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Első rész – A GRU

A szerző előszava

Immár nem lehet kétséges, hogy volt egyszer egy nagy és hatalmas 
ország, amely hét évtizeden keresztül rémületben és állandó félelemben 
tartotta a világot. És az sem kétséges immár, hogy ennek az államnak, 
amely atomfegyverekkel is rendelkezett – volt a legjobb kémszolgálata. 
A Szovjetunióról van szó, amely az 1917-es úgynevezett „októberi for-
radalomtól” vette kezdetét, bár ezt a nevet csak az 1920-as évek elején 
vette fel – és egészen 1992-ig létezett formálisan. Nem formálisan – az 
állami apparátus szemléletében, az emberek lelkében, bizonyos nagyha-
talmi törekvéseit tekintve – sajnos a mai napig is létezik.

Ennek az országnak nemcsak „civil” titkosszolgálata, a KGB volt a 
legerősebb a világon (az idézőjelet az indokolja, hogy lényegében ez egy 
második egyenruhás hadseregként is működött az országban, amelynek 
több millió katonája, korszerű fegyverei és alakulatai, saját határőrsége, 
hadiflottája stb. is volt), hanem a katonai kémkedés és elhárítás terén is 
igen nagy és erős szervezettel rendelkezett. Ez a másik szervezet, a GRU 
képezi könyvünk első részének tárgyát.
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1. A kezdet

Minden szakértő úgy látja, hogy a katonai kémkedés terén a Szov-
jetunió alig maradt el a fejlettebb országoktól. Már csak azért sem ma-
radhatott le, mert egyfelől állandó fenyegetettségben létezett (legalábbis 
a vezetés ezt magyarázta be a népnek), másfelől a diktatúrákban általá-
ban igen erős szokott lenni a kémszolgálat. Jellemző továbbá ezekre az 
elnyomó rendszerekre, hogy több párhuzamos kém- és titkosszolgálatot 
működtetnek egy időben, hogy azok egymást is figyeljék és féken tart-
sák. A diktátorok ezzel a módszerrel próbálják elérni, hogy egyik szerve-
zet se fordulhasson ellenük.

A szovjet rendszer kezdetéről most nem írunk – manapság, a hu-
szonegyedik század kezdetén elég sok megbízható forrás áll bárki ren-
delkezésére ahhoz, hogy megtudhassa, igazából mi is zajlott akkoriban. 
Ma már közismert tény (amit a szovjet rendszerbe kényszerített csatlós 
országokban és persze magában a Szovjetunióban, vagyis együtt a világ 
akkori lakosságának mintegy ötöde előtt eltitkoltak), hogy nem az első 
napoktól, de a szó szoros értelmében vett első óráktól kezdve a kom-
munisták titkosszolgálata működött és az a legvéresebb megtorlásokat, 
tömeges kivégzéseket hajtott végre. A CseKa nevű szervezet (Vszerusz-
szkaja Cserezvicsajnaja Komisszija po Borbe sz Kontrrevolucijej i Sza-
botazsem = Összorosz Különleges Bizottság az Ellenforradalom és Sza-
botázs Elleni Harchoz) hivatalosan ugyan csak 1917. december 20-án 
alakult meg. A valóságban már november 7-e óta folyamatosan zajlottak 
a rendkívül véres tömeges megtorlások. Később a szervezet az NKVD 
nevet kapta, és ebből lett később az KGB. Végső soron teljesen mind-
egy, hogy melyik korszakban milyen néven futott a rémisztő szervezet. 
Közben azért ne higgyük azt, hogy csak az „ellenség” – a régi  gazda-
gok, papok, értelmiségiek, ellenkező munkások, a közösbe bevonulni 
nem akaró parasztok, katonaszökevények stb. ellen fordult és „harcolt” 
– hanem mint a forradalmak, úgy a terrorszervezetek is előbb-utóbb egy 
könyörtelen logika mentén haladva felfalják saját vezetőiket is. Hiszen 
ha egy vezér már túl sokat tud, túl sok disznóságról szerzett tudomást, a 
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diktátor túl sok piszkos ügyét és módszereit megismerte – eljön az idő, 
amikor neki is mennie kell. És hogy hová megy…? Hát erről csak annyit: 
a CseKa-NKVD első húsz évében a húsz kinevezett főnök közül hármat 
csak simán kirúgtak (és boldogok lehettek, hogy ennyivel megúszták), 
egy munka közben halt meg (Dzserzsinszkij), hetet felakasztottak vagy 
agyonlőttek, de úgy, hogy előtte rettenetesen megkínozták őket.

