozícióiba.  

 

 

*     *     * 

 

 

Az mindenesetre tény: Boross a maga idejében példátlan hatalmat összpontosított a kezében. 

Gálszécsy András, majd Füzessy Tibor személyében – bárha más-más minőségben – olyanokat 

ültetett a titkosszolgálatokat felügyelő székbe, akik mindenben kitűnően együttműködtek vele, 

így gyakorlatilag akár belügyminiszter volt, akár miniszterelnök, minden szál az ő kezében futott 

össze. És ő aztán mozgatta – sokak szerint ma is mozgatja – ezeket a szálakat, hiszen ő aztán jól 

tudja, mi mindenre lehet használni a titkosszolgálatokat.  

Például belpolitikai, direkt pártpolitikai célokra? Persze, azokra is – bizonyítéknak elegendő 

az iménti Hack-eset. Megvalósult azonban ez az elképzelhető legdurvább módon is.  

A ’94-es választások előtt például valamennyi olyan országba, ahol működtetett irodát a 

magyar hírszerzés, körlevél ment: a kinti magyar emigráció körében folyó propagandában 

erősíteni kell az MDF-et. Mint ahogy Kocsis Kálmán tiszti gyűlésen föltette a költői kérdést: – 

Ugye azért tudjátok, kire kell szavazni? – és a szövegkörnyezetből senki nem gondolhatott másra, 

mint az MDF-re. Aki nem hiszi, keresse elő a gyűlés emlékeztetőjét, benne van, érthetően. Igaz, 

négy évvel korábban még Horváth István belügyminiszter is – nem körlevélben, mint írják ma 

némelyek, hanem csupán szóban, de kétségkívül – utasította a teljes állományt, hogy az MSZP-re 

kell szavazni, de ő nem lett főtanácsadó az MDF-kormány hírszerzőfőnöke mellett.  

Többen emlegetik: Boross Péternek valóban volt az NBH kebelén belül egy olyan részlege, 

amely vagy maga végezte az engedély nélküli megfigyeléseket, vagy kiadta az utasítást azokra, 

persze nem hivatalosan, a Szakszolgálatnak, hanem fedővállalkozásoknak. Ennek a csoportnak a 

vezetője az a Chladek István lett volna – papája a hírszerzés 2-es osztályán dolgozott valaha –, 

aki később a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat főigazgatója lett. Hogy aztán az „engedély nélküli” 

szavakon például azt kell-e értenünk: „törvénytelen megfigyeléseket megválasztott parlamenti 

képviselők, leendő kormánytagok, más politikusok és hasonlók ellen”, vagy valami mást – annak 
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csak a jóisten a megmondhatója. Hiszen akik esetleg részt vettek ezekben, azok természetesen 

hallgatnak.  

Mindazonáltal nem sokkal a taxis-sztrájk előtt, ’90 nyarán Horváth Balázs, Csengey Dénes és 

Antall József egyik nemzetbiztonsági tanácsadója tervezetet írt: az NBH-n belül létre kell hozni 

egy – még az ottani kollégák előtt is mélyen fedett – csoportot az MSZP és az SZDSZ kormány-

ellenes kapcsolatrendszerének kiderítésére és elhárítására. A tervet átadták Antall Józsefnek, aki 

legelőbb Boross Péter kezébe nyomta, a véleményét kérve. Boross pedig a leghatározottabban 

ellenezte az ötletet, mondván: előbb-utóbb holtbiztosan lebuknának, reménytelen, hogy ne 

szivárogjon ki belülről, az ilyesmit kizárólag kívül, fedővállalkozásokban szabad megvalósítani.  

 

 

*     *     * 

 

 

Katona Béla ’94-ben úgy állt be az MSZP–SZDSZ kormány minisztereként, mintha az előző 

négy év nem is lett volna, megállt volna az idő, vagy legalábbis mintha jó oka lett volna azt hinni, 

hogy e négy év alatt a szolgálatoknál nem történt semmi. Első néhány fellépésének szívélyes 

tónusa mintha csak így szólt volna: – No, elvtársak, hát itt vagyunk megint együtt, gyerünk, 

nézzük, mi a teendő! – Meglapogatták egymás vállát, fölidéztek néhány kedves emléket, KISZ-

táborok csajozásairól, röhejbe fúló pártértekezletekről, heveny részegségbe hajló értelmetlen 

továbbképzésekről – megvolt a közös hang.  

Katona Bélának annyi köze volt a szakmához, hogy a gépész- és gazdaságmérnöki végzettsége 

mellé a közgázon nemzetközi gazdasági kapcsolatok szakot is végzett. Dolgozott is mérnökként, 

műszaki igazgatóként, majd párt-apparátcsik lett.  

Nem tartottak tőle, de kedvelték, és így elfogadták. Ő pedig igyekezett is jó viszonyt 

kialakítani ezekkel a furcsa fiúkkal. Bárki bármikor bemehetett hozzá, minden kérdésre és 

kérésre nyitott volt, odafigyelt rájuk, próbálta megérteni őket, és segíteni nekik, amiben tudott. 

Olyannyira, hogy a hírszerzésnél a helyén hagyta azt a Kocsis Kálmánt a főigazgatói poszton, aki 

nemcsak állomány-gyűlésen szólított föl mindenkit az MDF-re szavazásra, de a választások előtt 

ő is gyűjtetett adatokat az ellenzékről. S maradhatott alatta is mindenki, akit az Antall-Boross 

időkben neveztek ki vagy erősítettek meg. Az NBH-nál decemberig kibírta Simon Sándort, 
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Boross NBH-főigazgatóját, csak ’95 elején cserélte le a határőrségtől átemelt Vidus Tiborra. A 

Cégnél emlegettek is valami Boross-Horn paktumot.   

A jó hangulatot kissé beárnyékolta ugyan, hogy a frissen kinevezett honvédelmi miniszter, 

Keleti György pillanatokon belül kirúgta Gyaraki Károly tábornokot, a Katonai Biztonsági 

Hivatal, magyarul a katonai elhárítás főnökét, egykori kijevi katonai attasét, arra hivatkozva, 

hogy a KBH a ’94-es parlamenti választások előtt megfigyelés alatt tartott több személyt, köztük 

az ő feleségét.  

És jött a három robbantás. A Parlamentnél, Szegeden és a Várban – állítólag egyiket sem 

nyomozták ki azóta sem. Ám amint a politikusok észlelték, hogy a rendőri vezetés egyik 

zsákutcából a másikba botorkál – hol valamelyik szektát vagy egyházat, hol politikusokat akartak 

gyanúsítani –, a nyomozásba bevonták a hírszerzést is. Egyesek szerint teljesen törvénytelenül. 

Amely hírszerzés viszont rögvest félrevezette Katonát, megetette a sátánista maszlaggal, a 

sátánistákat próbálta vádolni a robbantásokkal.  

Majd Horváth Balázs, korábbi belügyminiszter panaszolta föl, hogy Nagyvázsonyban, 

politikai rendezvényen NBH-sok helyezték őt megfigyelés alá. Katona Béla közölte: nem 

Horváth Balázst, hanem az ő társaságát kereső „szélsőséges elemeket” akarta megfigyelni az 

NBH.  

 

Katona Béla 1995 márciusában lemondott, a Bokros-csomag és az a körülötte dúló viszályok 

miatt. És jött Nikolits István, mezőgazdasági gépészmérnök, korábban a MÉM Repülőgépes 

Szolgálatának főigazgató-helyettese, majd a csettintős-keménykalapos MÜSZI vezérigazgató-

helyettese. Akiről a szolgálatoknál az volt a vélemény: pártkatona, akit Horn és Tóth András 

azért állított oda felügyelni a szolgálatokat, hogy a Céget begyűrjék maguk alá. Földi a március 

15-ei fogadáson egyenesen fogalmazott Katona Bélának: – Áruló vagy, azzal, hogy lemondtál! 

Olyat fognak a helyedre tenni, aki szétveri a szolgálatokat! – És Földi szerint Katona pár évvel 

később elismerte neki: igaza volt. 

Nikolits valóban azzal a feladattal és szándékkal érkezett, hogy rendet teremt. Gőzerővel folyt 

az új nemzetbiztonsági törvény előkészítése, s annak kulcskérdése volt végre egyértelműen 

tisztázni a Cég politika-szolgáló pozícióját, vezetését és irányítását, 

Nos, a szolgálat és annak politikai vezetése között annyira megromlott a viszony, hogy például 

a hírszerzésnél már titkolóztak Nikolitsék előtt, Somogyi miatt előbb-utóbb neki sem adtak át 
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fontos értesüléseket, nem tájékoztatták folyó ügyekről. Részben ennek lett következménye, hogy 

másfél év múlva jött a Nyírfa-ügy – erről külön fejezet szól.  

 

’95 májusában, alig több mint egy hónappal Nikolits kinevezése után, úgy tűnt, igazi politikai 

bomba robbant föl: Nikolits a parlamentben bejelentette, 1990 és ’95 között az NBH által végzett 

minden második, összesen 797 környezettanulmány vagy operatív megfigyelés szabálytalan volt. 

Nem éppen apró politikai felhangot azonnal adott persze a közlésnek, mondván, a Horn-kormány 

addigi egy éve alatt egyetlen szabálytalankodás sem történt, mind az Antall-, illetve a Boros-

kormány időszakában zajlott. Maga Nikolits nem említett konkrét példát, egyet sem. Nem úgy a 

Népszabadság, amely egyébiránt sajátos módon már napokkal a parlamenti bejelentés előtt 

megszellőztette a balhét. Ezeket írta: Az Antall-kormány egy tagjának kifejezett kérésére például 

a nemzetbiztonsági szervek jelentést készítettek az akkor ellenzéki MSZP egy vezetőjéről. Egy 

másik miniszternek perbe torkolló vitája volt korábbi üzlettársával, akiről szintén jelentés készült 

e miniszter kezdeményezésére. Amikor a szélsőjobboldali szervezetek (skinheadek, Romhányi-

csoport) jelentkezése idején felmerült olyan igény, hogy a titkosszolgálatoknak a baloldali 

veszélyt is dokumentálni kellene, vizsgálódás kezdődött Thürmer Gyula pártjának bizonyos 

alapszervezeteinél, de nem bukkantak alkotmányellenes tevékenységre. Figyelemre méltó, hogy 

az elmúlt ciklus kormányai idején vizsgálódók – bizonyos régi hagyományokkal összhangban – 

saját soraikra legalább akkora figyelmet fordítottak, mint a baloldali szélsőségekre. Kutatás 

alanya lett például egy, az MDF belső ellenzékéhez tartozó parlamenti képviselő, valamint egy 

keresztény szakszervezeti vezető. Az ország egyik legismertebb bankárjáról pedig azt akarták 

megállapítani, hogy fűzték-e rokoni szálak a kommunista rendszer egy tisztségviselőjéhez. 

Ugyancsak górcső alá vették a hazai szórakoztatóipar egyik nagymogulját. Egyes 

megfigyeléseket arra fel nem hatalmazott személyek kérésére végzett el egyik vagy másik 

titkosszolgálat, ilyen esetben elég volt, hogy a vizsgálatot kérő személy egy kormánytagra 

hivatkozott. Felszínre került olyan eset is, amikor egy magas rangú tisztségviselő biztonsági 

vizsgálatnak kívánta alávetni egy hozzá közel álló személy szexuális partnerét, így mintegy 

magánnyomozó irodaként kezelve az NBH-t. 

A botrányt tovább fűszerezte néhány adalék. Először előcibálták Nikolits elődje, Katona Béla 

mindössze tíz hónappal korábbi nyilatkozatát: 1990 óta az NBH egyetlen politikus telefonját sem 

hallgatta le, a szolgálat nem gyűjtött belpolitikai információkat. A két közlés enyhén szólva sem 
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fedte egymást. Boross Péter sem finomkodott a parlamentben: – A vizsgálatot nem kellett volna a 

nemzetbiztonsági szolgálatba frissen visszavett, egykori III/III-as tisztekkel végeztetni! – 

durrantott bele a nulláslisztbe. Hozzátette: egy törvénysértés valóban történt, ám nem évekkel 

korábban, hanem éppen ekkor, konkrétan az, hogy valaki államtitok-sértést követett el, amikor 

kiszivárogtatta a sajtónak a Nikolits-jelentést. Majd olyasmit próbált sejtetni, amitől sokaknak 

megborzongott a háta: – Végtelenül sajnálom, hogy a kilenc hónappal ezelőtt kölcsönös 

megértéssel, empátiával, nagyon jól indult kapcsolat idáig fajult! – mondta, jól érthetően azt 

érzékeltetve, hogy Nikolits voltaképpen „felrúgta az illemszabályokat”. Márpedig rém nagy baj 

van, ha léteznek ilyen „illemszabályok”, hiszen az magyarán azt jelenti, összejátszás, kölcsönös 

rejtegetés zajlik.  

Az is kissé felemásra sikeredett, hogy Nikolits akkor volt hajlandó a parlament 

nemzetbiztonsági tagjai számára feloldani a jelentés titkosságát, amikor már tudható volt: az 

említett ügyekben érintett politikusok hallgatási fogadalmat tettek. 

Két és fél évig teljes csönd követte a Nikolits-bejelentést. Igaz, többek között erre is 

hivatkozva közben fölgyorsították a titkosszolgálatokról szóló törvénytervezet előkészítési 

munkáit, s ’95 végén azt el is fogadtatták a parlamenttel. Arról viszont, hogy mi minden történt 

vagy nem történt, nem tudtunk meg többet. 1997 decemberében zárták le a vizsgálatot, s az 

eredetileg nyilvánosságra került tényeken túl annyit voltak hajlandók még az orrunkra kötni, 

hogy a nemzetbiztonsági szempontból fontos és bizalmas munkakörre – diplomatának, állami 

cégek vezetőjének – jelölt személyek szokásos ellenőrzésének, úgynevezett C típusú 

átvilágításának egy részét nem írásban, csupán szóban rendelték meg, és 162 esetben még az 

utóvizsgálat során sem volt megállapítható annak megrendelője. Valamint tüstént megnyugtattak 

minket: az érintettekkel közölték a szabálytalan megfigyelés tényét, és elnézést is kértek tőlük.  

A Cégnél viszont úgy értékelték: félelmük igazolódott, Nikolits nekifogott szétverni a 

szolgálatokat. Pedig valójában ennek az ellenkezője volt igaz: elképesztő módon úgy hagyták az 

egészet, ahogy volt, senkit nem vontak felelősségre. Kocsis Kálmán mindenesetre fontosnak 

tartotta törleszteni kicsit: újság-nyilatkozatban fejtette ki álláspontját utódjáról, Szász Józsefről, 

mondván, kicsúszik alóla a hírszerzés. 

 

 

*     *     * 
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Szabó Gábor – nem másnak, mint a Kék Fényes Szabó Lászlónak, a Népszabadság elképesztő 

hatalmú rendőrségi és titkosszolgálati újságírójának a fia – egy évig dolgozott a hírszerzésnél, 

majd átkerült Boross Péter titkárságára. Az MDF leszereplése a ’94-es választásokon úgy 

elkeserítette, hogy leszerelt. Akkor került elő ismét, amikor a Fidesz megnyerte a ’98-as 

választást, de még nem alakult meg az új kormány. Nos, akkor Szabó Gábor jelentkezett a 

hírszerzés vezetésénél, hogy a még hivatalban lévő kormány vezetői számára készülő jelentések 

egy példányát mostantól neki is adják át, és majd ő kézbesíti Kövér Lászlónak, a leendő 

titkosszolgálati miniszternek. Ezt így nem engedték a belső szabályok, otthagyni náluk nem volt 

szabad, csak odaadni elolvasásra, s annak végeztével visszavinni. Úgyhogy ahányszor a 

hírszerzés egyik igazgatója átvitte az anyagot Kövérnek a Lendvay utcába, mindig ott ült leendő 

főnöke mellett Szabó Gábor is, s együtt böngészték át a jelentést. Szabó lett aztán Kövér 

miniszter kabinetfőnöke. 

Amihez azért hozzátartozik egy röpke megjegyzés: 2002-ben, amikor viszont elveszítették a 

választásokat, ugyanezt a lehetőséget nem adták meg a nyertes új kormánynak, egyetlen anyagot 

sem adtak oda elolvasásra sem.  

 

A Fidesz ’98-as hatalomra kerülésekor minden, a Céget érintő fontos ismeretnek birtokában volt. 

Boross Péter ugyanis ’94 után is folyamatosan tartotta a nem hivatalos kapcsolatot jó néhány 

titkosszolgálati nagyfőnökkel, majd ezeket a nexusokat átadta Kövér Lászlónak. Aki az MSZP-

kormány alatt – joggal hivatkozva parlamenti nemzetbiztonsági bizottsági elnöki posztjára – 

rendszeresen összejárt a Cég vezetőivel, és pontosan ismerte a belső viszonyokat, személyi 

összefüggéseket is. Persze miniszteri kinevezését követően első dolgai közé tartozott a 

szolgálatok teljes vezérkarának lecserélése, új főnökök beállítása, magyarán hatalom-átvétel a 

szolgálatoknál – is.  

Legelőbb megindult a nagyfúróval az előző négy évben szolgált vezetőkkel szemben. Hívatta 

Vajda József NBH-főigazgató-helyettest, és közölte vele, ki van rúgva, de, hogy ez a bejelentés 

ne legyen ily szikár, búcsúzóul hozzátette: – Egyébként börtönbe foglak csukatni! – Ám 

bármennyit kerestetett, vele szemben koholni sem volt képes semmilyen vádat.  
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Viszont Hevesi Tóth Ferenc, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat addigi főigazgatója és 

helyettese, Farkas György dandártábornok ellen büntetőeljárást indíttatott: több tízmillió forint 

készpénz, személygépkocsik, műszaki berendezések eltüntetését írták a számlájukra, különösen 

nagy kárt okozó csalással, sikkasztással, hűtlen kezeléssel és a számviteli fegyelem megsértésével 

vádolva őket a följelentésben. Addig-addig nyüstölték az ügyet, míg az ügyészség – mellesleg 

immáron Polt Péter vezetésével – vádat is emelt ellenük. A titkosszolgálati tisztek esetében is 

illetékes katonai ügyészség vezetője 2000 januárjában határozottan kijelentette: a 

bűncselekmények elkövetését bizonyítottnak találták. A bíróság viszont aztán első és másodfokon 

egyaránt nem is bizonyíték hiányában, hanem bűncselekmény hiányában mentette föl őket. Az 

ítélet indoklása ráadásul megállapította: a sikkasztás vádpontjában firtatott milliók tényleg 

nincsenek meg, csakhogy azok eltűnése Hevesi Tóthékhoz egyáltalán nem köthető. Viszont a 

valódi tettesek ellen nem indult nyomozás – ha a rohadék bolsikat nem sikerül lecsukatni, kit 

érdekel pármillió!  

Somogyi Tamást pedig államtitok-sértéssel vádolták meg Kövérék, a Nádor-ügyre, valamint 

arra hivatkozva, hogy amikor már üzletemberként megbízást kapott a mobiltelefonokat lehallgató 

izraeli készülékek megvételére, akkor izraeli Moszad-tiszttel tárgyalt, tehát kémkedett. A 

följelentés azt nem tartalmazta, hogy inkább palesztinokkal vagy jemeniekkel kellett volna-e 

izraeli berendezésekről értekeznie.  

A rendszerváltozás utáni szolgálatok tizedik születésnapján Kövér az egyik, általa fölmentett 

főigazgatónak ki is mondta: – Addig nem nyugszom, amíg Nikolitsot és Somogyi Tamást 

börtönbe nem juttatom! – Elegánsan fölajánlotta: ha a volt nagyfőnök hajlandó ehhez segédkezet 

nyújtani, ő miniszterként természetesen nem lesz hálátlan.  

 

A Fidesz tudniillik itt is alkalmazta az egészpályás letámadás taktikáját. A vezetői állomány több 

mint 70 százalékát leváltották a szolgálatoknál, lecserélték a társaságot a saját embereikkel, 

pontosabban zömmel a Boross Péter által „előmelegítettekre”. A három polgári szolgálatnál 

összesen talán több száz embert nyugdíjaztak, kirúgtak. Csak a Szakszolgálattól 115 operatív 

tisztet, főtisztet, alosztályvezetőt, osztályvezetőt és magasabb rangút vágtak ki ’98 nyarától ’99 

februárig. Úgyhogy mindmáig működik a SZESZ, a Szakszolgálattól Elüldözöttek Szövetsége, s 

hogy nevükhöz méltók maradjanak, minimum Ivó napján minden évben találkoznak. És kiket, 

milyen embereket küldtek el!  
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Mert nem elégedtek meg a felső vezetés lefejezésével, főosztályvezetőket és osztályvezetőket 

ugyanúgy kirugdaltak, mint osztályvezető-helyetteseket. A helyükbe ültetett embereket pedig a 

kinevezésükkel húsz évre bebetonozták, hiszen már nem lehet őket kitenni.  

Évek óta ott dolgozó alsószintű vezetőket hátrébb soroltak – egyébként rendre teljesen 

jogellenesen – a hírszerzésnél is, az NBH-nál is.  Ami még csak-csak elmegy sok más helyen, de 

az elvileg mindig hosszútávra dolgozó, sok-sok évre építkező titkosszolgálatoknál életveszélyes. 

Nem csupán politikailag – hogy ugyanis erősíti a szolgálatok átpolitizáltságát, ezáltal mindenkori 

kiszolgáltatottságát, pillanatnyi politikai erőktől és érdekektől függését –, de szakmailag is, 

hiszen arra int: gondolkozz rövidtávon. Amikor pedig a kirúgottak egyike megkérdezte 

nagyfőnökét, mi végre történik ez, ezt a választ kapta: 

– Mert te az előző vezetés embere voltál! 

– És te, baszod, te nem? Te igazgató voltál, én csak igazgatói tanácsadó!  

– Na, viszontlátásra! – fejezte be úri módon a társalgást a főigazgató. 

 

Az apparátus-irányításnak amúgy is a menedzser-tankönyvekben leírt legdurvább módszereit 

alkalmazták. Megsokszorozták a vezetői posztokat – egy-egy igazgatóság alá immár nem két, 

hanem három-négy főosztályt hoztak létre, annyi főosztályvezetői hellyel. Hirtelen komolyan 

fölemelték a fizetéseket, radikálisan megnövelték a Cég költségvetését; ömlött a pénz, az új 

autók, bútorok, technika, beruházások, fejlesztések – mindenki azt érezhette: no, végre valakik 

igazán magukénak érzik a szolgálatokat. Behoztak sok-sok egészen fiatal, úgymond nemzeti 

érzelmű, csak Magyar Nemzetet olvasó középvezetőt, az se baj, ha szabálytalanul – az IH-nál 

olyat neveztek ki műveleti igazgatónak, akinek semmiféle szakmai végzettsége nem volt –, s 

ezzel háttérbe szorították a 40-50 éveseket – mit sem törődve azzal, hogy kiszorítják azokat, 

akiknek van már tapasztalatuk erről a munkáról.  

A tapasztalt középnemzedék kiesése persze a szakmai színvonal rohamos hanyatlásával járt, 

ezt bizonyította, hogy egyre több anyagot vásároltak külső szakértőktől, vagy egyszerűen az 

Internetről dolgoztak. Volt olyan év, hogy a műveleti akciókra, operatív tevékenységre fordítható 

pénz 40 %-át nem használták föl – jól szétosztották maguk között. A jövedelmek, jutalmak rég 

úgysem a végzett munka színvonalától függtek, hanem kizárólag a Fidesz-hez és a Fidesz-es 

főnökökhöz való lojalitástól. 

 

 - 169 -  



Ráadásul a Fidesz behozta a szolgálatokhoz – is – az embertelen, durva stílust, a NINCS 

IRGALOM! szörnyű elvét. Korábban arra soha nem volt példa, ami ekkor szinte természetessé 

vált, mint hogy az igazgató a folyosón elmegy a főosztályvezető mellett, és foghegyről odaveti: – 

Holnaptól ki vagy rúgva! – és továbbsétál. Addig az nem volt módi, ami osztályvezetővel esett 

meg. Behívatta a főnöke. – Mondj le! 

– Nem mondok le – felelte. 

– Akkor kicsinálunk! 

– Akkor lemondok.  

És kész, itt befejeződött a beszélgetés, valamint egy harminckét éves pályafutás.  

Vagyis úgy viselkedtek, mint az ötvenes évek Rákosi-féle apparatcsikjai. Amikor kiderült, 

hogy Kövér László focizás után szívesen szaunázna, „a hegyen”, a hírszerzés központjában 

pillanatok alatt építettek szaunát, nehogy a kegyelmes miniszter úr hiányt szenvedjen. Minden 

csütörtökön a Budakeszi úton zajlottak a focimeccsek, utána szauna, majd természetesen nagy 

ivászat. Fölvettek a hírszerzéshez főállásba masszőrt is, hogy az ott dolgozókat közpénzen 

masszírozza, ma is ott dolgozik. Mint ahogy az NBH-apparátust is gyúrja függetlenített masszőr.  

 

Kövér az első olyan titkosszolgálati állomány-gyűlésen, ahol miniszterként vett részt, ki is 

mondta: – Hát, én egyelőre nem tudom, megbízhatom-e magukban! – kilenc évvel a 

rendszerváltozás után ez azért elborzasztó mondat volt. És még háromszor visszatért erre, a teljes 

állomány előtt morfondírozott, tépelődött, mitévő is legyen ő most ezzel a sok komcsival. Ha 

esetleg olvasmányaiból nem tudta volna, valaki azért biztosan elmesélte neki, hogy annak idején 

a hivatásos tiszti állománynak, tehát a titkosszolgálatoknál dolgozó tiszteknek is majdhogynem 

kötelező volt az MSZMP-tagság; nem elvszerűségből léptek be az egypártba, hanem azért, mert 

másképpen aligha lehettek volna a Cégnél. Kövér rettentően sajnálta magát, hogy éppen neki 

ajánlották föl ezt a posztot, és ő nem utasíthatta vissza. Azt mondta, érzelmileg ő ezt nem tudja 

megemészteni, de nincs más választása, el kell fogadnia a döntést, és végeznie a dolgát. Hát… 

nem fogadta mély együttérzés a szavait. Tucatnyian adták be a következő hetekben a 

nyugdíjazási kérelmüket.  

Kövér ezen a legelső, az ő részvételével tartott tiszti gyűlésen az Információs Hivatalban is, az 

NBH-nál is egy füst alatt előadta: – Mostantól új közlekedési szabályok érvényesek! – 
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Kategorikusan megtiltotta a kapcsolattartás minden formáját az ellenzéki pártok képviselőivel. S 

ezt olyannyira komolyan gondolta, hogy engedte beírni a tiszti gyűlés írásos emlékeztetőjébe is.  

Következő héten pedig szétspriccelt a hír: – Vigyázzatok, az összes telefonunkat lehallgatják! 

– Pillanatok alatt sikerült megteremteniük a bizalmatlanság, a gyanakvás és a félelem légkörét. 

Aki a Horn-kormány alatt is vezetőként dolgozott, az már eleve gyanús volt. Akiről köztudott 

volt, hogy inkább balra húz, magánemberként szimpatikusabb neki a liberális, baloldali 

gondolkodásmód – készülhetett arra, hogy előbb-utóbb háttérbe tolják, kiszorítják, végül 

kicsinálják. Elterjedt nézet volt például, hogy a Cég nyugdíjasai jellemzően és döntő 

többségükben balosak – Pető Tibor ezért megtiltotta, hogy „a hegyre” járjanak az orvoshoz és 

fogorvoshoz, hiába volt ott leadva mindegyikük TB-kártyája. Amint beszüntette az évenkénti 

nyugdíjas-találkozók hagyományát is.   

Hírszerző tiszt beteg lett, kórházba került. Ott hívta föl a mobilján húsz éven át volt kollégája, 

akit az új vezetés kirúgott: – Hogy vagy, mi történt veled? 

– Köszönöm, hogy érdeklődsz, jobban vagyok már. De arra kérlek szépen, ne gyere be 

hozzám, és ne is hívj telefonon se! – suttogta a lábadozó.  

Elvégre volt igazgató az IH-ban, aki kertelés nélkül közölte beosztottaival:  

– Akinek nem tetszik a Fidesz, annak le is út, fel is út, menjen isten hírével, de mielőbb! 

 

A közvélemény előtt persze megkísérelték úgy tálalni, most ők depolitizálják a szervezetet, 

valójában ennek éppen az ellenkezőjét tették. Igaz, volt annyi eszük, hogy jelentősen megemeljék 

a jövedelmeket és a juttatásokat, majdnem duplájára emeljék a Cégek büdzséjét, és egyvégtében 

hangsúlyozzák: őnáluk óriási karrier-lehetősége van mindenkinek, aki fegyelmezetten kiszolgálja 

őket. A Fidesz kormányra kerülése után, a következő évi költségvetés előkészítésekor a suttogó 

propaganda  hírül adta, hogy Kövér előírta: a szolgálatoknál dolgozók jövedelmét 80 százalékkal 

magasabbra kell tervezni. 

Gyakran emlegették Kövérék, hogy leépítés is csak a szocialista kormány alatt zajlott a 

hírszerzésnél, előtte, utána soha, az NBH-ban is az állandó átszervezéseket és az azokból eredő 

kontraszelekciót ők állították meg. 

Kihasználva, hogy a szocialisták által kidolgozott és 1995-ben elfogadott szolgálati törvény a 

korábbinál lényegesen nagyobb hatáskört biztosított a vezetőknek, a Fidesz a saját új főigazgatóit 

élet-halál urává tette – a beosztottai fölött. Lehetőségeik közül csupán a pallosjog és az első 
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éjszaka joga hiányzott. Mindenki tökéletesen kiszolgáltatott lett: a főigazgatók Kövérnek, az 

összes többiek pedig a Kövérnek kiszolgáltatott főigazgatóknak. Ha valaki belép bármelyik 

szolgálathoz, a főigazgató két hét múlva kedden minden indoklás nélkül nyugállományba 

helyezheti, mondjuk, harminc évesen is, anélkül, hogy ez bárhol megtámadható lenne. 

Szakszervezet nincs – rövid ideig folyt valami ilyesmire előkészítési kísérlet, de a főnökök 

halálra ítélték, így hamvába holt. A parlament nemzetbiztonsági bizottsága konkrét ügyekkel nem 

foglalkozik. Ha tehát a főigazgató kellően kitanulta azt a mesterséget, hogy saját főnökénél, a 

miniszternél vagy államtitkárnál jól adja el magát, akkor kivétel nélkül minden csak az ő 

interpretációjában kerülhet bárki más elé.  

Az állomány körében így aztán ma is gyakori vélekedés ez: jobb nem tenni semmit, vagy 

kicsit jobbra húzni, mert abból lehet a kisebb baj, a szocik úgyis eljátsszák a jófiút, a Fideszesek 

viszont kemény legények, és kíméletlenül megtorolnak mindent, ami nem tetszik nekik. És a 

szolgálatok tizennégy éves tapasztalata az: aki jobbra húzott, annak ez bejött, aki viszont balra, az 

hamar lapátra került.  

Azt a szervezet-szociológiai közhelyet, miszerint az apparátusok mindenkor intelligensen 

alkalmazkodnak új és új főnökeikhez – a sajátos magyar politikai folyamatok amúgy is felülírják. 

Ha az állami apparátusokban az a tapasztalat jegecesedik ki, hogy itt úgyis minden kormányerő 

megbukik a választásokon, amint kitölti a négy évét – ez az alkalmazkodásnak csak a 

legeslegszükségesebb minimumát engedi meg, s fölértékeli a saját érdekeket, a saját túlélési és 

önigazolási reflexeket. Abban a világban, amely eleve a kettős ügynökök, idegen zászlós akciók, 

megtévesztő fortélyok körül forog – nem kell különösebb képzelőerő ahhoz, hogy valaki jól 

tudjon egyszerre két irányban „játszani”, kellő taktikákkal elérni, hogy a kecske is megmaradjon, 

de a káposzta is jóllakjon.  

 

 

*     *     * 

 

 

Mindenesetre a nagy Fideszes forgatókönyvírók később – amikor Orbán Viktor és egész 

környezete nevetségessé vált a megfigyelési ügynek nevezett bohóctréfában – nekiálltak 

összemosni a Boross-különítményt, a titkosszolgálatok valamennyi kormány alatt működtetett 
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fedővállalkozásait, valamint a búrt a búrkalappal. És kisütötték: bizony itt több kormány óta 

közpénzen illegális megfigyelések zajlanak, és ebben magától értetődően a Fidesz vezetői voltak 

a leginkább szenvedő alanyok. Majd a kitörő hatalmas csinnadrattában Földi László – nyilván az 

előzetes szereposztásnak megfelelően – bevágott egy nevet: Pinpoint.  

Ami a disznóság csimborasszója volt.  

Washingtonban ugyanis már ki volt tűzve annak az ünnepségnek az időpontja, amelyen Méth 

Györgynek, a Pinpoint vezetőjének a CIA legmagasabb kitüntetését adták volna át azokért a 

szolgálatokért, amelyeket a Pinpoint az amerikaiaknak tett. Készen volt itthon is annak a 

küldöttségnek a névsora és menetrendje, amely erre az ünnepségre ment volna Washingtonba… 

ha ez a botrány közbe nem jön, s Hevesi-Tóth Ferenc, a Szakszolgálat főnöke nem kényszerül 

úgy dönteni: menjen persze valaki, ha már a CIA és az FBI együtt akarja ünnepelni a 

magyarokat, de az ne a Pinpoint embere legyen.  

A Pinpointot – valóban a Cég fedővállalkozásaként – egyébiránt nem is a Horn-kormány alatt 

hozták létre, hanem jóval előbb, ’93-ban, tehát Boross Péter nagyfőnöksége idején, Füzessy Tibor 

irányításával! És ebben az esetben éppenséggel nem arra, hogy politikusokkal foglalkozzon, 

hanem elsősorban arra, amire a világon mindenütt szoktak a titkosszolgálatok fedőcégeket 

alkalmazni. Mindig adódnak olyan feladatok, amelyeket nem szerencsés „belül” végezni. Például 

ha túl nagy a lebukás veszélye; ha fölmerülhetnek olyan, akár tényleg politikai, akár egészen 

másmilyen összefüggések, amelyekbe káros, ha maga a Cég kerül bele; ha adódnak olyan 

teendők, amelyek hatékonyabban láthatók el fedett módon, valamint pénztermelésre, arra, hogy 

egyes, a Cég látókörébe került jó üzleti lehetőségeket kihasználjanak akkor is, ha erre állami 

keretek között nincs mód. Márpedig a Pinpoint önálló cég volt – még ha valójában 

fedővállalkozás is, ahogy a nagykönyvben meg van írva. A székhelye a Várban, az Úri utcában 

volt, helyes kis garzonban, amely egyébként eredetileg T-lakás, vagyis titkos találkozók 

helyszíne volt. 

Volt ugyan a létrehozatalának eredetileg sajátosan magyar oka is. Fölvetődött: az előző négy 

év során rengetegen kerültek ki a Cégtől, nemcsak a III/III-tól, a többi részlegtől is, ezek kitűnően 

kiképzett, jól használható emberek, gyakran szükség lehet még rájuk – viszont ha valamilyen 

módon mi nem használjuk, félő, hogy előbb-utóbb elkezdi más foglalkoztatni őket, ki tudja, 

milyen célokra. Akár a mindenkori politikai ellenfelek, akár más országok titkosszolgálatai.  
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S kapott is aztán a Pinpoint ’97-ben olyan feladatot, amelyet – együttműködésben az amerikai 

partner-szolgálatokkal a korrupció, a pénzmosás elleni elhárításban – csak fedett módon lehetett 

végrehajtani. Túl veszélyes lett volna, ha maga a Cég végzi el a munkát, amit az amerikaiak 

kértek, a Cégtől látszólag teljesen független, önálló kft. viszont miért ne vállalhatott volna 

bármilyen megbízást, amely belefért a cégbíróságnál bejegyzett tevékenységi körébe. A konkrét 

feladatot mindmáig nem szeretné megnevezni senki, akinek nincs kedve ahhoz, hogy véletlenül 

lelőjék.  

 Az amerikai kérésre végzett munkán dolgoztak még, amikor az MSZP elveszítette a ’98-as 

választásokat, s jött a Fidesz-kormány. És Orbán Viktor azon nyomban előállt a megfigyelési 

botrány nevű blődlivel, amelynek mögöttes politikai tartalma valószínűleg a szokásos volt: a 

politika ráncba szedi a Céget, mihamarább megmutatja: ki az úr a házban. Orbán és Kövér közös 

paranoiájának első célpontja a Cég volt.  

Persze, Orbánt elsősorban nem az csiklandozta, hogy kik végezték a nem létezett 

megfigyelést, neki az volt az izgalmas: kik rendelték meg, kik adták parancsba. Csakhogy éppen 

magáról az eredeti vádról – miszerint az Orbán, Áder, Kövér, Deutsch, Pokorni, Szájer családok 

teljes egészéről a Horn-kormány alatt közpénzből, az állami titkosszolgálat terhelő adatokat 

gyűjtögetett – nyomban kiderült: szemernyi igazság-magva sincs, úgy sületlenség, ahogy van. 

Ám a botrány már önálló életet élt, folyt a parlamenti vizsgálódás – a pitonos Kosztolányi Dénes 

vígoperettje –, valamit jó lett volna produkálni.  

Így aztán Orbán Viktor a vizsgáló bizottság ülésére elvitt egy fekete dossziét, abból kiemelt 

vagy húsz lapot, és – elolvasni ugyan nem engedte az MSZP-s és SZDSZ-es képviselőknek, de – 

meglobogtatta. Többen furcsállva nézték némelyiken az emblémát: sas repül kiterjesztett 

szárnyakkal. A jelenlévők közül is csak kevesen és csupán később tudták meg: ez a Pinpoint 

címere.  

Vagyis az történt, hogy az ország újdonsült miniszterelnöke – blöffre játszva – egyfelől letett 

az asztalra húsz oldalt, azt állítva, az arról szól, amiről valójában egyáltalán nem szólt. Másfelől a 

maga kavarta viharba belekeverte azt a fedőcéget, amelynek a megfigyelésekhez ugyan semmi 

köze nem volt – és ezt ők is tudták –, viszont éppen az amerikai titkosszolgálat kérését 

teljesítette. És Orbánék – persze, Földivel egyetemben – ezt is tudták.  

Mandúr Ferenc dandártábornok, a Szakszolgálat főigazgató-helyettese, állandó felső 

kapcsolatuk hamarost föl is vitte a Pinpointosokhoz, az Úri utcába Demeter Ervint, Kövér László 
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titkosszolgálati miniszter politikai államtitkárát. Mandúr jelentette Demeternek, valójában kik ők, 

mivel foglalkoznak, Demeter pedig azt felelte: – Nyugi, nyugi, le fog csitulni ez az egész, 

tűnjetek el pár napra!  

Erre azonban nem volt módjuk, mert előkerültek a sameszok, követelőzve. Szabó Gábor és 

Szadai Károly rohangászott föl a Várba: – Kérjük azt a dossziét, amelyben benne van, hogy 

kiknek, milyen megbízással, mennyiért, konkrétan milyen feladatokat végzett a Pinpoint. – Méth 

György nem adta be a derekát: 

– Ha most odaadok egy dossziét, holnap azt fogják mondani, van még öt másik, amit nem 

kaptak meg. Inkább nem adok oda semmit! – És elszaladt Mandúr Ferenchez: jó lesz-e így? A 

tábornok megnyugtatta: 

– Oké, ha úgy gondolod, ne add oda, és mindenre felelheted, hogy az én parancsomra tetted. 

De szerintem nyugodtan megmutathatod nekik, semmi titok nincs benne – ebben meg is 

állapodtak. Méth bement a Kövér-epigon duetthez, és letette eléjük a dossziét: 

– Tessék, meg lehet nézni, végig lehet olvasni, nincs benne megbízás se Orbán Viktorra, se 

egyetlen más politikusra sem! – Szabó Gábor és Szadai Károly belelapozgattak, innen-onnan 

elolvastak szerződéseket, nyugtákat, miegyebet, majd újra próbálkoztak: 

– Ezt itt kell hagynia! 

– Eszembe sincs! Most el lehet olvasni benne mindent, de itt hagyni nem fogom! – és így is 

tett.  

A vizsgálódás során aztán nekiestek a cég számítógépeinek is, és hatalmas üdvrivalgással 

megállapították: ezekről a gépekről töröltek ezt-azt. Íme: itt a bizonyíték! Vagyis az a bizonyíték, 

hogy nincs bizonyíték, mert törölték, márpedig minek törölték volna, ha az nem az lett volna, 

amit mi keresünk, az Orbánékra vonatkozó megfigyelések anyagai. Hogy az amerikaiak kérésére 

elvégzett munka összes anyagát törölni kellett a gépekből? Ugyan kérem, ez link duma, a kitörölt 

állományok nyilvánvalóan mind a megfigyelési ügy dokumentumai voltak! 

És csak akkor hagyták abba ezt a bohóckodást, amikor maguk az amerikaiak kérték szépen: 

talán nem is olyan fontos ekkora csinnadrattát csapni a körül a cég körül, amely óriási szívességet 

tett nekik.  

 

Mind a mai napig nem derült ki, mi lehetett a megfigyelési ügy igazi háttere. A szolgálatok 

megvezették az új kormányt, hogy bebizonyítsák: jobban jár, ha békén hagyja őket, különben 
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megkeserüli? Valaki rosszul súgott? Földi László bosszút akart állni, de maflán kezdett hozzá? 

Koholt vádakkal koncepciós eljárás zajlott a szolgálatok bedarálására? Avagy éppenséggel volt 

valós alapja? 

Az mindenesetre meghökkentő volt, ami alig e botrány kipattanása után történt. Lejárt az 

angol titkosszolgálatok budapesti összekötőjének megbízatása, s a hölgy búcsú-koktélt tartott. 

Amelyen Komjáthy László, az Információs hivatal főigazgató-helyettese kortyolgatott a finom 

skót whiskyből a kelleténél többet. Ráadásul a fogadás után még beültek sörözni is, s aközben 

locsogni kezdett: – Nekünk, az IH-ban aztán nem kell tartani leváltásoktól, bebetonoztuk 

magunkat! Olyan dossziéink van Kövér Lászlóról és más Fideszes politikusokról, családjuk 

vagyoni ügyeiről, hogy azok bebiztosítják az IH vezetőit. Legfeljebb a kormányt nem! Ami 

nálunk megvan, abba alkalmasint belebukik a kormány!  

Az angol sörözőpartner persze tüstént jelentette az értesülést főnökasszonyának, az összekötő 

hölgyet pedig nem hagyta nyugodni a hallott hír. Úgy vélte, a kormány esetleges bukása 

mégiscsak fontos esemény, ezért már másnap fölhívta az IH nemzetközi kapcsolatok osztályának 

vezetőjét: – Igaz-e, amit Mr. Komjáthy tegnap mondott? Mert ha igen, arról tájékoztatnom kell 

kormányomat. – Az osztályvezető halálra váltan hebegett: 

– Tessék várni, kapcsolom az illetékes vezetőt! – és fölnyomta a vonalat a főigazgatóhoz. Aki 

szintén úgy meglepődött, hogy zavarában, ahelyett, hogy kereken letagadta volna a dolgot, 

valami olyasmit makogott: 

– Mi természetesen nem dolgozunk a miniszterelnökre, de hát az csak természetes, hogy 

vannak olyan dossziéink, amelyekben szerepel ő is, vezetőtársai is. 

Ezt követte Kövér László miniszter említett együgyű parancsa: az összes szolgálatnál és 

fedőcégnél mindenki írásban köteles nyilatkozni: végzett-e adatgyűjtést politikusokról és azok 

családtagjairól. Arról nem szól a fáma, ki gondolta komolyan, hogy majd néhányan azzal 

jelentkeznek: – Hogyne kérem szépen, én gyakran szoktam kémkedni ön ellen, szerdánként pedig 

összeesküvést szoktam szőni az önök kormányának megbuktatására. Bár persze az sem 

elképzelhetetlen, hogy Kövér mégis jól gondolkodott: ha néhányan nála akarják biztosítani az 

életüket, miért ne adnák át neki, a törvényesen kinevezett miniszternek mindazokat az iratokat, 

amelyek bizonyítják az előző kormány szabályszegéseit? Csakhogy akkor láthattuk volna öles 

betűkkel a sajtóban: íme, a megfigyelési ügy bizonyítékai! Csak tessék, csak tessék: itt vannak a 
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Horn-kormány törvénytelen titkosszolgálati akcióinak okmányai! Ilyenek azonban nem jelentek 

meg. 

A pitonos Kosztolányi Dénes nem nyugodott az után sem, hogy ország-világ előtt komplett 

idiótát csinált magából, évekkel később is szerette volna védeni a mundért, így tromfolva: – Ha 

folytattuk volna a vizsgálódást, szétfutott volna a titkosszolgálat, márpedig ez nemzetbiztonsági 

szempontból rendkívül káros lett volna… Összezárt a titkosszolgálati rendszer, ezért nem tudtunk 

többet bizonyítani. – Azzal az aprósággal viszont már nem fecsérelte az idejét a pitonos úr, hogy 

minderre bizonyítékokat is szolgáltasson.  

 

Kövér miniszter viszont kisvártatva személyesen szolgáltatott bizonyítékot arra, hogy ő bizony 

végeztet törvénytelenségeket. A megfigyelési ügy durrogása közepette a Juszt László (ellenzéki 

újságíró, laptulajdonos, főszerkesztő és TV-személyiség) lakásán tartott házkutatás után, 

bizonyítandó, hogy Juszt Keleti Györgytől kapott államtitkokat tartalmazó anyagokat, így 

nyilatkozott a Blikknek: – Keleti és Juszt olyan jóban vannak, hogy Keleti még a házkutatás ideje 

alatt is hívta telefonon Jusztot. 

Juszt azon nyomban válaszolt a lapban: – Az igaz, hogy hívott engem Keleti úr, de ezt honnan 

tudja a miniszter úr? Csak nem hallgattatta le valamelyikünket? Mert ha egy újságírót hallgattat 

le, az sem szép dolog, de még csúnyább, ha egy ellenzéki képviselőt, aki ráadásul a 

nemzetbiztonsági bizottság vezetője! 

Másnap Kövér miniszter szóvivője útján tudatta: – A miniszter úr a házkutatási 

jegyzőkönyvből értesült a telefon-hívásról. – Juszt erre csupán meglobogtatta a házkutatási 

jegyzőkönyvet, amelyből ugyanis neki is kellett kapnia egy példányt: bizony nem szerepelt abban 

semmiféle telefon-hívás.  

 

 

*     *     * 

 

 

Megfigyelési ügy egyébiránt valóban zajlott, csakhogy nem a Horn-, hanem az Orbán-kormány 

idején: közpénzen, titkosszolgálati eszköz használatával tényleg folyt törvénytelen megfigyelés. 

Mégpedig a Szociális és Egészségügyi Minisztériumban. 
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Történt pedig, hogy 2001. március 11-én, vasárnap a minisztériumi székház üzemeltetését 

végző cég vezetője két idegennel lépett be a házba. Elektromos mérőműszereket és körülbelül 20 

méter szigetelt vezetéket vittek be, majd egyikük visszament az autójához, és hozott még 10 

méternyi kábelt. A minisztérium hatodik emeletén, az egyik főosztályvezető-helyettesi szoba és 

az államtitkári iroda előtt látták őket az épületben járőröző biztonsági szolgálatosok, valamint a 

műszaki karbantartó munkás. 

Másnap, hétfőn ezt jelentették Szolóczky Józsefnek, a honvédelmi és nemzetbiztonsági 

törvény minisztériumi feladatait ellátó Szolgálati Ügyek Osztálya vezetőjének. Ő pedig 

tájékoztatta erről felettesét, dr. Molnár Ilona közigazgatási államtitkárt, valamint az NBH-t. Az 

államtitkár asszony közölte vele: igen, tud róla, ez az ő akciója, a minisztériumban előfordult 

sorozatos lopások miatt ő rendelte el rejtett kamera fölszerelését. Szolóczky javasolta: kérjenek 

szakszolgálati ellenőrzést, a minisztérium „kiemelt információbirtokos helyein”, mert nem lehet 

tudni, mi minden történhetett külső magáncég bevonásával, például valóban csak egy kamera 

működik-e. Erre nem kapott érdemi választ.  

Viszont pár hét múlva megszüntették az osztályát, feladatait beolvasztották a Humánpolitikai 

Főosztályba, őt lefokozták. Négy hónapba tellett, míg az NBH elvégezte a technikai ellenőrzést. 

