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Amikor az Ördög látta, hogy Jézus visszatért a Jordántól és negyven napos böjtbe fogott, megörült és kivárta 
türelmesen a negyven napot.

Amikor látta, hogy Jézus megéhezik, nagy hódolattal és mézes reverenciával azt súgta neki:  
–  Isten fia vagy.  
Ott voltak ketten, magukban, az ébredő sivatagban. Felvett egy követ és azt mondta Jézusnak: 
– Mondd a kőnek, hogy változzék kenyérré! 
Nem csak kenyérrel él az ember, hanem Istennek minden igéjével.
Akkor azt mondta az Ördög: 
– Hatalmat és dicsőséget adok Neked, ha csatlakozol hozzám…-   és mint aki mázsás terhet engedett le a válláról 

éppen, büszkén mutatta  birtokát, a déli forróságban izzó, végtelen tájat.
Távozz tőlem Sátán, mert meg van az írva, az Urat, a te Istenedet imádd.
Akkor hívta az Ördög, menjen vele Jeruzsálembe, ahol bárányokkal énekelnek a bolondok, és akik összetartoznak, 

a homlokukról is felismerik egymást.
Jézus ment vele, noha nem a kedve, hanem a sorsa volt, ami vitte az Ördöggel, Jeruzsálembe.
Megálltak a Mória hegyének kiugró ormán. 
– Valóban Isten fia vagy? Akkor leugorhatsz innen, nem eshet bajod!  -  kiáltotta az Ördög, talán csak azért, hogy 

túlharsogja a mindkettőjükben dübörgő kétségeket.
A Másik eltűnődött, de semmit sem válaszolt.
Akkor az Ördög, a saját fegyverét fordítva ellene, így beszélt Jézushoz: 
– Mert meg van írva: Az ő angyalainak parancsol te felőled, hogy megőrizzenek téged; És: kezökben hordoznak téged, 

hogy valamikép meg ne üssed lábadat a kőbe.
A fűszeres, alkonyi csöndben csak a tücskök láthatatlan kórushada zsongott.
Ne kísértsd az Urat, a te Istenedet.
Mint elszakadt fonálról a gyöngyök, gurultak szerteszét a szavak. 
Nem volt többé mit mondaniuk eg ymásnak.

Mint a Sakknovella hőse, aki azért győzhette le tehetséges amatőrként a kiégett virtuózt, mert nem a saját eszközét 
használta ellene. 

Másban gondolkozott.
Valami gyökeresen másban. 
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A társadalmi igazságérzet és erkölcsi rend egyik mély repedése, immár két évtizede, a kommunista állambiztonsági 
hálózatok titkainak nyitva hagyott kérdése. A kommunista állambiztonsági múlt feltárására talán nem csupán 
azért foglalkoztat sokunkat, hogy akár a kíváncsiságunkat, akár a megkésett igazságtétel vágyát elégítsük ki a 
lelepleződés szomorújátékának, a nyilvánosság purgatóriumának a látványával. Hanem mert érezzük, és a lelkük 
mélyén talán tudjuk is, hogy a kommunizmus évtizedeinek, benne a kommunista állambiztonság tevékenységének 
az öröksége túlmutat bármiféle ügynöklistán. Túlmutat önmagán. Mivel elidegeníthetetlen része, darabja nem 
csupán a közös emlékezetnek, hanem annak a kollektív tudattalannak is, amelyről Carl Gustav Jung beszélt 
először úgy, mint olyan lelki tartalmakról, amelyek nem csupán az egyes emberben találhatók meg, hanem egy 
társadalom, máskor egy nép vagy az egész emberiség közös lelki sajátosságai és örökségei. Mi, emberek ugyan 
a tulajdon személyes életünket éljük, írja Jung, másfelől mégis nagymértékben vagyunk képviselői, áldozatai 
és előmozdítói egy olyan kollektív szellemnek, amelynek korát évszázadokban számoljuk. Évszázadokban vagy 
csupán évtizedekben – a jelen szűkebb látószögéből nehéz pontosan felbecsülni. A kultúrakutatás mindenesetre 
ilyesféle tartalmakkal szembesül. 

Az értelmezéssel itt a lélektan és a történelem közös birodalmában mozgunk. Kulcsfontosságú Spengler 
gondolatmenete, aki szerint a látható történelem nem más, mint „formát öltött lelkiség… ”Amit a napló és az 
önéletrajz jelent az egyes embernek, állapítja meg Spengler, ugyanazt jelenti egész kultúrák lelkisége számára 
a legtágabb értelemben vett történelemkutatás. Valójában – mondja –, minden egyes kultúrának megvan a maga 
szisztematikus pszichológiája, éppúgy, ahogy saját stílussal rendelkezik az életismeretről és az élettapasztalatról 
is…”. A kultúrakutatásban ott érintkezik a lélektan a történettudománnyal, ahol a történelem, a formát öltött 
lelkiség átitatja a kor szellemét. Hisz számos olyan történeti eseményt ismerünk, amely a történettudomány 
számára fontos, de igazán mélyen nem szüremlett át a kor szellemén, azaz nem vált kultúrává. Közelmúltunkról 
temérdek az ismeretünk. Megértése és feldolgozása terén mégis jelentős a kulturális deficit. Ez az erkölcsi és 
kulturális deficit az, amit olyan elkeserítő korlátoltsággal nem értenek meg a titkok őrzői. 