Ha valaki azon csodálkozik, hogy a pártvezetés miképpen tehetett 
szert olyan nagy hatalomra, annak számára egyszerű magyarázattal szol-
gálhatunk. A módszert már a régi rómaiak adták meg, sajátos receptjük 
így hangzott: „Oszd meg és uralkodj”. Lenin volt ennek is a nagymes-
tere, aminthogy a későbbi koncentrációs haláltáborok több tízezres há-
lózatának alapjait is ő vetette meg. A népet előbb meg kell félemlíteni 
– erre szolgáltak a véres események és az erőszakszervezetek, amelyek 
az élet minden területét ellenőrizték egész az 1990-es évekig, sőt utána 
is – majd amikor már retteg, körbe kell zárni ezer különféle zárral. A 
parasztoknak meg kell tiltani, hogy valaha is elhagyhassák a falujukat, 
vidéküket. Utazni csak személyi igazolvánnyal, úgynevezett belső útle-
véllel lehetett – tehát a parasztoknak nem adnak igazolványt, ergo nem 
mehetnek sehová. Minderre a párt ügyel fel, de egymással párhuzamos 
struktúrákat is létrehoznak, ezek mind-mind bürokratikus ellenőrző szer-
vek. Ezek figyelik a népet és egymást. Bárki bárkit feljelenthet náluk, 
és annak következményei vannak akkor is, ha a jelentés (mondjuk: név-
telen) tartalma nem is volt igaz. A rendszer arra is kiterjed, hogy egész 
népeket, több millió embert hurcoljanak el marhavagonokban néhány hét 
vagy hónap alatt a nagy ország egy távoli pontjára, ahol sokkal rosszab-
bak az éghajlati viszonyok. Mindenki retteg és mindenkiben besúgót lát, 
tehát már nemhogy a rendszer ellen szervezkedni, de egyáltalán annak 
hibáiról szót ejteni sem merészel. Ekkor aztán eljutnak oda, hogy száz-
hatvan-kétszáz millió ember él elzárva nemcsak a külvilágtól, de saját 
hazája másik tájaitól is. Senki sem tudja, mi történik az országban vagy 
a világban. Csak annyit tudhat erről, amennyit mondanak neki. Értelem-
szerűen minden az államot vezető kommunista párt (tisztán logikailag 
véve: az emberiség ellenségei) kezében van, és mindenről az nyilatkozik, 
az mond véleményt, enged vagy szorít a gyeplőn.

Ilyen körülmények között szinte természetes, hogy a hadsereg is 
egyike az állam erős oszlopainak. Ha pedig van hadsereg, akkor kell len-
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nie egyrészt katonai kémkedésnek is, másrészt elhárításnak. Vagyis az 
egyik szervezet kifelé tekint a seregből, és más országok katonai erejét, 
hadseregeit, annak tagjait, fegyvereit, technikáját, terveit, vezetését stb. 
kémleli, míg az elhárítás ugyanezt megakadályozza (ha tudja az ellenfe-
lek oldaláról).

Ha egy nagy országban ilyen rémuralmat vezetnek be és mindenkit, 
aki akár tevőlegesen, akár csak gondolatban vagy származásánál fogva 
ellensége lehet a rezsimnek, azt rögtön elzárják a többiektől, kényszer-
munkatáborokban éveken, évtizedeken át dolgoztatják, kínozzák és java 
részt megsemmisítik – akkor nyilvánvaló, hogy egy idő után ez a re-
zsim rendkívül stabil lesz. Ha csak külső ellenség katonai erővel nem 
bomlasztja fel, bizony belülről nem igazán robbantható szét. Minden el-
lenséges szervezkedést ott belül már csírájában elfojtanak, mert hiszen 
ahol gyakorlatilag a felnőtt állampolgárok között minden tizedik az állam 
ügynöke, kéme, besúgója – vagy fél attól, hogy rosszul jár, ha nem jelenti 
be, ami a tudomására jutott – ott bizony nincs tere a konspirációnak, a re-
zsim elleni fegyveres avagy bármilyen másféle ellenállás szervezésének.