Megtalálták a főosztályvezető-helyettesi szobában a rejtett kamera nyomait, valamint az ahhoz 

szükséges 2 méternyi vezeték helyét, azzal viszont nem voltak hajlandók foglalkozni, vajon hová 

szerelték be a további 28 méter kábelt. Közben a kamera képei alapján elkapták a házi tolvajt, 

halkan megegyeztek vele: ha elmegy, nem jelentik föl, ez meg is történt.  

Szolóczky ennek ellenére vizsgálatot követelt. Leírta: itt súlyos törvénytelenségek történtek. 

Ilyen eszköz bevetésére sem a minisztérium, sem a székház üzemeltetője nem jogosult; hiába 

egyezett bele a főosztályvezető-helyettes a kamera elrejtésébe, a felvételeken más személyek, 

valamint titkos iratok képei is szerepelhetnek. Nincs nyoma a többi fölhasznált vezetéknek, tehát 

az óta sem derült ki, valójában ki mit hová helyezett még el; a kazetták és a fölvett információk 

visszatartása, több hónapig az államtitkárnál tartása szintén törvénysértés. Vagyis engedély 

nélküli megfigyelés zajlott, titkosszolgálati eszköz használatával, közpénzen.  

Szolóczky akadékoskodása nem maradt megválaszolatlan. Az államtitkár asszony fegyelmit 

indíttatott ellene, amelynek során hivatalvesztésre ítélték, magyarán kirúgták. A döntést a 

munkaügyi bíróság első-, majd másodfokon jóváhagyta. Szolóczky írt levelet az Orbán-, majd a 
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Medgyessy-kormány szinte minden tagjának, tett följelentést mindenütt, ahol lehet – semmit nem 

ért el.  

 

 

*     *     * 

 

 

’98 és 2002 között a Fidesz-vezetés a szolgálatokat a lehető legszorosabb ellenőrzése alá 

helyezte. Volt saját tapasztalatuk bőven arról, miként és mi mindenre használhatja az ellenzék a 

szolgálatokat, ők úgy döntöttek: ennek a leghalványabb lehetőségét is kiiktatják. Ugyanakkor azt 

is tudták, mi mindenre használhatja a hatalmon lévő kormány a szolgálatokat, azt pedig az utolsó 

morzsáig kiaknázták.  

Ám e közben a szolgálatoknál évek vagy évtizedek óta ott szolgált soktucatnyi embert 

megaláztak, vérig sértettek. Kirugdaltak jó néhányat alaptalan vádakkal; félretoltak, lesöpörtek 

olyanokat, aki életük nagy részét ezen a pályán töltötték.  

 

A 2002-es választások előtt csak a hírszerzéstől ismét vagy ötven embert rugdaltak ki; kit 

nyugdíjaztak, kit rendelkezési állományba helyeztek, kit ilyen-olyan parkoló-pályára állítottak – 

módfelett aggódtak a főnökök, hogy a mindennek ellenére még „bent maradt”  baloldali, liberális 

érzelműek „zavart keltenek”, ne adj isten bármilyen szolgálatokat tesznek az MSZP-nek. Pető 

Tibor akkori főigazgató annyira reménykedett a jobboldali kormány megmaradásában, hogy a 

maga részéről mindent el is követett, hogy ezt segítse. Listát készítettek azokról, akik 

visszajöhetnek, ha véletlenül győznek a szocialisták – és azok ellen beindították a nagyfúrót. 

Az MSZP-SZDSZ győzelmekor ezek az emberek azt hitték, most majd a vezetés jóváteszi 

sérelmeiket. Igazságot szolgáltat a meghurcoltaknak, a kirúgottaknak; visszahelyezi azokat, akik 

szakmai munkájuk alapján megérdemelték volna, hiszen a Fidesz egyértelműen politikai okokból 

mozdította el őket –, ha nem is régi posztjára, de értelmes munkára; akiket igazságtalanul 

kiszorítottak, azoknak ismét feladatot ad. Keservesen csalódtak. Az MSZP vezetői nem törődnek 

velük, az SZDSZ pedig, ha akarna, akkor sem segíthetne: nincs abban a helyzetben. Néhányan 

próbáltak közvetíteni, szaladtak fűhöz-fához, ám azt tapasztalták: nincs értelme, nincs haszna az 

erőlködésnek, leperegnek az érveik – föladták. 
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Nyesegetni kellett volna a Nyírfát, nem kivágni! 

 
 
 
 
A politika és egyik szolgálólánya, a titkosszolgálat viszonyában Gábor újra és újra a 

bonyodalmakat látta. Úgy vélte hát: ha tiszta képet akar erről furcsa viszonyról, alaposan meg 

kell ismernie a Nyírfa-ügyet, mint e téren a rendszerváltozás óta talán a legnagyobb botrányt. 

Amelyben valószínűleg – mint cseppben a tenger – ott rejlik a titkosszolgálatok mai 

működésének megannyi kulcs-eleme. Beleértve annak alapelvét is: semmi sem úgy van. 

Valamint annak aktuális magyar változatát: semmire sincs bizonyíték, mindenki mondhat hát, 

amit akar. 

Végigolvasta az erről megjelent összes hírt, tudósítást, publicisztikát, elemzést – és egyáltalán 

nem értette a történteket. Kosarat kapott vagy hat érintettől, ezek nem óhajtottak szóba állni vele, 

s hosszadalmas magyarázatokba fogtak, miért nem. Persze egyikük sem arra hivatkozott, mi 

minden minősül máig államtitoknak, ellenben hosszan sorolták különböző személyes sérelmeiket. 

Kért kutatási engedélyt a Legfelsőbb Bíróságon, hogy a Földiék ellen folyt per anyagaiba 

„betekinthessen”, udvariasan közölték: részükről semmi akadálya, ha az Információs Hivatal is és 

a katonai ügyészség is támogatja – erre hát rálegyintett. Viszont beszélt vagy tíz olyan emberrel, 

akinek valamilyen módon volt köze az eseményekhez – és csupán az ellentmondások kerültek 

elő, mindössze az derült ki: mindenki saját elfogultságait védi, mellébeszél, hazudik, vagy 

legalábbis torzít, miközben tagadja az összes, az övétől eltérő értelmezés létjogosultságát. Arra 

jutott hát magával: először megkísérli sorba szedni a történteket, úgy, hogy ő maga még ne 

legyen elfogult egyik értelmezéssel szemben sem, hogy amennyire kitelik tőle, elfogulatlanul – 

de az ellentmondásokat észrevéve, érzékelve és érzékeltetve – tényleg csupán krónikásként járjon 

el.  

Megtette – és az eredménnyel rém elégedetlen lett: sehogy se stimmelt a történet, nem állt 

össze egységes egésszé. Hol itt feslett föl, hol ott esett darabkáira, minduntalan akadt néhány 

elem, ami kilógott. Visszament többekhez, keresett újabb és újabb beszélgetőtársakat, és ahogy 

Gábor egyre többször próbált megszabadulni attól a tévképzettől, hogy a sajtóban megjelent hírek 

és tudósítások mind igazak, úgy kezdett lassan gömbölyödni a történet. Megszerzett különböző 

okmányokat, ezektől hatalmas öröm és önelégültség fogta el: – Lám, milyen ügyes vagyok, olyan 
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anyagokat szerkeszthetek be a könyvembe, amelyek még soha nem jelentek meg! – és csúnyán 

pórul járt. Kiderült: azok részben hamis, pontosabban hamisított anyagok. És itt hirtelen átfordult 

minden: abban az ügyben, amelyben keringenek hamisított dokumentumok – kézenfekvően még 

rengeteg minden hamis! Eljutott másokhoz, akik pedig ugyanazokról az eseményekről és 

tényekről gyökeresen mást állítottak, és cáfolták az összes, addig megszólalót. És viszont. 

Mindenki csak mondta-mondta a magáét, de az egymásnak homlokegyenest ellentmondó 

értelmezések egyike mellé sem kerültek bizonyítékok. 

A főszereplők közül azonban talált két illetékest, aki névvel is vállalta mondandóját: Földi 

Lászlót, a Nyírfa-akció vezetőjét, akkori IH műveleti igazgatót, valamint Nikolits Istvánt, a 

Nyírfa-botrány idejének titkosszolgálati miniszterét. Egyikük sem volt hajlandó semmilyen 

dokumentumot, írásos anyagot átadni az újságírónak, viszont mindenről kifejtették saját 

véleményüket, illetve értelmezésüket.  

Gábor egyetlen módon próbálhatta volna kideríteni az igazat, rendet vágni az egymásnak 

szögesen ellentmondó vélemények, interpretációk és tényállítások között: ha kézbe veszi 

valamennyi eredeti okmányt, végigolvassa az összes Nyírfa-jelentést, per-iratot, és azok alapján 

írja meg: ez hazudik, az félrevezet, emez igazat mond. Ezek az iratok viszont ma is mind 

titkosak. Nem tudni, hogy az eredeti Nyírfa-akció külpolitikailag kényes volta, vagy a ma is 

kellemetlen belpolitikai mozzanatai miatt, de titkosak maradtak a Földiék elleni per iratai is és a 

Nyírfa-akció anyagai is. Viszont a nyilvánosságra került iratok jó részéről kiderült, hogy nem 

vagy nem teljesen valósak. Így Gábor végül úgy érezte, nem dönthet másképp: tényleg csak 

krónikás lesz, csupán egymás mellé helyezi az össze nem férő állításokat. Végtére is az olvasó 

örök joga eldönteni, kinek hisz és kinek nem.  

 

 

*     *     * 

 

 

A Nyírfa- akciót, mint feladatot a Kelet-Európa Osztály vezetője, majd műveleti igazgató Földi 

László és Balogh János találta, dolgozta ki ’93-ban – tehát az Antall-kormány idején! –, Kocsis 

Kálmán és Láng Péter folyamatos részvételével.  
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Persze már arról is két ellentéte álláspont létezik: mi volt a Nyírfa-akció eredeti célja. Az első 

vélemény nem igényel kommentárt, oly egyszerű: Boross a politikai ellenfelekről akart 

kompromittáló adatokat gyűjtetni a hírszerzéssel. 

A második álláspont – persze szintén bizonyítékok híján – részletes ismertetést kíván: e 

szerint az adatgyűjtés azzal a céllal indult volna, hogy hírszerző pozíciókat építsenek ki 

elsősorban Oroszország, másodsorban Románia és Szlovákia felé.  

Fő politikai háttere az volt, hogy minden aggódás és félelem alapos: mi a fene történik a csak 

’91 végén megszűnt Szovjetunió romjain küszködő Független Államok Közösségében, 

Oroszországban, Ukrajnában, mi várható a ’89 decemberi forradalom után egyre kaotikusabb 

Romániában, valamint az önállósuló Szlovákiában. Azokban az országokban, amelyek már nem 

szövetségeseink – az oroszok hosszú távon se lesznek azok –, és amelyekben jelentős létszámú 

magyarság él.  

A fő kérdés persze Oroszország volt. A beton-kemény KGB-főnökből reformer főtitkárrá lett 

Andropov halála után aztán jött Gorbacsov. Vele pedig egyfelől a glasznoszty és a peresztrojka, 

másfelől azonban a Szovjetunió és védelmi táborának szétesése, Oroszországnak a KGB és a KB 

kezéből a maffia markába kerülése, az alkoholtilalommal a bűnözők megerősítése, a 

fegyverkezés visszafogásával a tábornokok fölmérgesítése, az állami vagyon, és abban például a 

fegyverek, atombomba-eszközök széthordása pillanatok alatt, a teljes dezorganizálódás.  

Az orosz, ukrán maffiák a világ legkegyetlenebb szervezetei közül valók. Gátlástalanok, 

kíméletlenek, nem bíbelődnek fedőeszközökkel és módszerekkel: akivel bajuk van, azt azonnal 

megsemmisítik. Amíg „rendes” terror volt a Szovjetunióban, addig érvényesült a „párhuzamos 

diktatúrát nem tűrünk!” elv, s az állam visszafogta a maffiát. Gorbacsov enyhített a diktatúrán, s 

ez felszabadította a maffiákat is, amelyekhez − mint rendkívül profitábilis, valamint egyúttal más 

„problémákat” is módfelett hatékonyan elintéző szervekhez − persze tüstént csatlakoztak 

büntetés-végrehajtási parancsnokok, belső elhárítási tisztek, kémek és hírszerzők, valamint 

bankárok, privatizátorok és politikusok, mindazok, akiknek voltak ismereteik és kapcsolataik. 

Akik részesedni akartak a sokféle üzletből, valamint valódi hatalmat akartak maguknak − 

amelynek tekintélyes része egyre inkább nem a KB folyosóin vagy pláne a duma padsoraiban 

volt elérhető, hanem a zárt klubok rogyásig rakott fehér asztalai mellett és prostituáltakkal bélelt 

szaunái mélyén zajló üzleti tárgyalásokon, valamint a nyílt utcán, a Mercedesek közötti 

golyózáporokban.  
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Az üzlet pedig szépen bővült. A privatizáció hihetetlen mértékű lopás-sorozata megteremtette 

a hatalmas vagyonokat, amelyeket be kellett fektetni. Részint a hagyományos maffia-iparágakba, 

a prostitúcióba, a cigaretta-, ember- és kábítószer-kereskedelembe, az éjszakai életbe, részint a 

hirtelen fölszabaduló és még nagyobb hasznot ígérő fegyver-kereskedelembe, beleértve a 

biológiai, atom-, és bármilyen más fegyvereket. Megindult a vörös higany, az atom-alapanyagok, 

-adalékok és -fűtőeszközök, az erőművi berendezések és hasonló áruk piaca is, ami igazi veszélyt 

hozhatott Magyarországra és egyszersmind az egész világra.  

Amikor például a Côte d’ Azurön megjelentek az oroszok, és nem egy-két házat vásároltak, 

hanem azt mondták: – Ezt a négy utcát megvesszük! – akkor a francia hírszerzés és kémelhárítás 

is hideglelést kapott, mivel jól tudták, a maffia hátán sok, egészen másfajta, így hírszerzői érdek 

és ténykedés is érkezik oda.  

   

Nos, ezek az orosz és ukrán maffiák egyre inkább megtelepedtek Magyarországon, a kellemesebb 

életkörülmények, az övékhez képest fantasztikus közbiztonság, szabadabb vásárlás, gazdagabb, 

zsarolható éjszakai élet, csinos lányok, és még egy vonzerő hatására. Ez pedig a működő 

bankrendszer volt. Otthon, ha megérkezett partnerüktől az átutalás, hanyatt-homlok rohantak a 

bankba, bőröndökbe pakolták a pénzüket, és készpénzben fizettek mindent, hiszen sosem 

tudhatták, az a bank másnap még létezik-e, fizet-e, vagy lelőtt elnökét követve eltűnik a 

süllyesztőben. Magyarországon viszont normálisan funkcionáló bankok várták őket, és jutalékot 

termelő betétjeik, átutalásaik nagyságrendjét látva kedvezményekkel, kártyákkal, hitelekkel 

csábították őket. Úgyhogy hamar belátták: jobban járnak, ha áthelyezik többek között ide a 

székhelyüket, és innen irányítják egész hálózatukat.  

Első lépcsőben természetesen a hozzájuk közeli szabolcsi, nyírségi területeken kezdték 

kipuhatolni, mit lehet kezdeni magyar területen, hogy aztán céljaik szerint onnan vehessék 

birtokba a budapesti maffia-, éjszakai élet-, üzleti, végül politikai elitet.  

Az ukrán-magyar határon hozták át illegális, eladásra szánt portékáikat, s innen már sokkal 

könnyebb volt teríteni bárhová Európába, Amerikába, a Közel-Keletre. Ám nemcsak onnan ide 

jött az illegális portéka – innen oda is ment mindenféle, bűncselekményből származó áru, a lopott 

autók garmadája gurult át hamis papírokkal, vagy éppen iratok nélkül. Mint ahogy közlekedett itt 

többszörösen tiltott termék is: bejött vámolás nélkül az üzemanyag, és innen egyenesen a volt 

Jugoszlávia blokád alatt álló országaiba vándorolt. E határ ukrán oldalán pedig a technikai zárat 
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már fölszámolták, a határőröknek pedig hol adtak fizetést, hol nem, jószerivel az élelmezésüket 

sem szavatolhatták hatóságaik, hogy normális munkát várhassanak tőlük. Viszont egyáltalán nem 

ellenőrizték őket, vagyis teljesen szabadjára engedték körükben a korrupciót, baksis fejében hát 

ömlött át a határon az illegális áru.  

Arra a Magyarországra, amely éppen fölvételét kérte a NATO-ba és az Európai Unióba, amely 

tehát fölmérhette, hogy előbb-utóbb a schengeni határokkal szó szerint egész Európa keleti 

végvára lesz. A helyzet nyilvánvalóan tarthatatlanná vált. A határőrséget Nyugatról is, itthon is 

egyre többet szutyongatták: vessen véget ennek az áldatlan állapotnak.  

Próbálkoztak is a határőrök mindennel, önmagukat felülmúlva még addig is eljutottak, hogy 

ők beépültek odaát, a túloldalon, és lehallgattak mindent és mindenkit, akit értek. Igen ám, de 

rengeteg „meleg” adat jött be, itteni kapcsolatokról, ám nem csak üzletiekről, de politikaiakról is. 

Halálra rémültek, nem volt gyakorlatuk ilyesmiben, nem is tudták, mitévők legyenek. Házalni 

kezdtek az információkkal: ki száll be, ki segít nekik ebben, mert ők egyedül ezt nem merik 

továbbvinni. Ott porosodott egy-két íróasztal valamelyik alsó fiókjában a tervezet: föl kéne már 

állítani egy bűnügyi hírszerző szolgálatot, amely a normál bűnüldözés számára működtet 

hírszerzői módszereket, ügynököket, és beszervez, beépül. Valamint meg kéne teremteni végre a 

koordinációt, a titkosszolgálatok, a rendőrség, az ügyészség, a határőrség összehangolt irányítását 

– de ezt nem vették elő. Mellesleg az óta sem.  

A határőrök eredetileg csak azzal fordultak a hírszerzéshez, hogy technikát kértek a 

lehallgatásaikhoz. Ezt – a dekonspiráció veszélye miatt – Kocsisék kerek-perec megtagadták: 

olyan itthon átalakított eszközeik voltak, amiket kizárólag külföldön használtak, itthoni 

bevetésükről szó sem lehetett.  

Így találták ki ’93-ban a hírszerzés, az Információs Hivatal bekapcsolását. Boross Péter eleinte 

ellenezte az akciót, túlságosan veszélyesnek találta. Azt viszont beismerte: e téren az NBH-ban 

nem szabad megbízni, egyrészt, mert a helyi embereik túl könnyen belekeveredhettek a határ-

menti csencselésekbe, másrészt onnan sokkal könnyebben kerülhetnek ki hírek erről a módfelett 

kényes teendőről. Földi viszont fölvetette: folyik nálunk a Nyírfa-akció, orosz irányba is, 

hírszerzői pozíciók kiépítésére, mi lenne, ha a két feladatot összekapcsolnánk? Nagyon az elején 

tart még ugyan, de már jönnek be információk, a határvédelemmel kapcsolatban is, a zöldhatár 

lyukas pontjairól, összefonódásokról, korrupciókról, oroszok, ukránok üzleteléseiről, itteni 

klubjairól, kuplerájairól, kiépülő magyar kapcsolatairól. Közösen úgy döntöttek és ehhez végül 
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megkapták Boross jóváhagyását is: ők alkalmasak az ilyen feladatok elvégzésére, nekifognak hát, 

a Nyírfa-akciót a határőrséggel szoros együttműködésben viszik tovább. 

Elsősorban nem is azzal, hogy a hírszerzés feltétlenül okosabb vagy ügyesebb lesz a 

maffiákkal szemben, hanem azzal: itt bizony múlhatatlan szükség van politikai információk 

megszerzésére is. Az oroszok egyértelműen kijelentették: nem értenek egyet Magyarország 

NATO-tagságával. Ez a hírszerzés nyelvén azt jelentette: Oroszország abban érdekelt, hogy itt 

minél lassúbb és nehézkesebb legyen a konszolidáció, és azt követően a Nyugathoz csatlakozás, 

vagyis mostantól a KGB ellenséges országként kezel minket, és e szerint is jár el velünk. A 

szovjet csapatok kivonása nyilvánvalóan nem azt jelentette, hogy föladják itteni hírszerzői 

pozícióikat is, azt viszont igen, hogy igyekeznek azok mellé újakat is kiépíteni. Sokasodtak is a 

jelek: óriási mértékben aktivizálódtak Magyarországon. A szlovák és román vonalon pedig 

szaporodtak az ott élő magyarokkal szembeni lépések  

 

Kapóra jött hát a határőrség megkeresése, s kidolgozták a tervet: haladjunk tovább a bűnözési 

ügyekben, és fokozatosan építkezve majd vigyük át más területekre is a kiépülő kapcsolatainkat, 

megszerzett értesüléseinket. Az értelmes hírszerzői logika mindig hosszútávon gondolkodik: új 

helyen ügynököket beszervezni, hálózatot kiépíteni, beépülni, információ-forrásokat szerezni 

rendszerint öt-tíz év munka. Aki ebben nem türelmes, és kapkod, az hamar fejre áll.  

Megegyeztek tehát, hogy a maffiákkal kezdik. Legelőbb azt mondták: sajnos reménytelen, ami 

pedig a legjobb lenne, ezt a gombolyagot előröl hátrafelé felgöngyölíteni, beépülni Moszkvában, 

Kijevben, és onnan látni rá a fő magyarországi hídfőállásra, Szabolcsban. Belátták azonban, 

hátulról előre kell haladni: minél mélyebben beépülni a Nyírségben, az ottani maffiákba, éjszakai 

életbe, üzleti világba, és végül onnan közlekedni az orosz-ukrán háttér-vonalon. Kitűnően 

egybevágott ez az eredeti Nyírfa-elgondolással, hiszen ez a térség három határral szomszédos: 

Ukrajna, Szlovákia, Románia.  

Voltaképpen két egyszerű módszertani kérdésről volt szó.  

Az első: a hírszerzés mindig szeret összekapcsolódni másfajta tevékenységgel, azt 

fedőfoglalatosságként használva: úgy tenni szert hírszerzési értesülésekre, hogy látszólag valami 

egészen mással bíbelődnek.  

A másik: a hírszerzésnél mindenütt a világon ismert és bevett technika: hazai bázisról indulni, 

vagyis külföldi információkhoz oly módon hozzájutni, hogy otthonról kezdik fölgöngyölíteni a 
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szálakat. Ezt alkalmazták Földiék is. Akkor vált módszertaniból tartalmivá ez a gyakorlat, amikor 

kipattant az ügy, és vádponttá vált az is: a hírszerzés szerve, az Információs Hivatal belföldön 

dolgozott, ami pedig nem annak, hanem az NBH-nak a feladata és hatásköre.  

Ez viszont vitathatatlanul igaz: a hírszerzés mindenütt a világon alapvetően külföldre irányuló 

tevékenység. Hány hollywoodi filmben hallottuk a hatalmas ordibálásokat FBI-ügynökök 

szájából, amikor a CIA otthon nyomozott! 

Próbálkoztak később mással is: „ha nem lehet a határon megfogni a palikat, vásároljunk tőlük 

mi, azaz buktassuk le őket, amikor már árulják a törvénytelen portékáikat!” – Lófrálni kezdett 

Pesten és a Nyírségben egy általuk megbízott fickó, látszólag svájci üzletember, szertesuttogva, 

hogy nagy tételben venne atom-eszközöket. Talált is kapcsolatokat, de nem elég magasakat. 

Másképp kellett tovább haladni. 

Igen ám, de nem olyan feladat volt ez, mintha Ausztriára, Franciaországra vagy mondjuk, az 

USA-ra kellett volna dolgozni, aminek ugyanis évtizedes magyar hírszerzési hagyománya volt. 

Keletre, főként Ukrajnára, Oroszországra 1948 óta nem munkálkodott, tehát ilyen értelemben 

nem mozgott otthonosan a Cég, a ’90-es változások e téren csak nagyon lassan indítottak el 

fordulatot. A föltérképezés, hálózat-építés, ügynökök beszervezése, különféle kapcsolatok 

fölvétele, az összeköttetési csatornák kialakítása – mind-mind olyan teendő, amely sok évet 

igényel, apró lépések sorozatán át valósul meg. Nos, ennek a folyamatnak Oroszországban, 

Ukrajnában ekkor még meglehetősen az elején tartottak. Következésképpen nem lehetett 

kipróbált hálózatuk, ügynökeik olyanok voltak, amilyeneket ennyi idő alatt találhattak. Sajátos 

nehezítő tényezője volt az orosz, ukrán vonalra működésnek, hogy olyan közegben kellett 

dolgozni, ahol az elhárítók ugyanazokba az iskolákba jártak, mint az itteni hírszerzők, 

ugyanazokat az eszközöket, módszereket tanulták meg az IMO-n, vagy a Balassijában működő 

továbbképzéseken. Mi több, reális veszély volt minden ilyen irányú akciónál, hogy bárki 

belebotolhat egykori évfolyamtársába, akár éppen tanulópárjába, akivel annak idején együtt élték 

végig nemcsak az elméleti órákat, de a terep-gyakorlatokat is. 

Mindazonáltal sikerrel megindultak, s kezdtek jönni az első diadalok. Olyannyira, hogy 

igazoltnak látták a kezdeti tervet: önmagában az ukrán-orosz vonal kevés, de ugyanezzel a 

módszerrel lehet majd továbbmenni Románia, Szlovákia felé is, ott pedig voltak már 

tapasztalataik, többé-kevésbé kitaposott útjaik, ügynökeik – és az aktív román elhárítók között 

csak elvétve akadhatott, aki régen, maximum a hatvanas években, KGB-tanfolyamot végzett. 
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Közben bekövetkezett a kormány-váltás. Horn Gyula, az új miniszterelnök rögtön keményen 

nyitott. Az összes úgynevezett rendvédelmi szervvel közölte: – Ez így nem megy tovább, 

keményen lépni kell a maffiák és hasonlók ellen! Fejek fognak hullani, ha néhányan elegánsan 

kihúzzák magukat e feladat alól, ha nem lesz rend! – Kocsis Kálmán úgy érkezett vissza erről az 

értekezletről, hogy számára egyértelmű volt: a hírszerzésre is célzott a miniszterelnök. Műveleti 

igazgatója, Földi László viszont biztatta:  

– Semmi gond, itt van nekünk a Nyírfa-akció, azt könnyedén kiterjeszthetjük erre a vonalra. 

Már az eddig bejött anyagokból is megírhatjuk a jelentéseinket a társszerveknek, s a 

nagyfőnököknek is – ebben maradtak.  

És küldtek is számos információt mindenhová – persze nem Nyírfa néven, hiszen az csupán 

belső fedőnév volt.  

Majd Horn személyes utasítására Katona Béla, a szolgálatok új – még csak felügyelő,  nem 

irányító! – minisztere kihirdette: tarthatatlan a helyzet az ukrán-magyar határon, konkrét tetteket 

várnak. Földiék ezt teljes joggal eddigi munkájuk megerősítésének és folytatására biztatásnak 

vették, rákapcsoltak.  

Katona Bélának beszámoltak az eddig végzett tevékenységükről és az éppen zajló ügyeikről. 

Ő jóváhagyta a terveket is, és azt javasolta: – Ha nem tudjuk megfogni a főkolomposokat, 

legalább addig zaklassuk őket, amíg megunják, s elmennek máshová. Az adatokat pedig gyűjtsük 

tovább!  

Eszerint jártak el. S amire aztán a következő, közel három évben jutottak, arra a profi 

titkosszolgálatosok zöme mind a mai napig azt mondja: használni kellett volna, nem fölvágni. 

Állítják: több beépülésük sikerült, ’96-ban már közel álltak ahhoz, hogy egészen a csúcsig 

eljussanak, számos értesülést szereztek az orosz, ukrán maffiák működéséről, terveiről, akcióiról 

és kapcsolatairól. Sokan úgy vélik, ha a Nyírfa-ügyben keletkezett adatokat és információkat a 

politika szintjén okos profik veszik kézbe, azok előbb-utóbb célt értek volna: ha lebuktatni nem is 

feltétlenül, de az országból kiszorítani sikerült volna az onnan érkező bűnözők jelentős részét. 

 

Nikolits viszont ma határozottan kijelenti:  

– Ebből egy szó sem igaz, ez hadova, aminek a Nyírfa-dossziékban semmi nyoma. Se kinti 

beszervezéseknek, se ukrán vagy orosz érdemi információknak. A jelentésekben kizárólag 
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belföldi adatok szerepeltek. Igaz, kétségkívül olyanok, amelyekkel – ha éppen úgy döntenek – 

alkalmasint megkaparinthatták volna a magyar, főként helyi politikai élet egy része fölötti 

uralmat. Fontos folyamatokat más irányba vezérelhettek volna, a parlamentből és több pártból, a 

helyi önkormányzatok, ilyen-olyan állami szervek, nagy cégek vezetéséből jó csomó embert 

szabad belátásuk szerint vagy eltávolíthattak, vagy zsarolással hatalmukba keríthettek volna. 

Főként azokat, akik a bűnözőket segítették, de nem csak. Jól hangzik ez a védekezés, csak éppen 

bizonyítani kéne, hogy igaz! Állítom ugyanis: nem igaz. 

És Nikolitsnak megint igaza van – a maga szemszögéből, annak alapján, amit ő látott. Mivel 

nem mutatták meg neki a kapcsolati dossziékat, a (beszervezési) B-dossziékat, és nem számoltak 

be neki mindarról, ami mindig csak szóban hangzott el, de belső konspiráció okán nem íródott le. 

Titkolóztak előtte – ami persze voltaképpen megengedhetetlen -, így nem tudhatott a Nyírfa-

akció semmilyen tényéről. Sem arról, ha a vizsgálódás valóban orosz-ukrán földerítésre irányult, 

de keletkeztek belpolitikailag fontos szálai is, sem arról – utóbbi legalább érthető –, ha viszont 

azért folyt az akció, hogy pártjának vezetőiről gyűljenek adatok. 

 

 

*     *     * 

 

 

Baja Ferenc, a zsurki vodkagyár támogatása dolgában a Nyírfa-ügy egyik legtöbbet emlegetett 

„alanya” máig úgy véli: az egész történetbe úgy került, mint Pilátus a krédóba. Lázadozó 

egyetemistaként és fiatal értelmiségiként olykor már belebotlott a szabolcsi III/III-asokba, Bari 

Károllyal, Bódy Gáborral együtt róla is készültek jelentések, Nyíregyházán, megyei művelődési 

osztályvezetőként hívogatták a belső elhárítás emberei, legyen állandó titkos megbízottjuk, de 

nem vállalta. A reform-köri mozgalomban aztán nemcsak foglalkozott az államszervezeti 

átalakításokon belül a szolgálatok szerepével, de egyúttal észlelte, hogy közéjük is beépültek, 

jelentgetnek belső vitáikról. Az Antall-kormány alatt, MSZP-alelnökké választása után néha 

mondogatták neki: − Vigyázz, mit mondasz, jelentéseket kell rólad írni Borossnak! −, ő azonban 

megvonta a vállát: − Írjatok, na és!  

’94-ben, az MSZP és az SZDSZ kormányalakítási koalíciós tárgyalásain a két párt erősen 

birkózott a belügyi és a titkosszolgálati vonalért, s Csintalan Sándor, majd Hack Péter kiesése 
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után fölvetődött: legyen Baja a titkosszolgálatokat felügyelő miniszter – vagy három hétig úgy 

tűnt, ő lesz a befutó, már kezdett csapatot toborozni. A koalíciós tárgyalások során keményen 

képviselte, hogy az ügynökiratok ne kerüljenek az SZDSZ-hez, valamint, hogy a belügy a 

szocialistáké legyen, vagy ha mégis elviszi az SZDSZ, akkor legalább a titkosszolgálatoknak 

legyen MSZP-s minisztere, és akkor ezek keresztbe ellenőrizzék egymást. Aggályát később 

beigazolódni látta: az egyetlen eset, amikor Horn kormányülésen feszült, fölemelt hangon beszélt 

Kunczéval, a miatt történt, hogy a BM-ből az ügynök-papírokat Horn tudta nélkül vitték át a 

Történeti Hivatalba.  

Végül környezetvédelmi miniszter lett, a titkosszolgálatok fölé Horn kitalálta Katona Bélát. 

Aki pár nap múlva szólt is Bajának: − Tudod, hogy a kormánytagok közül egyedül rólad van 

dosszié? Az Antall-kormány alatt KT-ztek (a KT azt jelenti, környezettanulmányt készítettek). 

− Engem? Mi a búbánatnak? 

− Nem tudom, csak a papírt láttam − felelt a másik újdonsült miniszter. Baja a következő 

parlamenti napon elkapta Boross Pétert: 

− Te, Péter, mi a frásznak kellett engem megfigyeltetni? 

− Volt valami belső villongás a szolgálatokon belül − válaszolt Boross −, és az egyik érintett 

arra hivatkozott, hogy jól ismer téged, ezért kellett megfigyelés alá helyezni téged. 

− És ennek van valami jelentősége vagy legalább értelme? 

− Az égadta világon semmi! − Boross már hivatalból is igyekezett minden ilyet bagatellizálni. 

− Akkor hagyjuk a túróba az egészet? − választotta az egyszerűbb megoldást Baja. 

− Persze, semmi értelme foglalkozni ezzel, hagyd a csudába! − értett egyet villámgyorsan 

Boross, és valóban így is lett: Baja rálegyintett az egészre, volt elég baja a zöldekkel és a 

tárcájával. Például Bős-Nagymarossal és a vízlépcsővel, tényleges konfliktusba sodródva a 

szolgálatokkal. Amelyekről ugyanis Bajának az volt a benyomása, a vízerőmű dolgában úgy 

viselkedtek, mintha ők csinálnák a politikát: saját politikai platformot alakítottak ki, és 

nekiveselkedtek azt önállóan végrehajtani.  

Ugyanakkor Bajánál különböző zavaros üzleti ügyekben is keringtek a szolgálatok emberei. 

Somogyi Tamás, Nikolits kabinetfőnöke – miközben rendszeresen Máté László, az MSZP 

pénztárnoka és pénzkeverő gépe körül tűnt föl – valami kiválónak mondott olaj-adalék dolgában 

kereste meg őt, hogy a MÁV-nak, mint óriásfogyasztónak azt kéne használnia, ám Baja 

bevizsgáltatta, s kiderült: semmiben nem tud többet vagy jobbat, mint bármelyik ilyen. Vass 
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János hírszerző tiszt – később szintén a Nyírfa-ügy fontos figurája, elsőszámú „nyomozója” –, 

többször kommendált Bajánál környezetvédelemhez kapcsolódó olasz üzleti partnereket, 

csigatenyésztőktől kolbász-gyárosokig.  

A balhé kirobbanása előtt vagy két hónappal Baja Ferenchez több jelzés is érkezett: ez a Vass 

János anyagot gyűjt róla, különböző jelentések készülnek a hírszerzésnél, a zsurki vodkagyárról, 

másokról. Továbbra is rálegyintett, örült, hogy él, miniszterként. Ám Horn behívatta magához: − 

Mindenféle zavaros pénzügyeket emlegetnek veled kapcsolatban, zűrös üzleti ügyeket! 

− Gyula! Ez nem rólam, hanem terólad szól! − felelt Baja. − Azok támadnak engem, akik 

téged akarnak megbuktatni. Minden eszköz a kezedben van, légy szíves használd azokat! Nézesd 

meg az összes olyan ügyet, amiben engem emlegetnek, meg fogod látni, semmi alapjuk nincs. − 

És kettejük között ez nem merült föl többet.  

Amikor viszont hozzá is eljutottak a sutyorgások a Nyírfa-aktákban szereplő értesülésekről, 

Baja, mint érintett úgy gondolta: nyilvánosságra kell hozni mindent, csak akkor tisztázhatja 

magát mindenféle zavaros vádak alól. A parlament leszavazta a zsurki vodkagyár dolgában hozzá 

intézett interpellációra adott válaszát, az a látszat keletkezett, benne van valami vodka-

korrupcióban, csak abban bízhatott, ha minden vád és azok valamennyi összefüggése megjelenik 

a lapokban, akkor kiderül, hogy nem sáros. Napokon belül informálisan beszélt Kövér Lászlóval, 

aki persze azt javasolta: − Dobjátok ki a szemétbe az összes anyagot, csak jól bezúzva! 

Hallotta hírét annak is, hogy amikor Nikolits István beszámolt Horn Gyulának a Nyírfa-

dossziék tartalmáról, a miniszterelnök azonnal ráripakodott titokminiszterére: – Meg vagytok 

őrülve, miért nem semmisítitek meg mindet? 

– Nem lehet, Gyula – felelt Nikolits –, azt nem lehet! 

De már kiszivárgott mindenféle. Baja nem akart belenézni a rá vonatkozó feljegyzésekbe. 

Kormány-ülésen jegyzőkönyvbe vétette: ő maga nem kéri a betekintés lehetőségét, de javasolja 

az egész anyag nyilvánosságra hozatalát. Pedig érdekes dolgokat láthatott volna magáról. 

Az első – őt is érintő –, 1995. február 8-án kelt jelentés rögzítette, hogy a vizsgálódás 

alapvonulata az ukrán maffia elleni küzdelem, amelyben Szabolcs megye fontos színtér. Ám már 

ez az anyag is kétségkívül vakmerően kóborolt információk között. Nemcsak azt írta le, ki 

kereskedik vörös higannyal, milyen személyes kapcsolatokon át próbál egyre följebb jutni az 

ukrán maffia Magyarországon, miféle legális és illegális üzleti összefonódások alakulnak 

Szabolcsban, de azt is: ki volt III/III-as és KGB-s, ki hallgattatta le szocialista képviselők 
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telefonját, kinek sikerült eltusolnia a megye egyik nagy emberének ittas vezetését. Magáról is 

szörnyűségeket olvashatott volna – ha hozzájut a szövegekhez, mint ahogy nem jutott. Tehát a 

következőket csak évekkel később láthatta, amikor Kemény Gábor a kezébe nyomta a rá 

vonatkozó részeket egy, a Nyírfa-dossziékból készült – vitatott hitelességű – összefoglalóból: 

„Kojak” Ajakon a 4-es számú főút mellett lévő étteremben megállapodott Bajor Tiborral és 

Baja Ferenccel, hogy 1-1 milliót ad nekik a választásokra. Bajor vette át a pénzt, de azt kérte, 

utalják át a Szegfű Alapítvány számlájára. Baja nevére nem jött pénz, Bajor szerint Baja 

eltitkolta az adományt… Ertsei és „Kojak” (Zilahy József, a megyei közgyűlés elnöke) többször 

együtt jártak a BM-ben. Pál Lászlótól 200 millió bankgaranciát kértek az Erimpex számára, de 

Pál ezt elutasította. Végül az ügyet Baja intézte el… Bajor szerint a Transzfer kft. gázolajat hoz 

be HTO-ként, ebben benne van Baja is. A költségvetés elfogadása után, mondja Bajor, az SZDSZ-

es vonalat (Szekeres, Medgyessy, Békesi) menesztik az MSZP vezetéséből. A záhonyi övezetben 

esélyes cégek között vannak Máté László vállalkozásai.  

Ezen az 1995. november 5-én kelt jelentésen kézzel írt megjegyzést látott: Bajára 

vonatkozóan az összes infót össze kellene gyűjteni egy jelentésbe! 

És aztán tovább: FE-222 jelenti: „Páter” elmondta, hogy a záhonyi vámszabadterület 

kialakításában érdekelt Baja jelentős hasznot húzott az olajszőkítési ügyekből is. Érdekelt 

továbbá az M3-as Polgár és az országhatár közötti szakaszának kialakításában. Két érdekcsoport 

áll szemben egymással: 1.) A Polgár−Beregdaróc−Beregszász vonalat támogatója, „Kojak” 

kétszer 100 hektár földet vásárolt ezen a területen. 2.) Bajor a Záhony felé irányuló vonalvezetést 

támogatja, állítólag ő is és Baja is ingatlanokat vett itt a területfejlesztési alapból. Strómanjuk: 

Tatai Ilona. A vámszabadterülettel kapcsolatban 5 érdekcsoport jelent meg: Bajor, Baja, 

„Kojak”, Daewoo, ezt is Baja menedzseli… FE-222 szerint „Páter”-nek komoly aggodalmai 

vannak szocialista párti társai tisztességét illetően. Ez ügyben megbeszélést folytatott Nikolits 

miniszterrel. Tájékoztatta, hogy Záhony térségében áttekinthetetlenné vált a helyzet. Bajor és 

Baja rivalizálása egyre élesebb. „Kojak” Baját támogatja, de valójában ő a harmadik 

érdekcsoport, csak Kósáné és Katona Béla érintetlenek, mondta enyhe iróniával. Pál László is 

kompromittálódott. Találkozót kér a miniszterelnöktől, bár igen rossz a viszonyuk. Bajor 

menedzseli Máté ügyeit. Ide tartozik a Daewoo, a székesfehérvári Ipari Bank és a MÁV vezetése. 

Baja együttműködik „Kojak”-kel és Tatai Ilonával… 
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Közbe-közbe egy-egy vezetői megjegyzés a jelentéseken: széles spektrumot átfogó, 

eredményes munka, avagy: FE-222 javaslataival egyetértek, tevékenysége feltétlenül elismerésre 

méltó. Igaz, olykor − éppen Bajánál − előfordul főnöki morgás is. Vass János alezredes írt néhány 

javaslatot Földi Lászlónak, például épüljenek be Zjuganovhoz, derítsék föl az ukrán 

titkosszolgálat ténykedését Magyarországon, valamint külügyminisztériumi fedéssel vegyék föl a 

kapcsolatot Bajorral és Bajával. Nos, erre valaki ráfirkantotta: Nem, megállapodtunk, hogy ez 

nem a hírszerzés feladata.  

Majd immáron a negyedik dossziéból: Sz. P. Romanjuk, volt KGB-tiszt vörösrezet csempész. 

„Kutas”: szatmárnémeti lakosok Dominikán keresztül román állampolgárokat csempésznek be az 

USA-ba, a szükséges tőkét autólopásból szerzik. Bokros Lajos Gazdasági Koordinációs 

Bizottságot hozott létre a 6 különleges vállalkozói övezetnek jutó külföldi fejlesztési pénzek 

elosztására. Baja felajánlotta „Séf”-nek (Bajor Tibor), hogy államtitkári rangban irányítsa a 

bizottságot. Lotztól „Séf” a MÁV záhonyi átrakó körzetéből kialakított Szárazföldi Kikötő 

vezetésére kapott ajánlatot. „Séf” szerint Baját nem szeretik a felső vezetésben, de nála van 12 

milliárd. „Séf” támogatja „Páter”-t, hogy elnökségi tag legyen… „Kojak” a Leumi és a Rákóczi 

Bank révén saját terveit akarja finanszírozni. Javasolja, hogy a záhonyi övezettel kapcsolatban a 

BM, az APEH és Nikolits egyeztessék a feladatokat. Szükség volna az EuroKapu és a KTM közötti 

pénzmozgás dokumentálására. „Páter” megerősítette, hogy „Séf”, Baja és ő maga (Kiss Gábor) 

egyórás megbeszélést folytatott a miniszterelnökkel. Baja és „Séf” azon vitatkoztak, kié legyen 

Záhonyban a vezető szerep. Baja mögött áll „Kojak”. „Séf” Pál Lászlótól kapott kvázi miniszteri 

biztosi pozíciót. „Séf” és Baja megegyezett, hogy 100 millió forint az EuroKapuhoz kerül, Baja 

250 millió forintot utalt át a Kurátor Rt-nek. Az EuroKapu esetleg a KTM-től és a VPOP-től is 

kap anyagi támogatást… 

1996 áprilisában: Stadler, Palotás és a Kordax ügyében a miniszterelnök tudtával vizsgálat 

folyik. A Co-Nexus Rt. is robbanni fog. Baját menesztik, utóda Szili Katalin lesz, „Séf” pedig 

politikai államtitkár. Baja nem tud elszámolni 20 milliárddal. A választás kampányfőnökének 

Katona Bélát nevezik ki. A 6 regionális program az ország egészét lefedi. A záhonyi híd mellett 

kaszinót állítanak fel a Missisipi nevű hajón. Célja az ukrán maffia pénzmosása.  

Ezen a jelentésen halk megjegyzés olvasható: Ezeket nem lehet hová jelenteni! Hát igen.  
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Ám ha annak idején Baja Ferenc elolvassa mindezt, és esetleg földühödve a nyomába ered, lett 

volna, aki azt feleli neki: – Egyetlen, nem elhanyagolható tényt nem vehettél észre ezekben a 

papírokban: nem mind eredeti. Következésképpen teremtett lélek meg nem mondhatja, mi igaz és 

mi nem ebből az elképesztő adathalmazból, kit rágalmaznak, és kiről írnak igazat a jelentések. 

Sőt, ami ennél sokkal rosszabb: azóta sem tudjuk. Mivel a későbbi botrány – amely nem arról 

szólt, hogy mi igaz és mi nem, hanem csupán arról, hogy ki milyen eljárási hibákat vétett – 

elfeledtette a Nyírfa-akcióban összehordott, zömmel ellenőrizetlen, bizonyítatlan szóbeszédeket, 

híreket, pletykákat és információkat. 

 

 

*     *     * 

 

 

Az ügy derült égből villámcsapásként robbant. Csak éppen némelyek szerint egyáltalán nem úgy, 

mint ahogy aztán megjelent.  

Hivatalosan az hangzott el: ’96 novemberében Nikolits István titokminiszter kabinetfőnöke, 

Somogyi Tamás kapott telefonon névtelen bejelentést, miszerint MSZP-s és SZDSZ-es 

politikusokról gyűlnek anyagok az IH-ban.  

A parlamenti folyosókon hónapokkal később, amikor nyilvánosságra került a kázus, azt 

suttogták: valóban telefon-bejelentés borította ki a bilit, csakhogy ez a telefon nem Somogyinál 

csöngött, hanem Horn Gyulánál. Valamint nem arról szólt, hogy kikről milyen anyagok gyűltek 

össze, hanem arról: MDF-összeesküvés zajlik az IH-ban. Vagyis – szólt a sutyorgás – az éppen 

igaz, hogy Somogyi Tamás számára az egész botrány egy telefonnal kezdődött, csak az a telefon 

nem alulról, hanem felülről, a miniszterelnöktől érkezett. Aki – lássuk be! – mégsem névtelen 

figura.  

Mindazonáltal Somogyinak a kázus „felvágásában” bizonnyal valóban volt szerepe, nem is 

akármilyen. Azt „a hegyen”, a hírszerzés központjában zajlott folyosói ordibálást ugyanis többen 

emlegették aztán, amikor Balogh János két karját szélesre tárva közölte vele: – Ekkora dossziénk 

van rólatok is, hogy miket műveltek! – És azt nem tudhatta mindenki, aki hírét vette ennek, hogy 

valójában marháskodás zajlott kettejük között.  
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Balogh és Somogyi ugyanis kölyökkutya-koruk óta jóban voltak, sokat hülyéskedtek 

egymással. Ez a beszélgetés is jópofáskodás volt; rég nem találkoztak, de azonnal visszataláltak 

kettejük egykori, örökké élcelődős stílusához: – Na, Jani, hallom, ti is ellenünk vagytok, már 

megint rólunk gyűjtögetitek az adatokat, hátha megfogtok  mindannyiunkat! – ökörködött 

Somogyi. 

– Mi az, hogy, ekkora dossziénk van rólatok, hogy miket műveltek! – felelte széles vigyorral 

Balogh, tudván tudva, hogy addig egyetlenegyszer sem fordult elő a jelentésekben Somogyi neve 

– csak később –, és meg se fordult a fejében, hogy ez a vicce véresen komoly váddá válhat, 

méghozzá őellene is. Amikor kitört a botrány, kirohant Földihez Amerikába, és akkor vetődött föl 

benne: – Lehet, hogy a végén ezt is ellenünk fordítják! 

Ám Somogyinak benne maradhatott a fejében a szöveg, és később már talán úgy emlékezett 

erre, mintha nem is hülyéskedés lett volna. Valamint az is tény, hogy készült olyan Nyírfa-

jelentés, amelyre Földi ráírta Kocsis Kálmán számára: Kérem a miniszternek úgy felterjeszteni, 

hogy Somogyi Tamás ne lássa! És Földi sokáig úgy tudta: Nikolits, amint megkapta, azon 

nyomban megmutatta Somogyinak. Aki innentől kezdve nem ismert se istent, se embert: – Ezek 

ránk dolgoznak!  