Frankenburg Adolf újságíró, aki Széchenyi mellett élt és dolgozott Nagycenken, így emlékezett 1948-ra: 
„Kezdett e nép magával is foglalkozni, miután megtapogatta előbb magát, hogy ugyancsak él-e…” Ha a ma 
emberének, magyarjának, aki hisz az életben és az újjáépítésben, meg kellene fogalmaznia a maga 12 pontját, a 
felsorolásban biztosan előkelő helyen szerepelne az igazságtétel. Nem a bosszú, ami a halálra halállal felel, hanem 
az erkölcsi rend helyreállítása, amely az igazság feltárásán, vagyis az élet nyomvonalán halad. A létrontás emberei 
a zavarosban és a homályban érzik otthonosan magukat. Az árnyékbirodalomból azonban csak a szembenézés 
szabadságával találhatunk - mit is?  Ha nem is mesébe illő kiutat, keskeny ösvényt, amely a sötétből kifelé tart.

Ha a kommunista állambiztonság tevékenységét kutatjuk, ha az eszköztárat és a mechanizmusokat kívánjuk 
feltárni, a lélek régészeként hol itt lapátolunk, hol ott, a teljes feltárás reménytelen. Az ásatási terület nagyjából 
adott. Keressük a dokumentumokat, a kultúra tárgyi emlékeit, feltúrnánk szívesen az egész lelőhelyet, nem 
tudhatjuk, mi kerülhet még elő a föld alól, és mi az, ami örökre elveszett. A kommunista titkosszolgálat utolsó 
évét, a felbomlás hónapjait fejvesztett kapkodás és kényszeredett buzgólkodás töltötte ki, és persze közben, 
képmutató szabályzatok mentsvára mögé bújva, lázas sietséggel folyt a nyomok eltüntetése is. Nem látni 
pontosan még ma sem, milyen szempontok szerint folyt a válogatás. Ahogyan az is csupán elbeszélésekből 
sejthető, mi mindent vittek magukkal és rejtettek el a szervezet távozó tagjai. A lélek régésze azonban örül a 
kevésnek is, a talált tárgyat megtisztítja, szemügyre veszi. Kellő türelemmel a felső réteg alól előbukkan a rejtett, 
az igazán értékes is.

Élők és holtak fájdalmas titkai, lélekölő görcsei, sérelmek és gyengeségek, amelyek úgy marják ma is a szívet és 
a lelket, hogy folyton nyalogatni kell, mint a kutya a nehezen gyógyuló sebet. Nagyra törő tervek és dédelgetett 
csalódások, palástolt gyűlöletek és hitvány árulások, tündöklő szerelmek és szemérmes, sokszor a barátság 
fátyolába burkolózó vonzalmak. Apróbb-nagyobb események, amelyek kihullottak az emlékezet rostáján, 
noha egykor fontosak voltak, zavarba hoztak, boldoggá tettek vagy könnyekre fakasztottak. Nyomuk e fakuló 
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iratokon kívül alig maradt, hisz sokszor csupán életünk kishalaiként rajzottak sorsunk főárama körül. Rút bűnök 
és szomorú vétkek, gyilkos kényszerek, a kiszolgáltatottság nyomorúsága, egy-egy szégyenterhes cselekedet 
teljes összefüggésrendszere ritkán rekonstruálható. Magántitkok, banális beszélgetések, amelyekben talán 
nem is lett volna semmi különösebben titkos, csupán a durva és illetéktelen behatolás, ügynökjelentés, lakás-és 
telefonlehallgatás avatta őket megsértett titokká, megrontott létünk sivár mementóivá, a közös emlékezet talált 
darabjává és egyben elidegeníthetetlen tulajdonává. 

Sűrűn használták a lakás-lehallgatás módszerét. Magánlakások mélyén zajló, komoly eszmecserék vagy 
meghitt beszélgetések, szürke hétköznapok, nyűgös vagy sietős reggelek verklijét pörgető mondatfoszlányok, 
univerzumukból kizuhant, kósza szövegtörmelékek… Méltóságunk meggyalázásának eme kirívó formájától 
sokat reméltek, ez az iratokból látható. De mivel csak a maguk elé tűzött cél, a bomlasztás, lejáratás, ellenséges 
szándék kifürkészése vezette őket, amint a lap aljára biggyesztett kommentárjaik és utasításaik is jelzik, keveset 
értettek meg belőle, nem tudtak elmozdulni a tanult sémáktól, fogva tartotta őket a banalitás, a leegyszerűsítés 
foglyai. Sok mindenről tudomást szereztek, mégsem lettek tőle bölcsebbek. 