Nos, ahol a hadseregnek ilyen kulcspozíciója, kivételezett helyzete 
van – mint volt a Szovjetunióban a Vörös Hadseregnek annak egész léte-
zése során –, ott nagyon is meg kell erősíteni azt a sereget. Hiszen azon 
áll vagy bukik a rendszer, akkor is, ha az előrelátó pártvezetés létrehozott 
egy másik, „belső” hadsereget is. Ezt a Belügyminisztérium vezette, és 
ennek is párhuzamosan megvoltak a maga milliós hadosztályai, ezredei, 
saját határőrséggel, légierővel, tankokkal, még tengeri flottával is rendel-
kezett.

Arról is megemlékezünk majd, hogy a katonai kémkedés fő szerve-
zete, a GRU gyakorlatilag egész létezése alatt nagy harcot volt kénytelen 
vívni a KGB-vel – mivel ez utóbbi a legszívesebben beolvasztotta volna 
a saját struktúrájába. De mivel a párhuzamosság elve itt is létezett és 
kötelezett, hát ennek hála maradtak a katonai kémek a KGB mindent 
felölelő rendszerén kívül. Ami ugyanakkor nem jelenti azt, hogy a GRU 
bármiben is jobb, erkölcsösebb, okosabb vagy elnézőbb lett volna a hír-
hedett kémszervezetnél.

A Szovjetunióban három fő intézmény alá rendeltek mindent. Az 
első a párt, a második a titkosszolgálat és a harmadik a hadsereg volt. 
Ezek csak a párt szűk vezetésétől függtek, az összes többi pedig semmi-
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lyen módon nem vehette fel a versenyt ezekkel. Minderről, ami igazán 
fontos volt az állam szempontjából, a párt döntött és elsősorban e két 
szervezet segítségével valósította meg döntéseit.

Az első kettő folyamatosan uralta az államot – a harmadik viszont 
nem. A hadsereg egyetlen feladata az volt (békeidőben), hogy nagyon 
erős legyen. Nem véletlenül irányítottak minden harmadik költségvetési 
rubelt éppen oda. A hadsereg volt az egyetlen tényező, ami miatt a világ 
félt a Szovjetuniótól, és ez volt az egyetlen ágazat, amelyben a Szovjet-
unió csakugyan utolérte, sőt bizonyos területeken le is körözte a Nyuga-
tot.

Hogy tehát a sereg biztosította a belső „békés” hátteret ahhoz, hogy 
a párt a félelmetes terrorszervezet segítségével sakkban tarthassa az or-
szág társadalmát és azt tehessen velük, amit akar. Nagyon hasonló volt 
az erőszakszervezetek duplázása a hitleri Német Birodalomban, nem is 
szólva azok roppant hasonló szerepéről.

Egy, a GRU-tól Nyugatra menekült, majd a szervezetről orosz nyel-
ven könyvet írt („GRU”, 1994.) volt szovjet kém, a később aztán nagy 
hírnévre vergődött Viktor Szuvorov magát a Vörös Hadsereget egy kro-
kodilhoz hasonlítja. Amely köztudottan nem az okosságáról híres. In-
kább a vad, félelmetes és ösztönös erejéről, és csak arról. A krokodil agya 
– írta Szuvorov – a Vörös Hadsereg stábja vagyis vezérkara, a szeme és 
fülei azonban – a GRU. Vagyis a katonai kémkedés és elhárítás szerve.