Erről Nikolits István ma állítja: nem igaz, soha nem kapott ilyen papírt. És ő is igazat mond.  

Miként lehetséges ez? Úgy, hogy Földi tényleg írt ilyen jelentést, azt föl is terjesztette 

főnökének, Kocsis Kálmánnak, aki viszont láttamoztatni akarta Láng Péter főigazgató-

helyettessel. Láng viszont addig-addig győzködte Kocsist, hogy nem kéne Nikolitsnak elküldeni 

semmilyen papírt, amíg meggyőzte. A jelentés így végül Láng Péter páncélszekrényében landolt, 

és onnan sokáig, pontosabban a botrány kitörésének éjszakájáig elő sem került.  

Csakhogy erről Földi nem tudott. Ő abban a hitben dolgozott tovább, hogy jelentését 

megkapta a miniszter. Mint ahogy küldött föl olyan anyagot is, amelyre azt írta: Lássa: Horn, 

Nikolits! – és ugyanez történt. Ő nyugodt volt, hogy megtette a kötelességét, a papírt viszont 

Láng Péter letartóztatta. Lehet persze, hogy mindez hármuk finom összjátéka volt, azzal a céllal, 

hogy mindig legyen, aki kimarad. 

Mindenesetre Somogyi Tamás 1996. november 14-én, csütörtökön azt közölte a 

kabinetirodán, hogy „a csipkés házból”, a parlamentből kapta az értesítést: MDF-összeesküvés 

folyik „a hegyen”. Hogy Horntól, vagy kabinetfőnökétől, Tóth Andrástól származott volna a hír, 

az nem hangzott el.  
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*     *     * 

 

 

Gábornak súgtak valami fontosnak tűnőt: aki hívta Hornt − talán, mert megrémült attól, hogy 

Földiék elkezdtek Somogyira is dolgozni −, s „fölnyomta” az egész Nyírfa-ügyet, amiért 

jutalomként aztán kikerült Pozsonyba, fedett diplomáciai posztra: Blaskó Imre volt. Akiről 

többen határozottan állították: máig tisztázatlan körülmények között halt meg. Az erről szóló 

suttogásoknak némi nyomatékot adott, hogy ez már a második, a Nyírfa-üggyel összefüggő 

haláleset volt. Karanyicz János, a Földit követő műveleti igazgató ugyanis 1997 júniusában egy 

Pilisvörösvár melletti tóban vízbefulladt, mégpedig állítólag térdig érő vízbe, ami a műfordító-

kritikus Elbert János balatoni halála óta legalábbis rossz ómen Magyarországon. Még akkor is, ha 

Karanyicznak nagyon magas volt a cukra, és beteg a szíve. 

Gábor rohangált fűhöz-fához, valakinek rémlett a pozsonyi rezidens halálesete. − Mintha 

valamelyik tévé foglalkozott volna ezzel, éppen azt feszegetve, hogy semmi nem stimmel. − Várj 

csak, tudom már, az RTL Klub, a Bárdos András vezette Aktákban. Persze, az volt, egészen 

biztos! 

Telefon Bárdos Andrásnak: − Hogyne, emlékszem rá, valamikor ’99 elején adtunk le erről 

anyagot, zűrös, gyanús eset volt. Csákány Tibi készítette, aki most a Kék Fénynél dolgozik. 

Jobban jársz, ha őt keresed meg, engem igen-igen utálnak az RTL-nél, hogy átmentem a 

konkurenciához.  

Csákány Tibor fiatal, tehetséges bűnügyi újságíró, azonnal eszébe jutott a történet: − Rém fura 

ügy volt. A rendőrségi jegyzőkönyv rendkívül szűkszavú: nem az út- és látási viszonyoknak 

megfelelően vezetett, a BMW megcsúszott, és nekiment az útszéli fának, Blaskó kiröpült a 

szélvédőn, és ebbe belehalt. Na most, mindez a rajkai út nyílegyenes szakaszán történt, Blaskó 

nem előzött, szemtanúk nem voltak. Az út mellett viszont a legvastagabb fa átmérője sem volt 20 

centi, ráadásul ezen a részen rögtön a baleset után az összes fát, cserjét, bokrot kivágták, ami 

azért mégiscsak még gyanúsabbá teszi a történteket. Valamint az autó összes darabkáját azonnal 

föltakarították, és eltüntették. Mi mindezt leforgattuk, az adásban elmondtuk a furcsa, gyanúra 

alapot adó körülményeket, és vártunk, mi történik. És akkor következett a legváratlanabb dolog: 
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nem történt semmi. A lapok nem írtak erről, más rádió, tévé nem foglalkozott vele, közlemény 

nem jelent meg.  

− Oké, az adásba került műsoranyag megvan neked? 

− Nincs, ott van az RTL-nél, az archívumban − Gábor megkérte hát régi barátját, az RTL 

egyik sztárját: másolja ki neki az Akták e műsorát. A tévés két nap múlva hívta: nem volt ilyen 

adás. 

− Ne hülyéskedj, Bárdos András is emlékszik rá, Csákány Tibor is, aki készítette az anyagot, 

ott kell annak lenni! 

− Biztos, hogy március 7-ei adás? 

− Egészen biztos! Azért merem ilyen nyugodtan állítani, mert Csákány Tibitől megkaptam egy 

nézői levelet is, amelyben egy bácsi jelentkezik: Tisztelt Bárdos András úr! Nagyon szeretnék 

önnel beszélni az 1999. március 7-én az Akták című műsorban leadott halálos baleset ügyében, 

annak sokkal szélesebb körű összetevőire vonatkozóan. Igaz, aztán kiderült, a bácsi azt szeretné 

elmesélni, az semmi, vele sokkal nagyobb disznóság történt, a főnöke kirúgta. 

− Jó, megnézem még egyszer − sóhajtott a tévésztár, de másodszorra sem találta. 

Megdühödött, kikérte az 1999 márciusi összes Akták-adást az archívumból, ahol nagy 

gyűjtőtekercseken tárolják a régi anyagokat. Végignézte mindet, majd hívta Gábort: − Ne 

szórakozz velem, légy szíves, nem olyan mulattató öt évvel ezelőtti műsorokat bámulni! Tényleg 

nincs szó egyikben sem Blaskóról, de más hírszerzőről, halálos balesetről sem. Találtam egy 

olyat, hogy katona-halálesetek, de abban sincs ez. 

− Az ég áldjon meg, az nem létezik, nem beszélhetnek össze-vissza egykori kollégáid! 

− Nem tudok mit mondani, mind a 75 percet átpörgettem, és nincs, amit keresel. De… várj 

csak… mennyi idő is volt az Akták? 25 perc, ugye? De hiszen… akkor… ez csak 3 adás anyaga 

volt! Olyan hónap pedig nincs, hogy csak három hét legyen benne… A gyűjtőtekercsen nem volt 

rajta mind a négy adásba került anyag, csak három… kivették az archív anyagok közül az egyik 

adás… teljes anyagát. Te jó isten! Ilyet én még nem is hallottam! Kilopták az archívumból az 

egész adásanyagot, azért hogy ezt a konkrét ügyet eltüntessék? Mibe tenyereltél te már megint? 

Gábor nem hagyta annyiban, kereste tovább, először a tévé-műsor anyagát. Az RTL-Klub 

honlapján nem járt sikerrel, amint az Observernél, a valamennyi rádió- és tévé-adást gyűjtő 

portálnál sem. Fölhívta az utóbbi illetékes vezetőjét, elmondta neki a nevet, mire a médiafigyelő 

szolgálat embere hirtelen visszakérdezett: – Valami kém-ügy volt, ugye? 
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– Nanana, álljunk meg egy szóra! Amit keresek, az 1999 januárjában történt, ezen a márciusi 

adáson kívül egyetlen helyen sem esett róla szó – honnan tudod te, hogy kém-ügy volt? 

– Hát… csak… úgy rémlik – hebegett az observeres. – Nem az volt? 

– Ne haragudj, te más öt évvel ezelőtti ilyen eseményekre is így emlékszel? 

– Ugyan, kérlek… nincs ebben semmi különös – felelt a férfi, de nem győzte meg Gábort. Aki 

nekieredt magának a történésnek. Beszélt a mosonmagyaróvári rendőrkapitányság vezetőjével, a 

megbeszélt időben odaautózott, és végigolvasta a jegyzőkönyveket, szakértői jelentéseket, de 

azokban természetesen semmit nem talált, sem ellentmondást, sem „kilógó lólábat”. Kikutatott 

kapcsolatot Blaskó Imre családjához, és megüzente, szeretne velük beszélni – nem voltak 

hajlandók szóba állni vele. Nem akarta erőltetni, többektől hallotta, hogy Blaskó halála után a 

Cég – szégyenszemre – egyáltalán nem gondoskodott a családról, hagyta, hogy borzasztó anyagi 

nehézségekkel küzdjenek az apa nélkül maradt gyerekek és az özvegy. Volt is, aki úgy vélte: 

Blaskó Imre tényleg áldozat volt, csak nem halálának módja tekintetében.  

És Gábor nem léphetett tovább. Felsült. Vagy nem is volt mit keresnie. 

 

 

*     *     * 

 

 

Somogyi Tamás rádió-felderítő volt – azokat nevezték így, akik a III/V, az Operatív Technikai 

Csoportfőnökség Ócsán működő rádió-elhárítási részlegén szolgáltak. Kellemes, 24:72 órás 

váltásban dolgoztak itt, így Somogyi szabadon hódolhatott kedvenc dilijének: közben 

autóvezetést oktatott. Karrierjét a rosszmájúak eleinte benősülésével magyarázták: annak a Gál 

Ferencnek vette el a titkárnőjét, aki a III/III-ról a pártközpont Adminisztratív Osztályára került, és 

ott – amikor még a szolgálatok is a belügy részei voltak – a Belügyi Alosztály vezetője lett, 

amely poszton Tóth András követte. A titkárnő, Somogyi felesége pedig a III/4-hez, a telefon- és 

egyéb lehallgatásokkal foglalkozó Információ-rögzítő Osztályra. Somogyi a BM KISZ-, majd 

pártbizottságának lett politikai munkatársa; azután a rendszerváltozás ember-mentő akciójában 

átcsempészték a katonai kémelhárítás határőrséghez kihelyezett részlege osztályvezetőjének, ám 

ott nem sokáig volt maradása.  
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Amikor kétszer is beröppent német helikopter, fölpakolt NDK-s menekülteket, és kilibbent az 

országból, amire a határőrségnek és a katonai elhárításnak annyit sikerült reagálnia, hogy az égre 

nézve azt morogta: – Hoppá! –, akkor kiadták az útját. A rendőrség terror-elhárítóihoz került, de 

az sem jött be, így kiment a civil életbe.  

’93 tavaszán Horn Gyula életveszélyes fenyegetést kapott, és Antall József behívatta magához 

Berkesi Ferencet, a kommandósok parancsnokát, és közölte vele: személy szerint őt teszi 

felelőssé azért, hogy Hornnak a haja szála se görbüljön. Berkesi pedig előcibálta Somogyit – 

együtt dolgoztak annak idején a BM KISZ- és pártbizottságon is –, legyen a miniszterelnök-jelölt 

biztonsági embere. Úgyhogy némelyek őt akarták felelőssé tenni azért, hogy ’94 elején a 

hivatásos sofőr átengedte a vezetést Hornnak, a biztosítóautó pedig nem az előírás szerint Horn 

előtt haladt, hanem mögötte – és így bekövetkezett a baleset, amely miatt Horn a koronát viselte. 

Aminek csuda tudja, mekkora, de az biztos, hogy pozitív szerepe volt a választási győzelemben. 

Az MSZP kormányra kerülésekor fölvetődött, hogy legyen a Köztársasági Őrezred, magyarán a 

kormányőrség parancsnoka, de az nem sikerült, e helyett a Katonai Biztonsági Hivatal, vagyis a 

katonai hírszerzés főigazgató-helyettese lett. 

Viszont még korábban, a civil életben sodródott Nikolits közelébe, neki segített ezt-azt a 

parlamenti nemzetbiztonsági bizottsági munkában.  

 

Aki – szól az egyik, Földi László könyvében megjelent változat – miniszteri kinevezése után 

tüstént behívatta irodájába a három főigazgatót, Kocsis Kálmánt, a hírszerzés vezetőjét, Vidus 

Tibort, az elhárítás vezetőjét és Hevesi-Tóth Ferencet, a Szakszolgálat irányítóját, és 

megkérdezte őket: – Ugye egyetértenek azzal, hogy Somogyi Tamás legyen a kabinetfőnök? – A 

három igazgató talán soha nem értett annyira egyet egymással, mint amikor kijelentették: – Arról 

szó sem lehet, hisz Somogyi kétes múltja ezt nem teszi lehetővé. – Nikolits megköszönte az 

egységes véleményt, majd másnap kinevezte Somogyit a miniszteri kabinet vezetőjévé. 

Hevesi-Tóth úr két nap múlva behódolt. Vidus Tibor hosszú ideig ellenállt, ezért nem is bíztak 

meg igazán benne. Kocsis Kálmán viszont nyíltan szembeszállt a miniszteri döntéssel. Csoda 

tehát, ha később már nem főigazgató, hanem nagykövet volt Boszniában? Somogyival én sem 

voltam igazán jóban – írja tovább Földi. A későbbi események bizonyították ezt, hisz ő, Somogyi 

volt az, aki mindenáron börtönben szeretett volna látni. Legalább két − szerintem sokkal több − 

oka is volt erre. Egyszer meglehetősen erőteljesen kifejtettem, mit gondolok a miniszteri 
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kabinetben lévő léhűtőkről és arról, hogy bele akarnak turkálni a szolgálatok operatív 

működésébe. Történt ugyanis, hogy a kabinet állománya duzzadni kezdett, és munkára vágyott. 

Bekértek ügyeket és dossziékat. Már-már az életünk a hírszerzésnél abból állt, hogy mindenről 

jelentéseket irogattunk a Somogyi-féle csapatnak. Megelégelve a dolgot közöltem, hogy én 

befejeztem a bohóciskolát, a hírszerzés műveleti tisztjeinek nem az a dolga, hogy ingyenélőket 

szórakoztasson, és részünkről leállítottam a levelezgetést. Mindebben bírtam Kocsis Kálmán 

főigazgatói egyetértését is. A másik dolog, ami biztos, hogy nem esett jól Somogyi úrnak −  

amikor olvasta saját magát a Nyírfa-dossziéban, amint éppen egy célszemélyt figyelmeztet arra, 

hogy a szolgálatok látókörében van, és óvatosabban gazemberkedjen. Én sem örültem volna, ha 

éppen azt olvasom magamról, hogy a szolgálat árulója vagyok – szól Földi szövege. 

 

Nikolits István ellenben állítja: 

 – Mindebből jószerivel egyetlen szó sem igaz. Kezdjük az elején, a konkrét történettel – 

miszerint leültettem az irodámban együtt a három főigazgatót, és ők kórusban tiltakoztak 

Somogyi kinevezése ellen –, mert már az rendkívül jellemző. Nem ültettem le együtt őket, sem a 

saját irodámban, sem másutt. Külön-külön beszéltem hármójukkal. Egységes állásponton lettek 

volna? Éppen hogy hárman háromféle vélekedést fogalmaztak meg. Kocsis nyíltan szembeszállt? 

Kocsis Kálmán nyíltan soha semmivel nem szállt szembe, hanem csak elmismásolta különböző 

kapott utasítások végrehajtását. Somogyi kinevezéséről megkérdeztem még jó néhány embert, 

köztük Horn Gyulát is, és a legkülönbözőbb véleményeket kaptam. Igen, voltak, akik olyanokat 

mondtak: – Azt a kétes hírű alakot? Azt a Fa-szappan ügynököt? Ne bolondozz, ez rémes ötlet! –, 

nekik azt feleltem, addig fogok dolgozni Somogyival, amíg valaki letesz az asztalra 

kézzelfogható bizonyítékot bármilyen kétes ügyéről. Ám amíg mindenki csak össze-vissza 

locsog, addig az nem érdekel, nem vagyok hajlandó kósza pletykákra alapozni. Somogyit jó 

szakembernek tartottam, és alkalmasnak arra, ami akkor közös feladatunk volt: rendet teremteni a 

szolgálatoknál. Úgyhogy miniszteri értekezletet tartottam, és azon – akkor már valóban 

mindhármójuk jelenlétében – bejelentettem a döntésemet: igenis Somogyi lesz a kabinetfőnököm. 

És ezekre a mendemondákra soha senki nem szolgáltatott bizonyítékot. 

Aztán hogy az lett volna olvasható valamely Nyírfa-jelentésben, hogy Somogyi célszemélyt 

figyelmeztet? – folytatja Nikolits. – Soha egyetlen ilyen jelzés nem szerepelt a Nyírfa-anyagok 

között. Ha lett volna, azt természetesen azonnal kivizsgáltattam volna, és ha igaznak bizonyul, 
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Somogyit páros lábbal kirúgtam volna. De nem volt ilyen. Ha ennyi a piszkoskodás, beszéljünk 

őszintén: Boross Péternek és Kocsis Kálmánnak két fő baja volt Somogyi Tamással. Az egyik, 

hogy zsidó. A másik: mivel dolgozott a titkosszolgálatoknál, ismerte a belső működéseket, 

trükköket és szokásokat, tisztában volt azzal, hová kell nyúlni, melyik papírból mi következik – 

tehát tudott nekem segíteni abban, hogy ne etethessenek meg ezek a dörzsölt profik szakmai 

ügyekben. Addig Kocsis Kálmánék besétáltak Gálszécsyhez, Füzessyhez, előadták: van négy 

ügyünk, és azokból mesélgettek finom, zaftos történeteket, gyönyörű kémregényeket. És arról 

gond nélkül módjukban állt hallgatni, hogy egyébként fut még három másik ügyük is, amelyekről 

a teljes főnökség az égadta világon semmit nem tudott. Nos, Somogyival ezt már nem tehették 

meg.  

Beszéljünk ugyanis a lényegről: mi volt a valódi konfliktus-forrás? A ’95 végén elfogadott, 

’96 márciusában életbelépett új nemzetbiztonsági törvényig a szolgálatok tevékenységéről alig 

szólt szabályozás. Létezett az összesen fél oldalas, ’90-es ideiglenes törvény, és egy kormány-

rendelet. Az új törvény hozta be azt is, hogy a szolgálatok fölött ne csupán felügyelő, hanem 

irányító miniszter legyen. Hogy megszűnjön végre az az állapot, amelyben a főigazgatók élet-

halál urai, valamint ahelyett, hogy szolgálnák a politikát, maguk akarnak politika-csináló erőként 

működni.  

Úgy láttam, Boross Péter volt az utolsó erőskezű miniszter, s őutána elszabadultak a Cégek, 

különösen a hírszerzés. A Kocsis Kálmán, Láng Péter, Földi László trió úgy működtette a Céget, 

mint önálló politikai erőt. Ők maguk döntötték el, mivel foglalkoznak, és mivel nem, miről adnak 

tájékoztatást a kormánynak, és miről nem; azt tettek, amit akartak, amihez kedvük volt. Ők 

maguk megírták a hír-igényeket, majd teljesítették azokat. Nem vitatom, ebben legelőbb azok a 

ludasak, akik politikus létükre nem adtak hír-igényt, nem írták elő, kinek mi a feladata, hanem 

elfogadták ezt a rendkívül kényelmes munkamenetet. 

Nos, én az első percben megmondtam: ez nem marad így. Jön az új törvény, abban egyértelmű 

a szolgálatok szerepe és irányítása, és azt én be is fogom tartani, illetve tartatni. Igenis 

miniszterként én mondom meg, mi a feladat, mik a hír-igények, és márpedig azt kötelező 

végrehajtani. Sőt, közöltem azt is: arról, amit feladatként kiadtam, mindent kérek: az összes 

adatot és információt, nem csupán azt, amit kedvük van az orromra kötni. Elindítottam, hogy a 

kormány többi minisztere is fordulhasson hozzánk hír-igényekkel, és ez egyre inkább ment is. 

Félreértés ne essék: nem egyedi ügyekbe akartam én beleszólni, se időm, se kedvem nem lett 
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volna azzal foglalkozni, kit szerveznek be, milyen mesterkedésekkel szereznek meg 

értesüléseket. Azt akartam, egyértelművé váljon: a hírszerzés is az országot és a kormányt 

szolgálja, nem pedig saját vezetőit.  

Kocsiséknak persze ez egyáltalán nem tetszett – mondja ma Nikolits István. – Ők tovább 

akartak kakaskodni a szemétdombjukon, szerették volna megőrizni addigi függetlenségüket, 

önállóságukat. Kocsis soha nem mondta ki nyíltan, mi a baja, de rendre szinte elszabotálta az 

utasításaim végrehajtását. Nem azt adta, nem úgy, nem annyit, mint kértem. Ráadásul az én 

miniszterségem alatt is napi kapcsolatban maradt Boross Péterrel. Addig-addig, míg mindezt nem 

tűrtem tovább. Közöltem vele, le fogom váltani. Nem akartam balhét, fölhajtást, de láttam, vele 

reménytelen tovább dolgozni. Megígértem neki, ezért Horn Gyulánál kijártam számára a 

nagyköveti posztot, és megegyeztünk, hogy elmegy. Vagyis nem igaz, amit azóta is gyakorta 

emlegetnek, hogy Kocsist a Nyírfa-ügy miatt menesztettem. Mire az kipattant, lényegében már 

túl voltunk az ő fölmentésén. 

 

 

Kocsis Kálmán − aki 1990 óta szolgáló főigazgatóként a Nyírfa-dossziékban szereplő jó csomó 

papírt szignálta − amikor kipattant a botrány, összeomlott, úgy érezte: itt a vég. Vitathatatlan, 

óriási érdemeket szerzett abban, hogy átvitte a Céget a rendszerváltozás összes nehézségén; 

miközben az elhárítást szinte kivégezték, az újabb és újabb tisztogatásokkal szerteszét cincálták, 

hogy nem is igen működött, a hírszerzés lényegében épen megúszta a változásokat, intakt maradt. 

Sőt, elismert lett, az amerikaiakkal, németekkel, másokkal folytatott közös akciókban nemzetközi 

presztízst is szerzett, a partner-szolgálatok magát Kocsist is respektálták. Ő pedig itthon 

kiszolgálta Boross Pétert, Lezsákot, mi több, odáig jutott, hogy Boross Péter egyik elsőszámú 

tanácsadójaként tartották számon. Aztán addig-addig parírozott az MSZP-nek, míg a helyén 

hagyták, jó viszonyban volt Katona Bélával, megtette a feljövőben lévő Fidesz-nek, amit kértek − 

és most befellegzett.  

Igaz, Nikolits Istvánnal és Somogyival tudatosan vállalta az ütközést, ő olyképpen 

interpretálta: nem volt hajlandó elfogadni a kézi irányítást. Valójában arról volt szó, hogy nem 

fogadja el saját hatáskörének bármiféle csorbulását. Az új nemzetbiztonsági törvény szövege rég 

forgott körükben, tehát Kocsis és kollégái jól tudták, amikor majd az életbe lép, és az addigi 

felügyelet helyett irányítási jogkört ad a miniszternek, az továbbra is a Cég főigazgatójának nagy 
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mértékű szakmai önállóságát fogja jelenteni. Az új törvény ugyanis azt a felemás megoldást 

tartalmazta, hogy bár kibővíti miniszter jogkörét, de nem szűkíti ugyanannyival a főigazgatóét. 

Kocsis fűnek-fának azt magyarázta: a szolgálatok működésében a politikai felelősség a 

miniszteré, következésképpen megilleti őt a politikai irányítás joga, ám a szakmai felelősség a 

főigazgatóé, tehát a szakmai irányítást neki kell gyakorolnia. Ennek a szép logikai sornak egy 

pici baja van: nem igaz. A törvény bizony azt mondja: a kormány a polgári nemzetbiztonsági 

szolgálatokat a kijelölt miniszter útján irányítja… a főigazgatók a törvény, a jogszabályok és az 

állami irányítás egyéb jogi eszközei által meghatározott keretek között önálló felelősséggel 

vezetik a nemzetbiztonsági szolgálatokat. Vagyis amihez Kocsis próbált ragaszkodni – egyesek 

szerint helyes, mások szerint viszont megengedhetetlen mértékben –, az abban a formában, 

ahogyan ő értelmezte, nem létezett, és ezen rajtavesztett. Engedte Földinek, hogy szabályosan 

kirúgja Somogyi embereit, benyúlási kísérletnek minősítette az irányítás újabb és újabb 

rendelkezéseit – s olyannyira magára haragította Nikolitsot és Somogyit, hogy tarthatatlanná vált 

a helyzete.  

Ugyan megvolt az egyezsége főnökeivel, hogy elmegy és nagyköveti posztot kap, de a Nyírfa-

botrány kirobbanásában benne volt az a lehetőség is, hogy ez ugyancsak füstbe megy. Teljesen 

kétségbeesett. Abban a hangulatban azon is morfondírozhatott, hogy ha a főigazgatói székből az 

utcára kerül, semmilyen állást nem kap, sőt, egyenesen börtönnel fenyegették. Még 

novemberben, alig két héttel a vizsgálat megkezdését követően föl is mentették, senki nem hitte 

el, hogy nem is a Nyírfa miatt; jó ideig nem sejthette, megbocsátanak-e neki. S ki tudja, 

megszolgálta és meghálálta-e, hogy nagyköveti stallumot kapott? 

 

A főszereplővé vált Földi László papája főiskolai filozófia-oktató, majd a párt KB 

alosztályvezetője volt, ő maga az egri Ho Si Minh tanárképző főiskolán végzett, ahol a KISZ-

bizottság titkárának is megválasztották, amely poszton – csakúgy, mint sok év múlva a Defend 

élén – Csintalan Sándor követte. Hosszú ideig volt műveleti tiszt, ennek során keveredett kitűnő 

viszonyba Kocsis Kálmánnal.  

Szemben mindazzal, amit magáról írt, általában úgy tartják, nem volt éppen kiugró tehetség, 

de – az adott versenytársak között, hozzájuk képest – nem nyújtott gyönge teljesítményt. 

Borzasztó alacsony volt a vérnyomása, ettől gyakran kicsit bódult, alvás-közeli állapotban volt, 
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néha beszélgetés közben elaludt. Ő ezt higgadtságnak nevezte, mások inkább tompaságnak 

vélték. A Cégnél sokan egyszerűen butának tartották. 

Akkor indult fölfelé a pályája, amikor közelgett a rendszerváltozás, és Kocsis Kálmán kereste 

a kapcsolatot a rendszerváltó pártokkal, különösen az MDF-fel, mint a kisvártatva nyilván 

bekövetkező szabad választások legvalószínűbb nyertesével. Földit küldte el tárgyalni Lezsák 

Sándorral, majd a többi MDF-essel, s Földi jól teljesített. Megígérte a hírszerzés nevében, hogy 

lojálisak lesznek velük, ha kormányra kerülnek, és hosszasan fejtegette, mi minden segítséget 

kaphatnak tőlük. Külön osztály lesz a határon túli magyarok ügyeire, és persze minden más 

információ is nekik szolgál majd. S amikor aztán az MDF valóban kormányzó párt lett, Földi és 

Kocsis magasabb sebesség-fokozatra kapcsolt, s módfelett igyekezett elfogadtatni magát. Létre is 

jött Boross és Lezsák instrukciói alapján a környező országok magyarságával foglalkozó részleg, 

Földi vezetésével.   

Meglehetős csodálkozást váltott ki ez a kinevezés; többen azt tartották volna logikusnak, ha 

olyan valakit tesznek erre a posztra, aki addig a 7. osztályon, az aktív intézkedések, magyarul 

piszkos trükkök részlegén volt, amely egység az emigráns szervezetekkel, illetve általában a 

határon túli magyarokkal is foglalkozott. Akik a Kádár-korszak vége felé például a román, a 

csehszlovák kormányt, és különösen azok kisebbségi politikáját hitelesen bemutató, s ezzel 

persze támadó cikkeket, könyveket jelentettek meg. Ehelyett pár évvel később, a Fidesz alatti 

vezetők sima gyávaságból ezt az osztályt elsorvasztották – úgy ítélték meg, túl nagy a lebukás 

veszélye, abba pedig főigazgató is belebukhat.  

1990 őszén – amint az várható volt és amint ők ki is kalkulálták – az első Cég-főnököket, 

akiket még a Németh Miklós-kormány nevezett ki, leváltották. Miként Nagy Lajost, az NBH, úgy 

Dercze Istvánt, a hírszerzés irányítóját is nyugdíjazták, jött Kocsis Kálmán, és ő Földit műveleti 

igazgatóvá ütötte.  

Néhányan ma is úgy vélik: Földi soha nem volt a szíve mélyén sem jobboldali, sem baloldali; 

egyetlen meghatározó lelki élménye volt pályafutása politizáló szakaszának: ő Boross Péter 

bátyám kedvence – a Hóbagoly a mai napig „Öcsinek” szólítja őt. 

Mindenesetre öt év alatt futott be olyan karriert, amilyet más tizenöt-húsz esztendő alatt 

szokott, s ebből az öt évből négy az MDF-kormány idejére esett. Washingtoni összekötővé 

kinevezését ’96-ban egyébiránt már Nikolits István hagyta jóvá, persze Kocsis Kálmán 
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kezdeményezésére. Sőt, Földinek Kocsis azt mondta: azért kell kimennie, szerezni tartós külföldi 

tapasztalatokat is, mert őt szánja utódjának. 

A Cégen belüli folklór szerint Földiék néha elképesztő slendriánságokat engedtek meg 

maguknak, úgy könnyelműsködtek, „brahiztak”, mintha csupán jó móka lenne az egész. 

Mesélnek Földiről olyan pletykát is, miszerint évekkel korábban, a boszniai háború idején 

néhányan leruccantak volt III/III-as haverjuk Szeged környéki tanyájára, ott dajdajoztak egy álló 

hétig, s közben küldözgették a rejtjelezett jelentéseket, micsoda hősies felderítő munkát végeznek 

a szerb háború poklában.  

Azt is emlegetik: Földi László műveleti igazgató és Pető Tibor gazdasági igazgató 

éppenséggel nem rajongtak egymásért, elvégre vetélytársak voltak, mindketten keményen 

hajtottak a főigazgatói székre. Földi nem elég, hogy sokhelyütt jól feküdt, de erre rá is játszott, 

gyakran pertraktálta magas MDF-es nexusait. Pető, ahol csak lehetett, betett Földinek és a 

műveleti területnek, mondván, legyen elég, hogy a diplomáciai képviseletek és a hírszerző 

rezidentúrák küldözgetik haza a jobbnál jobb jelentéseiket, nem kell azokat ügynökökkel, 

beépülésekkel ellenőrizni, megerősíttetni. Újra és újra a szerinte esetleges, lebukás-veszélyes és 

drága operatív tevékenységek ellen, s ezzel Földi kárára szólt. 

A műveleti terület pedig valóban módfelett pénzigényes. Akit éppen be akarnak szervezni, azt 

természetesen vendégül kell látni, fizetni kell a szállodáját, étkezését, nőjét, kirándulását. Ennek 

során pediglen nemigen lehet áfás számlát kérni: – Írja, fiam, a vevő az Információs Hivatal, 

Budapest, Budakeszi út 85-87. –, tehát az elszámolásba annyit ír be az operatív tiszt, amennyit 

éppen jónak lát. Ha aztán sikeres a beszervezés, akkor is ők ketten tudják, milyen összegekben 

állapodtak meg a különböző információk fejében.  

Igaz, Földi mindig is kissé lazán kezelte a pénzügyeket. Mondogatták, meglehetős morgással, 

a Cégnél, hogy már a Műveleti I. Főosztály vezetőjeként is gyakorta zsebből pengetett le fizetés-

kiegészítést, jutalmat kollégáinak. Volt, aki jelezte is a főigazgatónak és helyettesének, hogy ez 

mégiscsak tarthatatlan állapot, ám azt a választ kapta: – Nem kell mindennel foglalkozni! – Földi 

ma ezt rosszindulatú pletykának nevezi, azt mondja, annyi igaz ebből, hogy igyekezett az 

embereinek minél többet kihajtani, beleértve, hogy dollárban kapják a napidíjat, minden sikeres 

akciót követően legyen rendes jutalmuk. 
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*     *     * 

 

 

Márpedig a hírszerzésnél is, az elhárításnál is komoly pénzek keringenek, és jön is be, megy is ki 

pénz feketén. Mindig is volt, ma is van úgynevezett B-ellátmány, a szabályosan el nem 

számolható kiadások fedezetére. 1990-ben a BM egyik titkos páncélszekrényében többszázezer 

dollárt találtak készpénzben, állítólag abból vették az első nyugati autókat a rendőrség számára. 

Vagy zajlott a Gyorskocsi utcában olyan kihallgatás, amelynek során csinos fiatal hölgyet vontak 

kérdőre: – Ön olyan állampapírt váltott be hárommillió forint készpénzre, amely a sorozat-száma 

alapján azonosíthatóan harmincadmagával a titkosszolgálatoktól tűnt el, másik több százmillió 

forint készpénzzel együtt. 

– Fogalmam nincs róla, miről beszélnek – felelt a hölgy ámulva –, a főnököm a kezembe 

nyomta azokat a kincstárjegyeket, hogy váltsam be, neki adtam oda a pénzt, honnan tudtam 

volna, milyen értékpapírok azok? 

– Miért, ki a magácska főnöke? – érdeklődtek a katonai ügyészek, és hatot csuklottak 

egyszerre, amikor válaszképpen az ismert párt-pénzfelelős neve hangzott el. 

 

És ember legyen a talpán, aki nem inog meg, hiába látja, mennyit tehet zsebre menet közben. Aki 

olyan ember, hogy lopni akar, itt tud is. Gondoljunk bele! X operatív tiszt jelenti: beszervezett 

egy ügynököt, az illető számunkra fontos információkhoz fér hozzá, kér egy lakást, egy kocsit, és 

havi ötezer dollárt, ennyiért hajlandó ezeket átadni nekünk. Fél a lebukástól, ezért aláírni nem fog 

semmilyen papírt, a jelentéseit mindig szóban és kizárólag X-nek adja, mással szóba sem áll. 

Mennyi időnek kell eltelnie, hogy kiderüljön: az ügynök nem is létezik, X az Interneten szedi 

össze mindazt, amit jelentéseiben leír? Addig pedig a lakás, az autó, a havi ötezer dollár, közel 

évi 15 millió forint, plusz a dologi kiadások, éttermi ebédek és vacsorák, szállodai éjszakák és a 

többi költség is tisztán megmarad.  

Arra a lebukásra többen emlékeznek, ami azon múlott, hogy egy tartótiszt súlyosan 

lebetegedett. Főnökei úgy döntöttek, nem szabad hagyni esetleg eltűnni azt a havi ötezer dolláros 

ügynökét, aki addig oly kitűnő információkat szállított rajta keresztül. Kiküldtek ezért 

helyettesítőt, aki a megállapodott helyen elhelyezte a megfelelő jeleket, hogy mikor, hol 
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találkoznak. Az ügynök meg is jelent, és azzal kezdte: de nagyon örül, hogy végre jelentkeztek, 

rég letett arról, hogy valaha még hall a magyarokról, mivel tíz éve teremtett lélek nem kereste őt. 

Amiképpen Franciaországban is nemrég a Svájcban működő szuperkémükről, főnökei által a 

7-es fokozatú skálán 6-osra értékelt, többszörösen kitüntetett hírszerzőről derült ki: összes 

jelentése kitaláció volt, „ügynöke” soha nem találkozott vele, viszont a franciáktól kapott pénzt 

mind egy prostituált szolgálatainak kifizetésére fordította. 

Szedtek ugyan már ki csúnyábban is pénzt a magyar szolgálatoktól. Évekig szállított – eléggé 

nagy pénzekért – információkat a román politikai vezetés belső viszonyairól, készülő döntéseiről, 

magyarellenes lépéseiről egy ügynök. Pár év után néhány dolog az istennek sem akart összeállni 

a jelentéseiből, visszanézték a korábbiakat – azok se stimmeltek. Nekiestek alaposabban 

kielemezni, feldolgozni minden addigi információját, és rájöttek: dezinformáció áldozata a 

magyar hírszerzés, egy szó nem igaz a pasas jelentéseiből. Később bebizonyosodott: harmadik 

ország titkosszolgálata küldte őt, vagyis ál-ügynök volt. S hogy még gömbölyűbb legyen a 

történet, nagy sokára arra is fény derült: a palit ráadásul beépítették a román titkosszolgálatba is, 

nekik is folyamatosan szállított dezinformációkat. Ilyenformán pontosan három szolgálattól vett 

föl állandóan pénzt: a magyartól, a romántól, valamint tényleges megbízójától. Ügyes. 

 

Nem új keletű jelenség ez persze. Véletlenül megmaradt az elsősorban másfajta diadalairól ismert 

Casanovának, a Velencei Köztársaság kémjének jelentése legkegyelmesebb titkár úrnak, a 

velencei dózse hírszerző főnökének: Tegnap este egy francia étteremben üldögéltem, s két 

titokzatos francia férfi beszélgetését próbáltam kihallgatni a szomszéd asztaltól. Megállapítottam, 

hogy XIV. Lajos megbízásából köztársaságunk elleni összeesküvést terveznek, s annak 

részleteiről társalognak. Akciómat azonban kénytelen voltam félbeszakítani. A pincér ugyanis 

többször fölszólított: vagy rendeljek és fizessek, vagy táguljak mihamarább. Zsebemben viszont 

egyetlen dukát sem lapult, így nem hozathattam vacsorát, hogy tovább hallgatózhassak. Annyit 

azért megtudtam, hogy jövő héten többször is ugyanitt találkoznak, ha tehát legkegyelmesebb 

titkár úr kiutal számomra megfelelő ellátmányt, tovább folytathatom a hazánk elleni összeesküvés 

kikémlelését. Maradok legalázatosabb szolgája: Casanova. 

 

 

*     *     * 
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Nos, a – vagy Horntól, vagy a máig titokzatos névtelen bejelentőtől – érkezett telefon-hírt követő 

intézkedésekre a Cégnél a legelső reakció az őrült pánik volt. ’96 novembere volt, csütörtök, és 

jószerivel senki sem volt itthon.  

Nikolits Németországban volt hivatalos úton, s magával vitte Láng Pétert, Kocsis helyettesét 

is. Kocsis Kálmán főigazgató Amerikában volt; ezen az estén épp Washingtonban, Georgetown 

egyik jazzklubjában mulatozott, előkelő társaságban: George Tenet CIA-igazgató, a CIA kelet-

európai igazgatója, belbiztonsági főnöke, az FBI igazgatójának személyi tanácsadója, aki 

korábban a CIA műveleti vezetője volt, valamint Földi László, akkor már a magyar hírszerzés 

washingtoni összekötője. A vidám kvaterkázást ugyan túl sokszor zavarták meg, hol Tenet-et, hol 

a többieket hívták; szabadkoztak is: éppen nagyon nagy akció zajlik. Aztán kiderült: másnap 

hajnalban tartóztatták le a KGB-nek a CIA központjából kémkedő Aldrich Ames-t. 

Somogyi Tamás a Kossuth térről – még nem a Tövis utcában székelt a miniszteri kabinet, 

hanem a Miniszterelnöki Hivatal parlamenttel szemközti épületében – telefonon indította az 

akciót. Nem a Kocsis helyettesítésével megbízott harmadik emberrel, Zsohár Istvánnal – ma az 

NBH főigazgatója – beszélt, hanem Szász József információs igazgatóval. Közölte: névtelen 

bejelentés érkezett, miszerint MDF-összeesküvés zajlik odafönt, MSZP-s politikusokra gyűjtenek 

adatokat. 

– Én erről semmit nem tudok – felelte Szász. 

– Vannak ott dossziék egy bizonyos Nyírfa fedőnevű akcióról? – kérdezte Somogyi. 

– Fogalmam nincs. Itt sok száz dosszié van, mindenféle fedőnevű akciókról, nem ismerem 

mindet. 

– Akkor azonnal nézz utána, léteznek-e Nyírfa fedőnevű dossziék, és mi van azokban! – és 

attól kezdve Somogyi félóránként telefonálgatott a hegyre: – Na, mi van? Megvan már? 

Aki élt és mozgott, ahány kis- és nagyfőnök létezik, mind ott rohangált fejvesztve a hírszerzés 

összes épületében. Egytől egyig az irattárba akartak bejutni, ahol ezeket a dossziékat őrizték. 

Szász József beszélt az illetékes főosztályvezetővel, átvizsgálták a páncélszekrényeket, s kiderült: 

a hírnek legalábbis egy eleme igaz, valóban léteznek olyan anyagok, amelyekben MSZP-s és 

SZDSZ-es politikusokról is szerepelnek adatok. Ezek egy részéről azonnal tudható volt, hogy 

tovább is ment, rajta volt ugyanis, ki kapja meg. Szász bekérte magához – nem adta oda 
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Somogyinak – az irathalmot, beleolvasott, majd referált a kabinetfőnöknek: – Igen, valóban 

léteznek ilyen nevű anyagok, és a tartalmuk is részben az, amiről szó van.  

A kabinetben dolgozók persze mindent hallottak. Egyikük azonban bement Somogyihoz, és 

óva intette: – Tomi, vigyázz! Ez nem lehet igaz! Földi nem tökhülye. És ha követ is el 

hülyeséget, nem hagy nyomot maga után. Júliusban ment ki Washingtonba, lett volna ideje előtte 

eltüntetni mindent, ha ekkora ökörséget tett volna. 

– Bízd csak rám! Majd meglátjuk, egyelőre keressük az anyagokat – felelt Somogyi. 

És másnap, pénteken reggel Somogyi azzal fogadta előző nap hitetlenkedő kollégáját: – Na 

ugye! Megvan az anyag! Földi sáros, tényleg MDF-összeesküvés zajlott a hegyen a kormány 

ellen. 

 

Nikolits másnap jött haza Németországból. Somogyi kiment elé a reptérre, és onnan egyenesen „a 

hegyre”, a Budakeszi útra mentek, éjjel kettőig ott voltak, Láng Péterrel, Zsohár Istvánnal és 

Szász Józseffel együtt – még ha nem is maradt végig mindegyikük.  

Ami egyébiránt nem túlságosan logikus lépés – vélik egyesek. Miért kell a miniszternek 

kimenni a hegyre? Ha kér bármit, annak egy órán belül az íróasztalán kell lennie. Nem kell a 

helyszínen házkutatást tartani ahhoz, hogy a felügyelő miniszter kézhez kapjon bármit, amit kér! 

Mire való ez a teátrális jelenet? Mire megy itt ki a játék? – kérdik ezek. Amire persze létezik 

reális felelet: arra, hogy Kocsis, Láng ne szűrhessék meg a Nikolits bekérte anyagokat, ne 

fordulhasson elő ismét, hogy az egyiket odaadják, a másikat nem. 

Nikolits az egyik jelentésen megpillantotta Láng Péter kézírását: Nyesegetni kell, nem 

megszüntetni! Megfordította az iratot, és szó nélkül, de kérdő pillantás kíséretében a vele 

szemben ülő Láng elé tolta. Láng rátekintett, elvörösödött; föltápászkodott, kért egy papírt, 

amelyre megírhatja lemondását, és távozott.  

Berendeltek mindenkit; Nikolits még ez éjjel azonnali belső vizsgálatot rendelt el, 

pontosabban tartott. Az ezernél több oldalnyi anyagot áthurcoltatták a még távollevő Kocsis 

Kálmán szobájába, és ott böngészték. A következő napokban pedig kérésére ezt-azt átvittek a 

Nyírfa-anyagokból Nikolitshoz, majd átkerült az összes dosszié. Nem a fénymásolata, mint azt 

mondják néhányan, hanem az eredeti iratok. 

Következő hét szerdáján belső embereknek Somogyi már azt jelentette be, Földiékre utalva: – 

Örülhetnek, ha öt-hat évvel megússzák! – Ám korábban is tamáskodó kollégája váltig állította: 
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– Jól gondoljátok meg, olyan botrány lesz, hogy ti maradtok alul! Én nem hiszem el az 

egészet, szerintem színjáték, amit előadtok. De praktikusan is járhattok rosszul: szerintem ha 

Földit falhoz nyomjátok, és rákényszerítitek, hogy mindent kipakoljon, ami a fejében van, abba 

két hét alatt megbukik a kormány, de még a következő is!  

Továbbra sem hitt senki ennek a kételkedőnek, aki elment az MSZP-elnökség három tagjához 

is, próbálta meggyőzni őket: – Állítsák le az egész balhét, mert hülyeségek özöne fog kisülni 

belőle! – Ám a pártemberek nem tettek mást, mint hogy azon nyomban fölhívták Nikolitsot, és 

beszámoltak neki erről a makrancosságról. Ő viszont úgy döntött: bármi is sül ki ebből, ő 

végigviszi a vizsgálatot. 

És Nikolits később, a tényfeltáró vizsgálat jelentése alapján fegyelmi eljárást indíttatott Földi, 

Balogh és még két tiszt ellen. Nem Kocsis Kálmán és Láng Péter ellen, őket „futni hagyta”, 

amúgy is már korábban „obligón kívül” kerültek, amikor mindkettőt fölmentette vezetői 

beosztásából, Lángnak elfogadta a nyugdíjazási kérelmét, Kocsisnak újra megígérte a nagyköveti 

posztot, s kegyelemben elbocsátotta őket.  

 

A belső tényfeltáró vizsgálatot hárman végezték. Módfelett meg akartak felelni a főnöki 

elvárásoknak, mégis eléggé nyögvenyelősen, döcögősen indult el a kutakodás. 

Sokan húzódoztak, amit négyszemközt elmondtak, azt hivatalosan már nem voltak hajlandók 

„vallani”, attól félve: ha visszajönnek azok, akik irányították és bonyolították a Nyírfát, 

leszámolnak majd velük.  

Később kibővítették a vizsgáló bizottságot a rendőrség, a határőrség, a vámparancsnokság 

embereivel. Két fő vonalon próbáltak végigmenni: zajlott-e olyan adat-gyűjtés, amely nem felelt 

meg a törvényi előírásoknak és a belső szabályzatoknak, s milyenek voltak ennek anyagi 

vonzatai.  

Miért, hogyan nem felelt meg a szabályoknak?  

A vizsgáló bizottság szerint több módon. Először: a hírszerzésnek szigorúan tilos belföldi 

ügyekkel foglalkozni, kivéve, ha azok szorosan kötődnek külföldi szálakhoz. Ezekre a belföldi 

szálakra viszont szerintük csak ráhazudták, hogy az orosz-ukrán maffiák dolgaival állnak 

összefüggésben, ténylegesen semmi érdemi külföldi vonatkozásuk nem volt. Vagyis, mondták, a 

hírszerzés − annak ellenére, hogy ez számára szigorúan tiltott − belföldi ügyek után kutakodott. 

Azt az ellenérvet nem fogadták el, hogy a jól ismert módszerrel végzett, úgynevezett hazai 
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bázisról indított külföldi akciót látnak, és igenis ott vannak a bizonyítékok az elért kinti első 

kézzelfogható eredményekre. Amiket a vizsgálódók találták, abban valóban nem volt nyoma 

ténylegesen megtörtént orosz vagy ukrán beszervezésnek, beépülésnek, minden jelentésben 

kizárólag hazai, belföldi adatok szerepeltek. Igazuk volt, de nem a ténymegállapításban, csupán 

abban, hogy amit ők látnak, abban ez nem szerepel – rém egyszerű okból: ez máshol van, más 

dossziékban.  

Másodszor a vizsgálók arra jutottak, szabálytalanul zajlott le az egész „nyomozás”: indító 

parancs, szabályos kezdet nélkül, Földi szóbeli utasítására. Lehet persze, mondták, hogy ez 

Kocsis Kálmán okos óvatossága, önvédelme volt: ha nincs indító határozat, ha nincs szabályosan 

megnyitott dosszié, akkor nincs is ilyen akció. A titkosszolgálatok működésének egyik – persze 

rejtett és letagadott, mások előtt soha ki nem mondott, mindazonáltal alig kétségbe vonható – 

alapelve, hogy „a politikusoknak a lehető legkevesebbet kell az orrukra kötni, mert lepcses 

szájúak, fecsegők, mindent azonnal szétpofáznak”. Ha pedig az ember fia az orosz, ukrán, 

szlovák hírszerzéssel és maffiával akar szembeszállni, ott minden óvatosság indokolt. Akár az is, 

hogy magunk között, titokban kell tartani az egész akciót, mert ha a politikusok is tudnak róla, 

tőlük pillanatok alatt jut el a hír ide-oda, például orosz és ukrán politikusokhoz, azoktól pedig 

holtbiztosan magához az ottani Céghez és maffiához is. És akkor kő kövön nem marad, tényleg 

emberéletek kerülnek közvetlen veszélybe, lebuknak az ügynökök és a beküldött emberek. Ez is 

szempont lehetett – vélték a vizsgálóbizottság tagjai. Földi viszont állítja: – Ebben ismét nem volt 

igazuk: szabályosan nyitott dosszié volt, indító paranccsal együtt. 