A gyanútlanok megalázottságát, a magántitok megsértésének napi drámáját a kutató többnyire a kisebb 
részletekből élheti át élményszerűen, és persze, ha akarom, illetéktelenül. A távozó vendégek után még gyorsan 
rendet raknak a fáradt vendéglátók, férj és feleség, mosogatás közben kiértékelik az estét, félszóból is megértik 
egymást. Értelmiségiek, a politikai számítgatás, esélylatolgatás lázában égnek, ezért az új értesülések, hírek 
értékelése, várható hatások szabatos mérlegelése, ami szinte sohasem maradhat el… X. gyanúsan viselkedett, 
mintha megbízatása volna, hogy kipuhatolja a véleményünket…Y és V mintha elhidegült volna egymástól, mert 
amikor Y többször is barátjának nevezte V-t, akkor V csavargatni, fonogatni kezdte idegesen a terítő rojtjait…copfot 
csinált belőle, most majd bontogathatom…Észrevetted, P. hogy nézett I.-re? Szinte felfalta a tekintetével, I. pedig 
élvezte, mert folyton cserélgette a lábait…S. lefogyott, lehet, hogy megint beteg, láttad milyen szürke az arcszíne? Z. 
milyen gyáva és T. milyen okos, megint rájöttem…Elfogynak a tányérok, az utolsó pezsgőspohár is a helyére kerül, 
már csak az asztalt kell letörölni, morzsát a szőnyegről lapátra szedni. ”Aludni mentek” - rögzíti a gépelő -  „A 
technika kikapcsol”. 

Intim történések jegyzőkönyveit nem igen kaphatja kézhez a kutató, amit megért és elfogad, és megelégszik 
azzal, hogy eltűnődjön semleges tárgyban folyó, ártalmatlan manőverezéseken, túlfűtött célzásokon, takargatott 
szenvedélyek pótcselekvő-évődő fecsegésein, szerelmes felnőttek birtokló vagy féltékenykedő gyerekségein, ha 
máshonnan tudja, hogy a beszélgetőket egykor titkos érzelmi szálak kapcsolták egymáshoz. 

Külön világ a telefon-lehallgatásoké. Mondjuk, amikor ketten beszélnek egy ott-nem-lévő harmadikról, akihez 
mindkettőjüket baráti viszony fűzi. Meglepő az apró árulások szakadatlan lánca, már-már általános törvénye, 
amely szerint a csevegés sodrában könnyen megfelejtkeznek a kívánatos szolidaritásról, amelyet pedig 
máskülönben mindketten éreznek a jelen-nem-lévő iránt. A kibeszélésben sokszor semmi becsmérlő vagy ártó 
szándék nincsen, csupán a fegyelmezetlen belefelejtkezés - de mibe is? A kölcsönös bizalom összekovácsoló 
rítusába, erőpróbájába, hisz ezek az apró árulások talán nem is szolgálnak más célt, minthogy a beszélők, ketten, 
így tegyék próbára saját kapcsolatuk tartalékait és szilárdságát. Talán csak az összetartozás kódja ez a semmire sem 
kötelező, mégis a bensőségesség érzésével kecsegtető, röpke cinkosság; amely többnyire csupán hangsúlyok és 
nyelvi megoldások finom erezetétből táplálkozik. A hármas viszonyról akkor alkothat pontosabb képet a kutató, 
ha olyan szerencsés, hogy megismerheti a hármast más felállásban is. Olyan beszélgetést, amelyben most egy 
másikuk lett a kívülrekedt harmadik. Többnyire ő sem jár jobban, őt sem kímélik. De ettől ők még hárman barátok, 
megvannak egymással; az erőtér persze hullámzik, az érzések és szerepek libikókája szerint. De ha nem történik 
semmi rendkívüli, ha nem harapnak rá és nem használják fel majd azok, akik olvassák és céljaik szerint elemzik a 
beszélgetés szövegét, a botlások homályban maradnak, és nem rengetik meg a lélek nyugalmát vagy a közösség 
védőmechanizmusait. 
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Van, aki csak azért merül alá lelkesen az iratok bugyraiba, hogy a boszorkánykonyha üstje fölé hajolva 
gyönyörködjék kényesen megőrzött ártatlanságában. És van, aki még ennél is kevesebbért, csak hogy 
elmerengjen hamvukba holt eseményeken, ma már idegenül csengő szavakon, és az emberi dolgok szomorú 
mulandóságára gondolva, felsóhajtson: „Elképesztő, hogy az ember hogy elfelejti a dolgokat…” Másnak meg az 
fáj, hogy kíváncsisága csupán az anyag maradékából és töredékéből táplálkozhat… noha olykor ez is túl soknak 
bizonyul, a lélek tűrőképessége szerint. A megértés villámcsapása, amikor egyetlen, még hiányzó láncszem is 
elegendő, hogy összeálljon a kép, ami egykor felismerhetetlenül elmaszatolódott vagy menthetetlenül darabjaira 
hullott. Aki most egykori naivitásával szembesül, sokszor nem is kívánna már több tudást, további utazgatást az 
árnyékbirodalomban…Hisz az ember életében oly sok minden épült szorosan egymásra, hogy ha most kihúz 
a múlt szövetéből egy zavaró szálat, félő, hogy az egész felfeslik…Míg másvalaki, éppen fordítva, alkata és 
élethelyzete diktátuma szerint, megszállottan felfejtene mindent, hogy ne maradjon semmi, hogy átsöpörjön 
rajta a szembesülés tisztító vihara, és kitakarítsa az összes hazugságot. Ő az, aki a fájdalmat, a keserűséget is 
jobbnak tartja, mint az olyan békességet, amelytől nem sarjad ki a fű és nem pihenheti ki magát az alvó éjszaka. 
Ez két iskola.