A szervezet neve a Glavnoje Razvegyivatyelnoje Upravlenyije sza-
vakat takarja. Amit durván Felderítő Főigazgatóságnak fordíthatunk. Ha 
még inkább belemegyünk ebbe a hasonlatba, azt is mondhatnánk: a GRU 
magja volt az a szerv, amely a „szemek” és „fülek” által begyűjtött infor-
mációkat ott a vezérkarban elemzi, értékeli és abból véleményeket készít 
a Vezérkar számára. És bár sem a hadsereg, sem annak vezérkara, sem 
pedig ebből következően a GRU vezetése sem szabadulhatott ki a párt 
ellenőrzése alól (minden fontosabb posztra csak párttagok kerülhettek, 
akiknek pártvonalon is jelenteniök kellett, ha valami meglepő, vagy in-
kább gyanús dologról hallottak, vagy ilyennel találkoztak), azért az el-
mondható, hogy olyan szoros ellenőrzéstől nem kellett tartania. Amíg 
nem cselekedett a rendszer és/vagy a Párt ellen, addig a saját berkeiben 
elég nagy mozgástere volt. Azt csinált a katonai kémkedés terén, amit 
akart – különösen békeidőben. Akkor ugyanis az állam érdekei nem kizá-
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rólag arra irányultak, hogy egy háborús helyzetben legyőzzék az ellensé-
get. A pártnak és a KGB-nek mindig sokkal több energiáját vette el, hogy 
képzeletbeli (bár nagyon is valóságos) kezét a Szovjet Alattvaló torkán 
tartsa és azt folyamatosan szorítsa, nehogy az a szerencsétlen kiszaba-
duljon a szorításból és visszanyerje szabadságát. Mellesleg az a szorítás 
akkor már éppen ötszáz éve tartott, hiszen aki áttanulmányozza Rettegett 
Iván életrajzát és uralkodásának körülményeit, az félelmetes analógiákat 
fedezhet fel Sztalin rémuralmával is…

Mivel a szovjet katonai felderítés története gyakorlatilag azonos a 
Vörös Hadsereg történetével, előre kell bocsátani: a kettő egymástól füg-
getlenül nem is tanulmányozható.

A közkeletű, felülről sugallt legenda – hogy Lenin hozta létre a Vö-
rös Hadsereget – azonnal elvethető. A legnagyobb szerepe itt is Trockij-
nak, a később kitagadott gyakorlati embernek volt. Ahogyan az 1917-es 
szentpétervári megmozdulást előkészítette és mindent megtett annak si-
keréért – az mestermunka volt. Utána rábízták a hadsereg, a kommunista 
„pöröly” létrehozását, és azt is elintézte.

Ahol hadsereg van, ott katonai kémeknek is lenniök kell – ez há-
romezer éve evidens volt mindig, és az 1910-es évek végén sem lehetett 
másképpen. Eleinte a kisebb, vidéki vezérkarnál, az egyes seregtörzsek 
mellett hoztak létre kisebb felderítő alakulatokat. Így egy ideig ahogyan 
megalakultak a brigádok, hadtestek vagy egész seregek, úgy nőttek velük 
együtt ezek a még egymástól független kisebb-nagyobb kémszolgálatok. 
Kezdetben sokszor még nevük sem volt, még később félrevezető, sem-
mitmondó elnevezések alá rejtették őket.

Ez a zavaros korszak körülbelül 1918 júniusáig tartott. Aztán hetek 
alatt több frontot hoztak létre, ezek stratégiai egységek voltak a különféle 
irányból támadó ellenségekkel szemben. Ekkor már az összes, azon a 
fronton állomásozó vezérkarnak megvolt a saját katonai felderítő főnök-
sége, amely maga alá rendelte a hadosztályok addig odatartozó, „saját” 
kémszolgálatait is. Hamarosan egészen fejlett infrastruktúrát is kaptak: 
felderítő repülőgépeket, pár század lovas katonával – akiket egyszerűen 
beosztottak a felderítőkhöz, és még nem válogattak az emberekben – no 



9

és a legfontosabbat: saját ügynököket. Ahogyan az a nagykönyvben meg 
van írva, az ügynökök nem hordtak egyenruhát, szétszóródtak az ellensé-
ges területen, szabotázsakciókat végeztek, robbantgattak, rémhíreket ter-
jesztettek és figyeltek, füleltek, jelentgettek az összekötőknek, akik aztán 
a kapott információkat továbbították a központnak.

Az ügynökök elsősorban hithű párttagok voltak, a bolsevik párt ré-
gebbi földalatti struktúráját és eszközeit használták fel. Mindez persze 
magában Oroszországban zajlott, ahol több mint négy éven keresztül 
roppant megosztott volt a társadalom, sok félrevezetett ember állt a vörö-
sök mellé – azt hitték, a cári uralom végével most végre tényleg eljött a 
szabadság, egy jobb korszak. Amit a kommunisták ígértek is, de sohasem 
tartották be. Ám mire az emberek erre rájöttek, már kiépült a rémisztő 
diktatúra, rájuk csapódott a börtönajtó.