Minden titkosszolgálatnál, így a magyar hírszerzésnél is szabályozott rendje kell, hogy legyen 

– és van is – annak, miként indulhat el egy akció. Valaki javaslatot tesz: ebben és ebben a 

tárgykörben induljon el valami. Lehet az anyag-gyűjtés, tanulmányozás, beszervezés, különböző 

akciók végrehajtása. A javaslat megjár két-három-négy fokozatot, ilyen-olyan szintű vezetők 

megfontolják, véleményezik, s jóváhagyják. A feladat jellegétől függően valamelyik igazgató, 

fontosabb ügyekben a főigazgató végül áldását adja rá, hogy a javasolt ötlet megvalósuljon. 

Ekkor születik fedőnév, ezen a fedőnéven dossziét nyitnak, s ebbe kerülnek majd az anyagok: 

tervek, jelentések, akció-leírások és így tovább.  

Ez esetben viszont – a vizsgálóbizottság szerint – az történt, hogy amikor Földi megkapta a 

tartós kiküldetést az USA-ba, természetesen le kellett adnia az összes nála lévő dossziét. Volt 

ezek között néhány különösen vaskos, két éve gyűltek azokban az anyagok; mielőtt leadta volna, 
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a római egyes számú dosszié első lapjára akkor írta rá az akció fedőnevét: NYÍRFA – állították 

ismét tévesen. A határőrség ezzel foglalkozó tisztje később tanúsította: velük már fedőnéven 

beszéltek az akcióról a hírszerzők.  

A kétkedők szerint a valóságban ez sem így esett meg. A vizsgálóbizottság – lett légyen akár 

elfogult, akár nem – eljárása valószínűleg korrekt volt, és abból, amit látott, helytálló 

következtetéseket vont le. A kulcs azonban ismét ez: „abból, amit látott”. Azt ugyanis egyetlen 

tagja sem tudta – ha igaz némelyek állítása –: amit lát, az már nem az eredeti Nyírfa-anyag. 

Amikor ők kézbe vették a dossziékat, állítólag azok már nem azok voltak, mint eredetileg. 

Mielőtt ugyanis az egész botrány elindult – mondják ezek –, valaki már kivette a Nyírfa-

dossziékat az irattárból, és preparálta. Kivett belőle ezt-azt, többek között az indító parancsot is. 

Akkor még csak kivettek belőle – állítják egyesek. 

 

Fontos vádponttá vált az is, a Nyírfa-dossziékban döntő többségben közepes slendriánsággal 

összeszedett vagy inkább szedett-vedett, nem ellenőrzött információk szerepeltek, ám egyiken 

sem állt ott az ilyenkor szükséges jelzés: „meg nem erősített információ szerint”. Márpedig 

normál vizsgálódás esetén minden fontosnak tetsző adatot és információt mérlegelni, elemezni és 

ellenőrizni kell, és havonta értékelni kell az akció egészének állását, meghatározni a folytatás 

módját.  

Minden normális kutatás – lett légyen az akár tudományos, akár hírszerzői vagy bármilyen 

más – azzal kezdődik, hogy töméntelen adatot összehord az ember. Ezeknek egyik része később, 

az ellenőrzés, értékelés során használhatónak, fontosnak, relevánsnak bizonyul – azt további 

feldolgozás alá kell vetni. Másik részéről bebizonyosodik: nem ér semmit – azt meg félre kell 

tolni. Legalábbis az adott kutatás szempontjából! S itt válik el a hírszerzés típusú kutatás a 

másféléktől. 

A tudományos, újságírói és hasonló kutatás fölösleges melléktermékeit nyugodtan ki lehet 

dobni a kukába, hiszen ha értéktelennek bizonyultak, ugyancsak kicsi a valószínűsége, hogy 

valami máshoz még jól jöhetnek.  

A hírszerző, az elhárító munkája viszont politikai jellegű, és tevékenysége más elemeit érintő, 

például bűnözéssel, korrupcióval, terrorizmussal és hasonlókkal összefüggő adatot soha nem 

tekint végérvényesen kidobandónak. Lehet, valami az éppen adott konkrét feladat során nem 

hasznosítható, ám sosem tudhatja a hírszerző, mikor lehet arra szükség más ügyekben.  
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Például, mert meg lehet zsarolni valaki, a másik ügyben fontos személyt az így szerzett 

információval; mert a harmadik mozaik összerakásához pont ez a kis darabka adat adja a hiányzó 

elemet és így tovább. Szép és fontos dolog az adatvédelem, meg a személyiségi jogok védelme, 

viszont a hírszerzői logika meg ilyen – mondják, akik így gondolják helyesnek.  

Mások ragaszkodnak a törvényekhez, s elvárják ezt még a hírszerzőktől is. Nem véletlenül 

került a nemzetbiztonsági törvénybe – érvelnek utóbbiak – olyannyira részletes szabályozás az 

adatkezelésről, az már valamelyest alkalmazkodik a szakmai követelményekhez, de főként 

kötelező. Előbbiek erre így tromfolnak: az sem elég, jó hírszerző soha semmit nem dob ki, nem 

töröl. Utóbbiak rekontrája pedig így szól: lehet, de a törvényt akkor is be kell tartani. 

Az adatok között voltak is politikai, üzleti, gazdasági és személyes jellegűek bőven, ám nagy 

részük – mivel az akció itthonról tört kifelé – belpolitikai fajtájú. Amihez a hírszerzésnek vajmi 

kevés köze van – kivéve, ha tényleg kapcsolódik a külföldi szálakhoz is. Igen ám, de ki és mikor 

állapítja meg: mi kötődik az orosz, ukrán maffia dolgaihoz és mi nem, miből származhat később 

jó operatív pozíció, mi lehet alkalmas eszköz beépüléshez, beszervezéshez? Amíg nem jönnek be 

adatok, azokat nem is lehet mérlegelni, és szétválogatni: ez kell, ez nem.  

Nos, az pillanatokig sem vitás, hogy – a meglehetősen pongyola Földi vezetésével, a 

kifejezetten slendrián Vass János és Balogh János egyelőre csak hajtották az adatokat, 

gyűjtögettek szorgos méhecske módjára, és vajmi keveset foglalkoztak azzal, hogy az adatokból 

rendszerezett információ keletkezzék. Nem értékelték, nem mérlegelték, nem minősítették a 

kismillió bejött hír-morzsát, mivel úgy ítélték meg, még nem tartanak ott. Igaz ugyan, ez 

soványka érv az ellen, hogy a rengeteg adat minduntalan ellenőrzés nélkül maradt. 

Pedig nem kellett volna többet tenniük, mint mindazokra a jelentésekre, amelyek később 

pufogtak, durrogtak, ráírni: most, ebben az ügyben ezek értéktelenek, selejtek, kidobandók. És 

akkor nem lett volna Nyírfa-ügy. Ha Balogh János betartja az ígéretét – amikor közölték vele, 

kimehet tartós kiküldetésre Svájcba, de annak az a feltétele, hogy előbb rendet kell raknia –, és 

minősíti az addig keletkezett iratokat, ahelyett, hogy úgy, ahogy vannak, bevágja azokat pár 

gyűjtő-dossziéba, minden másképp alakul. Így viszont végzetessé vált a hétköznapi rendetlenség 

találkozása a későbbi célzatos vizsgálódással. Amit a vizsgáló bizottság talált, az hatalmas kupac 

rendezetlen összevisszaság volt, tele olyan adatokkal, amelyeket – ha időben minősítenek – 

fölösleges mellékterméknek ítélnek. Ám ez a minősítés nem történt meg, ezek az adatok úgy 

szerepeltek az irattartókban, mintha ezek lettek volna a lényegi elemek. 
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Igaz, ez esetben is rémesen nagy szerep jutott az egyszerű pechnek. Földi, majd Balogh 

ugyanis – az új, 1995-ös törvény alapján született Nikolits-utasításnak megfelelően – a Nyírfa-

dossziéknak is elrendelte a felülvizsgálatát. Megbíztak három olyan munkatársat, aki nem vett 

részt az akcióban, hogy a hat dossziényi anyagot rakják rendbe, minősítsék, rendezetten adják le, 

ami tovább hasznosítható, tegyék félre, ami fölösleges, hogy végül is ennek az iratcsomónak is 

meglegyen a tanúsítványa: megfelel az új szabályoknak. Ez a munka folyt, amikor kitört a 

botrány. A balhé kirobbanása viszont természetesen leállította a dossziék rendbetételét.  

Ami a jelentésekből nyilvánosságra került a lapokban, az zömmel valóban a selejt, a 

melléktermék volt, semmi esetre sem a lényeg – állítják Földiék. S védhetik álláspontjukat azzal, 

hogy a lényeg ugyanis máig államtitok, hiszen az orosz-ukrán irányú hírszerzésre vonatkozik. 

Arra azonban nem kellő magyarázat ez sem, miért maradhattak nem pusztán rendszerezetlenek, 

de ellenőrizetlenek is ezek az értesülések. 

 

Pedig még ezek az adatok is sokféleképpen lettek volna hasznosíthatók. Ha Földiék a 

politikusoknak tálcán átnyújtották volna, azok mazsolázhattak volna a zsarolásra, politikai, 

pozíciós vagy üzleti döntéshozatali befolyásolásra alkalmasnak látszó anyagok közül. Hiszen a 

sok összehordott információ-töredék − összefonódásokról, rejtett üzleti, támogatási 

kapcsolatokról, személyes viszonylatokról, szexuális és homoszexuális szokásokról − 

könnyűszerrel használható kényes helyzetekben. Ha, mondjuk, ott akar indulni 

képviselőjelöltként valaki, ahol már elígérték a posztot, valahogy csak meg kell őt győzni, hogy 

nem is szeretné jelöltetni magát. Ilyenkor módfelett hatékony lehet például az ilyen purparlé: − 

Komám, mit fog szólni az asszony, ha a Szabolcsi Hírharsonában megpillantja a pucér fotódat, 

azzal a két kis ennivaló lotyóval, nem éppen félreérthető pózban? − Amint szerfölött erős érv a 

saját mutyizásairól szóló gyöngéd fenyegetőzés azzal szemben, aki éppen a főnökök által 

favorizált párttársát támadja saját zsebre üzletelése miatt. 

Ám mondjuk, mindez nem lett volna olyan nagyon támadható addig, amíg ’95 végén a 

parlament el nem fogadta a titkosszolgálatokról szóló és az adatvédelmi törvényt, benne egyebek 

mellett a szigorú adatkezelési előírásokkal is, ilyen szép elvekkel, mint törvényi felhatalmazáshoz 

kötöttség, szükségesség és arányosság, célhoz kötöttség és a készletező adatgyűjtés tilalma, 

dokumentáltság és az adatok útjának nyomon követhetősége. Amely elvek érvényesítésére 
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utasítás is született 1996 májusában: az IH-ban is rendezni kell az összes dossziét, s mindazon 

adatokat, amelyek nem felelnek meg az új előírásoknak, meg kell semmisíteni.  

Ez azonban menetközben még kétségkívül egyetlen pillanatig sem zavarta a Nyírfa-ügy 

vezetőit és végrehajtóit, nyilván komolyan föl nem vetődött bennük, hogy ezeket a számukra 

zöldségnek hangzó elveket valaki is számon kéri rajtuk. Elvégre, aki beleszagolt már ebbe a 

világba, az jól tudja, rendszerint működik ez a munkamegosztás: a politikusok okos, szép 

törvényeket hoznak, gyönyörű elveket szavalnak a publikumnak, és közben halkan tudomásul 

veszik, hogy a titkosszolgálatok pedig végzik a maguk munkáját, zömmel persze nem éppen 

összhangban a törvényekkel. És ezt a politika nem szokta sem szóvá tenni, sem „fölvágni”. 

Kivéve, ha nem jön ez jól máshoz, példának okáért egy politikai koncepció igazolásához, 

valamint néhány ember kinyírásához – mondják Földiék.  

Nikolits viszont úgy gondolja: nincs mese, a törvényt a Cégnek is be kell tartania. Ő az új 

törvény hatálybalépésekor kiadta az utasítást, miszerint kivétel nélkül minden egyes dossziét át 

kell vizsgálni, és ha rendben van, el kell helyezni mindben a tanúsítványt: megfelel a törvény 

előírásainak. – Nos – mondja Nikolits István –, a hírszerzés is végrehajtotta ezt a parancsot, de 

egyetlen kivétellel: a Nyírfa-dossziékban nem volt ilyen tanúsítvány.  

És ezekről a politikusokról szóló információkról, valamint elsődleges, nem ellenőrzött 

adatokról is tudni kell: Kocsis és Földi Katona Bélával még megosztotta ezeket, beszámolt 

minden olyan bejövő adatról, amely politikusokat érintett. Nikolitsnak viszont már nem adták 

oda. Az volt a véleményük: Nikolits pártkatona, akit azért tettek oda, hogy szétverje a hírszerzést. 

Szemernyit sem bíztak benne, nem is közöltek vele semmit, ami szerintük továbbment volna tőle. 

Nem akarták, hogy az MSZP-n belüli viadaloknak ő lehessen a hadvezére, azáltal, hogy a terhelő 

adatokkal operál.  

Arra azonban mindmáig nem adtak választ: miért csak MSZP-s politikusokról gyűltek össze 

adataik? Azt azért senki nem veheti komolyan – figyelembe véve azt is: az akció akkor indult, 

amikor az MDF volt kormányon –, hogy rút korrupciós, sötét üzleti vagy éppen zűrös nem ügyei 

kizárólag MSZP-seknek szoktak lenni. Akkor viszont miért nem szerepel a jelentésekben 

egyetlen ilyen sem MDF-es politikusokról, vagy legalább kereszténydemokratákról, 

kisgazdákról? 
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A vizsgáló bizottság szabálytalannak találta a Nyírfa-akció elszámolásait is. A pénzügyek 

normálisan úgy zajlanak, hogy a szabályosan megnyitott dossziéra lehet pénzt fölvenni, 

költségeket elszámolni. A pénztárban tehát − a szükséges belső konspiráció miatt − csupán annyi 

szerepel a pénzkiadási bizonylaton: a Kutyaház-ügyben fölvettek hétszázezer forintot. A 

hétszázezer forintról szóló elszámolás viszont bekerül a Kutyaház-dossziéba, részletezve, hogy 

ebből mennyit kaptak beépített emberek, mennyi ment ilyen, olyan és amolyan más feladat-

teljesítésre.  

Mivel viszont ez esetben általuk föllelt indító parancs híján nem találtak szabályosan 

megnyitott dossziét – a bizottság azt írta le: Nyírfa-ügy hivatalosan nem létezett. 

Következésképpen az akció során kiadott minden fillér is szabálytalanul közlekedett.  

A vizsgálódók szerint a Nyírfa-akcióban fölhasználtak nem a költségvetésből származó 

pénzeket is. Jöttek be elvégzett munkákért kisebb-nagyobb összegek partner-szolgálatoktól, 

azokat se le nem könyvelték, se le nem jelentették; három szinten, a főigazgatónál, a gazdasági 

igazgatónál és egyes főosztályokon feketén gazdálkodtak azokkal. Nem bankszámlán, hanem 

készpénzben. Kis kockás füzetekben vezették, mire mennyit költöttek, de nem túl akkurátusan: ha 

összeadta valaki az összes, a füzetbe beírt kiadást, az néha még mindig jóval kevesebb volt, mint 

a bevétel. Nem aprópénzről van szó, az ilyen-olyan segítségekért, átvállalt feladatokért addigra 

partner-Cégektől vagy 100 millió forint érkezett: szóbeli, írásba nem foglalt megállapodások 

alapján, aktatáskában, készpénzben − amelynek az útját a későbbi vizsgálat sem volt képes 

követni. 

Például – mondták –, mert a nem létező Nyírfa-ügyben jól elköltötték. A nem létező akciót 

nem létező pénzből finanszírozták. Érthetően, hiszen hivatalos pénzt nem adhattak ki olyan 

akcióra, amely nem volt. Miután pedig a szokásos elszámolási kötelezettség ez esetben nem 

okozott gondot, enyhén szólva is lazán használták ezeket a pénzeket.  

Egymillióért vettek lehallgathatatlan rejtjelező telefont a Szabolcsba kihelyezett hírszerző 

tisztnek, amelyet azonban ő soha nem használt, mivel összekötője minden héten személyesen 

vette át tőle a kézírásos jelentéseket. Amihez az összekötőnek vásároltak egy Ford Scorpiót. A 

kiadások között a belföldi vagy az ukrajnai utazások költségeit még érthetőnek találták, de a 

svájci, spanyol- és franciaországi kiruccanásokéit már nemigen, kiváltképp egyikük tíz svájci 

útját. Az sem volt egykönnyen érthető a vizsgáló bizottság számára, az általuk feldolgozott 

anyagok alapján, hogy miért kellett foglalkozni a Nyírfa-felderítés közben húszegynéhány szobás 
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villa megvételével a francia Riviérán, gyönge hatmillió dollárért. Az sem lenne igazán védhető, 

hogy fedőtevékenység lett volna az ilyen-olyan gazdasági vállalkozás – és még ez a terv sem vált 

nekik gyanússá. Még az összegre sem csodálkoztak rá: az azért csak nem létezik, hogy akkori 

árfolyamon körülbelül 750 millió forintot akartak elkölteni valami házra a Riviérán – miközben 

az Információs Hivatal egészéves költségvetése ’95-ben nem érte el a 2 milliárd forintot, a szóban 

forgó összeg alig több mint háromszorosát. Nem vették észre, hogy palira vették őket.  

Földi ezekről a pénzügyi vádakról is azt állítja: hazugságok. – Ha ezek igazak lennének, mi 

rég börtönben ülnénk. Szabályosan folyt minden pénzmozgás a Nyírfa-akcióban. 

 

Földi – amikor hazarendelték Washingtonból meghallgatásra – teljesen nyugodt volt, hogy ők 

nem követtek el semmiféle szabálytalanságot, és nem is egészen értette, mi ez a nagy hűhó. Nem 

érthette, hiszen kulcs-elemekről nem tudott. Legfőképpen arról, hogy jelentései – amelyeket ő 

úgy terjesztett föl főnökeinek, hogy azokat lássa Horn Gyula, Nikolits István – rendre Láng Péter 

páncélszekrényében végezték, és onnan nem jutottak tovább. Alig tűnik ugyan hihetőnek, hogy 

az a Földi, akit Kocsis utódjává akart tenni, tényleg nem volt beavatva ebbe a trükkbe, 

mindenestre ő ezt állítja. Azt mondja, hazafelé a repülőn azon morfondírozott – Mit kérhetnének 

számon rajtam azok, akik végig mindenről pontosan tudtak? –, és keservesen csalódott.  

A vizsgáló bizottság jelentése alapján a fegyelmi eljárásban először az a döntés született: 

Földit „rangban visszavetik” ezredesből alezredessé, de marad Washingtonban. Majd ez egyik 

napról a másikra hirtelen megfordult, és szolgálati viszonyát azonnali hatállyal megszüntették. 

Ezt ő megtámadta a bíróságon, mire följelentették a katonai ügyészségen. 

 

 

*     *     * 

 

 

Az országgyűlés nemzetbiztonsági bizottsága 1997. március 19-én, szerdán értesült először: 

törvénytelen adatgyűjtés zajlott parlamenti képviselőkről. Őrült balhé kerekedett persze, nem sok 

kedves szó hangzott el. A bizottság természetesen úgy döntött: azon nyomban tényfeltáró 

vizsgálatot kezdenek; Kónya Imre elnök, Kőszeg Ferenc alelnök és Szász József, az IH megbízott 

főigazgatója egyeztessék annak menetét, de úgy, hogy két nap múlva, pénteken már 
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megtarthassák következő ülésüket. Az ellenzéki képviselők azt javasolták, a hírszerzés az akció 

teljes dokumentációját azonnal adja át nekik. Somogyi Tamás erre fölajánlotta: megkapják a 

belső fegyelmi vizsgálat teljes anyagát. Kis ideig tépték egymást a két dolog közti nem is 

kicsinyke különbségen, végül abban maradtak, majd két nap múlva ezt is rendezik.  

Ez az ígéret aztán nem bírt teljesülni. Kónya Imre bizottsági elnökként és a tényfeltáró 

vizsgálat vezetőjeként azonnal levelet írt Szász Józsefnek: kéri az összes iratot, ami született az 

IH-nál, magyarán tehát magát az összes Nyírfa-dossziét. Szász azonban kénytelen volt telefonon 

rögvest jelezni: ezt nem áll módjában teljesíteni. Ő ugyanis − közölte Kónyával − azt az utasítást 

kapta, hogy kizárólag Nikolits miniszter kabinetjén keresztül adhat át bármilyen anyagot. 

Rendben, Kónya hívta Somogyi Tamást, a kabinetfőnököt, ő viszont azt javasolta: kérésével 

forduljon a miniszterhez, Nikolitshoz. Aki külföldön volt. Ügyes. 

Nikolits ugyanis történetesen megint nem volt itthon, de másnap hazaérkezett. Kónya azonnal 

elérte telefonon, s kérte immáron őt magát is, a másnapi ülésre hozza magával az eredeti Nyírfa-

anyagokat. 

 

Nikolitsnak azonban aznap előbb Hornhoz kellett zarándokolnia, aki ráadásul Pető Ivánnal, az 

SZDSZ elnökével, Kuncze Gábor SZDSZ-es belügyminiszterrel, Szekeres Imre MSZP-s 

frakcióvezetővel együtt várta őt, és ott volt Kőszeg Ferenc, a parlament nemzetbiztonsági 

bizottságának kormánypárti, SZDSZ-es alelnöke is. Horn az ilyen alkalmakat nem finomkodta 

agyon. Határozottan ellenezte, hogy külön vizsgálat folyjék erről a szerencsétlen marhaságról, 

világosan látta: ebből a balhéból nem lehet jól kijönni, mihamarább el kéne felejteni az egészet. 

Kőszeg viszont keresztbe feküdt: – Már nem lehet elspórolni a vizsgálatot! Én nyilatkoztam a 

sajtónak, és bejelentettem, hogy parlamenti kivizsgálást folytatunk – és Kuncze Kőszeg mellé 

állt. 

Hamar megállapodtak: akkor legalább a lehető legkevesebb anyagot adjuk át a bizottságnak, 

előbb próbáljunk mi magunk rendet vágni. Még a délutáni bizottsági ülés előtt Nikolits beszélje 

meg az MSZP-s és SZDSZ-es bizottsági tagokkal: szavazzák majd le a Fidesz nyilván 

bekövetkező javaslatát, miszerint az összes dokumentumot át kell adni a bizottságnak, hiszen 

akkor kikerül a kezükből nem csupán az eseményeknek, de még az anyagok mozgásának az 

irányítása is. Kifundálták azt is: a kedélyek csillapítására Nikolits tüstént írjon levelet valamennyi 

MSZP-s és SZDSZ-es képviselőnek: csupán merő pletykagyűjteményről van szó, szakmailag 
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teljesen megalapozatlan hülyeségekkel, folyik a belső elemzés is, a parlamenti bizottsági 

vizsgálat is, nyugi, minden rendeződik hamarost.  

Délután tartott újabb zárt ülést a parlamenti bizottság. Nikolitsnak jól nekirohantak: november, 

az ügy kipattanása óta mire föl volt a hallgatás, legalább ő miért nem tartotta be a már hatályba 

lépett törvényt, miszerint ha parlamenti képviselőkről keletkezik a cégnél adat, „haladéktalanul” 

kell tájékoztatni a bizottságot. Nikolits azt felelte: ő bizony a törvénysértés megállapítása, na jó, 

pontosabban kivizsgálása után haladéktalanul tájékoztatást adott; hát, istenem, hogy ez majd’ 

négy hónapig tartott, az nem csupán isten malmainak ismert sebessége. Ő amint megkapta a 

tényfeltáró bizottság jelentését, s abban a törvénysértéssé minősítést, tüstént idejárult e bizottság 

elé, és bejelentette a dolgot. Valamint, mondta, egy hete, március 13-án följelentést tett a katonai 

ügyészségen, amely 21-én jogosulatlan adatkezelés és államtitoksértés gyanújával meg is 

indította a nyomozást, és két nappal ezelőtt, íme, ismertették a parlamenti bizottsággal a 

történeteket.  

No, ezzel a válasszal még nem nyert csatát. Pláne hogy menetközben kiderült: még a 

törvényben előírt kötelessége, a bizottság tájékoztatása előtt Gál Zoltánnak, a parlament MSZP-s 

elnökének elmondta, mi történt. Hogy még ki mindenkinek, az nem került nyilvánosságra − még 

ha könnyedén kitalálható is volt. 

A zárt bizottsági ülésen az ellenzéki − Fideszes, MDF-es és kisgazda − képviselők 

újrakezdték: − Ide az asztalra az eredeti dossziékat! − Nikolits azt felelte: csak akkor adja át a 

bizottságnak, ha a többség így dönt. Ám − láss csodát! − a kormánypárti képviselők, lévén 

többségben a bizottságban, jól megszavazták, hogy elég lesz a bizottságnak az is, ha mindössze a 

fegyelmi vizsgálat anyagait kapja meg.  

 

Következő hétfőn és szerdán újra ülésezett a bizottság, folyt tovább a huzavona. Tóth Károlyt, a 

bizottság tagját megbízták: tanulmányozza át a 300 oldalnyi fegyelmi vizsgálati aktát, s 

ismertesse a bizottsággal annak tartalmát; miközben az anyag a többieknek is rendelkezésére áll, 

aki bírja, végigolvashatja. Közben már annyi volt a sutyorgás, olyan sebességgel szálldostak a 

pletykák, hogy mindenki számára nyilvánvalóvá vált: bármennyit erőlködnek, úgyis 

nyilvánosságra kerül az egész, túl sokan tudnak róla.  

Vancsik, majd Nikolits meg is vádolta a bizottságot, hogy onnan szivárgott ki a hír. Ezt nem 

csak Kónya Imre, de Kőszeg Ferenc is visszautasította, mi több, a koalíciós partner Kőszeg sietett 
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hozzátenni: igen-igen nagy valószínűséggel a miniszter környezetéből, kabinetjéből jutottak el 

napilapokhoz az információk. Később a bizottság tagjai úgy vélték, bizonyítani is tudják: 

szivárogtak ki akkor és olyan értesülések, amikor és amelyeket a bizottság még meg sem kapott. 

Ilyenkor jön a szokásos kommunikációs technika: menjünk elébe, próbáljuk legalább mi 

irányítani, mi kerül a sajtóba és mi nem. Igaz, ez a taktika szinte mindig balul üt ki, mégis mindig 

mindegyik kormány ezt választja. Mindenesetre március 24-én a Népszabadságban megjelent az 

első tudósítás:  

A Népszabadság értesülése szerint a polgári titkosszolgálatok egyike, az Információs Hivatal 

tavaly ősszel törvénytelen módon parlamenti képviselőkről gyűjtött adatokat. Az ügyet a 

parlament nemzetbiztonsági bizottsága vizsgálja.  

Értesülésünk szerint az Információs Hivatal tavaly ősszel törvénytelenül gyűjtött adatokat 

magas beosztású szocialista képviselőkről, akiknek többsége az ország keleti megyéit képviseli az 

Országgyűlésben. Mint ismeretes, tavaly ősszel Kocsis Kálmán tábornok vezette a hírszerzést, de 

novemberben Nikolits István, a polgári titkosszolgálatokat irányító miniszter felmentette 

tisztségéből.  

Lapunk úgy tudja, hogy az Információs Hivatal a nemzetbiztonsági törvény 15. paragrafusát 

sértette meg, amely kimondja: ha a nemzetbiztonsági szolgálatok országgyűlési képviselőre vagy 

vele közös háztartásban élő hozzátartozójára vonatkozóan információgyűjtő tevékenységet 

kezdenek (folytatnak), e tényről a titkosszolgálatokat irányító tárca nélküli miniszter 

haladéktalanul tájékoztatja a parlament nemzetbiztonsági bizottságát. Az ügyben érintett 

képviselő e tevékenységről nem kaphat tájékoztatást. 

Információink szerint a hírszerzés az adatgyűjtésről nem értesítette a minisztert, aki így csak 

késve szerzett tudomást az ügyről. Nikolits ezért felelősségre vonást kezdeményezett az 

Információs Hivatalban, amit a parlamenti bizottság múlt heti ülésén tudomásul vett, de emellett 

szükségesnek tartja az ügy kivizsgálását. 

Az adatgyűjtés oka a mai napig tisztázatlan. A hírszerzés főként az országhatáron kívül 

működik, bár tevékenysége kiterjed az ország gazdasági biztonságának, pénzügyi helyzetének 

veszélyeztetésére irányuló külföldi szándékok és cselekmények felderítésére; ebből a szempontból 

a magyar-ukrán határtérség neuralgikus pont. A hivatal továbbá megszerzi, elemzi, értékeli és 

továbbítja a kormányzati döntésekhez szükséges, külföldre vonatkozó, illetve külföldi eredetű, a 

nemzet biztonsága érdekében hasznosítható információkat. 

 - 219 -  



 

Ebben a szövegben azonban bizony volt érdemi hiba. A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 

törvényt a parlament csak 1995 december végén fogadta el, következésképpen az csak ’96-ban 

lépett hatályba. S mindössze ekkortól élt a szabály: Ha a nemzetbiztonsági szolgálatok 

országgyűlési képviselőre vagy vele közös háztartásban élő hozzátartozójára vonatkozóan 

információgyűjtő tevékenységet kezdenek (folytatnak), e tényről a miniszter haladéktalanul 

tájékoztatja a bizottságot. Az ügyben érintett képviselő e tevékenységről nem kaphat tájékoztatást. 

Az 1990-es – ideiglenes – törvényben ilyesmiről nem esett szó. Megalapozatlan volt tehát annak 

a törvénynek a rendelkezéseire hivatkozni, amely a Nyírfa-akció kezdetén és első szakaszában 

még nem volt érvényben. Így arra sem vonatkozott akkor még semmilyen jogszabály, mi a 

teendő, ha országgyűlési képviselőről keletkezik bármilyen adat a Cégnél.  

Nikolitsnak más volt a jogászokkal minősíttetett álláspontja: igaz, az akció alatt még nem volt 

hatályban az új nemzetbiztonsági törvény, de a tényfeltáró bizottság jelentésének elkészültekor 

már igen, tehát igenis alkalmazni kellett erre az esetre. 

 

Elindult az újabb lavina, mármint a nyilvánosságé. Rögtön aznap összeszaladt a parlament 

szocialista frakciója: mi a ménkő történt? Hivatalosan még egyetlen név sem volt ismert, de az 

érintettek már mind tudtak róla, hogy kutakodtak utánuk, a keleti megyék képviselői ordítva 

kikérték maguknak. Vancsik Zoltán, a nemzetbiztonsági bizottság szocialista tagja csitítgatta a 

frakció feldühödött tagjait, elmondta, hogy két hírszerző tisztet már el is bocsátottak, másik kettőt 

pedig áthelyeztek, viszont Kocsis Kálmán novemberi leváltása nem állt kapcsolatban ezzel az 

üggyel. Próbálta menteni a helyzetet azzal is: csupa mendemonda, gyönge pletyka szerepelt 

információként, komolytalan az egész. A többiek nem tekintették annak. Követelték, Vancsik 

nevezze meg mindazokat, akikről jelentések készültek, ő azonban ezt elhárította, mondván, köti a 

titoktartási kötelezettség.  

A Népszabadság viszont úgy tett, mintha őt nem kötné, és közölte a neveket. Másnap Nikolits 

tájékoztatása alapján az újság már konkrét tényeket közölt. Szinte minden belső szabályzatot, 

valamint a titoktörvényt, a nemzetbiztonsági törvényt és az adatvédelmi törvényt is megsértették 

az Információs Hivatalban a csaknem három éve kezdett „Nyírfa” fedőnevű akció során, 

amelyben országgyűlési képviselőkre vonatkozó ellenőrizetlen „pletykákat”  titkos adatként 

kezeltek. Kiderült, hogy szinte minden belső szabályzatot és három törvényt is megszegtek az 
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akció során. Nikolits már azt is elképzelhetetlennek nevezte, hogy a külföldi hírszerzéssel 

foglalkozó titkosszolgálat belföldön dolgozott. A miniszter megerősítette, hogy az ügyben 

ellenőrzés nélkül, tisztázatlan forrásból szerzett adatok kerültek az Információs Hivatal 

rendszerébe hat képviselőről: Gál Zoltán házelnökről, Baja Ferenc környezetvédelmi 

miniszterről, a szintén szocialista Pál Lászlóról, Kiss Gáborról, Bajor Tiborról és a független 

Tölgyessy Péterről. Nikolits megemlítette, hogy utalásszerűen az aktákba bekerült még Horn 

Gyula, Kuncze Gábor, Nagy Sándor, Szekeres Imre, Kónya Imre, Csintalan Sándor, Máté László, 

Lotz Károly, Vitányi Iván, Soós Károly Attila és az ő neve is.  

Azt mondta: ’94 végén indult a „Nyírfa” fedőnevű akció, tehát csaknem három éven át folyt 

zavartalanul, s ő egy „komoly, névtelen feljelentést” követő adatkérés során szerzett tudomást 

arról tavaly, ’96 novemberében. Azonnal helyzetfeltáró és annak alapján később fegyelmi 

vizsgálatot rendelt el, ennek során bocsátottak el két vezető beosztású hírszerző munkatársat, 

valamint visszahívtak Washingtonból egy ott hivatalos kiküldöttként szolgálatot teljesítő személyt, 

aki korábban ezzel az üggyel foglalkozott − utalt Földire, a nélkül, hogy nevén nevezte volna. 

Állította: a törvénytelen akció során titkosszolgálati eszközt, megfigyelést vagy lehallgatást nem 

alkalmaztak. Azt is hozzátette: furcsállja, hogy a parlament nemzetbiztonsági bizottságának zárt 

üléséről információk szivárogtak ki. Amikor pedig az újságírók azt kérdezték tőle: − 

Meghúzódhat-e politikai szándék az ügy hátterében? − Nikolits ezt felelte: − Erre egyértelműen 

se igent, se nemet nem tudok mondani. − Ami kétségkívül kissé furcsa válasz egy minisztertől, 

lévén az mégiscsak politikus. 

Végül Nikolits hozzátette: miniszter-elődje, Katona Béla minderről semmit nem tudott. Amely 

kijelentés pikantériáját nem az adta, hogy nem volt igaz – hiszen ezt a publikum nem tudhatta –, 

hanem hogy így továbbra is homályban maradt, akkor viszont mire célzott Katona Béla 

lemondásakor, 1995 márciusában: – A hidat már leverték a politika és a szervezett bűnözés közé! 

– Miközben az ugyan tény, hogy a Nyírfa-jelentéseknek csupán egyik része született Katona Béla 

idejében, a másik később. 

 

Szó sem volt azonban arról, hogy a kormánypárti képviselők között teljes lett volna az egyetértés 

a további teendőkben. Amint például a kormány úgy döntött, hogy − mivel jogosulatlan volt az 

adatkezelés a Nyírfa-akcióban − az érintett képviselőknek lehetővé teszik, hogy megismerjék, 

milyen információkat gyűjtött róluk a hírszerzés, Kőszeg Ferenc azonmód kontrázott: meg 
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kellene várni a katonai ügyészség döntését, majd az esetleges bírósági eljárás végét, s csak utána 

tenni lehetővé a képviselőknek a betekintést. Úgyhogy végül kínos módon a bizottság hívta fel a 

kormány figyelmét: egyelőre nem tájékoztathatják az érintett képviselőket semmiről. Nem mintha 

ez különösebben zavart volna valakit is a kormányban. 

Végül abban egyeztek ki, hogy a parlamenti bizottság tagjai közül mindazok, akiknek 

érkezésük van az 1 700 oldalból kihámozni, amit akarnak, azok Nikolits dolgozószobájában azt 

és annyit olvashatnak el a teljes Nyírfa-dokumentációból, amit és amennyit bírnak – igaz, e 

döntés csak úgy születhetett meg, hogy Kőszeg Ferenc „átszavazott”, nem a saját koalíciós 

társaival, hanem az ellenzékkel voksolt együtt. A bizottság kijelölte azt a csapatot, amely végzi a 

vizsgálatot: Kónya Imre (MDNP), Kőszeg Ferenc (SZDSZ), Kövér László (Fidesz−MPP) és Tóth 

Károly (MSZP); ők kitűzték saját határidejüket is: június végére el akarnak készülni a jelentéssel.  

A kiszivárogtatások azonban változatlanul folytatódtak. Előbb Kiss Gábor MSZP-s képviselőt 

vádolták meg a lapokban: „Páter” fedőnéven ő volt az IH fő ügynöke, beépített informátora, aki 

az érintett hírszerző tisztek védekezése szerint az adatgyűjtésről kétszer is tájékoztatta a 

miniszterelnököt. Kiss Gábor felháborodottan tiltakozott: ő nem beszervezett ügynöke, hanem 

célszemélye volt a törvénytelen megfigyeléseknek, s nem tájékoztathatta Horn Gyulát arról, 

amiről neki magának sejtelme sem volt. Soha nem látott egyetlen sort sem abból, amiről szó volt, 

senki nem árult el neki egy hangot sem arról, hogy voltaképpen milyen pletykák keringenek róla. 

Majd újabb és újabb részletek kerültek el több újság szerkesztőségébe. Rövid idő múlva azt 

suttogták: egyetlen pártszékház központi faxáról ment szét mind. 

Aztán a nagykönyvben megírt aktív intézkedések mintájára − célravezető az ellenfél soraiban 

zavart kelteni! − elterjedt: a Nyírfa-dossziékban szereplő információk nemhogy nem kocsmai 

pletykák, amint azt emlegetik, de többségük az érintett politikusok legközelebbi munkatársaitól 

származott. Több kormánypárti politikus úgy nyilatkozott fűnek-fának, hogy abból azonnal 

kiderült: néhányan olyan információkat ismernek a feltételezett Nyírfa-anyagokból, amelyek 

mindaddig nem kerültek nyilvánosságra, tehát „informális úton” jutottak hozzájuk. Majd kezdtek 

körözni mindenféle fénymásolatok, állítólagos részletek az eredeti dossziékból. Csakhogy 

egyikről-másikról pillanatok alatt kiderült: lehetetlen, hogy valóban ebben az ügyben és akkor 

keletkeztek. Ezt viszont senki sem volt képes értelmezni.  
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*     *     * 

 

 

Annyian emlegették a jobbra-balra szállongó fénymásolatokat, hogy Gábor nekieredt: megszerez 

egyet ezek közül. Amilyen kis falu Budapest, nem bizonyult ez nehéz feladatnak, hamar kezébe 

nyomtak egy 13 oldalas Összefoglaló a Nyírfa-dossziékból címet viselő paksamétát. – Tudod-e, 

miféle anyag ez? – tudakozódott attól, aki a szerkesztőségi büfé pultjának támaszkodva 

átnyújtotta neki. 

– Naná, gondolod, hogy merném különben kiadni a kezemből? – kérdezett vissza a riporter. – 

Biztosan tudom, hogy Somogyi Tamásék játszották ki nekünk, azzal, hogy szemelvények az 

eredeti Nyírfa-dossziékból. Nézd csak, elképesztő, mik vannak benne!  

Gábor döbbenten olvasta az összefoglalót. Valóban elképesztő értesülések szerepeltek benne. 

Ebből mutatott meg részeket Baja Ferencnek is. Megkérdezett igazságügyi titok-szakértőt: 

közölhetők-e az ebben az összefoglalóban írt rémes vádak. A szakértő nem adhatott választ erre 

az egyszerűnek tűnő kérdésre. Jóllehet magán az összefoglalón nem szerepelt „minősítés”, 

miszerint államtitok lenne, de az sem derült ki belőle, honnan való, s az eredeti forrása vajon 

államtitok-e. – Talán kérni kellene a „beminősítést!” – javasolta a titok-szakértő, de azt már nem 

tudta megmondani: kitől. Gábor elzarándokolt két másik titok-szakértőhöz, ők egyöntetűen azt 

felelték: fogalmuk sincs, mi a teendő ilyenkor.  

Újságíró ilyenkor nemigen dönthet másképp: nyilvánosságra hozza azt, amiről feltételezi, 

hogy készítői oda is szánták. Akkor is, ha többen határozottan állítják: az ebben az 

„összefoglalóban” szereplő állítások jelentős része egyszerű hazug szóbeszéd. 

1995. február 08. 

Ukrán maffia elleni küzdelem, Szabolcs megye a küzdelem fontos színtere. Zilahy József 

(„Kojak”) a megyei közgyűlés elnöke, alelnök: Hamvas László: „Ciceró” néven a III/III 

munkatársa, később MDF-es képviselő. Dr. Hajzer László megyei rendőrfőkapitány: szocialista 

képviselők törvénytelen lehallgatását folytatta. Zilahy kampányfőnöke: Tamás Lajos megyei 

főkapitány-helyettes volt. „Ciceró” ittas vezetési ügyének eltusolását Illés Kálmán nem engedte 

meg…Szőts Zsuzsa valószínűleg ÁB szerv ügynöke volt, kapcsolatban Forlov-val, a balti flotta 

kémelhárító tisztjével. Férjhez ment gróf Moldován Istvánhoz, aki Horváth Balázs és az 

esztergomi érsek barátja. Simon páncélszekrényében vörös higanyt tárol.  
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1995. február 10. 

Vásárosnaményban a Fehér Sörözőben ukrán-magyar találkozóra került sor. Jelen volt 

Anatolij Gubenko, az ukrán határőrség helyettes parancsnoka. 

1995. március 16. 

Javaslat operatív csoport felállítására, „Frakció” fedőnéven. Célja: magyar külpolitikai, 

gazdasági, katonai érdekeltségű operatív információk megszerzése a Kárpátok-Euró légióban 

(sic!) Feladatai: 1.) az önkormányzatok (Magyarország, Ukrajna, Szlovákia, Románia) 

együttműködésének tartalmát, lehetőségeit feltárni; 2.) „Kojak” kiszorítása; 3.) a 

vállalkozásfejlesztési források felhasználása, visszásságok feltárása; 4.) stratégiai alapanyagok 

forgalmának ellenőrzése. Csoma Miklós áttelepült volt román állampolgár ellenőrzése. Az 

operatív csoport a tárca nélküli miniszter alatt működjön, de tudjon róla a miniszterelnök és a 

belügyminiszter is. Munkáját az IH operatív irányításával végezze, de ne jelenjen meg az NBH és 

más szolgálatok információiban. A javaslatot Vass János „FE-222” jelzéssel továbbította. 

Földi, 1995. IV. 5. A magyar politikai-rendőri vezetés nem alkalmas az ukrán maffia 

megállítására.  

Az újfehértói Abszint Kft. tulajdonosa az ungvári polgármester. Megválasztásakor gyilkoltak 

meg egy ungvári rendőrt.  

1995. április 13. 

Balogh jelentése „FE-222” április 12-ei jelentése alapján: Nyíregyházán a Kassa u. 39. sz. 

házban kezelik a Phare-pénzeket. Irányító Zilahy, továbbá Béres Imre, Róka László. A 

projekteket Zilahyék cégei nyerik. Vissza nem térítendő hitelek fejében 10 % visszajön a cégeinek. 

Tatai Ilona részt vesz a KVM pénzei magánosításában… 

1995. április 20-28. 

„FE-222” jelentése a záhonyi gázprogrammal kapcsolatban. A 300 millió forintos munkát egy 

pesti vállalat helyett „Kojak” kapta meg, miután nyomást gyakorolt a záhonyi polgármesterre. A 

megyei vezetés a nagy infrastrukturális programokra koncentrál. B és H Kft. vezetője Bige László 

Romániából települt át. Főleg Romániából áttelepülteket foglalkoztat, MDF-es kapcsolatai 

vannak. Kapcsolatban áll V. M. Szincsere volt KGB-vezérőrnaggyal. A FÁK-ból áttelepült izraeli 

állampolgárok csoportjának fedőneve: „Aztékok”. 

Földi átirata Czirákynak: az IH nem rendelkezik illetékességgel, a további lépésekhez 

magasabb szintű politikai döntés és tárcaközi egyeztetés szükséges. El kell dönteni, ki legyen az 
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ügygazda. Felderítési irányok: Vitkai klub, Piramis: a Phare-programok pénzének elosztója, 

Abszint és SKM Kft, csempésztevékenység… 

1995. május 12. 

A Nemzetbiztonsági Elemző Munkacsoport (vezető: Taba Lajos) jelentése: az ukrán maffia 

megfenyegette a nyíregyházi rendőrfőkapitányt. Vitka községben a maffia üdülőt létesített. A 

bűncselekményekben a rendészeti szervek munkatársai is érintettek: gépkocsik soron kívüli 

átléptetése pénzért; a be-, illetve kiléptető bélyegző használatának elmulasztása: 30-40 márka. 

Rendőrök szolgálaton kívül, de egyenruhában segítik az átléptetést. A határőrállomás tagjai részt 

vesznek a csempészetben. A belső együttműködés a rendvédelmi szerveknél nem elégséges. Az 

ukrán nagykövet és Volkov gazdasági tevékenységet folytat, ezt diplomata nem teheti. Czirják 

Ferenc „FE-222” régi kollégája. Szamosi Korhern Tibor a megyei Ifjúgárda parancsnoka volt. 

„Sztaroszta”, „Bróker” barátja az SZKP pénzével üzletel, az újjáalakult párt aktív vezetője.  

Javaslat: operatív bizottság létrehozása. A jelentést kapja: Horn, Gál, Kuncze, Kovács László, 

Keleti, Pál László, Nikolits.  

1995. május 16. 

A Vajafruct tulajdonosa Szabó György (George Szabo): az Interpol Németországból hozta 

vissza. A kft-ben érdekelt Balogh Gyula vajai polgármester. Pintér Sándor apját gyanúsítottként 

akarták kihallgatni az ügyben, de Hajzer elintézte, hogy csak tanúként hallgassák ki… 

1995. szeptember 14. 

Kocsis Kálmán jelentése Nikolitsnak: az információk a határon túli felderítő munka 

„melléktermékeként” keletkeztek: 1.) orosz, ukrán, grúz (zsidó), kínai és kazah részvétellel 

alakult vegyesvállalatok; a térségbeli nagy infrastrukturális − részben internacionális − 

beruházásoknál jelen vannak a külföldi titkosszolgálatok. 2.) Az ellenérdekű szolgálatok 

beépültek a helyi hatalmi struktúrákba; a térségbeli fejlesztési tervek, önkormányzati döntési 

pozíciók Zilahy kezében futottak össze. Zilahynak részben önálló vállalkozásai vannak, más 

vállalkozásokban pedig csendestárs (Vajafruct, Erimpex). Korrumpálja a Vám- és 

Pénzügyőrséget, a határőrség nyírbátori igazgatóságát, a megyei rendőr-főkapitányság egyes 

vezetőit (pl. III/III-as ügynökök révén). Korrupciós kapcsolatai vannak a MATÁV, a MOL megyei 

beruházásaival. Érdekelt a Piramis kft-ben, a Skoda, VW/Platán Autóházban, az Agrobank 

mátészalkai fiókjánál. Menedzseli a Borsod megyei Cigánd térségét, ahol ültetvényei vannak.  
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Az IH nem rendelkezik illetékességgel, az információkat továbbítjuk az NBH és a BM felé. 

Földi szeptember 8-án javasolja a fenti jelentés elküldését a miniszternek: „Ezzel már a 

minisztert is tájékoztattuk, és az ügy a továbbiakban legális”. Láng Péter ezzel szemben rövidebb, 

tömörebb anyag elküldését javasolja. Kocsis Kálmán véleménye szerint „Leírtakat nem tudjuk 

bizonyítani, az egész ellenünk fordul”. (A jelentés továbbítására vélhetően nem került sor.)… 

1995. szeptember 26. 

Ertsei vállalkozásában dolgozott Gyalai volt KGB-tiszt. Az Éless autókereskedésben 

(Nyírmeggyes) tartják a lopott autókat. „Kolléga” szerint a Vitkai panzió Tóth László 

rendőrezredes tulajdona, aki Pintér titkárságán dolgozik. „Boss” elmondta, hogy Kónya és 

Szendrei Nyírbátorból konspirált találkozóra hívták, de „Boss” ezt elutasította. Velük volt Hajzer 

is. Kuncze elmondta, hogy már többször javasolta Pintér menesztését, de Horn ezt elutasította. 