Az iratokkal együtt azonban sok esetben megsemmisültek vagy eltűntek perdöntő bizonyítékok is, amelyek 
végre hidat emelhetnének az igaz és a való két partja közé. Ha megvolnának, most elszégyellnéd magad, az összes 
balítéletért, amit másokkal karöltve mondtál ki valaki felett, igaztalanul… ahogyan mások meg hasonlóképpen 
feletted. Igaztalan vádak, amelyeket elszenvedtél, érthetetlen dolgok, amelyek megestek veled, és amelyekről 
sokszor képzelegtél, de sohasem tudtad megfejteni őket; életed megmagyarázhatatlan fiaskói, nyugtalanító 
fantomjelenségei. Ha megvolnának a dokumentumok, utólag legalább megismernéd a kezet, amely egykor 
a paraván mögött meghúzta a madzagot, és a cselekmény rossz irányt vett, mást, mint amit sorsod vagy 
tehetséged rád szabott. Miközben, akkor és ott, Te még magát a paravánt sem láttad, legfeljebb a lélek baljós 
sejtelmei jelezték, hogy egy messzire tekintő játszmában éppen Te töltöd be a gyanútlan paraszt szerepét. Vagy, 
ha minden iratot végre a kezedbe kapnál, megértenéd a bomlást, amelynek egykor részese és átélője voltál, a tieid 
között. A látványt, ahogy egyszerre egymásnak ugrottak, új lapot kérve, akik nemrég még szertartásos csókkal 
kívántak egymásnak boldog születésnapot. Az igaztalanul bemocskoltak most megtalálnák az idegenkezűség 
nyomát…Ott van mondjuk a Professzor, aki nem érhette meg, hogy megtudja és tudassa másokkal, milyen 
körmönfont forgatókönyv volt hivatva őt a baráti körében gyanúba keverni…Nem érhette meg, hogy a kezébe 
fogja a dokumentumot, a bizonyítékot, arról a konstruált, telefonkagylóba mintegy véletlenül beszűrődő 
telefonbeszélgetésről, amelyből a legjobb barátja arról értesülhetett, hogy őt, a Professzort úgymond hogyan 
szervezte be az állambiztonság…A rágalom szorításában vergődve, a helyzet attól vált reménytelenné, hogy 
a lejáratáshoz rendszerint azt használták fel, aki a hálózat embere volt, noha az adott körben látszólag éppen 
ő töltötte be a feddhetetlen és megkérdőjelezhetetlen személyiség szerepét. A bomlasztási forgatókönyvek 
megrendítő eleme ez a megrendezett és soha fel-nem-fedett szerepcsere, amelyre sokszor közszerepek várát 
építették.

Az iratanyag teljes felszabadítása sokkal mélyebb rétegeket bolygathat meg, mint gondolnánk, ha eddig csupán 
az „ügynökvadászat” sajtóbéli csapásait követtük. Azt a fölfogást, hogy önmagában véve a III/III-as ügynökök 
nyilvános névlistája hozhat katartikus megtisztulást, kezdetektől fogva a létrontás emberei sugalmazták naiv 
és kíváncsi számunkra, körülaggatva az egész hálózati kérdést elterelő legendákkal. Például, hogy: párttagot 
nem lehetett beszervezni. Ügynöknek valóbban ritkábban és kicsit körülményesebben. Szigorúan titkos tisztnek 
azonban magától értetődően. Avagy: KISZ-vezetőket sem lehetett beszervezni. Csak éppen azt nem tették 
hozzá, hogy hány SZT-tiszt dolgozott feddésben éppen ott, az „élcsapat” káder-képzőjében…Néha az embernek 
már-már az a benyomása, mintha a III-as csoportfőnökség „három-per-hármas kvótáját” tartották volna fenn 
a kisembereknek és az „osztályidegeneknek”, a hithű elvtársakat, és az ő gyermekeiket pedig szívesebben 
toborozták a magasabb presztízzsel bíró hírszerzés és kémelhárítás kötelékébe, az elvtársi elitklubként is üzemelő 
SZT-tiszti körbe. A szocialista vezetők egyébként még a saját egykori operatív tisztjeikkel is rendkívül cinikus 
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módon jártak el, hiszen a közös gyalázatból megpróbáltak rájuk kenni mindent, amit csak lehet. A kommunista 
állambiztonság egyik volt vezetője, Pallagi Ferenc érdekesen fogalmaz meg valami ilyesmit abban az interjúban, 
amely a Hamvas Intézetben készült vele: „… például a FIDESZ-ügyben a mi javaslatunk volt, hogy politikai lépéseket 
kell tenni, de vis szautalták és velünk végeztették el azt a munkát, amit a politikának kellett volna…minket utasítottak, 
ránk „tukmálva”, hogy figyelmez tessük ezeket az embereket…” 