Akkoriban sok ilyen front volt. Keleti, Turkesztáni, Északi, Ukrán, 
Kaukázusi, Nyugati stb. A felderítő-szolgálatot mindegyikben pontosan 
ugyanúgy szervezték meg. Hamarosan kialakították ennek párhuzamos 
al-szervezetét is, a diverzáns szolgálatot. Az arra alkalmas katonák és 
tisztek egy részét kiképezték arra, mit kell tenni az ellenség hátorszá-
gában, hogy gyengítsék annak erejét. Ezt „különleges lovasságnak” ne-
vezték – ne feledjük, azokban az időkben még a szovjet hadsereg is gya-
logosokból és lovasságból állott, meg volt egy volgai flottillája, semmi 
egyéb. Ennek a diverzáns osztagnak volt a feladata „nyelvek” fogása, 
vagy éppenséggel a hőn áhított cél: az ellenséges hadsereg vezérkarának 
megsemmisítése. A Vörös Hadsereg ekkor jobbára a fehérekkel, vagyis a 
régi rendszert visszaállítani kívánó cáriakkal, no meg a véres kommunista 
terrortól félő más oroszokkal harcolt, később pedig intervenciós nyugati 
és keleti államok hadseregeivel. Ezek végül is gyengébbnek bizonyultak, 
nem sikerült letörniök a kommunizmust.

Amikor a kommunista állam 1920-ban megtámadta Lengyelorszá-
got, már kétezer, lengyel egyenruhába öltöztetett különleges katonája 
is volt a vezérkarnak, akik természetesen behatoltak az ellenség hátába 
és ott mérhetetlen károkat okoztak. Attól kezdve a katonai felderítésnek 
mindig volt több száz vagy ezer idegen egyenruhája minden olyan állam 
hadseregéből, amellyel valaha a jövőben összekülönbözhetett. Beleértve 
a mindenkori, éppen aktuális szövetségeseket is…

Talán mondani sem kell, hogy hasonlóan minden más államhoz, a 
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Szovjetunióban is volt a katonai kémszolgálatnak egy nagy belső ellen-
sége: itt a CseKa, vagyis a polgári titkosszolgálat. Mint egy orosz szer-
ző írta a témáról: a „csekisták nem voltak képesek belenyugodni, hogy 
rajtuk kívül valaki másnak is van hasonló szervezete, ügynökhálózata és 
különleges alakulatai”– és ez csakugyan így volt. No, azzal a különbség-
gel, hogy a polgárháborús időszakban a katonai különleges alakulatok a 
front előtt, ellenséges területen irtották az ellenséget, a CseKa emberei 
pedig a már meghódított területen ezrével fogták el és végezték ki vagy 
hurcolták táborokba azokat, akik elégedetlenek voltak a rendszerrel.

1918 nyarán bizony az is megesett, hogy a CseKa emberei az egyik 
fronton elfogtak egy egész katonai vezérkart – értsük jól: a saját Vörös 
Hadseregük vezérkaráról van szó! –, és kivégezték annak tagjait mind 
egy szálig, velük együtt az egész felderítő csoportot, a tiszteket is. Meg-
tehették! Minden ilyen cselekedet nagy port vert volna fel bármilyen 
másik állam hadseregében – illetve soha meg sem történhetett volna… 
De itt ezen senki sem csodálkozott. A CseKa egyszerűen azt jelentette a 
központjának, az pedig az államvezetésnek, hogy a nevezett csoport a 
fehéreknek dolgozott, elárulta a „dolgozók harcát”, és ennyi elég volt.

Az más kérdés, hogy a szóban forgó fronton a hadsereget ezek után 
alaposan szétverte az ellenség, és ennek éppen a felderítés hiánya volt az 
oka. Érthető hát, hogy kezdettől feszült volt a viszony a két kémszervezet 
között. Trockij a fenti eset után megfenyegette Lenint, és ultimátum elé 
állította: vagy teljesen független lesz a hadsereg kémszolgálata, vagy az 
egész Vörös Hadsereget ezután vezesse Dzserzsinszkij elvtárs (a Cse-
Ka főnöke…) Lenin hát megtiltotta a CseKának, hogy beleártsa magát 
a hadsereg ügyeibe. Az erre ígéretet is tett, de a háttérben később is ke-
resztbe tett a katonai felderítésnek.