Illésnek Kuncze azt tanácsolta, ne mondjon le, három hónapra személyes védelmet ígért neki, bár 

lehet, hogy addigra a koalíciónak is vége lesz.  

1995. október 11. 

Tamás Lajos alezredes és egy százados szolgálati kocsival Hollandiába utaztak 

teniszversenyre. Zilahy az új munkahelyek létrehozására fordítandó pénzt a fia kft-jének 

finanszírozására fordította. Jelenleg a MÁV informatikai rendszerének kiépítésével kapcsolatos 

megbízásokat próbálja megszerezni. Pintér Sándornak Tiszaszalkán 10 ezres libafarmja van. A 

Vitkai klubban két alkalommal volt vendég Gál Zoltán. A klub igazi tulajdonosa Tóth László 

alezredes. A „Misa” nevű zsidó vállalkozó és felesége, egy Maja nevű orosz származású zsidó 

150 ezerért intézte el a VIII. kerületi kapitánynál, hogy jogosítványát gyorshajtás miatt ne vonják 

be. Stadler hozta össze „Misát” Tölgyessyvel, aki a szervezet magyarországi vállalkozásaihoz 

zöld utat biztosított. Ratusnyák 1,5 milliót adott Pintér édesapjának. Fentebb leírtak forrása 

Dezső Gyula alezredes jelentése a BM vezetése számára. Dezső Kuncze számára október 31-én 

készít jelentést. 

’96. április 

„Szamuráj” információja: Dr. Juhász Péter, a BRFK gazdasági szakértője telefaxot küldött 

„Séf”-nek: „Partnereim, akik a tőkét és a politikát mozgatják Magyarországon, rossz szemmel 

nézik az Ön tevékenységét. „Séf” a faxot továbbította Hornnak. Máté László vállalkozásai csődbe 

mentek, most a tuzséri Erdért-et szeretné megszerezni. Az MSZP vezetői rájöttek, hogy Máté 

kijátszotta őket. Szoros kapcsolatban volt Csintalannal. Máté és „Kojak” között a közvetítő 
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Fekete János. Ehhez a csoporthoz tartozik Baja, aki 200 milliót különített el a záhonyi vállalkozói 

övezet számára. A Ladatrans Kft. Tuzsér vámszabad terület, az orosz maffia vállalkozása, a 

pénzügyeket a Postabank záhonyi fiókja intézi.  

„Boss” elmondta Vassnak, hogy Pintér József ordítozott vele a távozási szándéka miatt. Pintér 

kijelentette: nem érdekli a sajtó, tudja, hogy Hajzer, Tamás, Lajos isznak, kurváznak. Dobó 

László volt III/III-as operatív tiszt szerint a kulturális alapítványokat zsidó színészek felügyelik. 

Magyarországot az orosz, olasz, ukrán maffia semleges területnek tekinti, találkozó és 

pihenőhelynek… Az ellenérdekű szolgálatok beépültek a helyi hatalmi struktúrákba. 

 

És így tovább, hosszan, egészen az 1996. május 9-ei utolsó, „FE-222”-től, vagyis Vass Jánostól 

származó összefoglaló jelentésig. 

Gábor döbbenten olvasta végig ezt az összefoglalót. Nem csak az abban sorakozó elképesztő 

állítások lepték meg, pedig azok jó része is rágalmazási perek özönére adhat alapot. Néhányat 

ezek közül megpróbált ellenőrizni – mindről az derült ki: így egyetlen szó sem igaz belőle.  

Ám legalább ennyire furcsállotta a jelentések egy olyan, állandó elemét, amely maga volt a 

teljes képtelenség. Azt, hogy célszemélyeknek is, de informátoroknak is egymás mellett szerepelt 

a valódi és a fedőneve. Ez szakmai nonszensz; ilyet profi nem követhet el! Igaz, arra nem derült 

fény, ez már magukban az eredeti Nyírfa-jelentésekben is így szerepeltek-e, avagy csupán az 

összefoglaló készítője követte el ezt a durva hibát. 

 

 

*     *     * 

 

 

Menet közben ugyan néhányan olykor halkan megkérdezték: − Tessék mondani, egyáltalán miért 

és hogyan robbant ki ez az egész balhé? Ugye nem tetszenek elhinni a névtelen bejelentést? Ugye 

észre tetszettek venni a vizsgálódás egyértelmű politikai irányultságát? És kik játszottak ki már 

megint információkat, miért, kik javára? Kik játszanak megint mindkét politikai irányba? Vagy 

éppen ellenkezőleg? De akkor merre? És kiknek állt valójában érdekében ez az egész? Mire 

megy ki a játék? − Ám ők nem kaptak választ.  
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Az állandósult kiszivárogtatások dolgában Nikolits vizsgálatot indított, Szász József 

bejelentést tett az ügyészségen, s végül mindkettőről azt közölték a teljes joggal naivnak tekintett 

nyilvánossággal, hogy nem vezetett eredményre, nem sikerült kideríteni, kik játszottak ki híreket 

és anyagokat.  

És itt aztán az egész ügy ismét átváltott direkt politikába. Kónya Imre kifejtette: a jogosulatlan 

adatkezelés vádja semmi más, mint MSZP-s üzenet a titkosszolgálatoknak: a politikus tabu, 

ahhoz ne közelítsenek, akár van vaj a fején, akár nincs, ha politikus kerül a hírszerző vagy 

elhárító látókörébe, az takarodjon onnan, szálljon le azonnal az ügyről. A Magyar Narancsnak így 

nyilatkozott: 

– Az ön értelmezése szerint tehát a miniszter és környezete arrafelé nyomta az eseményeket, 

hogy a sajátmaga felügyelte szolgálatokat járassa le? 

– Az eredmény ez. Itt nem a titkosszolgálatoknak a politikusok elleni akciójáról volt szó, 

hanem a politika akciójáról a titkosszolgálatok ellen. Lehet spekulálni, hogy miért, de tény, hogy 

ez történt. A miniszter és kabinetfőnöke egy ügy kapcsán, azon a címen, hogy politikusokra 

dolgoznak, lecsapott a titkosszolgálatokra. Sok kárt okoztak ezzel, de a legnagyobb baj az, hogy 

azt sugallták a titkosszolgálatoknak, de a rendőrségnek is, hogy ha politikusba botlasz, akkor 

jobb, ha visszaveszel, vigyázz, mert könnyen megégetheted magad. A közvéleményben nagy 

hatalmú és hatalmukkal visszaélni is hajlamos emberekként élnek a titkosszolgálatok 

munkatársai, holott ők csupán hivatalnokok, akik kiszolgáltatottak a mindenkori politikai 

vezetésnek, a politikának. – Kónya szerint Nikolits legsúlyosabb tévedése az volt, hogy 

büntetőügyet kreált az IH belső problémáiból.  

Megjelentek találgatások: valójában arról szól az egész, hogy Somogyi Tamás túl sok 

konfliktusba keveredett a szolgálatokkal, s azok „meg akarták szívatni”. Gál Zoltán viszont így 

nyilatkozott: kiderült, mennyire rosszul dolgozik az IH. Kövér László a tőle megszokott 

visszafogottsággal fölvetette: a Nyírfa-ügy tulajdonképpen az MSZP-n belüli üzleti leszámolás 

eszköze.  

 

Maga Földi László a parlamenti bizottság színe előtt − miközben tagadta, hogy bármilyen 

politikai célja vagy szándéka lett volna az akciónak − nemzetbiztonsági károkozásnak minősítette 

az eset kirobbantását, s azt mondta, talán ellenérdekelt külföldi köröknek állhatott ez érdekében. 

Vagyis hírszerzőhöz méltóan azonnal kémregénnyé kezdte formálni a történteket. Viszont azt 
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azonnal hozzátette: szó nincs néhány hírszerző tiszt túlkapásáról vagy egyéni akciójáról, elvégre 

ők folyamatosan tájékoztatták a titkosszolgálat illetékes vezetőit. Semmiféle jogsértő tevékenység 

nem folyt − nyilatkozta −, a pénzügyi elszámolások (a 740 milliós villa, a tíz svájci út és a többi) 

rendben voltak, a beszervezések, és egyáltalán az információszerzés nyíltan ment, vagyis minden 

együttműködő tudta, hogy mire vállalkozik, amikor az IH munkatársaival beszélt. Az ügyben az 

illetékes szerveknek folyamatosan átadtuk a keletkezett adatokat. Ezt később Kocsis Kálmán is, 

valamint vele együtt kirúgott helyettese, Láng Péter is elismerte. Földinek pedig most már tudnia 

kellett – ha eddig tényleg nem tudta –, hogy Láng Péter miért adta be a lemondását azon az 

éjszakán. 

Másik volt hírszerző tiszt a bizottsági meghallgatáson így fogalmazott: – Véleményem szerint 

ennek az egész ügynek az az egyik lényegi eleme, hogy meg akartak szabadulni Kocsis 

Kálmántól. A hírszerzésnél teljességgel természetes, hogy rengeteg elsődleges, nem ellenőrzött 

adat keletkezik, azoknak nem lett volna szabad kikerülni onnan, és politikai szenzációvá válni. 

Felelősségre vonni azért lehet az IH embereit, amit a fölterjesztett jelentéseikbe beleírnak, nem 

azért, amit összeszednek, hogy majd ellenőrizzék, kiértékeljék, elemezzék, és a szerint vagy 

használják, vagy elhajítsák. Most le kéne zárni ezt az aktát. Aztán két nap múlva elővenni, és 

ugyanonnan folytatni, ahol abbahagyatták. Az eredeti feladat ugyanis változatlanul adott, és a 

teljesítését vagy annak hiányát nemzetközi partnereink hamarosan számon fogják kérni rajtunk. 

A parlamenti bizottság külön vizsgálta azt is: végül is fölterjesztették-e Földiék jelentéseiket a 

főnökeiknek vagy sem, vagyis, hogy Nikolitsék tudtak-e vagy sem ezekről az IH-ban készülő 

adatokról. És azt állapították meg: bár jó néhány papíron szerepel: Lássa: Horn, Nikolits! vagy 

Terjesszük föl a miniszteren át! – ezek valóban soha nem érkeztek meg hozzájuk. Vagyis Kocsis, 

Láng menetközben többször érezte, hogy nem kéne titkolózniuk, tájékoztatniuk kellene a 

minisztert, és másokat, de végül mindig meggondolták magukat, és mégsem terjesztették föl az 

anyagokat. Hogy a hegyen, házon belül mi zajlott, hogy Földi esetleg tényleg kevesebbet tudott-

e, mint főnökei, arról a képviselők mit sem tudtak. 

S hogy még kuszább legyen a helyzet, nyárra az egész ügy jogi megítéléséről is vita 

bontakozott ki. Nikolits kötötte az ebet a karóhoz: törvénytelenségek történtek, azokat ki kell 

vizsgálni, és meg kell torolni, különben soha nem lesz rend a szolgálatoknál. Az ellenzék viszont 

a szolgálatok mellé állt, elvégre így ellenkezhetett a kormánypártokkal. 
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Kónya Imre bizottsági elnök hangoztatta: nem történt semmi törvénysértés, tehát 

indokolatlanok voltak Nikolits retorziói, a leváltások, büntetőeljárás-indítások. Elismerte, kisebb 

szabálytalanságok előfordultak a hírszerzők munkájában, de ezek nem voltak olyan súlyúak, 

hogy érdemes lett volna miattuk leállítani a Nyírfa-ügyben folytatott tevékenységet, veszélybe 

sodorni az addig elért eredményeket, eltávolítani a hírszerzéstől az üggyel kapcsolatban állókat, s 

ezzel sérteni a Cég stabil működését. Mi több, néhány ellenzéki képviselő azt is hozzátette: 

Nikolitsék elérték a céljukat, a szolgálatok lebénultak, gyakorlatilag leálltak minden érdemi 

munkával, a korábbi megfigyelteknek tehát, ha volt is valami a fülük mögött, most már nem kell 

tartaniuk a lebukástól. Magyarán az ellenzék odaállt a Cég mellé, hogy majd ő megvédi saját 

kormányától szegény fiúkat.  

 

És ezzel – némelyek szerint – ekkor rögzült egy máig ható, pokoli szereposztás: a jobboldal védi 

a szolgálatokat, a baloldal támadja. Más, direktebb megfogalmazásban: a jobboldal szövetségese 

a szolgálatoknak, a baloldal ellensége. Amihez azonnal társult a magyarázat is: a jobboldal tudja, 

mire valók a titkosszolgálatok, míg a baloldal fél tőlük, nem tudja kezelni, használni azokat. Ami 

persze így, ebben a formában nem igaz – ám sokan máig így hiszik. 

 

E politikai ramazúri jegyében folyt tovább az egész kázus parlamenti kezelése is. A 

nemzetbiztonsági bizottságban nem kevesebb, mint hat jelentéstervezet készült, s a különbség 

persze mindig az volt: ki a fő felelős a történtekért, a miniszter és környezete, avagy maga a 

hírszerzés – vagyis a politika, a politikusok, vagy a szakma tehet arról, hogy ekkora balhé 

kerekedett. Kőszeg Ferenc írta a legelsőt, s annak az lett a lényege: felfújt ügy volt ez az egész, a 

hátterében Somogyi háborúja áll a Céggel, le kell zárni nulla eredménnyel. MSZP-sek azonnal 

följelentették őt Kunczénél, aki végigböngészte a tervezetet, és közölte vele: erről szó sem lehet. 

Július közepére aztán mégis elkészült a parlamenti bizottság jelentése, mi több, e testület nyolc 

igen és két nem szavazattal, egy tartózkodás mellett el is fogadta azt. Igaz, a megkötött 

kompromisszumok ellentmondásosságát jól jelezte, hogy az egyik ellenszavazat éppen azé a Tóth 

Károlyé volt, aki részben szövegezte a jelentést. A másik Kövér Lászlóé, aki nem átallott így 

nyilatkozni: – A nemzetbiztonság ügye pártpolitika fölött kell, hogy álljon, ám e jelentés 

elfogadása túl nagy kompromisszumokat igényelt volna, amit már nem tudtam vállalni. 
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Viszont a bizottsági zárás végre bizonyítékot szolgáltatott arra: kik szivárogtatnak ki 

anyagokat a sajtónak. A végleges változattal Kónya, Kőszeg, Tóth késő éjjel készült el, s mielőtt 

hazamentek volna aludni, a kész anyagot átküldték Nikolitsnak. Fölébredésüket követő nap 

reggelén pedig a Népszabadság hosszú részeket közölt abból – persze idézőjel nélkül, de szó 

szerint. Kőszeg a parlament folyosóján összefutott azzal az újságíróval, aki akkoriban ott ezeket a 

cikkeket írta, s rögvest rárontott: – Honnan szerezted, amit közöltetek a lapban? 

– Nem mondhatom meg, ne haragudj! – felelt az újdondász. 

– Ó, persze! – csapott saját homlokára Kőszeg –, Somogyitól kapod meg állandóan! – és a 

riporter elvörösödését, kínos zavarát látva megerősödött e hitében. 

Nikolits ma erről diplomatikusan fogalmaz: – Ma is állítom, nem mi voltunk, akik 

megengedhetetlen módon tájékoztatták a sajtót.  

 

A jelentés viszont végre kirobbantotta a vitát a lényegről: valójában mi történt, miről szólt ez az 

egész cirkusz. 

Kónya Imre előállt a farbával: – A Nyírfa-ügyben a tárca vezetői részéről koncepciógyanús 

eljárás indult, az Információs Hivatal vezető tisztjeit érintő megtorló akció kezdődött, s úgy jártak 

el, mintha egy készülő államcsínyt kellett volna meghiúsítani. Arra a kérdésre, hogy e 

megállapítások a bizottsági jelentéssel egybeesnek-e, így felelt: – A koncepciós eljárás és a 

megtorló akció a saját kifejezésem, de a készülő államcsíny kifejezés szerepel a jelentésben. – Ezt 

Kőszeg Ferenc tüstént helyesbítette, közölve: a készülő államcsíny kifejezés egy korábbi 

tervezetben szerepelt, az elfogadott jelentésben nincs benne.  

És – mondják ismét egyesek – Kónya Imre, ki tudja, milyen okból abból nem rendezett külön 

botrányt, amit pedig ekkor a bizottság tagjai már tudtak: mielőtt őket odaengedték a Nyírfa-

dossziékhoz, azokba belenyúltak. Konkrétan kivettek belőle 71 oldalt, ami soha többet nem is 

került elő, viszont bele tettek néhány olyat, ami addig nem volt benne. Csak éppen olyannyira 

gondatlanul, hogy az eredeti tartalomjegyzéket meg otthagyták a helyén, az pedig bizonyította a 

manipulálást.  

Mi volt azon a 71 oldalon? Részben a ’95 előtti néhány jelentés, amely tehát bizonyította 

volna, hogy az akció valójában nem akkor kezdődött, mint amikor mondták. Részben pedig az a 

két jelentés, amely a Kormány számára készült. Amelyeket Katona Béla be is terjesztett, ám Horn 

nem engedett kormányülés elé – állítják némelyek.  
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A parlamenti vizsgáló bizottság tehát nyilvánosságra hozta jelentését. Íme, néhány fontosabb 

adalék abból.  

Az IH vezetői messze túlléptek hatáskörükön, de politikai felelősség nem állapítható meg. A 

Nyírfa-akció 1 700 oldalas anyagának csupán töredékét teszik ki a valóban hírszerzői adatok, a 

többi alapja viszont puszta szóbeszéd, vagy olyan célzatos információ, amely alkalmas lehet 

egyesek politikai lejáratására, valamint némely személyekkel olyan gyakorisággal foglalkoztak a 

jelentések, hogy az már célzatos információ-gyűjtésnek minősül, s kialakult a lehetőség a 

felhalmozott információk politikai felhasználására, ám ezzel a lehetőséggel nem éltek. Egyrészt 

olyan információkat gyűjtöttek, amelyeket értékelésük után törölni kellett volna, másrészt 

olyanokat, amelyeknek gyűjtése és feldolgozása kisrészt az NBH, nagyrészt a rendőrség és a 

határőrség feladata, ezeket továbbítani kellett volna a hatáskörrel bíró szervekhez. 

Bűncselekményekre utaló információk értékelésének elmaradásával, illetve továbbításuk 

halogatásával pedig az IH jelentősen csökkentette a bűncselekmények felderítésének esélyét. Ez 

összefügg azzal is, hogy az IH munkatársai körében elterjedt az a felfogás, hogy csak ők 

alkalmasak a határrégióban a maffia megállítására. Emellett kormányzati részről is olyan 

feladatokat határoztak meg az IH-nak, amelyek igazolni látszottak a belföldi információgyűjtést.  

Annak ellenére, hogy az IH nyilvánvalóan túllépett törvényes feladatkörén, a nyírségi 

megbízott munkáját a hivatal vezetői folyamatosan dicsérték. Ám idővel az IH vezetőit zavarta, 

hogy az információk mellől hiányoztak a bizonyítékok, és a vezetők között vita alakult ki arról, 

hogy tájékoztassák-e minderről az irányító minisztert vagy sem. A dossziékban tárolt információk 

továbbadását, felterjesztését a későbbiekben leginkább a főigazgató-helyettes ellenezte. 

Meggyőződése volt −  s ezt a bizottsági meghallgatás során is hangoztatta −, hogy 

„tájékoztatásra a helyzet nem volt érett”. Még a nemzetbiztonsági törvény hatálybalépésekor 

megkezdett, minden műveletre és „objektumdossziéra” kiterjedő, kötelező felülvizsgálati eljárás 

során is azt jegyezte rá a dokumentumra, hogy a Nyírfát „nem megszüntetni, hanem nyesegetni 

kell”. Nincs bizonyíték arra, hogy Nikolits István miniszter vagy Somogyi Tamás kabinetfőnök 

tudott volna az előző év november közepén megkezdett vizsgálat előtt a Nyírfa-dossziékról, vagy 

arról, hogy az IH túllépett feladatkörén. A miniszternek korábban megírtak három jelentést, de 

azokat nem küldték el. Így a főigazgató és az akció vezetői mulasztást követtek el azzal, hogy a 

tájékoztatás mellőzésével meggátolták, hogy a miniszter mérlegelhesse: fennáll-e az illetékes 
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parlamenti bizottság tájékoztatásának kötelezettsége. Ugyanakkor a miniszteri kabinetirodával 

kapcsolatban a bizottság tagjai arra a következtetésre jutottak: a kabinetiroda „központosító” 

törekvései feszültséget teremtettek az egyes szolgálatok vezetői és a miniszter környezete között, 

ám a bizottsági vita alapján nem lett teljesen világos, ennek milyen konkrét szerepe volt a Nyírfa-

ügyben.  

A bizottság végül azt ajánlotta a belügyminiszternek és a titkosszolgálatokat irányító 

miniszternek, hozzanak létre munkacsoportot az IH, az NBH, a KBI és a Rendvédelmi Szervek 

Védelmi Szolgálata szakértőiből, amely átvizsgálja a Nyírfa fedőnevű objektum-dossziét, 

valamint a hozzá kapcsolódó anyagokat, és kiszűri azokból a bűncselekményre utaló 

információkat. Azok alapján a hatáskörrel rendelkező rendészeti szervek kezdjék meg a 

feltételezett bűncselekmények felderítését, és amennyiben a gyanú alapos, kezdeményezzék a 

büntetőeljárás megindítását. Valamint felkérte a bizottság Nikolits minisztert, dolgozzon ki 

garanciális szabályokat arra, hogy a továbbiakban titkos információgyűjtés hasonló szabálytalan 

körülmények között ne történhessen.  

Ez a munkacsoport a július 16-án elfogadott határozathoz képest kissé sokára, csak 

szeptember 15-én kezdte meg munkáját, mégpedig azért, mert Nikolitstól nem kapták meg a 

Nyírfa-dokumentációt. A nemzetbiztonsági bizottság kérdőre is vonta Nikolitsot ezért, ő azzal 

felelt: a nyári szabadságolások miatt történt így. E választ a bizottság oly módon utasította el, 

hogy az SZDSZ az ellenzékkel szavazott Nikolits ellen. Ennek ellenére október végére a 

munkacsoport letette anyagát a bizottság asztalára. Eszerint a Nyírfa-ügy irataiban jelentős számú 

az olyan információ, amelynek valóságtartalma csekély, forrása megállapíthatatlan, bűnügyi 

felhasználhatóság szempontjából értéktelen, a külföldi titkosszolgálatok tevékenységéről szólók 

sem ellenőrzöttek, ráadásul ezek nem az IH, hanem az NBH hatáskörébe tartoznak. 

 

 

*     *     * 

 

 

Maga a grimbusz egyre tovább gyűrűzött, a jogi eljárások járták a maguk kacifántos útját. 

Nikolits márciusi, jogosulatlan adatkezelés miatti feljelentésével a katonai ügyészség nem 

bíbelődött túl sokat: június végén úgy döntött, ejtette a vádat, mondván, nem történt 
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bűncselekmény. Ezt Szász József új IH-főigazgató rész-sikerrel megfellebbezte: a katonai 

főügyész arra kötelezte a megszüntető határozatot hozó Fővárosi Katonai Ügyészséget, hogy 

folytassa tovább az eljárást. Csakhogy nem mindenki ellen! A főügyészi határozat ugyanis 

pontosabban úgy szólt: helybenhagyja az eljárás megszüntetését Kocsis Kálmán volt IH-

főigazgatóra és Láng Péter volt főigazgató-helyettesre nézve, de folytatni rendeli az IH 

alacsonyabb beosztású munkatársaival szemben. Földinek az eljáró ügyész be is vallotta: – Ne 

haragudjon, ez nem az én meggyőződésem, ez utasítás. – Földi azt válaszolta: 

– Ez a negyvenes-ötvenes években volt divat. Ebben én nem veszek részt! – és elvonult, 

anélkül, hogy végighallgatta volna, mivel vádolják. Nemsokára az ügyészség vádat is emelt 

ellenük. Egyébiránt ez az az időszak volt, amikor föllángolt a vita az ügyészség kormány alá 

rendeléséről. 

− Megint a kisemberekkel vitetik el a balhét! − kommentálták azonnal széles körben az 

érintettek, jegyzőkönyveket lobogtatva a parlamenti bizottsági meghallgatásokról, amelyeken 

mindkét nagyfőnök elismerte: tudtak mindenről, egyes döntéseket ők hoztak meg. Azonban okos 

szakértők megmagyarázták: beláthatatlan következményei lehetnének, ha egy volt IH-főigazgató 

bíróság elé kerülne, mivel a partner titkosszolgálatok joggal vethetnék föl: hogy lehet megbízni 

olyan szolgálatban, amelynek főnökét adatkezelési vackokkal hurcolják bíróság elé? 

 

Ám a vádemelés nem járt sok sikerrel. Az egyik – zárt – tárgyaláson Horn Gyulát hallgatták meg 

tanúként. Hossza purparlé zajlott Földi és Horn között, a volt miniszterelnök csomó mindent 

ekkor értett meg az egész ramazúriból. Végül a tőle megszokott, kevéssé finomkodó módon a 

vádlottakra mutatott, és azt mondta: – Akkor ezek itt csak a munkájukat végezték! 

Földit, az első-, Balogh Jánost, a másod-, valamint Utasi Bélát, a harmadrendű vádlottat a 

katonai bíróság 1999 márciusában – már Fidesz-kormány alatt – jogerősen fölmentette, egyedül a 

negyedrendű vádlott Balla Zsoltné titkárnőt ítélte el, és sújtotta megrovás büntetéssel.  

A zárt tárgyalások után kihirdetett ítélet indoklásában a katonai bírósági tanács kifejtette, hogy 

a bíróság szerint a vádlottak nem végeztek olyan tevékenységet, amely meghaladta volna a 

kompetenciájukat. Földi, Balogh és Utasi nem kezeltek jogosulatlanul személyes adatokat a 

vádiratban nevesített politikusokkal, országgyűlési képviselőkkel, a rendőrség, a rendvédelmi 

szervek, a határőrség hivatásos tagjaival szemben. Ezek a személyek az IH hírszerző 

tevékenysége során nem voltak célszemélyek. A velük kapcsolatos adatok egy részét más 
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rendvédelmi szervek tárták fel és adták át az IH-nak, másrészt az eredetileg meghatározott 

hírszerző tevékenység „melléktermékeként” kerültek az iratokhoz. 

A bíróság leszögezte: a bizonyítékok és tanúvallomások alapján inkább azt lehet 

megállapítani, hogy a Nyírfa fedőnéven indított műveleti munka hasznos és jó volt. A hírszerző 

szakma alapvető és generális szabályaival lett volna ellentétes, ha a szolgálat munkatársai 

adatokat és iratokat semmisítettek volna meg az elemző-értékelő munka előtt. A hírszerző tiszt 

egyedül nem állapíthatja meg egy adatról, hogy az hasznos-e vagy sem. A szolgálat munkatársai 

a feladat-és hatáskörükbe nem tartozó információkat átadták az arra illetékes szerveknek. A 

katonai tanács arra a következtetésre jutott, hogy egyoldalú és koncepciózus szemléletre utalna, 

és a nemzetbiztonság szempontjából is beláthatatlan következményei lennének annak, ha 

kirekesztenék a szolgálatok munkájából a politikusokkal kapcsolatos adatokat.  

Földi Lászlót és titkárnőjét, Balla Zsoltnét államtitoksértéssel is vádolták. A vád szerint Földi 

arra kérte titkárnőjét, hogy a Nyírfa-ügy államtitkot tartalmazó, szigorúan titkos minősítésű 

anyagát másolja át neki mágneslemezre. A bíróság ezzel szemben a következőket állapította meg: 

tény, hogy a titkárnő Földi kérésére átmásolta az adatokat a lemezekre, ám azt már nem lehetett 

kétséget kizáróan megállapítani, hogy Földi beletekintett volna, illetve birtokolta volna őket. 

Földi mindenesetre nem adhatott volna utasítást a másolásra, hiszen akkor már más beosztásban 

volt. A lemezek mindvégig a műveleti igazgatóság titkárságán egy páncélszekrényben voltak. 

Földit mindezek alapján bizonyítottság hiányában mentették fel az államtitoksértés vádja alól. 

A tárgyalást követően újságírói kérdésekre Földi László úgy fogalmazott: – Ha 1995-ben 

Katona Béla akkori illetékes miniszter azt mondta, hogy megkezdődött a hídverés a politika és a 

szervezett bűnözés között, én 1999-ben azt mondhatom, hogy ez a hídverés megtörtént, az alvilág 

jelentős pozíciókat szerzett a politikában. 

Ráadásul Bárándy Gyuri bácsi, a bűbájos öreg zseni újra és újra előadta: ha okosan kezelték 

volna a Nyírfa-dossziék adatait, megelőzhetők lettek volna a sorozatos robbantások, leszámolásos 

gyilkosságok, miegymás. Ezzel kapcsolatban persze nem volt hajlandó részletekbe bocsátkozni. 

Mindazonáltal ha valaki összeilleszti a mozaik-kockákat – a Nyírfa-akcióban az orosz-ukrán 

vonal mellett megkezdték a román és szlovák titkosszolgálat és maffia magyarországi 

terjeszkedésének vizsgálatát is, a robbantásokról pedig bebizonyosodott, hogy szlovákok álltak 

mögöttük –, akár igazat is adhat a csokornyakkendős vén sármőrnek. Persze ismét bizonyítékok 

nélkül.  
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Menetközben azonban Földi Lászlóból elszabadult hajóágyú lett. Megkezdődött a – fiatal, 

jóképű, tehát tévében és a nagyméretű fotókat előszeretettel alkalmazó bulvársajtóban jól 

használható – volt műveleti igazgató ámokfutása a médiában. Ő volt az első hírszerző tiszt, aki 

megjelent a magyar publikum előtt, nem csoda hát, ha a sajtó annyiszor használta, ahányszor csak 

bírta. Ő pedig élvezte a hirtelen jött népszerűséget, és rájátszott a szerepre: a titokzatos, alig 

érthető összefüggéseket soha ki nem mondó, de egyértelműen sejtető okostojást, aki mindenkinél 

tud nagyobbat mondani. Először bejelentette: a szervezett alvilág és a politikai élet legfelsőbb 

körei közötti kapcsolatban egyes politikusok úgy vesznek részt, hogy jóhiszeműségük már nem 

tételezhető föl. Pedig − mondta − az IH és az NBH már 1995 elején közösen tájékoztatta a 

titkosszolgálatokat felügyelő tárca nélküli minisztert, hogy a szervezett bűnözés kapcsolatot keres 

a politikusokkal – ezt Kocsis Kálmán perceken belül cáfolta. Ez után Katona Béla távozását és 

Nikolits István kinevezését Földi szerint a hírszerzésnél úgy értékelték, hogy a jövőben a 

titkosszolgálatoknak nem kell meghallani a nem kívánatos híreket.  

Aztán − jól érezve, hogy a politikai sajtó is „bukik” a bulvár-grimbuszokra és a kellően 

sejtelmes, igazi titkosszolgálati dumákra, ilyeneket beszélt: Ebben a régióban, ahol élünk, a 

nyugalom nem kezdődött el. Még a nagy balhék sem. Az orosz kérdés, Oroszország helyzete, 

szerepe a továbbiakban például még egyáltalán nem rendeződött. Nem feltétlenül az orosz tankok 

megindulásáról beszélek, de az sem elképzelhetetlen… 

Magát a Nyírfa-dilit is ilyen stílusban kezdte magyarázni, ezáltal akár igazat beszélt, akár nem, 

mindenki rálegyintett, mondván, megint jön ezzel a kémregénnyel. Valakik tudatosan, a háttérből 

zűrzavart akarnak okozni, nem tudni, azért-e, mert bűnösök, és el akarják terelni magukról a 

figyelmet, vagy azért, hogy egyáltalán zűrzavar legyen. Ez azt sejteti, hogy megbúvik valahol egy 

titokzatos műhely, amely ilyen akciókat megtervez, dokumentumokat gyárt és kézbesít. Vannak 

Magyarországon egységek, csoportok, lobbik, amelyek korábban akkumuláltak pénzeket, s 

amelyek próbálnak érvényesíteni nem feltétlenül politikai, de mindenképpen olyan marginális 

érdekeket, amelyek jogállamban megkérdőjelezhetők… Kis ország vagyunk, a körök összeérnek, 

nem kerülhető meg, hogy politikusok, illetve családtagjaik érintetté váljanak olyan 

vállalkozásokban, privatizációban, amelyek mögött ott van a maffia. 

Ennél konkrétabb magyarázatot is adott a történtekre. A Nyírfának nem az a problémája, hogy 

esetleg törvénytelenség történt, meg hogy milyen nevek voltak a dossziéban. Az a gond, hogy a 

 - 236 -  



miniszter úr megsértődött amiatt, hogy olyan, többnyire érdemi információk keletkeztek, 

amelyeket felhasználva Nikolits komoly pozíciót tudott volna elérni a pártján belül, ám ezeket 

„lenyeltük”. Vagyis ebben az összegzésben Földi éppenséggel elismerte: nem tájékoztatták 

Nikolitsékat.  

Adott Somogyi Tamásnak is szépen: Somogyi a saját nevére is rábukkanhatott a Nyírfa-

dossziékban, s nyilván elsápadt, mikor elolvasta, s rájött, ha minket nem távolít el, valaki egyszer 

számon kérheti, hogy mi a tartalma a dossziénak. 

Majd utalt rá: a parlament nemzetbiztonsági bizottsága csak a miniszter július 15-ei 

meghallgatásán szerzett tudomást azokról a miniszteri belső szabályzatokról, amelyek a Somogyi 

által vezetett kabinetiroda vezetőjének rendkívül kiterjedt hatáskört adtak, gyakorlatilag a 

miniszter első helyettesévé tették, felhatalmazva őt arra, hogy a szolgálatok főigazgatói számára a 

miniszter nevében és helyett kötelező utasításokat adjon, ezek pedig növelték a feszültséget és a 

bizalmatlanságot.  

Amint elkészült a szakértői munkacsoport jelentése a parlamenti bizottság számára, azt Földi 

így minősítette: tudatos szabotázs akadályozza az Információs Hivatal munkáját. A 

munkacsoport ugyanis szerinte csak azt kereste, hogy mibe köthet bele, milyen hibákra 

bukkanhat, s nem vizsgálta az érdemi kérdéseket, főként a gyanítható visszaéléseket a szabolcsi 

térség regionális fejlesztési forrásaival kapcsolatban. Majd logikából vizsgáztatott. Korábban sem 

állítottuk azt, hogy a hírszerzés ellenőrzött információkat gyűjtött a Nyírfa-ügyben. Hiszen ha ezt 

tettük volna, elkövettük volna a jogosulatlan adatkezelés vétségét, mivel nem a Hivatal 

hatáskörébe tartozó kérdésben végeztünk volna felderítést. Hadd jegyezzem meg azonban: ha a 

bizottság valóban arra a következtetésre jutott, hogy nem ellenőrzött információkat adtunk át a 

feldolgozásukra, ellenőrzésükre hivatott hatóságoknak, akkor az ellenem felsorakoztatott vádak 

között miért szerepel a jogosulatlan adatkezelés? Száz értesülésünk közül 40-45 vonatkozott 

valamelyik helyi, megyei esetleg országos ismertségű közéleti személyiségre, vállalkozóra, 

politikusra. Azt gondolom, egyes nevek olvasása közben a titkosszolgálatokat is irányító-

ellenőrző hatalom megijedt, sok esetben teljesen indokolatlanul. Mindenesetre úgy reagáltak, 

hogy ezzel akarva vagy akaratlanul azoknak a malmára hajtották a vizet, akik vélt vagy valós 

gazdasági vagy más érdeküktől vezérelve lehetetlenné akarták tenni a hírszerzést. 
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Végül Földi kis könyvecskében (Alexandra Kiadó, 2002.) foglalta össze mondandóját, ezzel a 

szerény címmel: A Földi – bár később beismerte: a cím-adás ötletét nem a szerénytelenség, 

hanem egy másik, „A”-val kezdődő, címében csak nevet tartalmazó kötet adta.  

Könyvében Földi magyarázatot adott arra, szerinte miért lett ekkora ramazúri a Nyírfából. 

Első okként megírta: 1996 októberében, tehát egyetlen hónappal a grimbusz házon belüli 

kitörése, a belső vizsgálat elrendelése előtt Budapesten járt George Tenet, a CIA igazgatója. A 

tiszteletére adott fogadáson pedig − felrúgva a protokollt − Tenet külön beszélgetett vele, az 

akkori washingtoni összekötővel, akivel korábban, még mint magyar műveleti igazgatóval 

találkozott egy konkrét akció kapcsán. Ezt Nikolits kiszúrta, és nem felejtette el. Második okként 

Somogyi Tamást jelölte meg, az ő kézi irányítási szándékát, illetve az annak meghiúsulása fölött 

érzett haragot és bosszúvágyat. Kirúgása harmadik okaként Földi Szász Józsefet jelölte meg: 

Szász négy évig volt a Cég washingtoni összekötője, s szeretett volna ott maradni még egy évet, 

ám ezt azért nem tehette, mert kellemes posztját odaadták Földinek. Aki ráadásul ekkor vált 

számára komoly konkurenssé a főigazgatói szék felé menetelésében. És ez nem volt titok. Kocsis 

Kálmán tényként jelentette be Szásznak, hogy nem kapja meg az egy év hosszabbítást, s 

kérlelésére azzal felelt: – Azért kell hazajönnöd, hogy Földi Laci szerezzen kinti tapasztalatot, 

mert ő lesz az utódom! – E kettő együtt Földi szerint elegendő volt Szász József számára, hogy 

mindent elkövessen Földi eltüntetésére. Szász József ma ezt sima rágalomnak minősíti, azt 

mondja, tényszerűen nem igaz. 

 

Jóval később, 2003 májusában Balogh János, a Nyírfa-per másodrendű vádlottja, Földi régi jó 

barátja is „odapakolt” alaposan. Nyilatkozott a Magyar Nemzetnek, miszerint a Cég őt és 

családját azóta is szisztematikusan próbálja tönkretenni, mi több, börtönbe juttatni. A nyugdíjas 

hírszerző őrnagy előadta: mivel Nikolits, Somogyi és Szász József annak idején dekonspirálta őt, 

hiába helyezte vissza a munkaügyi bíróság eredeti beosztásába, az nem volt lehetséges, hiszen ő 

illegálisként dolgozott. Így levélben közölték vele: ha már ilyen ítélet született, vegye föl a 

munkát, Internet-figyelés lesz a dolga. Ő azt válaszolta: erről szó nem lehet, majd akkor 

értesítsék, ha korábbi beosztásával megegyező munkát tudnak biztosítani, például külföldi 

összekötői posztot. Erre az IH följelentette parancs-megtagadás bűncselekménye miatt. Valamint 

a Hivatal visszakövetelte tőle az általa korábban fölvett kölcsönt és fizetési előleget, pedig azt ő 

igazán nem tudja visszafizetni, ha egyszer kirúgták, és a feleségét is elbocsátották a 
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munkahelyéről − mint mondta, szintén politikai okból. S minderről − panaszkodott a jobboldali 

lapnak − hiába tájékoztatta a jelenlegi főigazgatót és a politikai államtitkárt, annak mindössze 

annyi lett a következménye, hogy az egyik érintett és véleményem szerint komoly nemzetbiztonsági 

kockázatot jelentő, fontos beosztásban lévő magas rangú személyt előléptették.  

− Vannak konkrét bizonyítékai? − kérdezett erre vissza az újságíró. 

− Ez a szakma nem olyan, hogy konkrét bizonyítékok tanúskodnak arról, hogy valaki idegen 

célokat szolgál. Ezt csak egy logikai láncból, bizonyos kronológiai történésekből lehet összerakni, 

s lehet következtetést levonni − tette Balogh János egyértelművé, hogy valakit kémnek nevezett. 

Majd hajlandó volt picit még segíteni: 

− Az illető a Nyírfa-ügyben is felbukkant? 

− Igen, kapcsolódott az ügyhöz.  

Azt nem említette Balogh János, hogy időközben azért volt megbízatása: a Fidesz-kormány 

hivatalba lépése után Simicska Lajos APEH-elnök tanácsadója volt. Akkor, amikor a 

negyedrendű Nyírfa-vádlott, Balla Zsoltné az APEH elnökhelyettesének lett titkárnője, mint 

ahogy Kántor Tibort – a hírszerzésnél Földi László beosztottját – is Simicska nevezte ki az APEH 

biztonsági elnökhelyettesévé. Maradt még vagy egy évig főnöke távozása után, ám − a pletyka 

szerint mértéktelen italozása miatt − áttették a Magyar Postához. Orbán Viktorék évfolyamára 

járt az egyetemen, joggal felelhette azoknak, akik fontosnak tartották a sok-sok jó kapcsolatot: − 

Áh, nem úgy van! Csak egy embert kell ismerni!  

Földi László pedig a Defend tulajdonosaként és ügyvezetőjeként került elő, kistafírozva a 

Fidesz-kormány néhány – igaz, pályázaton nyert – állami megrendelésével, s az elfogult 

publikum igazoltnak látta a vádat: íme, Földi mindig is a jobboldal beépített embere volt. Pláne, 

amikor a Medgyessy-kormány tönkrezúzta a Defendet. Voltak ugyan, akik viszont azt 

vélelmezték: valójában a baloldal lökdöste át őt, addig űzték-hajszolták, míg nem volt hová 

máshová mennie. Arról nem esett szó, hogy évekig Csintalan Sándor lakásában élt a családjával, 

mert nem volt másra pénze. Ma Brüsszel felé dolgozik, a Magyar Európa Egyesület nevű lobbi-

céget vezeti, egyelőre olyan megrendelők nélkül, mint Medgyessy Gergely és Baráth Gergely. 

Mindenesetre külső szemlélő számára a Nyírfa-ügy főszereplőinek a jobboldal által támogatott 

sorsa, utóélete mégiscsak visszaigazolja a Nyírfa-akció eredeti céljának a baloldal ellen irányuló 

voltát.  
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*     *     * 

 

 

Nos, ennyi maga a Nyírfa-történet, illetve annak néhány értelmezés-kezdeménye. Kemény Gábor 

kétségkívül egyik ámulatból a másik döbbenetbe esett, hogy már megint Füst Milánnak van 

igaza: semmi sincsen egészen úgy. 

Nekiesett hát végigelemezni mindazt, amit összeszedett, újabb és újabb emberekkel 

beszélgetett sok-sok órán át. Többségüket hagyta órákon át hadoválni, nem kezdte cáfolni 

nyilvánvaló hazugságaikat sem, az volt a fontos, hogy kazettáin és jegyzetpapírjain ott legyen a 

nyoma minden lehetséges logikának, levezetésnek. Köszönettel elfogadta például a – már 

többször idézett – 13 oldalas összefoglalót a Nyírfa-dossziékból, amelyről aztán többen állították: 

hazugságokat, az eredeti anyagok között soha nem szerepelt, később írt fals információkat is 

tartalmaz – amelyeket azonban szorgalmasan forgalmaztak a politikai elit belső köreiben, azt 

állítva, valódiak. Aztán megpróbálta összefoglalni, mi az álláspontja a két félnek.  

 

Az egyik oldal – főképpen Földi László – a következőket állítja.  

Nem igaz, hogy a Nyírfa-akció a Horn-kormány alatt, 1995-ben kezdődött; ezzel szemben a 

valóságban 1993-tól, tehát Boross Péter főnökségétől kezdve folyt. Nem igaz, hogy az akció célja 

az lett volna, hogy terhelő információkat szerezzenek MSZP-s vagy SZDSZ-es politikusokról, 

akár MDF-megrendelésre, akár az MSZP-n belüli csatározásokra, belső hatalmi törekvésekre. Az 

eredeti cél hírszerzői pozíciók kiépítése volt orosz, ukrán, szlovák és román irányba, majd ez 

kiegészült a maffiák és a magyar üzleti, állami világ összefonódásának föltérképezésével, az 

ilyen bűnözés visszaszorításával.  

Nem igaz, hogy éveken át olyan adat-gyűjtés zajlott, amelyről nem tudtak az állami, politikai 

vezetés tagjai. 1995 márciusáig, amíg Katona Béla volt a felügyelő miniszter, ő mindenről tudott, 

igaz, Nikolits Istvánnal már – főként Somogyi Tamás miatt – a hírszerzők nem osztották meg 

értesüléseiket. Ráadásul erről az irat-visszatartásról Földi László, a Nyírfa-akció vezetője nem is 

tudott. Valamint két kormány-előterjesztés is készült, az akcióban összegyűlt információkról, és, 

még ha ezeket nem tűzték is napirendre – Katona Béla ugyan beterjesztette mindkettőt a kormány 
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elé, de Horn nem engedte megtárgyalni –, Horn Gyula és közvetlen környezete, például Tóth 

András kabinetfőnök ismerte ezeket. 

Nem igaz, hogy a Nyírfa-akcióban törvénytelenségek történtek. Az, hogy a hírszerzés 

információkat gyűjtött belföldön, a hazai bázisról induló hírszerzés bevett módszere; a parlamenti 

képviselők látókörbe kerülésekor kötelező bizottsági tájékoztatás pedig későbbi jogszabály. 

Nem igaz, hogy az ügy kipattanása Somogyihoz érkezett telefonnal indult, a telefon-bejelentés 

– ha egyáltalán létezett – Horn Gyulához futott be. A Nyírfa-botrány nem névtelen bejelentés 

eredménye, hanem koncepciós eljárás terméke volt.  

Nem igaz, hogy ez a bizonyos telefon, vagyis az egész akció kezdete – illetve a koncepciós 

eljárás magva – arról szólt, hogy MSZP-politikusokról adatokat gyűjtenek, hanem arról, hogy 

MDF-összeesküvés zajlik „a hegyen”, a kormány megbuktatására. Fordítva történhetett az egész: 

először készült el a koncepció, miszerint fennáll a veszélye annak, hogy államcsíny készül az IH-

ban, mi több, talán nem is csak készül, inkább már folyamatban is van. És ebből vezették le 

mindazt, ami ezután következett, a gombhoz varrták a kabátot. Ennek érdekében manipulálták az 

eredeti Nyírfa-dossziékat, kicsemegézték azokból az ily módon is értelmezhető rész-adatokat, 

annak végeztével pedig ráborították az asztalt az IH-ra.  

Nem igaz, hogy parlamenti vizsgáló bizottság megkapta a teljes Nyírfa-dossziét, 71 lapot 

abból előbb kiloptak, valamennyit viszont utólag beletettek; vagy legalábbis később hamisítottak 

anyagokat, amelyekre ráfogták, hogy az eredeti dossziékból valók.  

Mindezek alapján e nézet hívei a következő forgatókönyvet tartják lehetségesnek és 

valószínűnek arról, valójában mi miért és miként történhetett.  

A rendszerváltozás összes dühe és utálata a Cégnél olyannyira a III/III-ra összpontosult, hogy 

a többi részleg – sikeresen verve át az ehhez nem értő politikusokat, elhitetve magáról, hogy 

munkája alapvetően nem politikai, hanem szakmai – nagyjából megúszta a nagy viharokat. A 

hírszerzés önfeledt mosollyal kielégítette Boross Péter – politikailag könnyedén védhető – 

aránylag csekély vérengzési igényét, és aztán – sikeresen – azzal foglalkozott, hogy elfogadtassa 

magát. Bebiztosította, hogy ne nagyon követhessen el hibákat: elkezdte leépíteni a túlságosan 

veszélyesnek ítélt illegális vonalakat, nagyjából átállt a személyesről a technikai hírszerzésre, 

baljóslatú ügynökök foglalkoztatása helyett műholdak, lehallgató és rejtjel-fejtő berendezések, az 

Internet használatára, a követségek és a rezidentúrák jelentései alapján jó elemzések készítésére, 

és ez elegendőnek bizonyult. Szolgálta az új kormányt – és ettől nem kellett, hogy rossz érzés 
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fogja el, hiszen – egyszersmind a hazáját. Sikeres akciókat hajtott végre, elismert lett az amerikai 

és nagy nyugati partner-szolgálatoknál. Ennek alapján egyre nagyobb feladatokba vonták be, az 

ezredfordulóra globálissá, elektronikussá és multinacionális nagyvállalatokká váló nemzetközi 

szervezett bűnözés és terrorizmus elleni harcba, s annak részeként az orosz, ukrán maffiák elleni 

küzdelembe is. 