Kell-e még komolyan számolnunk azzal a lelki örökséggel, amelyet a viselkedésünkben, szellemiségünkben, 
egész spiritualitásunkban a szocializmus manipulatív gépezete hagyott, és amely a mélyben, mármint a lélek és a 
magatartás rejtett szövetében, sokkal szervesebben kapcsolta össze az elkövetőt és az áldozatot, mint hinnénk, ha 
csupán erkölcsi vagy politikai dimenzióban mérlegelnék a dolgot? A lelki örökség kérdése azonban nem fedheti 
el az utóélet kérdését. Hogyan élték túl a rendszerváltást a kommunista titkosszolgálatok és hálózataik? Mi volt 
a szerepük a rendszerváltás manipulálásában, kisiklatásában, a nemzeti vagyon széthordásában, a gazdasági 
élet kriminalizálásában, és az elmúlt évtizedek „piszkos háborúinak” a kidolgozásában és megvalósításában, 
médiában, politikában, mindenütt? Ha rendet teremteni nem úgy próbálunk, hogy ezekből a kérdésekből 
indulunk ki, tisztázó buzgalmunkból aligha jöhet ki több, mint önkényes és aggályos személyválogatás.

A rendszerváltás forgatókönyvének a kimunkálásában vélhetőleg szerepet játszottak nagyhatalmi 
megegyezések is. Kádár János a 80-as évek végén, a Belügyminisztérium tisztjei számára tartott eligazításon, úgy 
fogalmazott, hogy Magyarország „postaláda” szerepet tölt be a nagyhatalmak között.

A moszkvai és washingtoni archívumok ismerete híján is megállapítható, hogy - például a Jakovlev emlékiratok 
tanúsága szerint -  az orosz politika az MDF-ben látta a lehetséges és készséges tárgyalópartnert. Az USA, többek 
között Palmer nagyköveten keresztül, inkább a szabad-demokratákkal tartott fenn szorosabb kapcsolatot és a 
reformkommunistának nevezett értelmiség bizonyos képviselőivel.   

A rendszerváltás gerincét alkotó kerekasztal-tárgyalások úgy zajlottak, hogy a Fejti György által vezetett 
küldöttség a reggeli kávéja mellé, naponta megkapta az állambiztonságtól a lehallgatási és hálózati jelentést 
arról, hogy a kerekasztal-tárgyalás ellenzéki résztvevői előző nap miben állapodtak meg a maguk zártkörű 
megbeszélésein, milyen taktikával készülnek a tárgyalóasztalhoz ülni. A vonatkozó dossziéból a kedvencem, ha 
szabad ezt a szót ebben az összefüggésben használni, az a jelentés, amely arról számol be, hogy előző délután, az 
ELTE jogi karán tartott összejövetelen Tölgyessy Péter többször is nekiveselkedik, hogy elmondja a többieknek, 
neki valami nagyon nem stimmel:  „Nekem az az érzésem, hogy minket lehallgatnak”. „Miből gondolod, Péter?” 
„Nem tudom megmondani, apróságok...” „Á, Péter te paranoiás lettél! Csak nem képzeled? Ezt nem mernék 
megtenni!” Hát merték és tették, a születő jogállam nagy dicsőségére. 

Márai Sándor a naplójában azt írja,  hogy a kommunisták ugyanolyan veszélyesek akkor is, amikor már nem az 
eszmét, hanem a zsákmányt védik. Ha a kommunista titkosrendőrség utóéletét vizsgáljuk, ez az a terület, ahol 
a magukkal hozott tudás és kapcsolatrendszer a leggyümölcsözőbben burjánzik. Az üzleti világ, a gazdasági 
élet nagy, szürke zónái.  Klánok, korrupció, nyers cinizmus és még valami: határok fölöttiség. A világ, amint 
az Internacionálé tartja, valóban nemzetközivé válik: az off-shore cégek világ-hálózatává, amelyhez képest a 
hagyományos ügynökháló már csupán a múlt halk cincogásává halványul. Beszédes példája a 2002. után kirobbant 
brókerbotrány: a K&H Bank-hoz kötődő hatalmas volumenű sikkasztás-sorozat, amely a benne érintett neveken 
keresztül a politikai elit csúcsáig is elér. Az ügy teljes feltárása azonban elakad: helyhiányra hivatkozva perdöntő 
lehallgatási jegyzőkönyveket semmisítenek meg, mielőtt még a vizsgálatok lezárultak volna. A megsemmisítést 
elrendelő nemzetbiztonsági államtitkár fényes múltra tekint vissza: a rendszerváltás előtt ő volt az egyik vezetője 
a Pártközpontban annak az osztálynak, amelyhez a kommunista állambiztonság felügyelete is tartozott. A zene 
bár halkul, azért a kígyó rendre a saját farkába harap. 