1918 végén aztán végre Lenin egyetértésével megalakulhatott az 
össz-orosz, össz-szovjet katonai felderítőszolgálat. Rövidített nevén 
„Regisztraupr”, ami megint csak egy álca volt. Azt hitték talán, senki 
sem találja ki, miféle szervezet bújik meg a „Regisztrációs Igazgatóság” 
név alatt?

Ez az 1918-ban kialakított rendszer kisebb változtatásokkal létezett 
a Szovjetunió végéig, és jelentéktelen különbségekkel létezik máig. Eb-
ben felépítették a felderítés és elhárítás rendszerét, amely szerint minden 
katonai vezető szinten kell lennie egy kisebb, majd nagyobb és emelked-
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ve feljebb még nagyobb felderítő „vezérkarnak”, alárendelt ügynökök-
kel, katonákkal, szakértőkkel. Végső soron akkor a szárazföldi seregben 
és a flottánál hoztak létre ilyen hálózatot, amelynek egyetlen központ 
irányítása alatt kellett működnie. Kitűzték a célok között azt is, hogy 
az információszerzés mindig fontosabb kell legyen, mint a diverzió, bár 
minden nagyobb katonai egységnél létre kell hozni „különleges alakula-
tokat” (szpecnaz). Ez utóbbiakról később még külön is szólunk.

Lenin sokáig húzódozott attól, hogy átadja ezt a hatalmi eszközt 
Trockijnak. Félt tőle, hiszen Trockij okosabb és ügyesebb volt nála, a 
hadseregben nagyon népszerű lett, és veszélyeztette Lenin hatalmi po-
zícióját. Végül mégis kénytelen volt megengedni, hogy legyen erős és 
főleg egységes katonai kémszolgálat, de ezt úgy ellensúlyozta, hogy első 
főnökének saját bizalmi emberét, addig a CseKa egyik vezetőjét, Simon 
Ivanovics Aralov elvtársat nevezte ki az élére. Mellesleg Aralov tovább-
ra is a CseKa (a későbbi KGB) vezérkarában foglalt helyet.

Ahogyan az lenni szokott minden új szervezettel – a „Regisztraupr” 
is villámgyorsan nőni, dagadni kezdett. Létszáma felduzzadt, és mivel 
ezzel is jelezni akarta a katonai és párt-vezetésnek saját fontosságát, hát 
egyre több pénzt követelt. Ez megint csak nem jellemző a szovjet intéz-
ményekre, hanem ez az egész világon így működött és működik ma is. 
A frissen keletkezett szervezet vezetése önnön fontossága, sőt nélkülöz-
hetetlensége tudatában nem átall képzelt veszélyeket kreálni, csak hogy 
jelezze a felsőbbségnek: nélküle ezeket a veszélyeket nem tudná legyőz-
ni. Mindenáron azt sugallja felfelé, hogy csak rajta múlhat az ellenség 
megállítása, csak ő képes megelőzni a fenyegető veszedelmet. Amely 
veszedelem – ismerjük el, a kémszolgálatok esetében ez gyakori – nem 
is létezik, csak felfújják a dolgot.

A duzzasztást nemzetközi méretekben is végrehajthatta, hiszen csak 
Közép-Oroszországban a háború végén négymillió idegen hadifogoly 
maradt. Osztrákok, németek, magyarok, lengyelek, koreaiak, csehek, 
szlovákok, románok – és még tucatnyi más nép fiai. Ezek közül több 
mint háromszázezer önként jelentkezett a Vörös Hadseregbe, merthogy 
ezek valóban kommunisták voltak. Egy részük saját maga jutott erre az 
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elhatározásra, másokat „átnevelő táborokban” vetettek sajátos, korabeli 
agymosás alá. Most már csak egy rövid tanfolyamra volt szükség, egy kis 
diverzáns- és kémkiképzésre, és ezeket mind haza lehetett küldeni, mint 
a szovjet katonai felderítés ügynökeit!