A Horn-kormány hatalomra kerülése eleinte úgy tűnt, igazi új aranykor kezdete lehet a 

Cégnél. Sokak régről ismerték egymást, egy nyelven beszéltek, a kölcsönös hátbaveregetések 

után mindenki azt hitte, teljes békében és igazi bizalomban lehet dolgozni és élni. Megkezdődött 

a komoly előkészítő munka a Cég nyugati mintára, politikamentes, korszerű vezetési és irányítási 

módszerekkel, újfajta koordinációkkal működésének garantálására.  

S ha a Nyírfa-ügyben nem is, Katona Béla távozásában valóban volt politikai elem, még ha 

egészen másféle is, mint amit össze-vissza írdogáltak arról. A Bokros-csomag kormány elé 

terjesztése kiélezett vitát és viszályt váltott ki a felső vezetésben – nem maguk a megszorító 

intézkedések, azokat mindannyian elfogadták, mint kikerülhetetlen, kivédhetetlen kényszert, 

csupán a bevezetésük módja, mikéntje és ütemezése –, és ebben Katona Béla olyan helyzetbe 

került, hogy ha tisztességes akart maradni, le kellett mondania. Pedig ha nem mond le – mondják 

–, nincs Nyírfa-ügy. 

De lemondott. A helyére Nikolits István kinevezése  talán még nem változtatta volna meg 

gyökeresen a békebeli állapotokat, de Somogyi Tamás beékelése, majd felruházása komoly 

hatáskörrel igen. Kocsis Kálmán és csapata nem akarta engedni, hogy „belelássanak a lapjaikba”, 

hogy politikai vezetőik érdemben beleszólhassanak munkájukba. Igaz, nem a pártpolitikától való 

mentességhez ragaszkodtak, sem a pártok közötti, sem az egy párton belüli különböző 

erőcsoportok harcához éppenséggel hajlandók voltak muníciót szolgáltatni, de ezt is önállóan, 

saját belátásuk szerint óhajtották intézni. Nikolits és Somogyi viszont ragaszkodott ahhoz, – 

mondják Földiék –, hogy a kormány szolgálata egyszersmind a miniszter személyének és 

politikai érdekeinek kiszolgálása. Nikolitsnak az MSZP-n belül bőven akadtak ellenfelei, 

éppenséggel Horn Gyulának sem tartozott a kedvencei közé, a pártvezetésen belüli csatározások 

pedig vérre mentek, nem babra, jól jött volna ahhoz minden muníció. A viszály nőttön-nőtt, az 

egyre ellenségesebb viszony odáig fajult, hogy nyilvánvalóvá vált: ez így nem megy tovább, 

valamelyikük egyhamar leszámol a másikkal.  
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Mindeközben a volt szocialista országokban egyre több olyan skandalum tört ki, amelyben a 

titkosszolgálatok hol ilyen, hol olyan, de rendszerint központi szerepet játszottak, mégpedig 

zömmel azzal, hogy kijátszottak politikusokra terhelő, őket kompromittáló, lejárató anyagokat – 

egyszer igazikat, másszor hamisakat. Vagyis keményen pártpolitizáltak. Ettől a magyar vezetők 

némelyikének is „eldurrant az agya”: ez jön nálunk is, ha nem rakunk rendet azonnal!  

Ha ugyanis valaki politikailag és a lényeget illetően akart volna vizsgálódni − mint ahogy 

nemigen akart −, akkor azt kellett volna megnéznie: mitől, hogyan, miért kerülhetett sor erre az 

egész kalamajkára. Ennek megítéléséhez viszont birtokában kellett volna lennie egy 

kulcstörténetnek: annak, hogy Nikolits éppen nemrég járt Lengyelországban. Ahol ’96 

januárjában lemondani kényszerült a baloldali miniszterelnök, Józef Oleksy, mivel megjelent a 

lapokban, hogy Olin fedőnéven 1982 óta folyamatosan titkos információkat adott át a KGB-nek, 

majd utódszervezetének. Ám bukása után nem sokkal kiderült: ehhez a talmi vádhoz a 

titkosszolgálat hamisított dokumentumokat. Sőt, hogy még rosszabb legyen a kép: ezzel a 

koncepciós eljárással a szintén fals ügynökvádakkal illetett jobboldali Walesa választási 

vereségére akart válaszolni a titkosszolgálat. Vagyis hogy a rendszerváltozáskor szinte teljesen 

érintetlenül hagyott lengyel Cég, az Államvédelmi Hivatal vadul politizált, beleavatkozott a 

pártpolitikai csatározásokba, és ennek során attól sem riadt vissza, hogy ha nincs kijátszható 

valódi anyaga, fabrikáljon hamisat.  

Nos, Nikolitsnak végigmesélték azt a rémes történetet Lengyelországban, és ő halálra váltan 

jött haza: – És ha nálunk is lesz ilyen? Ezek a nemzetközi gazemberek unos-untalan diskurálnak 

egymással, náluk jobban senki nem ismeri a többiek stiklijeit. Miért ne készülhetnének a mieink 

is ugyanilyen akcióra? Itt is baloldali kormány van, itt is intakt maradt legalábbis a hírszerzés a 

rendszerváltozás során; és érezni is folyamatosan, hogy nem bíznak meg bennünk, nem adnak át 

minden információt, ami bejön hozzájuk. Úgy tűnik, keleten mindenütt a Cég emberei 

küszködnek valami zavaros bűntudattal. Az előző rendszerben kezdték pályájukat, akkor váltak 

elismert szakemberekké, aztán megváltozott a rendszer, de ők megmaradtak a helyükön, 

próbálják hát átstilizálni a múltjukat, és rettegnek a baloldali elkötelezettség bélyegétől. Ezért 

aztán gyakran inkább tesznek szívességet a jobboldalnak, mint a másiknak.  

Somogyi Tamás azonnal ráerősíthetett: – Tudod, mit mondott nekem a múltkor Balogh Jani? 

Hogy – Ekkora dossziénk van rólatok is, hogy miket műveltek! – és a két karját egészen szélesre 
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tárva mutatta, mekkora! És Somogyi elindította embereit, akik már addig is besúgóként 

szolgáltak neki: – Szerezzetek bizonyítékokat, hogy a Cég nem lojális a baloldali kormányhoz! 

A forgatókönyvet – vélekedik Földi – valószínűleg a titkosszolgálati gyakorlattal bíró 

Somogyi Tamás dolgozta ki – ám maradt benne néhány lyuk. Ilyen időzítés például – hogy az 

akció indításakor senki más nincs itthon, csak az a Szász József, akinek odaígérték a főigazgatói 

széket, ha van ok a váltásra – nemigen lehet véletlen. A forgatókönyv kiindulópontja és fő eleme 

pedig az volt: márpedig „a hegyen” MDF-összeesküvés folyt a kormány megbuktatására, és 

csupán annak eszköze volt, hogy az MSZP- és SZDSZ-politikusokra terhelő információk után 

hajtottak a hírszerzés emberei. És ebből vezettek le mindent. Később ugyan elálltak ettől a 

vezérelvtől, mivel nyílt fenyegetést kaptak: ha ezt az őrült koholt vádat erőltetik, lesz, aki 

keresztbe fekszik. Ám addigra a kalamajka önálló életet kezdett élni, kijutottak hírek, elindultak 

sugdolózások, keringtek fénymásolatok, kezdett nyilvánosságra kerülni a botrány – abból kellett 

gazdálkodni, ami maradt. Hogy kétségkívül gyűltek adatok kormánypárti vezetőkről a 

hírszerzésnél – ez pedig igazán abszurdum!  

A sajtó és a közvélemény pedig – önfeledt örömében, hogy végre hall valami jó zaftosat arról 

a titokzatos Cégről, amelyről azt se tudni, egyáltalán mivel foglalkozik – habzsolva megette. 

Nem vette észre a bőven sorjázó ellentmondásokat, nem hitt Földi Lászlónak, akinek később a 

Fidesz meg is hálálta szolgálatait a Defenddel és a milliárdos állami megrendelésekkel. Igaz, 

ugyanakkor nem figyelt föl arra az ellentmondásra sem, hogy a továbbra is titkos, de egyre 

inkább megismerhető anyagok között soha nem esik említés MDF-es, kisgazda politikusokról, 

mindig csak kormánypártiakról.  

A Somogyi-forgatókönyvet elfogadó politikai vezetés elsődleges szándéka eredetileg az volt: 

bebizonyítjuk, hogy államcsínyre készültek a hírszerzők, meg akarták buktatni a baloldali 

kormányt, és ennek érdekében szisztematikusan gyűjtöttek terhelő adatokat kormánypárti 

politikusokról, ezek létét az új, Nikolits-féle vezetés elől már eltitkolva. Ezzel egyszersmind – 

vélték az akció kitervelői – mód nyílik jókorát odasózni a leköszönt MDF-kormánynak és az 

MDF-nek, valamint mindazoknak, akikről úgy gondolták, inkább amoda húznak, meg egy füst 

alatt azoknak is, akiket egyébként utáltak. Másodlagosan megrendszabályozni, ráncba szedni 

akarták a hírszerzést, ezáltal szépen begyűrni a politika szolgálatába, engedelmes zsoldossá tenni. 

Horn Gyula amúgy is utálta a hírszerzőket, kabinetfőnöke, Tóth András jó partner volt a 

koncepciós eljáráshoz.  
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Az elsődleges célkitűzésük egy részéről azonban le kellett mondaniuk. A politikai adut nem 

játszhatták ki, az eredeti forgatókönyvben szerepelt MDF-összeesküvés és államcsíny vádját 

ejteniük kellett. Rém egyszerű okból: akadt egy-két ember, aki ennek már ellenállt, és 

visszazsarolt: – Ha ezt is meglépitek, keresztbe fekszem! Ha politikát csináltok egy szakmai 

ügyből, megfelelő helyen kipakolom az igazat! Azt is, hogy végig tudtatok mindenről! Azt is, 

hogy beszartatok, és egy sikeres akciót állítottatok le, pont amikor az már hozta volna az 

eredményeket! Azt is, mi van a hiányzó 71 oldalban! És a többit is! 

Somogyi ugyan először kinevette: – Ugyan, mit tudsz tenni? Mit mondasz? Hogy elmész a 

katonai ügyészségre? Hahaha! Oda mehetsz nyugodtan! – és hahotázva szivarzsebére mutatott, 

jelezve, ki hol van.  

– Jó, akkor viszont a nemzetbiztonsági bizottság teljes ülése elé! – forrasztotta a szót Somogyi 

ajkára. Már érvényben volt a nemzetbiztonsági szolgálatokról új törvény, benne valóban ezzel a 

lehetőséggel, és azzal a szabállyal, hogy ilyen jellegű parlamenti bizottsági vizsgálat 

elindításához elegendő a bizottsági tagok egyharmadának szavazata, annyi pedig bármikor 

megvan. 

Nem volt mit tenni, az MDF-összeesküvés vádját ejteni kellett. Ezért hát úgy döntöttek: 

okosabb lesz éppen azt hangsúlyozni, hogy az égadta világon semmilyen politikai töltete nem 

volt a Nyírfa-ügynek. Részint így talán hamarabb lenyugszanak a kedélyek, részint ha nem 

vádolható a politikai ellenfél, csak nem vádolhatják saját magukat azzal, hogy összeesküdtek 

maguk ellen. S mivel az eredeti politikai töltés kimúlt a tervből, később már nem volt érdekük 

siettetni az eljárást, sőt, inkább az vált fontossá, hogy legalább ne a választások előtt durrogjon 

ismét ez az ügy. Ezért tagadták meg a Földiék elleni perben hirtelen államtitokká minősített 

anyagok kiadását a védelemnek, hónapokig húzva az időt, míg elérték, hogy valóban csak a ’98-

as választások után lehessen tárgyalást tartani.  

És legalább rendet raktak. Kocsis Kálmántól, az MDF-kormány hírszerzőfőnökétől amúgy is 

meg akartak szabadulni, néhány nagypofájú középvezetőt mindig jól esik kirúgni, és úgy érezték, 

egyáltalán legfőbb ideje az egész államapparátusnak megmutatni, hogy kemény legények ők, 

nem engednek senkit a másik oldalra játszani, aki nem paríroz, az megnézheti magát. 

A balhé híre viszont már kikerült, csomóan hallották, leállni nem lehetett. Ha immáron 

politikai tartalom nélkül is, de végig kellett vinni az ügyet. Így csak abból lehetett botrányt 

faragni, hogy a célkeresztben politikusok álltak. És ettől kezdve ehhez a módosított koncepcióhoz 
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szabtak mindent. Magát a teljes Nyírfa-dossziét soha senki nem olvasta végig, mindenki csak 

mazsolázott abból, mégpedig az éppen aktuális szempontok alapján. Ha most már az volt a 

feladat, hogy bebizonyítsák: a hírszerzés MSZP-s politikusokra gyűjtött adatokat, akkor 

kiszemezgették azokat a részeket, amelyekkel ezt alátámaszthatták.    

A Nyírfa-ügy lényegévé így az vált, hogy a szolgálatok fölötti kontroll nem működik. A 

publikum ily módon azzal szembesült, hogy a szolgálatok ellenőrzés nélkül, saját szakállukra is 

dolgozhatnak, éveken át tehetik azt, amit ők − és csak ők! − helyesnek tartanak. Hiszen arról, 

hogy politikai főnökeik – legalábbis amíg Boross Péter embere, majd Katona Béla felügyelte a 

Céget – sok mindennel tisztában voltak, egyetlen szó nem esett. Arról meg pláne nem, hogy ők is 

talán csak hitték, hogy mindenről tudnak.  

A közönség és a nem beavatott politikusok számára éppen bebizonyosodott: a szolgálatok 

képesek és hajlandók ellenőrizetlen módon működni! A Cég emberei persze erre így tromfoltak: 

dehogyis, hiszen végül megbuktak, tehát működik a kontroll. Csakhogy – felelték erre – a 

hangsúlyt jogosabb, helyesebb arra tenni: mielőtt lebuktak volna, több éven keresztül 

zavartalanul folytathatták kisded játékaikat, csencselhettek politikailag kényes információikkal, 

gyűjtögethettek és spájzolhattak terhelő vagy annak látszó adatokat.  

A fölvetődő két fő módszertani kérdéssel senki nem volt hajlandó foglalkozni. Egyrészt azzal, 

hogy egy magára valamit is adó titkosszolgálatnak igenis minden adatot el kell spájzolnia, azt is, 

ami nem ellenőrzött, azt is, ami az adott ügyben nem releváns. Csak attól volt hangos a sajtó, 

hogy politikai információkat gyűjtött a hírszerzés, noha az is kevéssé érthető, feltétlenül politikai 

információ-e az, ami a politikus disznóságaira vonatkozik. Másrészt hogy miért felel a 

titkosszolgálat? Azért-e, ami bejön hozzá, amit ügynökök, más kapcsolatok hoznak neki, vagy 

azért, ami aztán a feldolgozás alapján a jelentésekbe kerül? Vagyis, hogy nem éppen akkor 

működik-e rendeltetésszerűen egy titkosszolgálat, ha minden adatot befogad, de aztán kizárólag 

az ellenőrzött, hitelesnek bizonyult és releváns információt teszi be saját jelentéseibe? 

Mindazonáltal érdemes belegondolni a keletkezett és titkosan kezelt információk belső 

logikájába is: valójában mire jók a politikusokra terhelő hír-morzsák? Mindösszesen két dologra: 

vagy zsarolásra, vezető pozíciók megerősítésére, esetleg éppen megváltoztatására, vagy a másik 

politikai oldalra átjátszással lejáratásra. Mégpedig főképpen a következő választások előtt és 

alatt. 
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És persze még pikánsabbá tette a dolgot, hogy az érintett személyek zöme MSZP-s és SZDSZ-

es politikus volt. S dacára annak, hogy a hivatalos vizsgálat során erre utaló információ nem 

merült föl, mind a mai napig tartja magát a Cég emberei között is a vélekedés, hogy az eredeti 

megbízás az MDF-től érkezett, az MDF akarta megfigyeltetni a szocialista politikusokat, képet 

kapni a szocialista párton belüli erőviszonyokról és olyan stiklijeikről, amelyeket majd föl lehet 

használni a választások előtt. Ezt a véleményt támasztja alá, hogy a Nyírfa dosszié 

kompromittáltjai döntően szocialisták voltak. Ha tehát volt „napi” és „pártpolitikai” jellege az 

ügynek, akkor az egyrészt nem attól kezdve volt, hogy föltárták, hanem már megindításától 

kezdve, másrészt az csak az MDF-nek kedvezett. 

Így viszont a Nyírfa-ügyet kreálók öngólt rúgtak, voltaképpen hülyét csináltak magukból. 

Hiszen abban a pillanatban, hogy kihúzták a botrány alól az MSZP-ellenesség „politikai 

szőnyegét”, valamint tovább titkolóztak az akció lényegéről és kezdetének időpontjáról, hanyatt 

vágódva mindössze annyi maradt: az MSZP−SZDSZ kormány működése alatt hordott össze a 

hírszerzés MSZP- és SZDSZ-vezetőkre nézve nem éppen kellemes adatokat. Hogy így a kormány 

pénzén hozzájáruljon a kormány megbuktatásához. Hiszen a Horn-kormány koporsóba 

kerülésében ugyan nyilván a Tocsik-ügynek volt nagyobb szerepe, de azért néhány jókora szöget 

a Nyírfa-ügy is bevert. S az már főként az eredeti terv silányságán, a koncepciós eljárásban, a 

koncepció gyatraságán múlott, hogy végül a bíróság előtt az egész balhé csupán jogosulatlan 

adatkezelésként bírt végiggurulni, holott eredetileg összeesküvési ügyet akartak fabrikálni. Igaz, 

ehhez az öreg Bárándy zsenialitása is kellett. Mindazonáltal a Tocsik-ügyben se voltak éppen 

szüzek a szolgálatok, csak akkor az NBH játszott két kapura.  

Viszont a koncepciós eljárás kitervelői és végrehajtói elkövették a legnagyobb bűnt, amelyet 

titkosszolgálatok dolgában lehet: kiadtak hírszerző tiszteket, és kijátszottak titkos, feldolgozás, 

elemzés előtti adatokat. Ki az a hülye ezentúl, aki bevállal bármit is? 

Nos, ennyi az egyik fél, az egyik oldal álláspontja.  

 

 

*     *     * 
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A másik oldal, Nikolits István szerint mindez elképesztő összeesküvés-elmélet, amely persze 

tartalmaz sok igazság-elemet, de összességében velejéig hazug. Szerinte az egész Nyírfa-akció 

igenis arra volt kitalálva, hogy a jobboldalnak a 94-es, majd a ’98-as választásokra legyen jól 

használható muníciója. Gábornak így kezdte fejtegetését: 

– Boross Péter már jóval a ’94-es választások előtt, tudva, hogy elveszítik a voksolást, arról 

beszélt: mindegy, hogy kivel, bárkivel köthet ellenük koalíciót az MSZP, egyvalakivel kell 

mindenáron megakadályozni ezt: az SZDSZ-szel. És ehhez egyrészt rég Kocsis Kálmán volt az 

egyik fő tanácsadója, másrészt nem tartotta kizártnak a szolgálatok ilyen-olyan besegítését. Van 

hát, aki úgy véli, a Nyírfa-akció már a kezdetekor ezt célozta: terhelő adatokat gyűjteni SZDSZ-

es és MSZP-s politikusokról, lehetőleg olyanokat, amelyekkel viszály szítható a két párt között. 

Szerintem valakik tényleg felelőtlenül indították el ezt az akciót. Én nem tulajdonítok ilyen 

központi szerepet ebben a történetben Somogyi Tamásnak. Voltak, vannak neki is hibái, 

gyöngeségei, de meg vagyok győződve arról: megengedhetetlen utasításokat nem adott ki, 

törvénytelenségeket nem követett el. Nem is logikus ez az egész értelmezés, azok a főigazgatók, 

akik kétségkívül nemigen szimpatizáltak vele, ha egyetlen szabálytalanságot tapasztaltak volna 

tőle, nyilván azonnal jelentik ezt nekem, és vizsgálatot kérnek. Ha pedig bármi ilyen önjáró 

akcióba kezdett volna, azt pláne rögvest földobták volna.  

Mi volt ugyanis a lényeg? Az alig létező, rendkívül hiányos szabályozás korszakából át kellett 

vinni a szolgálatokat a ’95-ös törvény erősen, részletesen szabályozott működési rendjébe, ami 

természetesen módfelett nem tetszett a főigazgatóknak és a Cég többi vezetőjének, akik addig – 

éppen a szabályozatlanság alapján – lényegében azt tettek, amit akartak, amit jónak láttak. Az új 

nemzetbiztonsági törvény elkészítése a politika szférájában soha nem látott egyetértésben zajlott, 

persze rengeteg vita árán. Végül nemcsak a koalíciós partnerek, Hack Péter, Kőszeg Ferenc és a 

mögöttük állók, de Boross Péter, mi több, Kövér László is elfogadta minden elemét, az MDF és a 

Fidesz a parlamenti végszavazáskor tartózkodott, ami az ellenzék részéről támogatásként 

értelmezhető. Így jött létre a szolgálatokra az a szabályozás, amely előírta, kinek mi a feladata és 

jogköre, milyen a miniszteri irányításuk és parlamenti ellenőrzésük, aminek addig nyoma sem 

volt, így került ki a Szakszolgálat az NBH-ból, hogy az egész bűnüldözés szolgáltató szerve 

legyen és így tovább.  

Nos, mi történt nem sokkal e törvény elfogadását követően? Az, hogy egy miniszter – aki 

történetesen én voltam – merészelt élni azzal a jogával, ami ebben a kétharmados törvényben 
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szerepelt. Miért keltett ez ekkora fölháborodást? Azért, mert addig ilyen még nem történt ebben 

az országban. Ez volt az első eset, hogy az istenített, megközelíthetetlennek tartott Információs 

Hivatalban vizsgálódni, sőt, fegyelmit kezdeményezni merészelt valaki, aki ráadásul nem belül 

van, hanem külsős, sőt, politikus, akit ők nem szerettek. Hát persze, ki szereti azt, aki először 

törvényben szabályoztatja, mit szabad és mit nem, majd pedig meri azt mondani: gyerekek, 

ocsmányságot követtetek el, megsértettétek a Magyar Köztársaság érdekeit, ti magatok 

rongáljátok a hírszerzés tekintélyét, azzal, hogy törvénytelenül dolgoztok!  

Én mindmáig békében élek magammal, és úgy hiszem: ezt a csatát igenis meg kellett vívni, 

ezen túl kellett jutni. A Cégnél mindig az volt – és úgy hallom, megint az – az uralkodó felfogás: 

ne szólj szám, ne vigyünk ki semmilyen balhét házon kívülre, söpörjük a kínos szemetet a 

szőnyeg alá, csak ne legyen csörömpölés! Nos, én ezt nem fogadtam el. Nem voltam, és ma sem 

lennék hajlandó olyan emberek szekerét tolni, akik aljas, kicsinyes egymásnak ugratásokkal, 

kijátszásokkal, kiszivárogtatásokkal kárt okoznak az országnak. Hiszen, persze, a Nyírfa-ügy 

valóban kárt tett a hírszerzésnek is, az országnak is – csakhogy nem az a fő eleme, hogy kikerült, 

nyilvánosságot kapott, hanem az, hogy megtörtént.  

És akkor reagálok tételesen a konkrét fölvetésekre. 

Az egész ügy kezdeteként én névtelen telefon-bejelentésről értesültem, amely Somogyi 

Tamáshoz érkezett, és megnevezte a Nyírfa-dossziékat. Arra nem találtam nyomokat, hogy az 

előző kormány időszaka alatt indult volna, csupán arra, hogy a mi időszakunk, a Horn-kormány 

idején, teljesen szabálytalanul, minden törvényt, belső előírást, eljárási rendet áthágva folyt az 

akció. Nem tudom, volt-e valóban távlati célja az egésznek, akár, hogy ártsanak valamely 

politikai csoportnak, akár más. Viszont az adat-gyűjtés olyan szélesre tárt, olyan hatalmas sávon 

haladt, hogy ebből gyakorlati haszna már senkinek nem származhatott, azoknak sem, akik 

elindították, hacsak nem egy-két emberrel szembeni pitiáner bosszú vezérelt valakiket. Vagy akik 

elkezdték, rosszul számítottak, és abban bíztak, hogy ezt majd mindenki elnézi, mutyiban 

ledaráltatja a fölöslegesnek bizonyult anyagokat, és elfelejtjük a dolgot.  

Kétségtelen tény, nem sokkal a választások előtt voltunk, és látva, hogy milyen jellegű 

anyagok gyűltek össze, gondolnunk kellett arra is: ha látjuk, hogy készültek másolatok egyes 

iratokról, nem tudhatjuk, hová mindenhová kerülhetnek ki a hegyről politikusokat érintő 

információk, ha ott megvan, hol lehet meg még. 

 - 249 -  



Ezzel együtt – és ez szerintem roppant fontos tény – nem én minősítettem a történteket. Abból, 

hogy elém toltak hat óriási dossziét, én nem tudhattam a történetet, de rögtön éreztem, nem is 

szabad nekem magamnak tovább kutakodnom, ezt rá kell bíznom egy bizottságra. A tényfeltáró 

vizsgálatot olyan hozzáértő szakemberek végezték, akik a konkrét ügyben semmilyen módon 

nem voltak érintettek. Ennek a bizottságnak semmilyen más utasítást nem adtam, mint hogy 

tárják föl, mi történt, és azt minősítsék. Ez zajlott három hónapon át. És nem én mondtam 

miniszterként azt, hogy itt bizony súlyos törvénytelenségek történtek, hanem ez a bizottság. 

Annak alapján adtam utasítást a fegyelmi eljárás lefolytatására, amelyre pedig fegyelmi bizottság 

alakult, és annak a döntését fogadtam el én. És amennyire egy állampolgár vitathat bírósági 

ítéletet, annyira én rossz ítéletnek tartom, amely ebben az ügyben született, azt pedig 

elképesztőnek tartom, hogy a katonai bíróság még arra is vállalkozott, hogy magát a Nyírfa-

akciót minősítse, ami aztán egy bíróságnak végképp nem feladata.  

Hogy az akció célja az orosz, ukrán maffiák elleni küzdelem lett volna? Lehet, de magukból a 

Nyírfa-anyagokból ez végképp nem derült ki. Pontosabban úgy nem derült ki, hogy ez az 

Információs Hivatal feladata lett volna. Ha ezeket az információkat az NBH hozta volna, 

mondván, ez belső munkák eredménye, minősítettük, és úgy találtuk: kezelhető információk – azt 

mondtam volna, rendben, ti tudjátok, csináljátok.  

MDF-összeesküvésről szólt volna a névtelen telefon? Nem, kizárólag szabálytalan 

munkavégzésről esett szó. 

Kivettek anyagokat? Az én tudomásom szerint nem történt ilyen, bár a parlamenti vizsgálat 

során többször emlegették ezt. Szerintem ez abból fakadt, hogy más-más számozása volt a külső 

szervektől, rendőrségtől, határőrségtől, máshonnan beérkezett anyagoknak, és a belső 

jelentéseknek, így számos oldalon kétféle oldalszám is szerepelt. Ám egy folyamatos számozása 

akkor is volt a papíroknak, és az megvolt, még ha össze-vissza, slendrián is.  

Kormány-előterjesztés? Én nem találkoztam ilyennel, az én időmben nem készült, de Katona 

Béla idejéből sem tudok róla.  

 

 

*     *     * 
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A sajtó még hónapokig ezerrel nyomta tovább a botrányt, de túl sok lényegi elemet nem értett 

meg, már-már gratulált az ellenzéknek: zseniális dolog az állam pénzén megfigyelni a 

kormánypártok vezetőit, hogy aztán az így nyert információkkal az ellenzék megbuktassa a 

kormányon lévő pártokat. Zseniális, de törvénytelen? Zseniális, de aljas, bűnöző tempó? Igen, 

mindazoknak, akiknek jelent valamit az, hogy törvénytelen, no pláne az, hogy erkölcstelen, hogy 

bűnöző tempó. Ám akinek ezek a fogalmak, értékek fontosak, az nem is igen megy politikusnak. 

S hogy erre mindössze megrántják a vállukat azok, akik politikusként ilyen akciókat terveznek, 

szerveznek? Az meg az ő dolguk. Ha hisznek Istenben, ő előtte felelnek majd, ha nem, a 

választók előtt.  

S a Cég emberei számára ebből fontos tanulság adódik: erkölcsi értékrend dolgában is 

érdemes megválogatni, melyik politikusról érdemes mintát venni, s melyikről nem. Ez nem kis 

magyar abszurd. Ez nagy magyar abszurd. Amit híven tükröz, hogy nemsokára a Kisgazdapárt 

biztonsági embere, Bakos Dezső, valamint parlamenti szakértője, Rónaháty István – okulva a 

Nyírfa-ramazúri számukra is megérthető elemeiből – megkereste a Nyírség ismert 

nagyvállalkozóját. Közölték: ők a Nemzetbiztonsági Hivatal munkatársai, a hivatalnak sok kiló 

irata van róla, a vállalkozóról, és ők csupán pártutasításra várnak az ügy felgöngyölítéséhez. 

Amitől azonban eltekintenek, ha megkapják azt a 20 millió forintot, amelyre az MSZP-nek 

szüksége van. Pechük volt, a vállalkozó nem hitt nekik, és földobta őket, jóllehet valami fontosat 

biztosan megértettek. 

 

Gábor szégyenkezett, hogy végső soron csupán ennyire derítette ki, ténylegesen mi történhetett. 

Most ugyan nem politikai pamfletet akart írni, mint legutóbb, de kényelmeskedve azzal áltatta 

magát: ez már kész krimi, abban pedig szabad olyat játszani, hogy a szerző rábízza az olvasóra 

annak megfejtését, ki a gyilkos. A pamfletet úgyis megírta már ’97 augusztusában Szigethy 

András:  

– Mulder ügynök – szólt az amerikai főtitkos –, Mulder ügynök, maga abban a rendkívüli 

kitüntetésben részesül, hogy a világ legkülönlegesebb övezetébe látogathat: a festői Záhonyba. 

Többet nem mondhatok – húzta össze sokatmondóan az arcán fekete harisnyáját a titokminiszter 

ott, Amerikában, és megkérdezte Mulder ügynököt, érti-e, mi a feladat. 

Mulder ügynöknek a feladatról fogalma sem volt, ezért maga mellé kapta a sejtelmes arcú 

Scully ügynöknőt. Aki viszont semmit sem tudott. Az akció neve így lett Big Bumm, ami magyarul 
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annyit jelent: tanulmányt készíteni a Nyírfa-dossziéról, hogy tanulságait felhasználhassa a 

Pentagon, a CIA, az FBI és a most már testvérszervezetként működő KGB, valamint özvegy Al 

Capone-né, született Vodka Zsurkova Emília nagyhercegnő, a cári család egyetlen és nem létező, 

amúgy titkos leszármazottja. 

Mulder és Scully ügynök a célterületre érkezve, sikeresen alkalmazkodott a helyi 

viszonyokhoz. Scully Mulder ügynököt rögvest hét pártnál és nyolc parlamenti bizottságnál 

jelentette fel, valamint egy nem létező pártfrakció nem létező vezetőjénél, aki egyúttal az elvileg 

létező párt elvileg létező vezetője volt. Mulder viszont Scully ügynöknőről kiszivárogtatta a 

sajtóban, hogy titkos nemi vonzalmat érez a kommunizmus kísértete iránt, ezért mentegeti az 

utódpártot a Nyírfa-akcióban nem viselt szerepe miatt, és ezért nem készít hiteles jelentést a 

Nyírfa-dossziéról. 

Mulder és Scully hosszú hónapokat töltött magyar vámosok, rendőrök, adóellenőrök és 

országgyűlési képviselők megfigyelésével és meghallgatásával. A két ügynök pszichiátriai 

kezelése szintén hónapokat vett igénybe. 

Később Mulder ügynök Kovács János álnéven értekezést írt a szabolcsi szilvapálinka, a 

zöldségesmaffia, az Ukrán Gőz és Pénzmosoda Rt, a környezetvédelem, valamint B. Sipőc 

Bendegúz Lajos munkahelyteremtő vállalkozásának összefonódásáról egy útszéli szolgáltatásokat 

végző betéti és kivéti társaság (bkt.) hölgytagjával.  

Scully és Mulder ügynök egy merített sajtpapírra hamisított tízezerforintos bankjegyen 

összefoglaló jelentést készített, amelyben leszögezte: valakik valakiket le akartak járatni, ezért 

úgy csináltak, mintha nem akarnák. Arról a kérdésről, hogy vajon igaz-e a lemondott magyar 

titokminiszter kijelentése, miszerint a Nyírfa-dossziéban foglaltak világosan bizonyítják, hogy 

megtörtént a pontonhídverés a köztörvényes alvilág és a köztörvénytelen politikai felvilág között, 

az ügynökök azt nyilatkozták: minden bizonnyal földön kívüli erők avatkoztak be az Egészen 

Különleges Övezet és annak jelenlegi titokminiszterének az életébe. Mert ha nem így volna, akkor 

ép ésszel nem fogható fel, hogy ellenzéki képviselők miért védik a titkosszolgálatot saját 

kormányával szemben, a kormánytag titokminiszter pedig mit ért az alatt, hogy tulajdonképpen 

hajsza indult kormánypárti politikusok ellen.
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Az én ügynököm vétlen áldozat, a te ügynököd mocskos gazember! 
 

 

 

 

Ahányszor szóba került, Gábor éppen mivel foglalkozik, jobbik esetben nem az első, hanem 

csupán a második kérdés szólt mindig arról: – No, és XY valóban ügynök volt? Tényleg nemcsak 

Vikidál, hanem Som Lajos is? És igaz, hogy X püspök is, meg Y rabbi is? És ki még? Mondj jó 

zaftos neveket! 

Nem mondott, és keményen eltökélte: akárhányat ismer meg menetközben, idomul annyira 

segítő informátoraihoz, hogy ő se legyen hajlandó neveket kiadni. Holott a szíve mélyén nem 

értett egyet velük, úgy érezte: rég nyilvánosság elé kellett volna engedni ezt az egész csúf 

históriát, engedni az olyan szép szembesüléseket, mint amilyen például Kenedi János és Tar 

Sándor, no pláne Esterházy Péter és rég halott apja között lezajlott. És amilyen lehetett volna 

Vikidál Gyula és Nagy Feró között, ha Vikidál, a Dalos fedőnevű ügynök – miközben a 

színpadnál már többet csillog-villog Orbán Viktor emelvényein – el nem rontja azzal, hogy 

először simán letagadja a dolgot: – Ez kormányparancsra gyártott hazugság tisztességes emberek 

lejáratására! –, és csak késve ismeri be múltjának e pöttyét.  

Ínyére való volt a német példa, hogy a társadalomnak volt lelkiereje a fasizmussal és a 

zsidóüldözéssel való szembenézés után a Stasi-múltat is nyilvánosan földolgozni, kibeszélni. ’89-

ben Joachim Gauck evangélikus lelkész jelképesen rátette a kezét a Stasi-irattárra, és a nép 

nevében lefoglalta azt, majd ez a Gauck-hivatal tíz éven át zavartalanul a nyilvánosság elé 

bocsátotta a Stasi 90 ezer főállású munkatársának, 175 ezer hálózati emberének adatait, valamint 

6 millió cédulát tartalmazó katalógusát. Addig magáncégeknek is joguk volt megkérdezni: XY 

volt-e ügynök, s ha igen, a válaszban ott szerepelt az is, milyen jelentéseket adott, és mennyi 

pénzt kapott besúgásáért. 5 millió úgynevezett akta-megtekintés történt, és nem esett egyetlen 

erőszakos bosszúállás sem.  

Amikor jellemző módon az NSZK próbálta megakadályozni a nyilvánosságra kerülést, és 

harminc évre zároltatni az iratokat – ennek a nyomásnak az NDK állt ellen. Majd amint évek 

múlva maga Helmuth Kohl kancellár perben érte el, hogy zárolják a róla szóló dossziét, és csak a 
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tettesek, a besúgók anyagai legyenek kutathatók – akkor Gauck utódja, Marianne Birthler azzal 

válaszolt: nem hajlandó eltérni az eddig gyakorlattól, ő fogja eldönteni, mibe enged betekintést 

kutatóknak és újságíróknak. A törvényeket viszont nem ő hozza. Így Németországban ma a 

szabályozás alapján semmilyen állami alkalmazott, például parlamenti takarítónő nem lehet, aki a 

Stasi ügynöke volt valaha, de parlamenti képviselő igen.  

Végül a múltfeltárás még az informatikában is hozott eredményt. Az irat-eltüntetés során a 

megsemmisítő-gépek gyakran nem bírták a szokatlan terhelést, s a Stasi munkatársai rengeteg 

papírt kézzel tépkedtek össze – ezek hiteles rekonstruálására puzzle-szoftvert fejlesztettek ki, 

amely sikeresen működik is. És 14 év után visszaszerezték az NDK hírszerzésének teljes 

dokumentációját is – a CIA-tól, amely ’89-ben, valószínűleg a KGB révén megkaparintotta azt. 

Gábor látta, nem volt ez egyszerű mérkőzés a többi volt szocialista országban sem.  

A Szovjetunióból kikerült Észtországban újságban adtak föl hirdetést: eladó két parlamenti 

képviselő teljes ügynöki aktája – jutányos áron, csak igényesnek. Litvániában irattári raktáros 

zsarolta a KGB egykori ügynökét: – Pénzt, vagy nyilvánosságot! 

Csehországban ’97-től az érintettek hozzáférhetnek minden régi titkosszolgálati aktához. 

2003-ban, a bársonyos forradalom után tizenhárom évvel pedig a teljes ügynöklistát, mind a 75 

ezer nevet nyilvánosságra hozták, az Interneten és ötezer oldalon, 12 kötetes könyv-formában is.  

Szlovákiában 2003-ban hozták létre a Nemzeti Emlékezet Intézetét, ahol mindenki szabadon 

betekinthet a róla készült anyagokba.  

Lengyelországban a sorozatos botrányok – Oleksy miniszterelnök és Kwasniewski államelnök 

talmi KGB-kapcsolata, Lech Walesa államvédelmisek által hamisított titkosügynöki dossziéja, a 

Gazeta Polska újság 64 politikus ügynök-múltjáról szóló rágalma – alapján arra jutottak: nem azt 

tekintik bűnnek, ha valaki a kommunista titkosszolgálat kéme vagy ügynöke volt, csupán ha 

letagadta, elhazudta ezt.  

Bulgáriában ’93-ban a parlament mindösszesen két órát volt hajlandó tárgyalni az 

ügynöktörvény tervezetéről, és elnapolta azt, ’97-re. Akkor viszont eldöntötték: megnyitják, 

minden állampolgár számára hozzáférhetővé teszik a régi titkosrendőrség archívumának 

megmaradt – körülbelül 50 százaléknyi, a legfelső politikai elitre vonatkozó – részét.  

Romániában a Securitate talán a szovjetekéhez hasonló méretekben működött: közel 15 ezer 

tisztet kiszolgáló 600 ezres, más állítások szerint másfélmilliós besúgóhálózatról maradtak 

nyomok, miközben a pártaktivisták beszervezéséről tilos volt dokumentumot készíteni. A Secu 
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dossziéit katonai laktanyákba vitték, s jó részüket ma is ott őrzik, noha ’99-ben törvény írta elő az 

iratok kezelésére a kilenc jogászból álló Nemzeti Tanács fölállítását. Ők azonban nemigen 

hozzák nyilvánosságra azokat – legfeljebb politizálási célokkal, mint tették a 2000-es választások 

előtt, 38 képviselőjelölt nevével.  

Macedóniában 2000-ben nyitották meg az egykori megfigyeltek számára az összes dossziét – 

és ezzel óriási megdöbbenést keltettek. Kiderült ugyanis, hogy a Jugoszláviából történt 1991-es 

kiválás és rendszerváltozás után a baloldali koalíció tudtával egészen 1998-ig zavartalanul folyt 

az ellenzékiek megfigyelése.  

 

 

*     *     * 

 

 

Ehhez képest Gábor meglehetősen undorítónak találta azt a sokéves maszatolást, sumákolást és 

össze-vissza hazudozást, amelyet a magyar politikai elit rendezett  az  ügynök-kérdésben. Ám 

érezte, nem térhet ki az elől, hogy tisztességgel próbáljon utánanézni ennek is: valójában mi 

történt és mi nem e téren. 

 

Kevéssel a ’90 tavaszi választások után Németh Miklós leköszönő, de még hivatalban lévő 

miniszterelnök utódjának, Antall Józsefnek átadott egy III/III-as ügynök-listát.  

Nem a parlamentben, hanem Antall Bem téri szobájában zajlott le az aktus. Németh Miklós – 

bár mindketten pontosan tisztában voltak vele, hiszen előre megállapodtak, mi végből találkoznak 

– a beszélgetést három, Antall Józsefhez intézett kéréssel kezdte. Az MSZP számára azt kérte, 

hogy az új kormány hagyja békén a pártvagyon kimentésére alakult egyszemélyes kft-ket. 

Magának azt, hogy kapja meg azt a Varázs utcai lakást, amelyben miniszterelnökként lakott, s a 

kormány támogassa állásba kerülését az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Banknál.  Vagyis egyet 

a pártjának, kettőt sajátmagának.  

Ígéretet kapott mindhárom kívánsága teljesítésére, s – jó szándéka jeléül, cserébe – átadta a 

listát, 314 névvel. Nyolc gépelt oldalon, ilyen bontásban: megválasztott parlamenti képviselők, 

egyházak, média, pártok sorban: MDF, SZDSZ, Fidesz, FK(g)P, KDNP – mindenkiről  a fedőnév 

és a valódi név. Meghökkentően hosszú volt mind az egyházi, mind a „sajtós” lajstrom. 
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A pártok közül viszont egyedül az MSZP nem szerepelt. Ám nem azért, amit azóta is 

mondogatnak, hogy annak idején párttagokat nem lett volna szabad beszervezni, pláne, hogy ez 

nem igaz: szabad volt, de csak külön csoportfőnöki engedéllyel. Hanem mert e lista 

összeállításának sajátos funkciója volt. 

Ez a lajstrom ugyanis nem azonos azzal, amelyet III/III-asok készítettek január elején, a Duna-

gate miatti felindulásukban. Ez a Németh Miklós-féle névsor jóval később, akkor készült, amikor 

az MSZP-s és kormány-vezetők először riadtak meg: talán mégsem olyan biztos, hogy 

megnyerjük a választást, a végén még kiszavaznak minket a székünkből. Rémületükben 

kapkodtak is fűhöz-fához, és egyik ötletük az volt: nézzük meg, mivel lehet megzsarolni, vagy 

éppen kiiktatni az ellenfelek prominens alakjait.  

Megszerezték hát a nyilvántartóból a hálózati listát, és abból kiválogatták azokat, akik 

„placcon voltak”. Más volt tehát ennek a névsornak a logikája. Nem az, hogy kik voltak 

ügynökök, hanem az, hogy az ügynökök közül kik azok, akik érdekesek, mert kiugró figurák, 

mert ma is szerepelnek.  

És ráadásul erről a listáról persze tüstént több fénymásolatot és mágnes-szalagos kópiát is 

készítettek. Azok közül pedig egy-kettő ma is megvan. ’94-ben egy válóper okán már kis híján a 

sajtóhoz került egy példány. Csak csellel sikerült megakadályozni, hogy a fiatal barátnő kedvéért 

elhagyott feleség mérgében úgy álljon bosszút férjén, hogy a nyilvánosság előtt bizonyítja be, 

mikben vett az részt. És nem biztos, hogy legközelebb is meg lehet gátolni ilyen akciót.  

A kétfajta lista között talán egyetlen összekötő kapcsot emlegetnek néhányan: Csikós Józsefet.  

Az olaj-kereskedési Energol-ügyben hosszú ideig előzetes letartóztatásban tartott, majd ebből – 

legalábbis úgy tűnik – lényegében ártatlanul kikerülőt. Csikós a pártközpont osztályvezető-

helyetteséből lett a BM Tájékoztatási és Adatfeldolgozó Csoportfőnökség főnöke. Némelyek 

szerint ő segített összeállítani Németh Miklóséknak az egyik, majd Antalléknak a másik 

ügynöklistát. És később szabad bejárást ő engedhetett Borosséknak az irattárba, ahol a hírszerzés 

kivételével a szolgálatok bármelyikénél keletkezett összes papírnak megvolt a másolata. Vagyis 

minden.  

Csakhogy valójában ez nem így történt, nem ő az igazi kapocs. A listákat nem ő készítette, 

hanem más. A belépést az irattárba pedig maga Boross szabályozta ’91 elején. Eszerint három 

ember nyúlhatott a kartotékokhoz: az Adatfeldolgozó Hivatal valamelyik vezetője, az irattár 

vezetője, valamint az irattár munkatársai közül az, aki ismerte az úgynevezett fonetikát, vagyis 
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azt, hogy mit hol találnak meg. Mivel mondjuk, a Kovács nevűek anyagai például a S betűnél 

voltak, és nem a K-nál. 

 

Ehhez azonban előbb azt kell tisztázni: mi is e lista igazi forrása, miként készültek a 

nyilvántartások a BM-ben?  

Minden ilyen kartoték-rendszer a világon az ügykezelés akkurátusságán túl egyetlen igazán 

fontos célt szolgál: az átfedések kiszűrését. Hálózatra, ügynökökre egyáltalán nem csak az 

államvédelemnek van szüksége. Ugyanúgy használnak besúgókat, beépített embereket az 

életvédelmisek, a pénzügyőrök, a vagyon elleni bűncselekmények vizsgálói, a vámosok, az 

ügyészségi nyomozók és mások. Amikor azonban kiszemelnek valakit: talán őt be lehet ütni – 

meg kell bizonyosodni arról, a kipécézett személy nem ügynöke-e már valamely másik 

részlegnek. Az pedig kizárólag úgy lehetséges, ha listákba vesznek mindenkit, akit már 

beszerveztek, hogy a jövőben mindig kibukjon, amennyiben bárki ugyanerre a fickóra készítene 

beszervezési tervet.  

A magyar belügyi nyilvántartás francia mintára készült. Sokáig két külön részlege működött: a 

Bűnügyi Nyilvántartó Osztály, amely a bűnügyi vonal adatait, így hálózatát is kezelte, valamint 

az Állambiztonsági Operatív Nyilvántartó Osztály, amely pedig a III-as főcsoportfőnökséget 

szolgálta ki. Ha bűnügyi nyomozó akart valakit beszervezni, elindított az illető nevével egy 

szolgálati jegyet, előbb megnézték a saját adattárban, nem foglalkoztatja-e már valaki a 

bűnügyesek, fináncok, mások közül, majd átküldték az állambiztonsági nyilvántartáshoz: ott 

szerepel-e. És ugyanígy viszont: az állambiztonságisok is a célszemély adatait tartalmazó 

szolgálati jegyet átfuttatták mind a két nyilvántartáson, hogy a BM különböző részlegei nehogy 

keresztezzék egymás útjait.  

Az 1971-es nagy BM- átszervezésnek volt egy azóta sem nagyon emlegetett eleme. A III-as, 

állambiztonsági főcsoportfőnökségről önálló egységgé választották le az operatív nyilvántartást, 

szervezetileg kiemelve a III-as főcsoportfőnök alól is. Létrehozták a BM Központi Nyilvántartó 

Csoportfőnökséget – később Adatfeldolgozó Hivatalnak hívták –, három részleggel. Az első volt 

az állambiztonsági, a második a bűnügyi, a harmadik pedig a közlekedési nyilvántartó. 

Ez egyszersmind a III-asok ellenőrzését is jelentette: ha tevékenységük bármiben eltért az 

érvényben lévő törvényektől és parancsoktól, az nyomban kibukott a nyilvántartásnál, hisz annak 
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minden érdemi iratból, a személyi dossziékból, beszervezési és munka-dossziékból egyaránt 

kapnia kellett másolatot. 

Ebben Kádár János személyes megfontolásai voltak a döntőek. Ő a vallatása, majd koncepciós 

pere során, saját bőrén megtapasztalta a Rákosi – Péter Gábor féle ÁVH munkamódszereit. S 

bármit tett is ’57-58-ban, nem akarta, hogy ez visszatérhessen, amit ő így mondogatott: nem jöhet 

létre még egyszer avantgárd apparátus. Ugyanakkor tudta: az állambiztonsági archívumban ott 

van rengeteg, voltaképpen nem állambiztonsági, csak éppen különlegesen erős titkosítást igénylő 

irat is, a nyilas-perek háttér-anyagaitól a konstruált perekig. Vagyis a Rajk-perig és a Nagy Imre-

perig. Nem szerette volna, ha ezekhez hozzáférhetnének az éppen működő állambiztonságiak. És 

volt harmadik szempontja is. A szíve mélyén ismerte saját embereit, Biszkut, Korom Mihályt, 

Münnichet; tudta, ha úgy alakul, ezek képesek tőkét kovácsolni az archívum anyagaiból, 

fölhasználni saját céljaikra – hovatovább őellene is. Ezek miatt teremtett kontrollt az 

állambiztonságiak fölé. 