A bróker-botrány kapcsán megpróbáltam rekonstruálni, amennyire egy kíváncsi állampolgár számára ez 
az újságcikkeken és a cégnyilvántartáson keresztül lehetséges, az érintett off-shore cégekből kiindulva, a 
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pénzmozgások útját. Az ügy igazi háttere persze nem ismerhető meg ezen a módon, világossá vált azonban 
számomra egy modell, amely minden bizonnyal már az eredeti pénzátmentések idején is hasonlóan működött.  
A nagy állami cégek vagyonát, a rendszerváltás utolsó egy-két évében, szétszórták nagyon kicsi cégekbe. Az 
ember nem is értette, amikor azt látta, hogy apró falvakban, parányi településeken bejegyzett cégek, kis 
alaptőkével, teljesen ismeretlen személyekkel, mint ügyvezetőkkel, hogyan társulhatnak a szocialista gazdaság 
legjelentősebb szereplőivel és egyben külföldi off-shore cégekkel. A modell tehát valahogy úgy festett, hogy a 
nagy állami vállalatokból előbb szétterítették az állami vagyont ismeretlen kis cégekbe, majd onnan begyűjtötték 
az off-shore-okba… E műveletekben föltehetőleg kulcsszerepet játszottak, a volt kommunista funkcionáriusok 
mellett, dörzsölt hálózati emberek. 