A polgárháború után sem hiányoztak Moszkvából a külföldiek. Hi-
szen köztudott – legalábbis a korral foglalkozó történészek előtt nem ti-
tok – hogy a szovjetek létrehozták a Komintern nevezetű szervezetet, 
amely a világ kommunistáinak nemzetközi szervezete volt és amit ter-
mészetesen egész létezése alatt Moszkvából irányítottak. Ide jöttek, ott-
honról menekültek mindazok, akik ezt az eszmét vallották. És mivel ezek 
az elvtársak deklarálták: egyetlen céluk a kapitalizmus megsemmisítése 
minden eszközzel – nos, éppen kapóra jöttek a szovjet titkosszolgálatok-
nak. A katonai felderítésnek is. Hiszen aki a kapitalista világot gyengíti, 
azt teheti éppenséggel a „Regisztraupr” felügyeletével és céljaival össz-
hangban, annak megbízásából is…

Több ezer ilyen kommunista került akkor oda, és vált a felderítés 
eszközévé önként és dalolva. Richard Soirga, a későbbi nagy kém, Kussi-
nen finn kommunistavezér, Radó Sándor („Dóra jelenti…”) magyar kém 
és ezer más német, francia, olasz, angol és más nemzetiségű alak gyűlt 
oda és tanulta ki a kémkedést, a diverziót Trockij és utódainak vezetése 
alatt.

De Moszkvában nem feledkeztek meg arról a sok százezer orosz 
emigránsról sem, akik elmenekültek a vörös uralom alól és szétszóród-
tak öt világrész városaiban. Különféle módokon – csábítással, pénzzel, 
zsarolással, ígérgetésekkel – ezek közül sokat beszerveztek. Sokszor bi-
zony még magas rangú volt cári tisztek is a szovjet katonai felderítés-
nek dolgoztak, és számos zavaros ügyben vettek részt Moszkva oldalán 
– különösen Nyugat-Európában és kis részben Észak-Amerikában (az 
USA-ban és Kanadában) is. Ám volt ennek még egy remek oldala: a 
Szovjetunióban rövid nyelvtanfolyamon átment kémeket is átdobhatták 
nyugatra, és azok ott kétségtelen orosz voltukat nem is tagadva, mint 
menekült fehér tisztek férkőzhettek be mindenhová… Ez a húzás adta a 
legtöbb kém-eredményt Moszkvának.

Amikor csak alkalom nyílott rá, a szovjetek próbálták fellázítani 
más országok polgárait. Elsőnek Magyarországon és Bajorországban 
jött létre rövid életű Tanácsköztársaság, amit persze nemzetközi erőkkel 
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törtek le, de a szovjet katonai kémek mindenütt mozogtak a helyszínen, 
és az „elvtársi segítség” sokféle formában létezett, működött. Kínában 
is próbálkoztak, de nem sok hiányzott, hogy a zavaros politikai helyze-
tet kihasználva Franciaországot is aláássák és elsőnek ott döntsék meg a 
nyugati kapitalizmust… Persze a legismertebb és majdnem sikeres pró-
bálkozásuk a spanyol polgárháború volt, amelybe a Szovjetunió nemcsak 
az NKVD-t (a KGB elődjét, egyben a CseKa utódját), hanem a katonai 
kémszolgálatot is bevetette. Már csak azért is, mert „önkéntesek” ezrei 
harcoltak a spanyol kapitalizmus ellen, akik persze mind-mind a Szovjet-
unióban kapták az előzetes kiképzést. A szovjet titkosszolgálatok a spa-
nyol polgárháború éveiben azon a számukra idegen földön úgy dolgoz-
tak, mint otthon: tömeges kivégzéseket rendeztek, legfőképpen persze a 
saját soraikban rendeztek „tisztogatásokat”, kivégzéseket, merényleteket.