Így végül felemás helyzet jött létre. Az Állambiztonsági Operatív Nyilvántartó osztály – 

Csukrán Magdolna vezetésével – az Adatfeldolgozó Csoportfőnökség része volt, de munkája 

szakmai tartalmára nézve a III-as főcsoportfőnöknek mindenben egyetértési joga volt. A 

csoportfőnököktől, az egyes szolgálatok vezetőitől nem kaphatott szakmai utasítást, csak a 

főcsoportfőnöktől.  

E részleg nyilvántartásában – szemben az 1954-es másfél millió, 1960-as 600 000, 1966-os 

186 000 megfigyelttel – 1989-ben 164 900 fő szerepelt. Ebből a 164 900-ból 110 000 személyi 

karton megmaradt az irat-megsemmisítések után is. Csakhogy ezek nagyobb része időnek előtte 

„biztos helyre” került. 1990 februárjában az újonnan létrejött NBH 19 509 ügynök-kartont „emelt 

magához”, a Katonai Biztonsági Hivatal pedig 12 493-at. A megmaradt iratoknak csaknem 

negyedét.  

 

Antall tehát kézhez kapta a listát. Legelőbb odaadta nemzetbiztonsági főtanácsadójának: próbálja 

ellenőrizni, mennyire hiteles, megbízható. A tanácsadó – elvégre még nem voltak kormányon, 

nem álltak rendelkezésükre az archívumok, a Cég emberei közül is csak azokkal konzultálhattak, 

akikben száz százalékban megbíztak – bizonytalankodva bár, de azt felelte: ő azt reméli, a lista 

maximum 60-70 százalékban hiteles, 30-40 százalék manipulálás, provokáció, vagy egyszerűen 

tévedés. Ő tévedett. 
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Boross Péter aztán többeknek, jó párszor emlegette: – Jóska folyton ezt a listát nézegeti, 

böngészi! – s mivel Antall sokáig neki sem adta oda, itt-ott olykor érdeklődött is, kicsoda-

micsoda lehet abban. Kérdezte Nagy Lajost – még mint NBH-elnököt – is, ő pedig elmesélte saját 

élményét erről. Antall nem sokkal a kormány-alakítás után behívta őt, s kezében ezzel a névsorral 

azt kérdezte:  

– Mondja, ez hiteles, vagy valami kreálmány? 

– Csak akkor  válaszolhatok, miniszterelnök úr, ha belepislanthatok – felelt Nagy, hiszen a 

kérdés közben Antall saját orra előtt tartotta a papírokat. Ám erre átnyújtotta Nagy Lajosnak, aki 

végigfutotta a felsorolást, majd válaszolt főnökének: – Véleményem szerint ez a lista hiteles.  

– Elnök úr! Azt is hitelesnek tartja, hogy ennyi egyházi személyiség lett volna a Kádár-

rendszer besúgója?? Ráadásul szinte mind katolikus! 

– Erre tudok válaszolni, miniszterelnök úr, bár soha nem dolgoztam egyházi vonalon. Ez a 

legkönnyebben beszervezhető kategória. Azt jól tudom, a III/III-on belül mindig is a III/III–1, az 

egyházak ellen dolgozó osztály volt a legeredményesebb, ugyanúgy, mint ahogy nálunk, a 

hírszerzésnél, a III/I–4-esen belül a Vatikánnal foglalkozó alosztály.  

– Hogy lehet az? Mitől volt ez? 

– Miniszterelnök úr! Legyünk őszinték! Ezek fiziológiailag, biológiailag ugyanolyan emberek, 

mint ön, meg én, ugyanolyan vágyakkal és igényekkel. Csakhogy ezeket a kívánalmaikat az 

egyházuk tiltja, elfojtja, tehát titokban kell kiélniük a bejárónővel, a szakácsnővel, netán a 

harangozóval, a sekrestyéssel, rosszabb esetben a ministráns-fiúcskákkal. Ha ez adott, csak 

dokumentálni kell, ha nem, megfelelő akció keretében föl kell ajánlani, nehezen visszautasítható 

módon. S ha már kézben vannak a megfelelő fotók, mindössze azt a választási lehetőséget kell 

fölkínálni, mondjuk, az illető érseknek, hogy vagy aláírja a beszervezési nyilatkozatot, vagy a 

vasárnapi mise előtt ezeket a fényképeket fogják osztogatni a templom előtt.  

Ugyanakkor miként zajlott az egyházi vezetők kinevezése? A magyar államnak szerződése 

volt a Vatikánnal: a pápa csak azt nevezi ki bármilyen vezetői posztra, akinek a személyét a 

magyar kormány, illetve az Egyházügyi Hivatal, vagyis a III/III jóváhagyja. Aki tehát az egyházi 

hierarchiában följebb akart jutni – márpedig a papoknál nagyobb a rangkórság, mint a 

hadseregben – annak bizony vállalnia kellett az együttműködést. És kivéve egy-két megszállott 

embert – mint Bulányi Györgyöt, akit ki is rekesztett, s mindmáig nem rehabilitált a magyar 
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klérus – vállalták is. Azt suttogják az ügyeket ismerők: annak idején a katolikus papok mintegy 

90 százaléka volt beszervezve, működött együtt a III/III-mal. 

 Úristen! – sóhajtott nagyot Antall József – sajnos ez nagyon logikus. 

– De hadd folytassam, saját élményemmel. Hírszerzőként sok telepített ügynökkel dolgoztam, 

kapcsolatba kerültem tehát papokkal is. Hogyan? Kértek például az USA-ból sokszor baptista 

lelkészt Magyarországról. Beérkezett ez az igény az Állami Egyházügyi Hivatalhoz, az átadta a 

dolgot a III/III egyházi vonalának, ők megadták a saját legkeményebben tartott ügynökeik közül 

a jelöltet, az Egyházügyi Hivatal csak őt javasolhatta. Ha elfogadták, kiutazott, és a belső 

elhárítás átadta őt a hírszerzésnek, attól kezdve az adta a tartótisztjét, megszervezte vele a 

kapcsolattartást, begyűjtötte a jelentéseit, s utasította. A II. Vatikáni Zsinatra például 

Magyarországról tizenhárman utaztak ki, közülük tíz volt beszervezve.  

– Értem. Köszönöm szépen – sóhajtott még nagyobbat a miniszterelnök. Nem mondta, hogy 

elfogadja, vagy sem, elhiszi, vagy sem. Az viszont tény: ettől kezdve Antall József tudatosan 

szabotálta az ügynöktörvény, az átvilágítási törvény bármi olyan változatát, amely kirekesztette 

volna a közéletből azokat, akik együttműködtek a III/III-mal. Nem csak a papok miatt, annál 

fontosabb lehetett a koalíció tagjai érintettségének ismeretében a józan napi politikai 

megfontolás, hiszen több ízben ki is mondta: – Ha ez nyilvánosságra kerül, elveszítjük a 

parlamenti többséget.  

Ám mint tudjuk, Antall nemcsak olvasgatta ezt a lajstromot, szemezgetett is belőle, igaz, 

később már nem kellett csupán erre támaszkodni – így lett Szatmári-ügy Torgyán Józseffel, 

Raszputyin-ügy Csurkával.  

Nemcsak e névsorból tudta, hogy az akkor még SZDSZ-es képviselő Bilecz Endrét a katonai 

elhárítás beszervezte, majd a III/III átvette és dolgoztatta, hanem ezt maga Bilecz is elmondta 

neki. Antall aztán hívta őt, legyen a Csurka nélküli MDF tagja és képviselője, ő viszont 

húzódozott, mondván, nem tudná hitelesen kitölteni azt az MDF-nél kötelező kérdőívet, amely a 

honatyák múltjára vonatkozik. Amire Antall legyintve felelt, hazugságra buzdítva: – Nyugodtan, 

amíg nincs törvény erről! – és ő maga írta alá Bilecz papírját. 

S Antall olyannyira hitelesnek tekintette az ügynök-leltárt, hogy amikor saját temetéséről 

rendelkezett, külön kikötötte: az egyházi szertartást ne az tartsa, aki tisztsége folytán erre 

úgymond jogosult lett volna – mivel az illető a névsor egyházakról szóló részének első helyén 

szerepelt. 
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De vajon mi lett később ezzel a listával? Nagy Lajos azt az egyet biztosan tudja, hogy amíg ő 

hivatalban volt – 1990. szeptember 9-éig –, addig az időközben főnökévé lett Boross Péter nem 

kapta meg Antall Józseftől, elvégre újra és újra rákérdezett, szeretett volna megtudni abból 

részleteket, tehát nyilvánvalóan nem látta. Hogy aztán később Antall József az általa pontosan 

ismert betegsége tudatában átadta-e a lajstromot Boross Péternek, azt ma már csak Boross tudná 

megmondani, aki viszont mélyen hallgat, nem hajlandó nyilatkozni ezekről az ügyekről. Az 

viszont tény: akármi történt, nyilvánosságra nem került egyetlen olyan eset sem, amely 

visszamenőleg azt igazolná, hogy Boross valaha is élt ennek a listának a tartalmával, használta 

bárkivel szemben.  

 

Mindazonáltal tizenöt év után már érdekes tanulságvonható le ennek az ügynök-listának a 

történetéből.  Ha számba vesszük, politikai bombaként, vagy legalább revolvergolyóként eddig 

kik használták föl – legalábbis a nyilvánosság elé került esetekben – ezt közvetlen pártpolitikai 

célokra, kiderül:  nem az MSZP, valamint nem a KGB, nem a Securitate, még csak nem is a CIA, 

hanem egyedül és kizárólag a magyar jobboldal. Volt Csurka-ügy, Torgyán-ügy, végül 

Medgyessy-ügy. És mindet a jobboldal gründolta, saját pillanatnyi hatalmi érdekeitől 

vezéreltetve. Hiszen Pokorni papa – az előző háromhoz képest nevetségesen jelentéktelen – esete 

nem párt-lépés volt, hanem csak háttér-emberek partizán-akciója. Ezen azért érdemes 

elálmélkodni! 

Amiképpen azon is, hogy bármennyire is csak a jobboldal használta ezt a fegyvert – az rendre 

sikertelennek bizonyult. Csurka és Torgyán „fölvágása” egyaránt azt célozta, hogy az illetőt 

kiiktassa a jobboldali koalícióból – eredménytelenül; Medgyessy népszerűsége pedig soha nem 

volt és nem lesz akkora, mint pár hónappal szt-tiszti múltjának föltárása után.  

 

Az SZDSZ akkori vezetői viszont tudtak e lajstrom második példányáról is. Egyet adott át 

ugyanis Németh Miklós Antall Józsefnek, a másikat ellenben Göncz Árpádnak.  

És ’90 nyarán – már az MDF-kormány megalakulását követően – a Parlament folyosóin új 

pletyka kapott lábra: Boross Péter és emberei ki-bejárnak a III/III-as adattárba, kivesznek, 

betesznek, aktákat nézegetnek, arra készülnek, hogy miután kiszedték a saját embereiket, az őszi 

önkormányzati választások előtt megtámadják az SZDSZ-t, illetve egyes SZDSZ-eseket az 
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ügynöklistákból szerzett adatokkal vagy tényekkel. Sőt, e híreszteléseknek olyan válfaja is lábra 

kapott, hogy egyenesen a titkosszolgálatok által most gyűjtött adatokat akarják így fölhasználni. 

Ezek a félelmek ugyan nem igazolódtak, ám hogy a pletykák nem voltak teljesen alaptalanok – 

vagyis hogy az MDF-től nem állt távol ilyen szándék –, arra a későbbi Csurka- és Torgyán-ügy 

szolgáltatott bizonyítékot. Addig azonban még sok víz folyt le a Duna-gate-en, az őszi 

választások viszont közeledtek.  

Az SZDSZ agytrösztje úgy döntött: mindenképpen lépniük kell, hogy megakadályozzák a 

piszkos háttér-keveréseket, hát tiszta helyzetet teremtenek, legalább a parlamenti képviselők 

közül ne lehessen senkit zsarolni. Ebből lett ’90 szeptemberében a Demszky–Hack 

törvényjavaslat az egykori III/III-as ügyosztály állományába tartozó, illetve nyilvántartásában 

szereplő szigorúan titkos állományú tisztek és hálózati személyek adatainak kezeléséről. A 

javaslat úgy szólt, hogy össze kell állítani a III/III-as szt-tisztek és ügynökök teljes névsorát, és a 

parlament vagy a köztársasági elnök előtt esküt tettek közül mindazok, akik szerepelnek e listán, 

le kell, hogy mondjanak, ellenkező esetben nyilvánossá teszik a rájuk vonatkozó tényeket. Ami 

persze azt is jelentette, hogy ezek a tények, vagyis a dossziék hozzáférhetővé válnak. Valamint, 

hogy kölcsönösen sakkban tartják egymást a közjogi méltóságok: a lista egy-egy példányát 

megkapta volna a köztársasági elnök, a miniszterelnök és a parlament nemzetbiztonsági 

bizottsága. 

– Ezt ügyesen csináltátok! Jól megszorítottátok az MDF-esek nyakát – gratulált Németh 

Miklós a parlamenti férfi WC előterében Hack Péternek. – Vagy harminc képviselőjükről le kell 

mondaniuk. 

– Hát igen, de talán többre is jó – reménykedett Hack hiábavalóan, hiszen a parlamentben az 

MDF-es többség nem volt hajlandó megszavazni a törvény-javaslat sürgős tárgyalását. Vagyis 

látszólag nem söpörte szőnyeg alá a témát, csak éppen nem vette azonnal napirendre – ebből 

pedig a bennfentesek tüstént értették, mikor tárgyalja meg a parlament ezt a javaslatot: 

sohanapján. 

Az SZDSZ-es taktika viszont működött: az MDF azt hitte, a liberálisoknál dokumentumok is 

vannak, meg névsor is. Úgy gondolták, Kőszeg Ferenc nemcsak bent járt az archívumban, de ki is 

hozott onnan papírokat. Valamint – bár titkolták, tudták, hogy a lista Göncz Árpád kezében is ott 

van – meg voltak győződve arról, Göncz azt átpasszolta az SZDSZ-nek. Pedig sem ez, sem az 

nem így történt. Göncz nem adta ki a kezéből a Németh Miklós féle lajstromot, csupán azt ígérte 
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meg az SZDSZ vezetőinek: ha úgy alakul, ha igazán szükség lesz rá, akkor használni fogja. 

Kőszeg pedig nem hozott ki dokumentumokat, így az SZDSZ kezében nem voltak bizonyítékok. 

Olyan helyzet volt, mint a westernfilmekben: két cowboy lövésre emelt revolverrel a kezében 

néz farkasszemet egymással. Az SZDSZ pisztolya ugyan nem volt megtöltve, ám ezzel az 

ellenfél, az MDF-cowboy nem volt tisztában. Így a blöff bejött. Pláne, amikor két olyan SZDSZ-

es képviselő lemondott, akiről az MDF vezérkara is tudta, hogy szerepel a listán. Akkor az MDF 

előtt már nyilvánvaló volt: az SZDSZ nekilátott a „megtisztításnak”, hogy előre kivédje a 

támadásokat. Pedig mindössze arról volt szó, hogy Tölgyessy Péter és Demszky Gábor látta a 

listát, és beszámolt az SZDSZ-vezérkarnak: azon mindössze négy SZDSZ-es képviselő szerepel, 

szemben az MDF 32 képviselőjével. Tölgyessy és Demszky szép halkan beszélt az érintettekkel, 

így történt, hogy ketten tüstént lemondtak, ketten később csendesen kimaradtak.  

Boross Péter – pártja védelme szempontjából teljesen érthetően – többször nyilatkozott: 

szerinte semmi értelme semmiféle átvilágításnak, el kéne felejteni ezt az egészet; úgyhogy Antall 

boríték-akciója után titkosította az összes III/III-as iratot. Horváth Balázs megtoldotta: ő 

nyomban hivatalba lépése után megtekintette az állambiztonsági iratokat, és olyan undor fogta el, 

hogy tüstént zároltatta azokat – azt persze nem tette hozzá, hogy saját párt-társaitól kellett-e 

megundorodnia. A parlament nemzetbiztonsági bizottsága ’90 novemberében mégis nekiállt 

megvizsgálni: egyáltalán lehetséges-e a hálózati személyek azonosítása, vagy az irat-

megsemmisítések következtében ez úgyis reménytelen. S bemeneteltek volna ők is az irattárba – 

ha Borossék beengedik őket. De nem engedték be. Nem is jutottak érdemben semmire. 

 

’92 októberében aztán Boross vezetésével összeült egy grémium, s megvizsgálta: mi az 

eredménye a hozzáférési kódjuktól ’89-ben megfosztott számítógépes adat-állományok 

újraélesztési kísérletének. Boross és csapata azonban annyira nem akarta a sikert, hogy elérték, a 

grémium kimondta: legfeljebb 400 fő III/III-as ügynököt képesek azonosítani arról a 

számítógépes listáról, amelyen 56 000 név szerepel. Vagyis legalább azt elismerték: 56 000 név 

szerepel a listán. 

Az MDF-en belül azonban megfordult a széljárás – még ha akaratlanul is. Egyre többen 

hajtogatták: – Márpedig büntetőbíróság előtt felelősségre kell vonni az előző rendszer bűnöseit! 

Valamint komoly igazságtételi törvényt kell hozni! – ám mire föleszméltek, a nyilvánosság előtt 

folyó vitában kibukott: ez csak akkor lehetséges, ha az ügynök-kérdést is beleveszik. Így aztán az 
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MDF – ugyan továbbra is megfúrta a Demszky–Hack törvény-javaslatot, beterjesztette a helyett a 

sajátját – de elképesztő galád manőverrel. 1991 májusában letették a Ház asztalára azt a papírt, 

amiről azt állították: az a törvény-előterjesztés. Majd egészen 1994 áprilisáig ők maguk is újabb 

és újabb módosító indítványokat tettek – a 8 paragrafushoz több mint 250 változtatási javaslat 

érkezett. Mire visszavonták a tervezetet, átdolgozásra – szóval húzták az időt.  

El is érték, amit nyilvánvalóan már ’91-ben elhatároztak: a ’90-94-es parlamenti ciklus utolsó 

heteiben fogadták el a törvényt, így „legnagyobb sajnálatukra” annak szabályai már csak a 

következő négy évre megválasztott képviselőkre vonatkozhattak, de azokra igen. Az átvilágító-

bírákat árulkodó módon a ciklus legeslegutolsó napján voltak szívesek megválasztani. Saját 

képviselőiket kimentették, más helyet kerestek azoknak, akiket kénytelenek voltak lebeszélni 

arról, hogy újra jelöltessék magukat, hiszen lebuknának – a következők baja meg legyen azok 

gondja. Párját ritkító tett volt – még a magyar politikai elit körében is. 

Ráadásul ezenközben kitűnően mulattak: hol ezt a szakmát, hol azt a csoportot riogatták-

zsarolták azzal, hogy beleveszik az ügynök-törvénybe. Rosszul alakult viszonyuk a sajtóval – azt 

mondták: kiterjed az átvilágítás például a magántulajdonos által kinevezett szerkesztőkre, 

egészen a Fülesig és az Ezermesterig. Összevesztek a felsőoktatási reform ellenzőivel – 

kitalálták: az egyetemi oktatók átvilágítása is elengedhetetlen. Viszont marcona 

következetességgel védték az egyházakat, mondván, nekik belső életük van, abba nem nyúlhat 

bele az állam, legfeljebb pénzt adhat hozzá. Bevettek olyanokat, akik a politikai aréna másik 

oldalán ültek. Azt mondták, le kell leplezni azokat, akik kapták a III/III-as jelentéseket – 

miközben rég tudta mindenki, akit érdekelt, hogy kik voltak azok. Aztán az ellenőrizendők 

körébe utalták a volt karhatalmistákat, akikről szintén már tudni lehetett mindent. Hack Péter erre 

így reagált: a karhatalmistát, azaz a pufajkást meg lehetett ismerni arról, hogy pufajkát hordott, 

míg az ügynök, azaz a tégla nem hordott téglát.  

 

Az Alkotmánybíróság azonban kétszer is „beleköpött a levesbe”. Egyrészt az előző rendszerben 

törvénysértéseket elkövetettek átvilágítása dolgában, mondván: nem lehet hol ilyen, hol olyan 

szempontot érvényesíteni, és így az egyik csoportot önkényesen belevenni, a másikat kihagyni az 

átvilágítandók köréből. Igaz, jószerivel mindenki „fázott” ettől – az MDF féltette a hozzá átállt 

egykori MSZMP-funkcionáriusokat, az SZDSZ pedig attól tartott, az ÁVH-sok felelősségre 

vonása az antiszemitizmus újabb fellobbanását hozhatja –, el is halt a javaslat az 

 - 264 -  



alkotmánybírósági döntés után. Másrészt a taláros testület kimondta: alkotmányos követelmény, 

hogy legyen lusztráció; mind a társadalom egésze, mind az egykori megfigyeltek információs 

önrendelkezési jogának része, hogy megismerhetők legyenek az adatok, és ebben a 

titkosszolgálatoknak együttműködési kötelezettségük van. Köteles tehát az országgyűlés ezt 

törvényben, megfelelően rendezni. 

Ezt – miután az MDF-kormány megúszta saját képviselőinek átvilágítását, viszont előíratta azt 

a következő parlament tagjaira – immáron MSZP-SZDSZ kormánynak kellett teljesítenie. Az új 

összetételű parlament azonban úgy döntött: az Alkotmánybíróság szerint a közérdekű adatok 

nyilvánosságának érdeke erősebb, mint a „nemzetbiztonsági érdek” – hát miszerintünk meg nem! 

A lehető legszűkebbre vonták azok körét, akiket vizsgálni kell, hogy voltak-e ügynökök. Az 

MDF-kormány 10-12 ezer átvilágítandót előíró törvényéhez képest a Horn-kormány ezer alá 

csökkentette ezt a számot. Még azt a kiegészítő javaslatot is elutasították, miszerint mindenki 

kérhesse a maga átvilágítását, s majd például polgármester-választás előtt a helyi közösség 

eldönti: elvárja-e a jelöltektől, hogy elszámoljanak a múltjukkal. Ez a törvény hozta létre a kissé 

ábrándos nevű Történeti Hivatalt, amelynek nevébe az MSZP nem volt hajlandó belevenni az 

állambiztonsági szót. Sem a III/I-et, a III/II-t és a többi állambiztonsági részleget, kizárólag a 

III/III-at – addig-addig, míg az SZDSZ hosszas koalíciós veszekedés végén meg nem zsarolta. 

Akkor látszólag beletörődött, hogy egységes egészként kezeljék a III-as, Állambiztonsági 

Főcsoportfőnökséget.  

Viszont abban a minutumban bevitt a törvénybe egy trükköt a kijátszására. Előírta: a 

titkosszolgálatok kötelesek átadni a Történeti Hivatalnak az összes, 1990 előtt keletkezett iratukat 

– kivéve, ha szükségük van azokra. És kik döntik el, hogy okkal-joggal állítják-e bármely 

papírról, hogy az nagyon kell nekik? Ők maguk, a szolgálatok! Vagyis teljes egészében rábízta a 

Cégre annak megítélését, mit ad át, és mit tart meg magának. 

Az SZDSZ természetesen hörgött, és azon nyomban az Alkotmánybírósághoz fordult. Amely 

szerv viszont mosolyogva és elegánsan rálegyintett a dologra, s arra jutott: majd bolond lesz ő 

dönteni a felől, amiről a sok bölcs politikus képtelen megegyezni, s nem nyúlt hozzá a 

törvényhez. 

A Fidesz-kormány aztán a tőle megszokott dühödt stílusban, 2000-ben az átvilágítani 

rendeltek számát ezerről 17 ezerre emelte, belevéve több ezer újságírót, valamint a bírákat és 

ügyészeket, viszont természetesen kihagyva az egyházfikat. És egyúttal szorgalmasan leszavazták 
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az SZDSZ újra megtett javaslatát, hogy a Történeti Hivatalban az egész III-as főcsoportfőnökség 

irattára váljon kutathatóvá, illetve a közszereplők esetén nyilvánossá. Ami csupán akkor 

minősíthető teljes joggal döbbenetes sunyiságnak, ha későbbi tetteikkel vetjük össze. Hogy 

ugyanis azok, akik megakadályozták, hogy a III/III dokumentumaival egyesítve vizsgálhatók 

legyenek a hírszerzés és a kémelhárítás iratai – kijátsszák Medgyessy kémelhárító múltját, és 

hónapokon át tobzódnak a D-209 ügyben. 

Hiszen pillanatokkal megalakulása után a Medgyessy-kormány, vagy „csak” Medgyessy Péter 

akár meg is bukhatott volna, a friss kormányfő egykori III/II-es szt-tiszti múltja miatt. 2002. 

június 18-án – egyetlen nappal az után, hogy Orbán Viktor a szerkesztőségben járt – közölte a 

Magyar Nemzet az ezt bizonyító dokumentumot, s az SZDSZ frakciója aznap este 17:3 arányban 

úgy döntött: megvonják a bizalmat Medgyessytől. S ha másnap nem változtatják meg 

álláspontjukat, nem lett volna túl sok variáció az új választás elkerülésére.  

 

 

*     *     * 

 

 

Kemény Gábort módfelett izgatta: vajon kik játszhatták ki például azt a Medgyessy-

dokumentumot, amelynek valódiságát végül maga az érintett is elismerte? Várta-várta hónapokon 

át, előbb-utóbb csak megjelenik az első hír: a hivatalos vizsgálat lezárult, megállapította, hogy 

XY vitte ki annak idején vagy éppen mostanában, és ezért 25 botütést kapott, QZ a felelős azért, 

hogy ez megtörténhetett; őt pedig egy hétre a Falk Miksa utcai épület előtti kalodába zárták. 

Aztán megtudta: nem is indult eljárás.  

Viszont megalakult a Medgyessy múltját vizsgáló parlamenti bizottság. Tevékenysége viszont 

roppant mókásra sikeredett. Ilyen párbeszédek özönét folytatták le: Vadai Ágnes megkérdezte 

Horváth Balázst, tudott-e Medgyessy szt-tiszti múltjáról, az egykori belügyminiszter pedig 

imígyen felelt: 

– Én célszerűnek tartanám, ha a bizottság rendkívül alapos munkáját még alaposabbá tenné 

azzal, hogy a kérdés feltevése előtt informálódik arról, hogy mi volt 1990. augusztus 1-jéig a 

feladatom, és átnézné az általam szignált belügyminiszteri utasításokat. Ez a válaszom a 

kérdésére… Az a véleményem, erről pontos információm nem lehet, sajnos nincs, de az a 

 - 266 -  



véleményem, hogy van, egyértelműen az az álláspontom. Olyan módon tűntek el iratok a 

Belügyminisztériumból 1989-ben, illetve 1990 legelején, hogy én csak egy szisztematikus 

tisztításra tudok gondolni, válogatásra tudok gondolni, ezért alappal feltételezhető – mondom, ez 

a véleményem –, hogy ezen iratok egy része valahol megvan, amelyek eltűntek, azokról beszélek 

természetesen. 

Hát, hacsak úgy nem! Nem volt mit tennie, Gábor ismét elzarándokolt Tamáshoz, behemót 

tanácsadójához: 

– Igazán röstellem, hogy már megint tőled kérek segítséget, de nem boldogulok ezzel a 

feladvánnyal sem. Szerinted mi történt? 

Tamás megint roppant jól mulatott rajta:  

– Az ég áldjon meg, hogy lehet ilyet kérdezni? Gondolod, ha tudnám, el is mondhatnám 

neked? Viszont valóban nem tudom.  

– És elképzelésed sincs?  

– Csúnya dolog a gyanúsítgatás, csak nem azt akarod, hogy én ezt tegyem? 

– De, pontosan ezt kérem. 

– Ja, az más, akkor megteszem. Illetve azt fogalmazhatom meg, ha történetesen engem 

bíznának meg ennek a történetnek a kinyomozásával, a mai ismereteim szerint én három szálon 

indulnék el. Az első: az a Kiszely Gábor, aki évek óta kutatja az ÁVH és a III-as 

főcsoportfőnökség történetét, szabad bejárással a BM-irattárba, és aki időközben kihúzott jobbra, 

szoros kapcsolatokat ápol a Fidesz-szel, valamint jó csomó IH-s, NBH-s felső- és 

középvezetővel. Az utóbbi években ahány bizottság alakult ügynök-históriákban, mindnek tagja 

volt. Emlékezz csak a Mécs-bizottság vesszőfutására! Ott Kiszelyvel és azzal a fura másik 

figurával  a magát biztonsági szakértőnek neveztető Gorka Sebestyénnel – micsoda zűrözések 

folytak: hol bemehettek, hol nem, hol szakértők voltak, hol nem, hol leügynöközték egyiküket, 

hol közölték, fönnakadtak az átvilágításon. Nos, ezt a Kiszely-szálat biztosan megpróbálnám 

végiggombolyítani. 

– És a másik lehetséges vonal? 

– Nos, az is csupán összefüggések láncolata, de már keményebb tényekkel. Bálint László a 

III/II, a kémelhárítás operatív tisztjeként szolgált, a rendszerváltozáskor nyugdíjazták, erre a 

MIÉP szakértője lett. Csurka István erről így nyilatkozott: – Nem az én szakértőm volt, hanem a 

frakcióé. Főleg ifjabb Hegedűs Lórántnak segített. – Annak a Hegedűs Lórántnak, aki 2001 
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novemberében a parlamentben a következőt találta kérdésbe burkolva kijelenteni: – Többfelől 

kapunk olyan értesítéseket, tényállításokat, hogy az MSZP miniszterelnök-jelöltje, Medgyessy 

Péter korábban az elmúlt rendszer legsötétebb, embereket megfigyelés alatt tartó, róluk 

jelentéseket készítő, besúgókat alkalmazó szervének, a III/I–II–III-nak titkos állományú tisztje 

volt. Nos, ez a Bálint László később a Magyar Rádióhoz került biztonsági embernek, és a 

Népszava leleplezése után Kondor Katalin szakértőjeként tündökölt, bizonygatva, hogy Kondor 

mennyire nem lehetett szt-tiszt a kémelhárításnál. Elmesélve viszont saját személyes 

élményeként, miként kerülhettek ki iratok: – A rendszerváltás idején akkora volt a pánik a 

szolgálatoknál, hogy mindenki azt vitt, amit akart. Nekem ugyan nincs ilyen, de születhettek 

„irattárak”. Amelyekből pénzt csinálnak tulajdonosaik. – És aki a Kondor-ügy méltó 

csúcspontjaként előadta a rémmesét az ellene elkövetett merényletről, melynek során kis 

Polskiját a nagy fekete autó százzal tolta maga előtt fél kilométeren át – csak az ügyetlen vagy 

politikailag befolyásolt rendőrök nem találták a Polskin semmilyen erőszakra utaló nyomot.  

– És mi a harmadik feltételezésed? 

– Az abból indul ki: nem az embereket, hanem az iratokat kell követni. Az szt-tisztek 

okmányai – az egész szigorúan titkos állomány 1990. augusztus 1-jei megszüntetése után – a 

BM-ből az NBH-hoz kerültek, ’94 augusztusától pedig ott is a külön főigazgatói irattárba; az 

úgynevezett fogyaték-anyagok ma is ott pihennek. És a fáma szerint az NBH-ban a Medgyessy-

dosszié érintetlen volt egészen addig, amíg 2002-ben a parlamenti vizsgáló bizottság számára elő 

nem vették. Az szt-tisztek kizárólag fedőszámmal ellátott Biztonsági dossziéit – a kinevezési, 

előléptetési, jutalmazási, nyugállományba helyező parancsokkal együtt – viszont a BM operatív 

irattára őrizte. Nos, azt talán érdemes lenne kivizsgálni, hogy a BM személyügyi 

nyilvántartásából került-e ki az anyag, ki vitte ki, kinek adta oda, és kin keresztül jutott el a 

Magyar Nemzetig. 

 

 

*     *     * 

 

 

A balhé megúszásával és az első föllángolások csillapultával Medgyessy – nyilván részben 

viszonzásul – ígéretet tett: végre teljesül az immáron tizenkét éves szabad demokrata vágy, a 

 - 268 -  



kormány azonnal törvény-módosító javaslatot nyújt be az ügynökkérdés abszolút liberális 

kezelésére. Vállalta, hogy a III-as főcsoportfőnökség valamennyi területe, tehát a hírszerzés és a 

kémelhárítás is kutatható lesz, hogy ezekről a területekről is nyilvánossá válik mindazok neve és 

tevékenysége, akik 1990 óta közéleti szerepet vállaltak, a III/III-ról pedig mindenkié, függetlenül 

attól, később merre kerültek. 

Aztán ettől alaposan visszatáncolt. A parlamentnek 2002 júniusában benyújtott törvény-

javaslat még megfelelt Medgyessy ígéretének, ám ezt szinte azonnal visszavonták. És kezdődött a 

huzavona, a Cégekkel való egyezkedés, egészen december végéig tartott a belső hercehurca.  

Bekerült a tervezetbe, hogy nem kell átadni az újonnan alakuló levéltárnak azokat az iratokat, 

amelyeknek a Cégnél maradásához „nemzeti érdek” fűződik. Ezt a blődlit aztán fölváltotta a 

kétségkívül semmivel sem egzaktabb „alkotmányos érdek”, amelyről ugyanúgy mindenki azt 

állíthat, amit éppen a kedve tart.  

Az még csak hagyján, hogy – levéltárhoz méltatlanul – az új intézményt a parlament 

felügyelete alá helyezték, de nem az áldozatok jogaira ügyelő emberi jogi bizottságé, hanem 

elsősorban a nemzetbiztonsági bizottságé alá. Ami tükrözte, mely érdekek érvényesülését tekintik 

a legfontosabbnak.  

A véleményezésre fölkért Sólyom László vezette bizottság állásfoglalásaiból kizárólag azokat 

vették figyelembe, amelyek a nyilvánosság szűkítését célozták. Az eredetileg ígért több tízezerből 

ily módon alig párszáz ügynök neve lett megismerhető – azok számára, akik érdeklődtek irántuk. 

Arról pedig, hogy aki ily módon valamilyen ismeretet szerzett, közölheti-e azt például újságban – 

arról hallgatott a törvény-javaslat. Amelyhez gyönge negyven módosító indítvány érkezett, 59 

konkrét változtatási javaslattal. Vagyis módszeresen szétbombázták a benyújtott tervezetet.  

 

Létrehozták a Történeti Hivatal utódaként az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárát, 

ahová – elvileg – az egykori III-as főcsoportfőnökség valamennyi részlegének iratai átkerülnének 

– ha a Cégek mai emberei úgy látnák helyesnek. A végül elfogadott törvény ugyanis – a korábbi 

helyzettel és az ígéretekkel is szemben – nem írta elő az irategyesítést. Azt, hogy a szolgálatok 

kötelesek átadni összes iratukat, kivéve azokat, amelyekre jelenlegi munkájukhoz szükségük van. 

Most viszont ez az egyetlen visszatartási ok kibővült további tizenkettővel, ami magyarán ismét a 

Cégre bízza, mit ad át és mit nem.  
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A törvény parlamenti végszavazásának napján, 2002. december 23-án Kuncze Gábor ezt 

nyilatkozta: Mi azt szeretnénk, ha ezt az egész ügyet egyszer s mindenkorra le lehetne zárni. 

Ennek egyik módja, ha eltüntetjük az iratokat. Ez „szemmel láthatóan” eredménytelen volt, noha 

ezzel kísérletezett a politikusok jelentős része tizenkét éven keresztül. Ezért javasoljuk mi – 

immáron tizenkét éve – az ügy lezárásának másik módját: tegyük az iratokat kutathatóvá, a 

közszereplőket pedig világítsuk át. Most megint eljutottunk oda, ahova az elmúlt tizenkét évben 

mindig: az utolsó pillanatban egyedül maradunk, mert mindig más érdekek jutottak érvényre...  

Viszont belementek abba, hogy magukra maradjanak. 

 

Közben, ha már elhajították, „repült a nehéz kő”. Parlamenti bizottságok alakultak, Medgyessy 

múltjára, Mécs Imre lejáratására, egyik bohózat követte a másikat. Jószerivel az egész 2002-es 

nyár azzal telt el, hogy a politizáló publikum ügynökök nevét tippelgette, míg a hol az 

ülésteremből kivonuló, hol a székükön pisztolytöltényt találó képviselők oda-vissza azzal 

szórakoztatták egymást: – Az kiabál, akinek a háza ég! 

A politikai jobboldalt először a Pokorni papa múltjának „fölvágása” érintette: Pákozdi 

fedőnéven 33 éven át, ’57-től 89-ig III/III-as ügynök volt. Az ő ügyét követte Boros Imre és Járai 

Zsigmond „lebukása”, valamint a Mécs-bizottság ügynök-statisztikája: az Antall-Boross-

kormány öt, a Horn-kormány kettő, az Orbán-kormány négy, a Medgyessy-kormány egy névvel 

képviselteti magát a volt ügynökök között, ráadásul maga Medgyessy Péter kétszer szerepelt. 

Fazakas Szabolcs volt miniszter és Szalay Gábor SZDSZ-es politikai államtitkár neve még 

nyilvánosságra került, a többi nem. Közben előkerült Eörsi Mátyás papája, majd 2003 

augusztusában az átvilágítóbírók hozták nyilvánosságra, hogy Erdélyi István, a Magyar Rádió 

Kossuth adójának szerkesztője is III/III-as ügynök volt. 

 

Az átvilágítóbírák hálóján egyébként 2000 júliusa és 2004 márciusa között – az összesen vizsgált 

6 686 közül – 68-an akadtak fönn, ennyiről bizonyosodott be végérvényesen, hogy valóban 

ügynök volt. Eredetileg 104-en tetszettek gyanúsnak, mégpedig a következő megoszlásban: öt 

parlamenti képviselő, tizenhét országos vagy megyei pártvezető, négy bíró, egy parlament előtt 

esküt tett személy, kilenc, az átvilágítását önként kérő, két országos közszolgálati média-vezető, 

negyven más elektronikus média-vezető, huszonöt lapszerkesztő vagy rovatvezető, és egy 

internetes portál-vezető. Ám e 104 eljárásban érintett közül harminchatot fölmentettek e vád alól, 
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huszonegyen lemondtak tisztségükről. Ezek többségének neve nem is került nyilvánosságra, 

hiszen akik lemondtak, azokra nem szólt ilyen szankció. Tizenháromnak ország-világ elé tárták e 

múltját, tizennégy esetben pedig megszüntették az eljárást. Még a ’94-98-as időszakban vált 

ismertté Vankó Magdolna és Simon Imre MSZP-s, valamint Keresztes Sándor 

kereszténydemokrata képviselő ilyetén múltja, a hol SZDSZ-es, hol MDF-es Bilecz Endre 

beszervezettsége. 

Mindazonáltal volt az átvilágítóbírák többéves tevékenységének más, figyelemre méltó 

tapasztalata is. Nem találtak egyetlen hamisított dokumentumot, nem leltek nyomára egyszer sem 

annak, hogy betettek volna az eredetiek közé kartont, dossziét, bármit, valamint soha nem 

bukkantak olyan esetre, hogy valakit tudtán kívül nyilvánítottak volna hálózati személlyé. Vagyis 

igaztalannak bizonyult az az állandó hivatkozás, miszerint nem lehet megbízni a régi 

anyagokban, mivel azokat nemcsak (részben) megsemmisítették, de manipulálták is. Az 

átvilágítóbírók négyéves munkája visszamenőleges bizonyíték: nem történt ilyen.  

 

 

*     *     * 

 

 

Ennek az egész ügynök-históriának központi kérdése: hozzáférhetők-e a régi rendszer 

titkosszolgálati iratai. Bejutnak-e a levéltárba a kutatók, tudnak-e újságírók keresgélni az egykori 

papírok között, megkapják-e a valaha megfigyeltek, vagy az ő gyerekeik a számukra érdekes 

anyagokat? A kiindulópont viszont az, amit Varga László levéltáros már ’94-es írásában így jelölt 

meg: Kié a titok? Az Alkotmánybíróság ’94-ben leszögezte: nem az államhatalomé, de nem is a 

politikai osztályé – érvényesülnie kell az információs önrendelkezési jognak.  

A belügyi iratfelmérő bizottság arra a következtetésre jutott, hogy értelmezhetetlen minden 

átvilágítás csak a III/III iratai alapján, egyesíteni kell az egykori III-as főcsoportfőnökség 

valamennyi anyagát, tehát a hírszerzés, a kémelhárítás és a szakszolgálat dokumentumait össze 

kell vonni a III/III-éval.  

Ezt a ’96-os ügynöktörvény-módosítás látszólag el is fogadta – picike kiegészítéssel. Azzal 

ugyanis, hogy a titkosszolgálatoknak lényegileg szabad kezet adott annak eldöntésére, mit adnak 

át a Történeti Hivatalnak, és mit nem. Úgy szólt a törvény, kötelesek felülvizsgálni az összes ’90 
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előtti anyagukat, és megtarthatják azokat az iratokat, amelyek szükségesek a munkájukhoz – s 

hogy mi szükséges nekik és mi nem, azt ők maguk dönthetik el, mégpedig ellenőrzés és 

felülbírálati lehetőség nélkül. Nos, éltek is ezzel, alaposan. Olykor kifejezetten bohóc-tréfára 

vették a figurát. 

A Katonai Biztonsági Hivatal (a katonai kémelhárítás) például az első, 1997 és 2000 közötti 

időszakban 832 darab dossziét adott át, csakhogy ezek mindegyike 1952 és 1962 között 

keletkezett, magyarán úgy ítélte meg, hogy az 1963 és 1990 közöttiek közül nem volt 

egyetlenegy szál irat sem, amelynek visszatartására ne tartott volna okkal-joggal igényt.  

Az NBH átadott 331 dossziéja is mind 1967 előtti volt. Együttesen a polgári és a katonai 

elhárító Cég 1 263 dossziéról volt hajlandó a Történeti Hivatal javára lemondani, miközben 

1990-ben pontosan 24 248 darabot „tettek magukévá”, zároltak a maguk számára. Vagyis a 

hozzájuk került ’90 előtti anyagoknak majdnem 5 %-át szolgáltatták be – igaz, ezek egy részére 

is még rávezették a minősítést: fenntartják maguknak a használat engedélyezésének jogát. A 

hírszerzés és a szakszolgálat átadásairól nem jelentek meg adatok, levéltárosok mindössze annyit 

árultak el: a katonai hírszerzés 11 centiméternyi iratanyaggal gazdagította a Történeti Hivatalt.  

 

Mutatta ugyan a megszületett megoldások nem éppen tökéletes voltát, hogy két, enyhén szólva is 

kínos bírósági ítélet is született e tárgyban. Varga László történész 2001-ben perben volt 

kénytelen kikényszeríteni, hogy megkapjon 1996-ban titkossá minősített iratokat. Csakhogy nem 

a ’90-es évek ügyeiről, hanem az 1944-ben, Erdélyben működött csendőrhálózatról – ami 

kétségkívül közröhej.  

Kenedi János pedig szintén csak négy perben érte el, hogy a bíróság kimondja: meg kell 

kapnia ’90 előtti aktákat, például az Állambiztonsági Szakszolgálat infrastruktúrájának adatait 

tartalmazó, az 1960-as években született iratokat – viszont az okmányokhoz a jogerős ítélettel a 

kezében sem jutott hozzá. 

 

Második körben a Medgyessy-kormány által beterjesztett 2003-as törvény alapján kellett 

valamennyi Cégnek teljesítenie az irat-átadást, három lépcsőben. A bőkezűséget ezúttal sem 

vitték túlzásba. Az első, 2003 augusztusi határidőre 36 778 hírszerzési és kémelhárítási 

irategységet hurcolták át az immáron átkeresztelt Állambiztonsági Szolgálatok Történeti 
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Levéltárába. Ez az 1944 és 1969 közötti titkosszolgálati anyagok 82 százaléka, ami azt jelenti: az 

1970 előtti iratok 18 százalékát nem adták ki a kezükből.   

Az átadást az új törvény alapján felügyelő háromfős testület a visszatartottak közül 

szúrópróbaszerűen 2 070 dossziét vizsgált meg, s ezek 16 százalékában alaptalannak találta e 

minősítést. A második határidő 2004 február volt, a harmadik 2005 január – s nem sok jel utal 

arra, hogy bármely Cég hozzáállása változóban lenne.  

Hiába, egy magára valamit is adó titkosszolgálat mentalitása már csak ilyen. Jellemző adalékot 

szolgáltatott az Információs Hivatal, amikor zajlott Lengyelországban az Oleksy körüli botrány. 

Az állami nagyfőnököknek írt bulletinjükben közölték a lengyel belügyminiszternek a 

Rzeczpospolitában már megjelent és még az Interneten is szabadon lehívható interjúját – és azt 

2017-ig titkosították. 

A sajtó olykor-olykor belekap e témába, néhány kutató és kutatónak álcázott párt-megbízott 

nyilvánosságra hoz néhány nevet, történetet, a kollégáiról jelentéseket írdogáló Raffay Ernőtől – 

a később kerékrögzítő-csavarok meglazításával elkövetett merénylet operett-áldozatától –, a 

kémelhárítás zsarolása elől disszidált Szakáts Miklós színészig, aki szerepálma, Cyrano után 

kapta a fedőnevét, amelyen jelentéseit adta. És majd megjelenik még rengeteg név. Elvégre 

varázsos listák ezek: el is tűntek, de meg is maradtak, kutatói és más álcákkal közzétehetők is, 

meg nem is.  

 

Szokásával ellentétben Gábor módfelett kínlódott, mire összeszedte mindezeket. A munka 

örömét minduntalan elfedte az émelygés. Nem múlhatott a rossz érzés: bizony, mennyivel jobban 

jártunk volna mindahányan, ha még ’90 környékén röptiben elintézzük ezt az ügyet is, és nem ez 

a pillanatnyi hatalmi érdekektől vezérelt évtizedes sumákolás, maszatolás zajlik. Egyetlen 

társadalom sem úszhatja meg az önmaga múltjával szembenézést, hiába tudja, igazat írt a XVI. 

század végén Bornemissza Péter: Az ganéjt és undok szart, míg meg nem mozgatod, nem annyira 

büdös; mihelyt megmozdítod, ottan az benne való büdösség felindul. Magyarország 1914 óta még 

egyetlen konkrét traumája, sérelme és hibája, bűne dolgában sem rakta rendbe saját múltját. Hát, 

ebben sem. 
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J’ accuse! – Mitrohin- és CIA-gate: hogyan kreáljunk „kémeket” 

 

 

 

 

Gábor folytatta bolyongását az elhárítók, hírszerzők világában. Újabb és újabb emberekkel 

beszélgetett, egyik beajánlotta a másiknak, az a harmadiknak és így tovább. Eljutott ismét 

olyanhoz, aki ma is aktív, mégis hajlandó vele szóba állni – viszonylag fiatal, negyvenes, jóképű, 

nyílt arcú férfi. Mélyen konspirált körülmények között találkoztak, ezt Gábor megígérte, nem írja 

meg, viszont nem egészen értette. 

– Neked nem lenne szabad velem találkozni? – tört hát ajtóstul a házba.  

– Persze, hogy nem, ha megtudják a főnökeim, akár ki is rúghatnak – felelt a hírszerző tiszt. – 

Azt hiszed, valaki is örül annak, hogy te velünk foglalkozol? Minket viszont elég könnyű 

bekeríteni: az államtitokról szóló szabályok ma is olyan gumi-paragrafusok, hogy azokkal 

bármikor bárkit meg lehet fogni. Úgyhogy egyezzünk meg rögtön az elején a játékszabályokban: 

rólam, a mai feladataimról semmi, a Cég mostanában folyó műveleti akcióiról semmi, belső 

ügyekről semmi. Te úri és újságírói becsületszavadat adod, hogy soha nem adsz ki engem, mint 

forrást. Ha így oké, jó, ha nem, nem.  