Ismert tény, hogy a Szovjetunió felbomlását követően a szervezett bűnözésben jelentős szerepet játszottak a 
KGB elküldött vagy nyugdíjazott tisztjei is, akiket továbbra is gyümölcsöző kapcsolat fűzött a még aktívan tovább 
dolgozó, volt kollégáikhoz. A posztkommunista országokban máig nyomon követhető ez az összefonódás, 
amely a korábbi politikai preferenciákra épül. A politikusok, illetve a titkosszolgálati emberek (kirívó esetekben 
a még mindig aktívak is) jelentősen megkönnyíthetik a bűnözői körök számára az információhoz és pozícióhoz 
jutást, akik viszont cserében üzleti lehetőségekhez juttatják az őket segítőket.  Magyarországon, ahogyan másutt 
is, a kommunista állambiztonság szorosan együttműködött a KGB-vel, az itt tartózkodó szovjet tanácsadókkal. 
A kommunizmus bukása után azok a szovjet tisztek, akik Magyarországon dolgoztak, akár katonai, akár 
titkosszolgálati területen, saját boldogulásuk érdekében elkezdtek olyan fegyvereket és haditechnikai eszközöket 
árusítani, amelyekhez könnyen hozzájuthattak az utolsó zavaros hónapokban. Magáncégeket alapítottak és 
könnyen megtalálták a kapcsolatot magyar bűnözői körökhöz, amelynek eredményeképpen a rendszerváltás 
idején radiológiai anyagok tűntek fel a piacon. Ekkoriban sikerült először illegálisan urániumhoz jutni és 
úgynevezett piszkos bombát előállítani, amely azonban plutónium híján nem válhatott igazán veszélyessé. 
Ezeknek az eszközöknek és anyagoknak a kereskedelme létrehozta az eladók és vevők szerteágazó hálózatait. Az 
orosz és oroszajkú szervezett bűnözés első hulláma a hatalmas összegekben kifejezhető nyereség legitimálásával 
ért véget. Kevéssé örvendetes, de tény, hogy Magyarország a posztkommunista országok közül élen járt a 
szervezett bűnözés kiépülésében, amelyben a kommunista titkosszolgálatok volt tisztjei is betöltötték a maguk 
szerepét. A második hullám az állami vagyon „spontán” privatizációjával kezdődött, amelynek pártvezetők 
és titkosszolgálati tisztek voltak a fő haszonélvezői. Először a fegyvergyárakat vették meg olyan oroszok és 
ukránok, akik Magyarországra költöztek, cégeket alapítottak és igen gyakran magyar nőt vettek feleségül. Céljuk 
egyfelől az volt, hogy minél mélyebben beépüljenek a magyar politikai elitbe, amely elsősorban korrupcióval 
és zsarolással sikerülhetett. Fordulópontnak tekinthető, amikor 1995-96-ban  Prágában egy bárban lezajló 
lövöldözést követően számos orosz és oroszajkú bűnözőt kiszorítanak a Cseh Köztársaságból. Megérkeznek 
Magyarországra és itt kezdik el felépíteni prostitúcióval, kábítószerrel és olajszőkítéssel kereskedő hálózataikat, 
amelynek a nyereségét később svájci bankokban helyezik el. 2000 elején azonban a magyar titkosszolgálatoknak 
jó részüket sikerült kiszorítani Magyarországról. A második hullám tetőzéseképpen, komoly változás következik 
be az üzleti érdekeltségekben: előtérbe kerül az energiaszektor, és a hagyományos bűnözés helyébe az 
úgynevezett intellektuális bűnözés lép, amely a modern szervezett bűnözés fő sajátossága. Az orosz és oroszajkú 
szervezett bűnözés harmadik hullámában fő célponttá válik az Európai Unió és intézményei, illetve a NATO. 
Fő cél, hogy minél mélyebben beépüljenek a csatlakozni szándékozó országok intézményeibe és társadalmi 
életébe, ugródeszkaként használva ezeket a pozíciókat Nyugat-Európa felé. A megvalósításban általuk alapított 
szervezetekre, egyesületekre támaszkodnak, gyakran a Kelet és a Nyugat közötti párbeszéd elősegítésének 
fedőtörténete alatt. A magyar állambiztonság például az 1989. év utolsó hónapjaiban létrehoz egy alapítványt, 
amelynek küldetéséül a Kelet és a Nyugat közötti híd építését jelöli meg, valójában azonban az alapítvány célja 
a beszivárgás az európai hivatalokba és társadalmi szervezetekbe. Az orosz és oroszajkú szervezett bűnözés 
nem csupán a posztkommunista régiót érintette, hanem befolyásra tett szert amerikai és svájci bankokban is, 
vállalkozásokat hozott létre Németországban és Ausztriában, ingatlanszerző és értékesítő vállalkozásokat szinte 
mindenütt. Az orosz és oroszajkú szervezett bűnözés 1989-ben Magyarországon is kiépíti a maga hálózatait, 
amelyben a kommunista állambiztonság egyes tagjainak vélhetően komoly szerep jutott. 
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1989. tavaszán megkezdődik az állambiztonsági szolgálatok átalakítása, átszervezése, abból a célból, amint 
írják, hogy megfelelhessenek a jogállam és a demokrácia kívánalmainak. Ez a folyamat 1990. február végéig 
tart. Így az új, demokratikus koncepció kidolgozását és gyakorlati végrehajtását teljes egészében a III-as 
Főcsoportfőnökségnek azok a vezetői végzik, akik évtizedekig a kommunista állambiztonsági szolgálatokat 
irányították. Az állambiztonsági tisztek – a III/III-as csoportfőnökség munkaterveinek, évzáró beszámolóinak és 
parancsnoki értekezleteinek tanúsága szerint - , láthatólag utolsó pillanatig sem számolnak azzal komolyan, hogy 
a világ valóban gyökeresen megváltozhat körülöttük. Tudják, amit tudnak, de vonakodnak elhinni. Az önáltatás 
szokványos sémáját mutatják egyébként az utolsó évek Központi Bizottság-i üléseinek jegyzőkönyvei is. Hiába 
rendelkeznek a Párt vezetői kiváltságos információkkal, a demokratikus jogállam mantrázása közben valódi 
többpártrendszer helyett csupán az „MSZMP-n belüli pluralizmus”-t képesek tényleges lehetőségként elgondolni. 
Személyes beszámolók szerint a katonai hírszerzés emberei előbbre jártak egy orrhosszal, jobban tájékozódtak 
a külvilág dolgaiban… Így volt vagy sem, eldönthetnénk, ha kutathatók volnának végre az egykori III/IV-es 
csoportfőnökség iratai is. A kommunista állambiztonság tisztjei is kényszerűen hajtogatják, hogy mostantól 
minden megváltozik, amikor azonban a jogállami mantra síkjáról áteveznek a konkrét feladatok meghatározására, 
küldetésük számukra egyet jelent az MSZMP, majd az MSZP támogatásával, hegemóniájának megóvásával és a 
rendszerváltó ellenzék pozícióinak aláásásával, mi mással, mint a régi eszköztárral, bomlasztással, lejáratással, 
lehallgatással. 1988. elején, ahogyan munkatervük első mondata is világosan megadja a „kályha” helyét, még nem 
számítanak gyökeres változásokra: „Az 1988. év a Magyar Népköztársaság kormányprogramja szerint a stabilizáció 
első, megalapozó esztendeje… Figyelembe kell venni, hogy új szakasz kezdődik a politikában... Csoportfőnökségünk 
egészének nagy felelőssége, hogy az ellenséges, a szocialista kibontakozást akadályozni szándékozó tevékenységet 
megkülönböztesse az azt szolgálni kívánó - de a központi elképzelésektől többé-kevésbé eltérő - állásfoglalásoktól.”  
Hihetné az ember, hogy ők, akik információk garmadájával rendelkeztek, többet tudtak a jövőről, akkor és ott, a 
küszöbön, de hiába, úgy tűnik, a kettős tudat odaláncolja őket saját árnyékukhoz. Még az 1989-es munkaterv is 
így fogalmaz: „Kialakulóban van egy új struktúra, amelyben a megújulásra képes hagyományos intézményrendszerrel 
párhuzamosan jönnek létre új szervezetek, mozgalmak, szövetségek, amelyek egy része....kifejezetten ellenséges, 
szocializmusellenes.”  