Hogy mindez jól működjön már az 1920-as években, ahhoz két do-
log kellett: vér és arany. Akár az ókorban, ez a kettő működtette a most 
formálódó, de semmi addig létezőhöz nem hasonlító rezsimet. Itt az ál-
lam az összes polgárát: a neki dolgozókat is – rabszolgává tette. Ideo-
lógiai és fizikai rabszolgák voltak mindahányan, senki sem törhetett ki. 
Aki ennek az elnyomó szervezetnek dolgozott, annak egy kicsivel jobb 
volt a dolga, de minden percben a feje fölött függött az esetleges büntetés 
lehetősége. Bármikor letartóztathatták, kínzókamrába hurcolhatták, főbe 
lőtték vagy évtizedekre koncentrációs táborba, kényszermunkára vihet-
ték, és soha senki nem tudta meg, mi lett vele. Még közvetlen hozzátarto-
zóinak sem adtak felvilágosítást, ellenkezőleg, ilyenkor őket és rokonait 
is elhurcolták.

Nos, ilyen körülmények között szinte mindenki igyekezett úgy ten-
ni, ahogyan parancsolták. Ráadásul megvolt a másik hatalmi komponens: 
az arany is. Egyfelől Orosz országban ebből az áruból hihetetlen mennyi-
séget bányásztak mindig, másrészt a „forradalmi” kormány kifosztotta 
a gazdagokat, egész társadalmi osztályokat végzett ki, hurcolt vagy ül-
dözött el. Aztán ott voltak a szintén kifosztott múzeumok és kolostorok 
– mindezekből a barbárság iszonyatos tombolását irányító összeesküvő 
csoport – a szovjet pártvezetés, értsd: kormány – hihetetlen mennyiségű 
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értékre, pénzre, aranyra tett szert.
Volt hát miből fizetni a bel- és külföldi ügynököket. Persze ez így 

szó szerint soha nem jelent meg sehol, a külföldre irányított nagy ösz-
szegek mindig „a nemzetközi kommunizmus ügyének támogatására” 
mentek el. De a beavatottak tudták: kémek zsebébe kerültek. Mert hát 
mondjuk meg őszintén: amit hetven éven át Moszkvából mint nemzet-
közi kommunista mozgalmat irányítottak, gyakorlatilag nem volt más, 
mint egy gigantikus kémszervezet, és a céljai is egyeztek azzal, no meg a 
működési jellemzőik is erre utaltak. A nyugati kommunista pártok tagjai 
gyakorta anélkül, hogy tudták volna, kisebb-nagyobb információszerző 
akciókban, felforgató tevékenységekben vettek részt. (Például amikor 
az úgynevezett „békemozgalmakat”, „nukleáris fegyverek elleni erőket” 
stb. támogatták, akkor is mindig Moszkva stratégiai érdekeit követték, 
akár tudtak róla, akár nem.)

Az első ügynökök százai simán le is buktak külföl dön. A három balti 
államban, a lengyeleknél, németeknél, törököknél – és a sort folytathat-
nánk – nagyon primitíven felkészített ügynökök bukkantak fel, akiket 
hamar elfogtak és elítéltek. Már akkor látható volt az a tendencia, ami 
aztán később szinte „törvényerőre emelkedett”: a Szovjetunió és vezeté-
se soha, egyetlen külföldön lebukott ügynökről sem ismerte el soha, hogy 
az kém volt, hogy szovjet ügynök volt. Ez persze igazából semmin sem 
változtatott.

De végső soron eredményes volt a dolog – az 1920-as években több 
ezer ügynököt küldtek külföldre, és ha több mint a fele le is bukott, azért 
a többiek hoztak valami hasznot. Elég, ha ezerből tíz-tizenkettő hozzá-
jutott a valóban fontos információkhoz, már megérte. Moszkvában senki 
sem sajnálta a lebukott és elítélt vagy kivégzett ezreket – hiszen ott Rette-
gett Iván (Sztalin korai prototípusa) óta soha nem számított az ember. Ez 
volt a legolcsóbb „áru”, amiből sok volt, néha túl sok – különösen amikor 
etetni kellett volna őket, mert a „szovjet mezőgazdaság” és „szervezés” 
minden fronton csődöt mondott, és a polgárok milliói éheztek, majd éhen 
haltak.

A GRU – bár akkor még nem így hívták, most már nevezzük nevén 
– vezetését sohasem izgatták a veszteségek. Ezek mintha nem is létez-
tek volna. Mivel nem volt minőség, hát a kezdeti években mennyiséggel 
operáltak.