– Nem vagy túl puhány! – nevetett Gábor –, de természetesen oké. Nem is próbálkozom lazító 

szövegekkel, rávezetéssel, gyerünk a közepébe! Hiteles az a korábban hallott hírem, miszerint 

egyszer kikerültek a Cég embereinek adatai? 

– Hát… sajnos… volt ilyen. A kilencvenes évek elején a hírszerzés korábbi 6-os és 7-es 

osztályának összevonásából álló főosztályán dolgozott egy titkárnő. Az élettársa – kamionos, 

egyébiránt bűnöző – rávette őt, hogy odaadja neki a főosztály teljes listáját, az összes ott dolgozó 

ember nevét, címmel, telefonszámmal, autó-rendszámmal együtt. A listát aztán a kamionos el 

akarta adni előbb a román, majd a jugoszláv követségen. Sok pénzért. Ám peche volt, mindkét 

helyen azt hitték, provokátor, és elzavarták a fenébe. A titkárnő büntetése annyi volt, hogy 

megfenyítették, s fél évig alacsonyabb volt a fizetése, de otthagyták az addigi helyén. Merthogy 

jaj, csak nehogy balhé legyen! Csak ki ne tudódjon, hogy itt valami zűr történt!  

– Kik tudtak erről?  
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– A főigazgató igen, tehát – hogy lefedezze magát – kellett tudnia róla az államtitkárnak is, a 

miniszternek is, tehát feltehetően a miniszterelnöknek is. És mindannyian elfogadták a Cég 

főnökeinek sunyi szempontját: az a fő, hogy botrány ne legyen! Nem tettek feljelentést, ahogy 

nem rúgták ki a titkárnőt, úgy nem csukták le a kamionost sem. Aki – büntetlenségének 

megnyugtató tudatában – éppenséggel lehet, hogy azóta rég eladta más országok 

titkosszolgálatának a listát, az összes magyar hírszerző tiszt valamennyi adatával. Ez pedig akár 

emberek életébe is kerülhet.  

– Mi volt az állítólagos magyar Mitrohin-érintettség? 

– Tyűha, te se lacafacázol sokat! Na jó, legyen! A Fidesz-kormány idején rúgták ki az 

Információs Hivataltól azt a főoperatív tisztet, aki 1967 és ’79 között végig illegális hírszerzőként 

dolgozott Nyugat-Európában. „Idegen zászlós akciók”, vagyis harmadik ország hírszerzésének 

álcája alatt végrehajtott műveletek tömkelegét hajtotta végre, zömmel dél-afrikai állampolgárság 

leple alatt, vagyis tényleg élete kockáztatásával szolgálva Magyarországot. Postai úton rejtjelezve 

küldte haza jelentéseit, rádión kapta az újabb megbízásokat és utasításokat.  

Első meghurcolására ’79-ben került sor. Hazaérkezve közölték vele: kinti munkája során 

kapott rendszeres ellátmányt, tehát amit közben a legális (fedő) munkájával keresett, az a Cégé. 

Volt vagy 30 ezer svájci frankja, akkor körülbelül egy vadonatúj Mercedes ára, azt elvették tőle, 

mondván, nem tudná megmagyarázni itthon e pénz forrását, így az dekonspirációhoz vezethetne. 

Kérte, ne tegyék ezt vele, tizenkét év illegális munkájának gyümölcse az a pénz, de nem 

hallgattak rá. Beletörődött, dolgozott „a hegyen”, majd a rendszerváltás után újra kiküldték 

külföldre, hírszerző munkára, de most már diplomáciai fedéssel. Ott is leszolgált öt évet, hazajött, 

ő lett az illegális szolgálat vezetője.  

S mindezek hálájaként a Fidesz-kormány hatalomra kerülése után nyugdíjba kényszerítették. 

Egyébként, amint őt eltávolították, az egész, illegális hálózatokat működtető részleget 

megszüntették, azzal a hadovával, hogy az nem konvertálható az új helyzetre, melyben a régi 

célországok szövetségesek, a régi szövetségesek pedig célországok.  

Ő azonban ekkor gondolt egy merészet, s visszakövetelte azt a pénzt, amit annak idején, az 

illegális munkái végeztével a Cég elszedett tőle. Per lett belőle, s keservesen meg kellett 

tapasztalnia: az illegális eszköztár ilyen esetekben szintén működtethető, az egykori saját 

emberrel szemben is. A Cég illetékesei hazudtak, meghamisították a régi okmányokat, s a 

hamisításokkal könnyedén megnyerték a pert, a bíróság elutasította a kérelmét. 
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Nem elégedtek meg ezzel. Nem sokkal később „feldolgozás alá vették őt”, mint KGB-

ügynököt. 2000 májusában behívták az NBH-ba, s arról kérdezték: – Hogy lehet, hogy a 

továrisok tudomást szereztek a te „települő-nevedről”, vagyis illegális tevékenységed alatti 

fedőnevedről, legendádról? Mivel az a név szerepel a Mitrohin-iratok között! A Mitrohin-

archívumban ott van a fedőneved, mint KGB-ügynöké! Kinek járhatott el a szája? Neked 

magadnak? 

– Álljatok meg, fiúk! – tiltakozott ő elképedve. – Ha valakinek nem járhatott el a szája, az én 

vagyok! Ne őrüljetek már meg, ha valakinek, nekem aztán nem állhatott érdekemben bárkinek is 

elárulni a saját fedőnevemet! Nem vagyok tök hülye leleplezni a saját legendámat! Nekem az 

életem múlott azon, hogy ne tudódjon ki a kilétem. Beszéljetek a régi főnökeimmel, meg fognak 

erősíteni! 

– Nem akarunk a régiekkel beszélni, téged kérdezünk. De ha te azt mondod, neked nem járt el 

a szád, ebben maradhatunk, ezt mi elfogadjuk – felelték a kémelhárítók, és úgy tűnt, ezzel le is 

zárult a faramuci történet.  

Ám az év augusztusában észrevette, hogy figyelés van rajta. Pár nap múlva pedig összefutott 

az utcán egykori kollégájával, aki ijedten pislantgatott körbe: – Pfú, nekem most át kellett volna 

mennem a túloldalra, vagy amint visszaérek, írhatom az igazoló jelentést, nem szabad veled 

szóba állni! 

– Mi van? Mit beszélsz? 

– Nem tudsz róla? A hírszerzés parancsnoki értekezletén előadták: te a KGB tisztje vagy, akit 

már ki is hallgatott az NBH. Megtiltottak mindennemű kapcsolattartást veled, a véletlen 

találkozásokra pedig jelentési kötelezettséget írtak elő. És a parancsnoki értekezlet résztvevőit 

kötelezték, számoljanak be erről a teljes állománynak, valamint a Külügyben is elterjesztették a 

hírt.  

Hivatalosan azóta sem tudott meg az egészről semmit, a történetnek nem volt folytatása. 

Ugyan – állítólag – az ilyen vizsgálatokat, ha már elkezdték, le is kell zárni, némelyek szerint, ha 

lezárják, arról mégiscsak értesíteni kell az érintettet is – hát, erre nem került sor. Az sem derült ki, 

valójában a per miatt akartak-e nyomást gyakorolni őrá, vagy rajta keresztül mást céloztak az 

akcióval. Őrült pletykák persze visszajutottak hozzá sajátmagáról, vadabbnál vadabb 

változatokkal. Hivatalos jelzés viszont nem. 

 

 - 276 -  



– Hogy érthető legyen, ugye ez a Mitrohin volt az, aki fölajánlkozott a brit MI6-nak és átvitte 

azoknak a fél KGB-archívumot, ami egyébként valós lebukásokhoz is vezetett? 

– Mi az, hogy, rengeteghez, köztük egészen meglepőkhöz is. Angliában például 87 éves 

dédnagymama bukott le, hogy négy évtizeden át adogatta a KGB-nek a brit nukleáris 

fegyverkezés iratait. Mitrohin ugyanis a KGB Külföldi Hírszerzése Első Főigazgatóságának volt 

irattárosa, s 12 éven át jegyzetelte ki annak aktáit. A lakásán a matraca alatt tartotta, majd 

hétvégeken a dácsájába vitte feljegyzéseit, amelyek végül két bádogbőröndöt és két 

alumíniumtáskát töltöttek meg. 1984-ben ment nyugdíjba, s egészen 1992-ig várt, hogy neki 

merjen indulni. A Rigában működő brit nagykövetségen jelentkezett, megmutatta a minta-

anyagait, majd pár hónap múlva végleg átszökött. Angliába vitték, megkapta a brit 

állampolgárságot, dolgozott az archívumán, válaszolt öt világrész titkosszolgálatainak kérdéseire 

– hét éven át teljes illegalitásban, olyannyira, hogy addig maga a KGB sem jött rá, miért derül ki 

annyi régi ügynökéről az igazság.  

 

 

*     *     * 

 

 

– Szép történet, mondhatom. Hogy’ reagált az állomány? 

– Sehogy, kussolt mindenki. Olyan volt a légkör akkoriban „a hegyen”, hogy senki nem mert 

megmukkanni.  

– No, akkor maradjunk ezen a nyomvonalon! Tudsz-e Nagy János ügyéről? 

– Persze, mindenki tud róla. Sőt, arról is, hogy te jobbra-balra kérdezősködsz ez után, 

meglehetős riadalmat keltve. János már elmesélte, mi történt vele? 

– Nem, még nem találkoztam vele. Megtudhatnék tőled valamit az ügyről? Mert eddig csak 

mendemondákat hallottam. 

– Kicsit messzebbről kell kezdenem. Amikor a Fidesz-kormányzat Pető Tibort nevezte ki 

főigazgatónak, és Horváth Tamást főigazgató-helyettesnek, a két újdonsült vezető azonnal 

átértékelte a hírszerzés addigi koncepcióját. Bevezették a rizikó-mentes hírszerzést, amint az 

előbb is említettem, megszüntették a teljes illegális vonalat. Jóllehet, olyan illegális pozícióink és 

ügynökeink voltak, hogy a CIA, az MI6 többször szinte könyörgött: futtassuk őket közösen – ezt 
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szüntették meg, s ez óriási bűn volt. Petőék ugyanis azt mondták: – A politika úgysem ért ahhoz, 

amit mi csinálunk, nekünk az a legfontosabb, hogy átvészeljük ezt a sok hülyét. Szépen 

találkozgatunk diplomatákkal, lejelentjük, amit azok mondtak, és kész. Nem kellenek illegálisok, 

meg ügynökök, abból nekünk lehet balhénk, ha lebuknak! Nem kell Bagdadba, meg hasonló 

életveszélyes helyekre ügynököket küldeni, abból csak a zűr sülhet ki! Maradjunk szépen 

nyugodtan a seggünkön, abból még soha nem lett baj! Inkább építsünk szaunát Kövéréknek, azt 

tuti, hogy szeretni fogják, többet érünk el vele, mint a klasszikus kém-munkával! 

 

– Ez a fajta szemlélet Nagy Jánosnak egyáltalán nem tetszett. Akkor már folyt a C típusú 

ellenőrzése, és arra fázott rá, hogy az az iroda, amelyben két társával együtt dolgozott, be volt 

technikázva. Ők pedig szidták a vezetést piszkosul. Petőék meg ezt hallgatták direktben.  

Nem tudom, csak feltételezem, ettől durrant el az agyuk, és megszigorították Nagy János 

ellenőrzését. Első intézkedésük az volt, hogy eltávolították a hegyről. Áthelyezték a 

Külügyminisztérium Biztonsági Főosztályára, főosztályvezető-helyettesnek – amely pozíciót 

hagyományosan a hírszerzés adja. Ezzel elejét vették, hogy véleményének „a hegyen” hangot 

adjon. Megengedhette magának a vélemény-nyilvánítást, hiszen szép szakmai sikereket ért el, és 

komoly nemzetközi tekintélye volt.  

Nos, fogást kerestek rajta. Tudtommal először az ügyeit vizsgálták át, hátha valahol találnak 

banánhéjat. Nem találtak. Később titokban kinyitották a páncélszekrényét, és ott leltek olyan 

anyagokat, amelyeket a korábbi munkáihoz használt. Ezt vetették a szemére. Hogy titkos 

anyagok voltak a saját mackójában – hivatalos helyiségben, hivatali páncélszekrényben. 

Gondolj csak arra a friss hírre, hogy Bácskai János ellen többek között államtitok-sértésért 

indítottak eljárást, mondván: hazavitte a titkos iratokat, és a lakásán, az íróasztalán találták meg a 

házkutatás során – és azon nyomban el is ejtették ezt a nevetséges vádat.  

No most, Nagy János esetében még csak ilyesmi sem fordult elő, illetéktelenek soha nem 

juthattak hozzá a páncélszekrénye tartalmához. Mindegy, ennek alapján – nosza, megindultak. 

2000 szeptemberében leültették Nagyot, és azt mondták: – Vagy most azonnal aláírod, hogy 

leszerelsz és eltűnsz, vagy irány a katonai ügyészség, államtitok-sértésért!  

Szabályos vizsgálatot nem tartottak, jegyzőkönyvet nem vettek föl, fegyelmit nem indítottak, 

nyilvánvalóan csak az volt a fontos, hogy János tüstént aláírja a kilépését. Neki viszont, szerintem 

érthetően, olyan undora támadt ettől az egész mocsokságtól – harminchat évi szolgálat után 
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bántak így vele –, hogy egy percig sem akart maradni. Aláírta a közös megegyezéses 

munkaviszony-megszűnést, és elviharzott.  

 

– Másnap viszont Pető Tiborék összehívták a parancsnoki, majd következő nap a teljes 

állományt, és bejelentették: Nagy Jánost kénytelenek voltak eltávolítani a Cégtől, mivel a CIA 

beütötte.  

– Micsoda? Mit mondtak? 

– Azt, hogy beszervezte őt az Amerikai Egyesült Államok Központi Hírszerző Ügynöksége.  

– Jézusom! Azért ennek a fele sem tréfa! Azt állították: hazaárulást, kémkedést követett el? Na 

de hát ez iszonyatosan kemény vád, csak nem jelenthették ki ezt vizsgálat és bizonyítékok nélkül! 

– De bizony megtették – válaszolt komoran a hírszerző tiszt. 

Gábor elképedve hallgatta a történetet. – Jól értem-e: kirúgták, majd amikor ő már nem volt 

ott, megvádolták azzal, hogy a CIA-nek kémkedett? 

– Igen, jól érted. Pár hét múlva már olyan pletyka is keringett, hogy tízmillió forintért eladta a 

CIA-nek a csecsen túsz-szabadítási akció sztoriját, nevekkel, kapcsolatokkal, ügynökökkel. 

– Jól tudom-e, hogy a Btk.-ban szerepel a hűtlenség és kémkedés bűncselekménye, ha tehát 

igaz, hogy Nagy Jánost beszervezte a CIA, akkor „kimerítette e bűncselekmények törvényi 

tényállását”?  

– Persze, így van. 

– És azt jól tudom-e – próbált Gábor egyértelmű logikával kérdezni –, hogy a hűtlenség és a 

kémkedés bűncselekményéhez feljelentési kötelezettség társul, aki tehát ennek nem tesz eleget, 

maga is bűncselekményt követ el, és két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő? 

– Ez is igaz. Ha csak a leghalványabb gyanúja is fölmerül bármilyen kém-ügynek, azt 

mindenkinek törvényi kötelessége haladéktalanul jelenteni. Ezt nem lehetne házon belül 

elintézettnek tekinteni egy kirúgással. És az sem lehet hivatkozási alap, hogy „de hát, jaj, de 

kínos lenne, ha kiderülne, hogy szövetségesek kémkedtek egymás ellen”. A Btk. nem ismeri azt a 

kivételt, hogy a szövetséges számára történő kémkedés az nem is kémkedés.  

– Például, ha azzal vádolták, hogy kém volt, történt-e olyan lebukás, amely visszavezethető 

lenne az ő állítólagos beszervezésére? 

– Nem, nem történt. Az általa beszervezett ügynökök azóta is folyamatosan dolgoznak, és 

szállítanak Magyarország számára fontos információkat. 
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– Na, ilyen nincs! – Gábor alig bírt magával, úgy fölháborodott. – Mit képzelnek magukról ott 

néhányan? Nekik mindent szabad? Mire föl? És mi volt a szerepe a történtekben Demeter 

Ervinnek, aki hivatalosan akkor a szolgálatokat felügyelő miniszter volt, valamint Kövér 

Lászlónak, aki pedig a tényleges főnök volt, valamint az ő főnökének, az akkori kormányfőnek, 

Orbán Viktornak. 

– A vezetői értekezleten állítólag Horváth Tamás bejelentette, Orbán Viktor tudomást szerezve 

az ügyről, mindössze ennyit reagált:  Más se kéne nekünk, mint egy amerikai kémhistória!  

Igaz, a 2002-ben hivatalba lépett kormány sem tett eleddig egyetlen lépést sem, hogy tisztázza 

a dolgot. Pedig minimum Tóth András, a szolgálatokat felügyelő államtitkár biztos, hogy tud 

erről. Egy éppen nyugdíjazott hírszerző ugyanis – ha Tóth korábban nem értesült volna minderről 

– elmondta neki. Tóth András pedig olyan választ adott, hogy az illetőnek kettéállt a füle: – Ha 

Önnek tudomása van hazaárulási, kémkedési ügyről, tegyen Ön feljelentést! 

– Na, ez se kutya! Karakán válasz! 

– Pár hónappal később pedig egy sztár-ügyvéd – aki végül nem vállalta Nagy János 

képviseletét – újra megemlítette Tóth Andrásnak ezt az ügyet. Ő ezt a választ kapta a politikai 

államtitkártól: – A Nagy János jobban teszi, ha nem ugrál! Tudunk arról is, hogy kapcsolatban áll 

Kemény Gáborral – mondta –, az sem tesz jót neki. Okosabban tenné, ha nyugton maradna! 

– Mi? Mit mondasz? Hogy velem? 

– Igen, igen. Azt felelte: – Tudjuk, beszélt Kemény Gábor újságíróval, nem tesz ez jót neki.  

– Na várj egy pillanatig! Ezt csak akkor tudhatják, ha vagy őt, vagy engem feldolgozás alatt 

tartanak, vagy követnek, megfigyelnek, vagy lehallgatnak. 

– Nem így van, nem csak akkor! – vágott közbe a profi. – Akkor is, ha mindkettőtöket! 

– Ez igaz. Mondd, tud erről a vádról Nagy? 

– Fogalmam nincs, őt kellene megkérdezned. 

 

 

*     *     * 
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Kemény Gábor áttételeken keresztül már korábban eljutott Nagy Jánoshoz, aki azonban mereven 

elzárkózott. Végül, a sokadszori nógatásra, ha nehezen is, de sikerült szóra bírni, egy feltétellel: 

kizárólag saját ügyében hajlandó nyilatkozni. 

– Én is hallottam ezt a gonosz és szégyenletes verziót – kezdett bele nagyot sóhajtva. – 

Először nem akartam hinni a fülemnek. Mintha az ötvenes években lennénk. Azt a kort csak a 

történelemkönyvekből ismerem, de most már el tudom képzelni, mit érezhetett az, akit hamis 

vádakkal illettek. De kérdezem: ha ezzel vádoltak meg a hátam mögött, amit ön most említett, ezt 

miért nem akkor tették szóvá, amikor leszereltem? A válaszom: mert nagyon jól tudták, hogy 

engem senki nem szervezett be, kiálltam a hazugság-vizsgálatot is, aminek minden külföldről 

hazatérő hírszerzőt alávetnek.  

Vannak persze kivételek. A sorsom felől döntő egyik vezető C típusú ellenőrzése, vagyis 

biztonsági szempontból történő megvizsgálása másfél – nem tévedés: másfél! – napot, a másiké 

öt napot vett igénybe, tehát joggal nevezhető alibi-ellenőrzésnek. És hazugság-vizsgálatnak sem 

vetették őket alá, bár ugyanazok a rendelkezések vonatkoztak rájuk, mint rám. Az én 

ellenőrzésem kerek egy évig tartott. Az első C típusú átvilágítás nyilván csalódást okozott, hogy 

nem hozta az általuk kívánt eredményt, ezért folytatni kellett. A szükséges kérdőíveket is kétszer 

töltették ki velem.  

– Nem rémeket lát? 

– Nem, az ellenőrző intézkedések egy részét utólag közölték velem, a másik része pedig 

megbukott előttem, fölfedeztem azokat.  A mobil telefonok központi lehallgatására akkor még 

nem volt mód, ezért egy lerobbant Wartburgot állítottak a lakásom elé – jó sokáig ott parkolt –, 

abba telepítették az átjátszó állomást. A rendszáma ugye, nem érdekes? Rám küldtek egy 

technikai munkatársat, ő javasolta nekem a páncélszekrényem kódjának átállítását; együtt 

változtattuk meg a kódomat, így azt ő is ismerte, innen már minden egyszerű volt – átvizsgálták a 

páncélomat. Azzal az ürüggyel, hogy a NATO-titkok miatt a Külügyminisztériumban a hivatali 

helyiségeket át kell vizsgálni, nincs-e valahol lehallgató berendezés, az én szobámba 

betelepítették a poloskát. Egy szerencsétlen, az óta már a szolgálataiért külföldi kihelyezéssel 

jutalmazott tiszt személyében még agent provocateurt is alkalmaztak. Rajta keresztül mélyen 

vájkáltak a magánéletemben. Egyszer pedig éppen ő elvitt bennünket a feleségemmel 

sétarepülésre. Nyilván akkor is valamilyen akciót hajtottak végre ellenem, és így biztosították 

szakszóval a kivonásomat. Ha a levegőben vagyok, az akció színhelyén biztosan nem kell 
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számítaniuk a váratlan megjelenésemre. Másszor ugyanez az ember idegességében, hogy a 

műveleti helyzet nem a szándékai szerint alakult – kiderült, hogy két, általam is ismert titkárnőt 

vettek igénybe a helyszín biztosítására –, végigöntötte saját magán az idegcsillapítónak szánt, 

hírszerző zsargonban stabilizátor vodka-narancslét.  

Ma sem tudom, pontosan minek, de valamihez szükségük volt az ujjlenyomatomra. Az erre 

szolgáló trükköt viszont úgy alkalmazták, hogy azonnal lelepleződtek. Történt ugyanis, hogy az 

akkori, frissen kinevezett műveleti igazgató magához rendelt, hogy referáljak valami merőben 

érdektelen dologról. Ásványvízzel kínált. Amikor pedig befejeztük a tökéletesen hiábavaló 

beszélgetést, és elhagytam az irodáját, az ajtórésen visszapillantva éppen láttam, hogy az igazgató 

úr – ahogy előzőleg fölkészítették – az én poharamat belülről, három ujját szétterpesztve emeli 

meg, és viszi sietve a páncélszekrénye felé – nehogy a titkárnő eltüsténkedje, és ne sikerüljön 

rögzíteni a lenyomatot. Elvégre ez volt élete első operatív akciója.  

– Hát, ez kémregénybe se kevés! 

– És még nincs vége! Amikor ki kellett utaznom magyar nagykövetségre, valami biztonsági 

probléma miatt, kerülő úton tudomásomra jutott, hogy a munkacsoportban levő technikai 

szakembert rám állították. Amúgy sem volt mit titkolnom, de ezek után persze az égadta világon 

mindenhová magammal vittem. Később mellém került a külügyminisztériumban. Jól tudtam 

együtt dolgozni vele, tisztában voltam vele: ő is csak szerencsétlen áldozat. A minisztériumból 

távozásomkor finoman a tudomására hoztam: tudtam annak idején az ő titkos megbízatásáról. 

Zavart magatartása többet árult el bármilyen beismerő vallomásnál.  

Ebbe a lejáratási akcióba bevontak olyan – korábban hírszerző – vezetőt is, aki maga is 

mélységesen kompromittálható, ugyanis az egyetemi oklevele hamisított. 

– Ugye ezt nem mondja komolyan?  

– Dehogynem. A rendszerváltozás előtt a hírszerzők egy része a Rendőrtiszti Főiskolán 

végzett, ez viszont kihelyezéskor a fedett pozíció legendájában árulkodó pötty lett volna, át 

kellett tehát alakítani. A BM Operatív Technikai Csoportfőnöksége ilyenkor előállított bármilyen 

diplomát, neki például a rendőrtiszti helyett szép egyetemit. ’90 után a hírszerzés vezetése érezte 

is az ilyen oklevelekben rejlő veszélyeket, és megpróbálta begyűjteni azokat, de nem mindet 

sikerült. Az övét sem, azóta is használja, amint még többen. Ha jól tudom, ezzel a hamis 

diplomával zsarolták meg, hogy részt vegyen az ellenem folytatott szemétségekben. 
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Az eltávolításomat követően is tovább folytatták a zaklatásomat azzal, hogy utazásaim során 

még fél évig a határon szigorú vámellenőrzésnek vetettek alá. – M 500-as? – kérdeztem a 

meglepett, de nagyon udvarias vámost. Mire ő: – Nem, ott még nem tartunk, eggyel enyhébb 

fokozat. 

– Mi az az M 500-as? 

– Az a vizsgálat, amikor ízekre szedik az autót, lebontják a kárpitot és így tovább. 

– És ezt az eggyel enyhébb vizsgálatot minden kiutazásakor eljátszották? 

– Ez volt a külön vicc az egészben. Nem a ki-, hanem a beutazásaimat kísérte ilyen figyelem. 

Ami ilyen vád esetén, miszerint a CIA-nek vagyok az ügynöke, enyhén szólva is marhaság, 

hiszen akkor nyilván kiviszek nekik anyagot, és nem behozok. A cél egyértelműen a zaklatásom 

volt. De ezt is higgadtan elviseltem, nem tudtak se megalázni, se megtörni. Kisszerű emberek 

primitív bosszúja, a hivatali hatalommal visszaélés édes mámora! 

– És mit tudtak meg az ellenőrzések során? 

– Hogy nem értek egyet a főnökség döntéseivel. Innen fúj a szél, uram! Ha azt állítják, amit, 

akkor miért nem szegezték nekem a kérdéseket: ki, mikor, hol szervezett be? Milyen volt az 

összeköttetési rendszer, és milyen károkat okoztam? Mindezért hol, mennyi ellenszolgáltatást 

kaptam? Ezek szakmai alapkérdések, amiket ilyen ügyben „illik” kideríteni, vagy legalább 

feltenni. Azért nem tették fel, mert tudták, hogy nincs semmi alapjuk. Így viszont a hátam mögött 

az állománynak azt jelentettek be, amit akartak. Ki tudja megcáfolni? Én már biztosan nem.  

Egyébként, ha áruló lettem volna, hiszen – nevezzük nevén a dolgot! – ezzel vádoltak meg a 

hátam mögött, akkor az ügynökeimet ki kellett volna zárni, és még egy sor más intézkedésre is 

szükség lett volna a károk minimalizálására. Erre azonban nem került sor, sőt – fogódzkodjon 

meg jól! – egyik ügynököm vezetését éppen ez a műveleti igazgató vette át, hogy szagoljon már 

egy kis puskaport, elvégre abszolúte operatív gyakorlat nélkül került ebbe a pozícióba, amelyből 

az összes operatív munkát kell irányítania. 

Az angol közmondás szerint gentleman nem lő ülő madárra. Hát ők lőttek. Bátor, férfias 

magatartás. Aki ismer engem, az tudja, hogy ez egyszerűen nevetséges. Aki pedig őket is ismeri, 

azt is tudja, hogy ez az ő módszerük. Amit nemcsak velem szemben alkalmaztak, hanem 

mindenkivel, aki kellemetlenné vált a számukra. A kisszerűséget valahogy leplezni kellett. 

Egyébként képzettségük és jellemük ismeretében egyáltalán nem lep meg az eljárásuk. Most 
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bizonyára mindketten jól festenek a külföldi diplomaták, nagykövetek között, és ezek után 

kiválóan képviselik az ország érdekeit. Kedves szerkesztő úr, itt talán fejezzük is be!  

– Pillanat, hadd kérdezzek még! Önt 2000-ben távolították el. Nem kísérelte meg azóta 

rendezni a helyzetét? 

– Dehogynem. Amikor megtudtam, hogy a hátam mögött mivel vádoltak meg, naiv módon az 

ügyem felülvizsgálatát kértem a titkosszolgálatokat felügyelő új államtitkártól, Tóth Andrástól. A 

választ ugyanazok írták, akik az eltávolításomban közreműködtek, és az államtitkár azt sajnos 

puhán aláírta. Sőt, azt üzente, hogy ne nagyon ugráljak! Már bocsánat, de én ne ugráljak? 

– Azt csak megtudhatjuk, miért távolították el? 

– Nézze, ezt ma sem tudom pontosan. Hivatalosan államtitok-sértést hánytak a szememre, arra 

hivatkozva, hogy olyan feljegyzéseket találtak a páncélszekrényemben, amelyeket meg kellett 

volna semmisítenem. Amelyeket azért őriztem meg, hogy szükség esetén igazolni tudjam a 

szakmai munkában megtett intézkedéseim tényszerűségét és helyességét. 

– Ez mit jelent? 

– Egy vezető bármikor elrendelhette operatív anyagok megsemmisítését, ha az ő érdekei így 

kívánták. Ezt hívták selejtezésnek. Nekem is voltak ügyeim, amelyekben tudom, hogy bizonyos 

anyagokat ledaráltak. Viszont ezek másolatait – ösztönös védekezésből – megőriztem. Ma már 

ezeket az iratokat engem igazolóknak, nem pedig rám terhelőknek tekintem. Az anyagok ilyen 

„önvédelmi” gyűjtögetése a Cégnél az akkor uralkodott szellem miatt egyébként nem volt egyedi. 

Az akkori vezetés bármely korábbi ügyét szemrebbenés nélkül az ellen fordíthatta – amint történt 

velem is –, aki nem tartozott az „érinthetetlenek klubjához”.  

És nem voltak hajlandók foglalkozni a védekezésemmel, miszerint ezek hivatalos helyiségben, 

páncélszekrényben voltak elzárva, így illetéktelenek hozzáférése teljességgel kizárt volt.  

– Más vád nem is volt? 

– De igen, bizonyos szakmai munkáimat is a szememre vetették. Ám ezek olyan szakmai 

kérdések, amelyekről csak akkor beszélhet az ember, ha feloldják a hallgatási kötelezettség alól, 

de akkor sem szívesen. Elégedjen meg annyival, hogy olyan ügyekről van szó, amelyek viteléért 

az előző vezetés kitüntetett.  

– Azt viszont jól tudom, hogy amivel vádolták, azt Kocsis Kálmán tudtával és jóváhagyásával 

végezte, minden úgy történt – beleértve az ügy lezárását is –, ahogy vele megegyeztek? 
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– Jól tudja. Egyébként illúzió, hogy aki dolgozik, az soha nem követ el hibát. Ez alól pedig a 

hírszerző sem kivétel. A baj ott kezdődik, ha a viccbeli nyuszi helyzetébe kerül: ha van kalap 

fején, az a baj, ha nincs, az. 

Minden eddigi botrány ugyanígy kezdődött: távollétében páncélszekrény ki, iratok át, 

szabálytalan tárolás megállapítva… a többi pedig már ismert. Ezek az intézkedések súlyos 

milliókba kerültek. Ezt a pénzt meg lehetett volna takarítani, ha hazatérésem után normálisan 

elválunk egymástól. Elfogadtam volna, hogy már nem férek be a csapatba. Közel harminc év 

effektív hírszerző munka után tudomásul vettem volna, hogy az általam képviselt vonalra nincs 

már szükség. Pályafutásom során a műveleti munka minden csínját-bínját megtanultam, és a 

gyakorlatban alkalmaztam. Befejezhettem volna ellenem irányuló műveleti munka nélkül is. 

Az államtitok-sértésről pedig csak annyit: külföldi utam során, a legutolsó állomáshelyemen, 

ahonnan ’99-ben jöttem haza, összefutottam egy volt külföldi diplomata kapcsolatommal, és 

megdöbbenéssel tapasztaltam: mennyire „tájékozott” az ügyemről. Kérdezem én: akkor ez mi, és 

miről beszélünk? 

– Nem lehet, hogy valaki vagy valakik az ön ügyével valamiről vagy valakiről el akarták 

terelni a figyelmet? 

– Hát… lehet, hogy ön most a lényegre tapintott? 

– A csecsen ügyről mondana valamit? 

– Nevetséges vád. Tízmillió? Ez is része a lejáratásomnak. Ez az ügy akkor óriási publicitást 

kapott, de ha a csecsen ügyről többet akar tudni, forduljon ahhoz az agent provocateurhoz. Ő 

bizonyára készségesen áll majd az ön rendelkezésére is. Többet nem kívánok mondani erről. 

– Ki ez az ember? 

– Egy kalandor. Nézze, az ügyei elsimításában sajnos én is részt vettem. A kilencvenes évek 

elején, amikor a Távol-Keleten szolgált, a helyi maffia szétlőtte az autóját. Akkor ezt véletlen 

balesetnek állítottuk be. Elég, ha most csak ennyit mondok. 

– Hol találom meg? 

– Többel igazán nem szolgálhatok. 

– Magából azért a sértettség is beszél! 

– Nézze, én 2000-ben aláírtam az orrom alá dugott „saját kérelmemet”, és új életet kezdtem. 

Két év múlva teljesen véletlenül szereztem tudomást arról, mivel vádoltak meg a hátam mögött. 

Ilyen gyalázatos rágalmat, azt hiszem, nincs ép érzésű ember, aki szó nélkül hagyhat. Még azt is 
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hazudták, hogy én mindent beismertem, ami csak azért sem lehet igaz, mert ilyen vád ott és akkor 

föl sem merült, az egyetlen céljuk az volt, hogy aláírjam a leszerelési kérelmet. Jegyzőkönyv nem 

készült, mindent csak hangszalagra rögzítettek – illegálisan, hiszen nem volt rá engedélyük, mint 

ahogy a teljes házi telefon-központ lehallgatására sem. Engedély hiányában viszont nem kérték 

az én hozzájárulásomat.  

Az eseményt a főigazgató és helyettese direktben hallgatta. Ez az illegális felvétel 

rendelkezésre áll, hacsak, mint rájuk kompromittálót, meg nem semmisítették, vagy nem 

készítettek belőle „szerkesztett változatot”. A történtek után ez is könnyen elképzelhető. 

Egyébként gondolja, ha akkor előállnak ezzel a kém-váddal, aláírom azt a papírt? Követeltem 

volna a bizonyítékokat, amik természetesen nincsenek. Előre kitervelt akció volt ez. Érzi, ugye az 

eljárás vérlázító voltát? 

Az már tényleg csak hab a tortán, hogy az egész ügyet, a kezdetétől rám szörnyű dehonesztáló 

fedőnév alatt futtatták, mintegy prejudikálva és sugallva, hogy az ellenőrzésnek milyen 

eredménnyel kell végződnie. Azt tudja, hogy amikor valakit elkezdenek földolgozni, konspirációs 

okból fedőnevet kell adni neki. A negatív személynek, pláne ha eleve sugallni akarják az ügy 

elítélő végét – azért is, hogy a földolgozásban résztvevőkben ellenszenv alakuljon ki, és kellően 

szubjektíve közelítsenek a célszemélyhez –, negatív csengésű fedőnév dukál. Ezt játszották el 

velem is. 

– Mire számít most? 

– Ha folytatódik a Pető-, Horváth Tamás kurzus, akkor bosszúra. Tóth András államtitkár úr 

megint bekéret összefoglaló jelentést, és elfogadja, amit azok írnak neki, akik maguk részt vettek 

ebben a lejáratásban. És minden marad a régiben. Hogy stílszerű legyek, arra számítok, hogy „a 

birodalom visszavág”. Folytatódik a zaklatás, és rajtam próbálgatják operatív képességeiket. Már 

ez sem zavar. Hozzászokik az ember.  

Amit nem követtem el, arra nehéz lesz meggyőző bizonyítékokat beszerezni. Konstruálni 

persze mindent lehet. Erre más ügyekben is volt, van példa. Védekezésül pedig mindig az 

állomány titoktartási kötelezettségét hozzák elő, és érthető okokból elfelejtik, hogy senki sem 

jogosult e kötelesség mögé bújva bűncselekményt elkövetni, és bárkit arra kényszeríteni, hogy 

annak titkát őrizze meg. Szerencsére újra Európában vagyunk, ott, ahol már számítanak az ember 

jogai. Úgy érzem, ilyen gyalázatos rágalmat nem szabad szó nélkül hagyni. Természetesen még 
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folytathatnám, de – remélem, megérti – már nem vagyok olyan jóhiszemű egykori kollégáimmal, 

mint voltam a leszerelésemkor.  

Azon pedig tényleg már csak mosolyogni lehet, hogy Demeter Ervin, a szolgálatokat akkor 

felügyelő miniszter – akivel az operatív ellenőrzésemet elrendelő dokumentumokat aláíratták – 

2004 májusában megkereste a budapesti CIA-összekötőt, hogy a bróker-balhé dolgában 

tájékoztassa őt. Tehát annak a szolgálatnak a képviselőjével találkozott, amely beszervezett volna 

engem, az irányítása alá tartozó szerv munkatársát? Ugye érzi e helyzet fonákságát? A történtek 

alapján szinte biztosra veszem, a miniszter urat is félrevezették. 

 

 

*     *     * 

 

 

Gábor értetlenül állt az újabb élmények hatása alatt. Ilyesmi előfordulhat? Sok mindent kinézett a 

titkosszolgálatok tegnapi és mai vezetőiből, de ezt azért nem. Újra azon töprengett, hogy valóban 

tarthatatlan a kontroll hiánya a Cég fölött. Ahol megfelelő politikai-kormányzati, netán civil vagy 

nyilvánossági kontroll működik, ott ilyesmi talán nem fordulhat elő. 

Ám a fiatal hírszerzővel, majd Nagy Jánossal folytatott diskurzus eszébe juttatta: nemrég járt 

Szász Józsefnél, az Információs Hivatal Kocsis Kálmánt követő, ’96-98 közötti főigazgatójánál, 

hátha ő megérteti vele ezt az elképesztő és fölháborító történetet. Fölhívta hát Szászt, 

visszamehet-e hozzá, pótlólag kérdezni valamit. – Hogyne, szívesen látom! – válaszolt a 

közvetlen, kedves egykori kémfőnök. – Másnap Gábor ki is szaladt hozzá, és minden teketóriázás 

nélkül kérdezett: 

– Mesélne nekem Nagy János dolgáról? 

– Nem – felelt halkan Szász József. 

– Tessék? 

– Ne haragudjon, de Nagy Jánosról nem mondok egyetlen árva szót sem – Szászt hirtelen 

elhagyta máskor kedélyes és szívélyes stílusa, morc pillantással nézett kérdezőjére. 

– Mhm. Akkor mesélne XY-ról? – kérdezett rá Gábor a Nagy János történetében futott 

külföldi szál szereplőjére. 

– Nem – dörmögött Szász. 

 - 287 -  



– Jó… hát… – mormogta az újságíró, erre nem számított –, akkor… kicsit sem kérdezhetem? 

– Nem.  

– Nem? Nos… akkor… talán inkább hazamegyek. Köszönöm szépen, hogy szánt rám időt, ha 

nem is túl sokat – Gábor megszégyenülve kullogott ki a házból, kezet fogott Szásszal, beült az 

autójába, és Vivaldit hallgatva azon tűnődött: ki fog-e valaha derülni, mi ez a CIA-gate? Kinek 

áll érdekében egy ilyen durva, rosszízű provokáció „a legnagyobb baráti ország” 

titkosszolgálatával szemben? Remélhető, hogy a CIA nem hagyja szó nélkül ezt a befeketítő 

akciót?  

Aztán az jutott eszébe: az első nagy hamisított ügynök-história 1895-ben Dreyfus kapitányé 

volt, akit hamisan vádoltak meg azzal, hogy kémkedett a németeknek. Lefokozták, száműzték az 

Ördögszigetre – és szabad folyást engedtek a kibontakozó hecckampánynak: Ki a zsidókkal a 

francia hadseregből!  

Egy Emil Zola és az ő J’ accuse! (Vádolom!) című röpirata kellett ahhoz, hogy végül 

kiderüljön Dreyfus ártatlansága, a valódi bűnös, gróf Walsin-Esterházy személye, s hogy 

Dreyfust kinevezzék őrnaggyá, és kitüntessék a Becsületrend keresztjével.  

Azt a kósza gondolatot pedig elhessegette magától Kemény Gábor újságíró, hogy Zolát e 

röpirata miatt bíróság elé állították, s kisvártatva meg is halt. Vigaszul arra gondolt – mintegy a 

gyönyörű Vivaldi-zene ritmusára – Dreyfus rehabilitálása után Zola hamvait ünnepélyesen 

átvitték a Pantheonba. Bizony ám! Furcsák ezek a franciák! 

 

Amint ezen tűnődött, Gábor észrevette: nagy, bordó autó követi – Ez vágott mögém a múltkor, a 

Budakeszi úton, az IH-ból jövet is! – villant belé. Lassított – és a követő kocsi is így tett. A nap 

szemből sütött, így a visszapillantó tükörben fölismerte a mögötte haladó autó vezetőjének sűrű, 

bozontos szemöldökét, csúnya, nagy orrát, valamint a mellette ülő nő csapzott, loncsos haját. 

Fölgyorsított, a bordó jármű rajta maradt. – Az anyjuk köcsögit! Ez nem konspirált, hanem 

demonstratív figyelés. Azt akarják, hogy vegyem észre a követést, szerezzek tudomást arról, 

hogy rajtam vannak, nyilván ezért jönnek ugyanazzal az autóval, ugyanazok az emberek. Sok 

célja nem lehet ennek, nem oly bonyolult feladat megérteni – villant át az újságíró agyán.  

Éppen azon a néhány napon két érdekes telefonhívása futott be. Az első, Tamástól, még csak-

csak: – Jobbra-balra érdeklődnek rólad, meg a kéziratodról. Engem először az NBH főnöke 

hívott, tudok-e valamit, azt mondta, „a hegyen” borzasztóan beidegesedtek! Aztán „a hegy” egyik 
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középvezetője hívott meg ebédre, csak azért, hogy hátha tőlem megtudja, mi mindent írtál, 

például, hogy Nagy János dolga szerepel-e a könyvedben. 

Gábor kéziratának még nem végleges változatát egyedül Tamásnak, behemót segítőjének adta 

oda szakmai lektorálásra, pár napja. És éppen e hívást pár órával követően bizarr élmény érte az 

íróasztalánál.  

Saját szövegét babusgatta, a szerkesztőnek átadás előtti utolsó simítgatásokat végezte, amikor 

a számítógépe mintha megbolondult volna. A billentyűzet minden gombjának megnyomása csak 

halk kis dübbögő hangot váltott ki, ám az éppen írt szöveg nem jelent meg a képernyőn. 

Fölpillantott a monitorra: a Word szövegszerkesztő fölső csíkja a szokásos kék helyett szürke volt 

– mint amikor az ember nem ezt, hanem másik programot használ. Újra beütött pár szót – 

ugyanaz. Lenézett a képernyő aljára: ugyan milyen programokat hagyott nyitva? Ám ott egyedül 

jelenlegi munkája szerepelt, semmilyen más program nem. Igen ám, de ott alul megpillantotta a 

két pici monitort, föl-fölgyulladó lámpácskákkal: korábban tehát elfelejtette bontani az Internet-

eléréshez szükséges kapcsolatot, nem kapcsolódott le az ADSL-hálózatról. Értetlen bosszúsággal 

meredt a gépére, föl nem foghatta, mi zajlik az orra előtt.  És egyszer csak a Word kerete hirtelen 

ismét úgy kéklett, mint szokott – s ekkortól, amit a klaviatúrán billentyűzött, az tüstént megjelent 

a szövegében, s a kis dübbögések is abbamaradtak. Azon nyomban fölhívta informatikus 

haverját, aki semmit nem tudott arról, ő milyen témával bajlódik: – Te, ez és ez történt, mi a 

bánat lehet ez? 

– Ez valami kémprogram, öregem! – felelt a komputeres kapásból. – Valaki begyalogolt a 

gépedbe, és ezt-azt leszedett. Volt a gépben olyasmi, amire más is kíváncsi lehet? 

– Alighanem igen. De hát hogy a fészkes fenébe jönnek be a gépembe, amikor állandóan 

letöltök minden biztonsági frissítést? 

– Éppen úgy – kacagott az informatikus –, a Microsoft átlag hetente ajánl update-eket 

biztonsági rések betömésére, és ezeket részletesen ismerteti a saját honlapján. Az ezzel 

foglalkozók – hackerek, kémek és vírusírók – aznap reggel ezt elolvassák. És amíg te le nem 

töltöd a frissítést – valószínűleg csupán néhány nap múlva –, kész térkép van számukra: milyen 

útvonalon jutnak be biztosan a gépedbe. 

Ezt a föltételezést megerősítette a második, immáron valamivel kacifántosabb telefon-hívás, 

réges-régi barátjától, valaha-volt politikustól: – Tudsz róla, hogy a fél város a te könyvedet 

olvassa?  
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– Mit nem mondasz? – nyögött nagyot Gábor a telefonba. 

– Na jó, otthon vagy most? Igen? Rendben, akkor most kiszaladok hozzád! – és valóban 

kisvártatva berobogott Gáborhoz vagabund barátja. – Na, figyelj ide! Lényegében 

fölhatalmazásom van arra, amit mondok. Egyrészt azt gondolják, bármilyen kellemetlen 

államtitok-sértésért büntetőpert indítani ellened, megteszik. Másrészt van tízmilliójuk arra, hogy 

inkább ne jelenjen meg ez a könyved. 

– Micsoda? Ugye tréfálsz? Nem, látom rajtad, hogy nem viccelsz. Tudod, mit? Nyalják ki! 

– Ne hülyülj, ezt adjam át üzenetként? 

– Ha lennél szíves! Nos, ezt akkor hagyjuk, mesélj, mi van veled! 

Úgyhogy Gábor most, az autóban, maga mögött a busa szemöldökű nagyorrúval és a 

loncsoshajú csapzottal, megvonta a vállát:  

– Tudjátok, mit? Érezzétek jól magatokat! Ha ehhez van kedvetek, csak tessék, nyugodtan 

bíbelődjetek kisded játékaitokkal! Engem ugyan nem fogtok kiborítani! A muzsika győz – nem 

ti! És fölhangosította az autó-rádiót, a Pilis lábain végigömlött Vivaldi zenéje. – Mindent, amit 

tudni akartok, megismerhettek maholnap – nyomtatásban. Váljék egészségetekre! Lectori 

salutem!  
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HÁTLAP 

      PORTRÉ-FOTÓ 

 

 

A Duna-gate éjszakáján a III/III állománya úgy döntött: másnap kilökik a nyilvánosság elé a 

teljes ügynök-listát. Ha megteszik, az egész rendszerváltás másképpen alakul – vagy legalábbis 

jórészt másokkal.  

 

A másik, később összeállított ügynök-listáról szintén készítettek több fénymásolatot és mágnes-

szalagos kópiát, amiképpen a hírszerzéséről is. Ezek közül pedig néhány ma is megvan. ’94-ben 

egy válóper kapcsán már kis híján a sajtóhoz került egy példány. Csak fondorlatos csellel sikerült 

megakadályozni, hogy a fiatal barátnő kedvéért elhagyott feleség mérgében úgy álljon bosszút 

férjén: a nyilvánosság előtt bizonyítja be, mikben vett részt.  

 

A Nyírfa-ügyről néhányan legalább hét pontban foglalják össze: semmi nem úgy történt, amiként 

megjelent. És a lényege sem az volt. Az ugyan tény, a Nyírfa-dossziékban elképesztő jelentések 

is szerepeltek. Íme egy példa. „Szamuráj” információja: „Bojtár”, a BRFK gazdasági szakértője 

telefaxot küldött „Séf”-nek: partnereim, akik a tőkét és a politikát mozgatják Magyarországon, 

rossz szemmel nézik az Ön tevékenységét. „Séf” a faxot továbbította Hornnak. 

 

J’ accuse! (Vádolom!) A hírszerzésnél is ez a bevett, az utolsó tizenöt évben gyakorta alkalmazott 

módszer – akivel bajuk van, azt koncepciós eljárásban vádolják meg: ez KGB-ügynök, amaz 

CIA-kém. 

 

Dr. Kende Péter korábbi kötetei: Celladam-kor (1987); Erdélyből jöttek (1988); Közérdekű 

bejelentés – koncepciós perek 1986-ban (nem jelent meg); Röpirat a zsidókérdésről (elkészült: 

1985, megjelent: 1989); Mik vagytok ti, Istenek? – orvosi műhibák 1. és 2. kötet (1997 és 2000); 

Bank Bianco – a Postabank és Princz Gábor (1999); A Viktor (2002).  
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