Az 1988-as évről készült beszámoló arról tanúskodik, hogy a célkitűzés teljesült: „A különböző ellenséges-ellenzéki 
és „alternatív” csoportok szinte minden akciójáról időben értesültünk, így esetenként az egyes akciók hatását 
tompító intézkedések kidolgozásra nyílt lehetőségünk, illetve tehettünk javaslatot azok meghozatalára az illetékes 
szerveknek...” Mi az, ami sikerült, és mi az, ami nem úgy, vagy nem annyira, nehéz volna utólag érdemben 
eldönteni. Mindenesetre „az illetékes szervek”, ott bent, a Pártközpontban, az előttük álló megmérettetést, ahogy 
mondani szokták, nem bízták a véletlenre, hanem a maguk javára hasznosították azoknak az ügynököknek a 
kétségkívül dicstelen tevékenységét, akiknek a nyilvános leleplezését később készségesen feltálalták volna 
politikai marketingjük mellé csemegeként.

Az 1988-89-es évek állambiztonsági célkitűzései között központi helyen szerepel az új szervezetek, és általában 
az ellenzéki csoportosulások belső ellentéteinek az elmélyítése. „Előtérbe helyezzük a különböző politikai platformon 
tevékenykedő ellenséges-ellenzéki csoportok egységtörekvési kísérleteinek megelőzését és akadályozását; a különböző 
irányzatok közötti nézeteltérések, érdekkülönbözőségek fokozását, a kialakult ellentétek elmélyítését. Közeledésük 
akadályozása érdekében az „ÉK87” fedőnevű hálózati kombinációt végrehajtjuk.” Az „ÉK” (nomen est omen…) 
mellett számos más, fantázianevekkel tündöklő kombináció volt hivatott meghiúsítani az ellenzéki összefogás 
és együttműködés törekvéseit. A kötetben közreadott dokumentumok egyik  legfigyelemreméltóbb vonása 
az, ahogyan még 1989. végén is, néhány hónappal az első szabad választás előtt, a III/III-as csoportfőnökségen 
belül új típusú hálózat felállítását tervezgetik: „...az ellenzékkel évtizedekig ’együttélő’ hálózati kontingens a cél.... 
Olyan ütőképes, hosszútávra épített hálózati kontingenst kell kifejleszteni, amely képes a legnehezebb operatív 
feladatok (kombinációk, játszmák, akciók részfeladatai) ellátására.” Az utolsó évben egyébként 61 új beszervezést 
hajtanak végre és a munkabeszámolóban elégedetten állapítják meg: „Hálózatainknak - zömmel operatív 
kombinációkban - többségében újszerű feladatokat kellett végrehajtaniuk...A szervezetekben elfoglalt pozíciókból 
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fakadóan önállóan kellett adott helyzetekben dönteniük... sikerült a legérzékenyebb területeken pozícióba kerülniük”. 
Vagy: „Az állami, társadalmi, politikai életben végbemenő jelentős változások miatt megnőtt az SZT tiszti állomány 
jelentősége és felelőssége az operatív munkában, ezért kiképzésüket, felkészítésüket egyénileg meghatározott 
tervek szerint folytatjuk.” Szintén 1989. december végéről: „a jelenlegi és prognosztizálható körülmények között 
az SZT-állomány felértékelődött…A jövőben nem a foglalkozáshoz, munkahelyhez, beosztáshoz kötött személyek 
bevonása lesz célszerű, hanem szellemi szabadfoglalkozású, ’szabadúszóké’, akiknek a kötöttségek nélküli mozgás 
lehetővé teszi az éppen szükséges politikai image kialakítását.”Sorjáznak az emberben a kérdőjelek… De hogy csak 
a legkirívóbbat említsem: 

az ellenzékkel évtizedekig együttélő hálózati kontingens? A jogállam évtizedeiben? Vagy még mindig nem 
hitték el…? Vagy tudtak valamit, amit mi még ma is csak sejtünk? 

Az „új típusú” hálózatok felállításának a terve és mikéntje körül forognak a parancsnoki értekezletek 
jegyzőkönyvei is.  Az 1989. június 22-én zajló tanácskozáson például - hat nappal az 1956-os forradalom 
mártírjainak újratemetése után - így fogalmaznak:,,...e kérdéskörhöz szorosan kapcsolódik a szigorúan titkos tiszti 
állomány, amelynek nagy valószínűséggel az eddiginél sokkal nagyobb szerepe lesz, ha jól kiépített, nagyon széles 
területet tud átfogni. A hivatásos állományból történő kihelyezéseket végleg meg kell szüntetni. A jövő útja, hogy 
a civil életből, megfelelő felkészültségű, funkcióban lévő, hozzánk pozitívan viszonyuló embereket nyerjünk meg 
és próbáljuk valamilyen módon, főként a tehetsége által „megfuttatni”, s így a nekünk megfelelő helyzetbe hozni. 
Természetesen nem valószínű, hogy a következő években „bíboros” szt-tisztünk lesz, de ezen a területen sem kell elvetni 
ezt a lehetőséget. Mindenesetre rendkívül körültekintőnek kell lennünk, mert egyetlen dekonspiráció olyan zűrzavart 
okozhat, amelyet nehezen tudnánk kompenzálni.” Vagy: „...nagyon fontos, hogy ne azokból az operatív tisztekből 
növeljük a létszámot, akiktől meg akarunk szabadulni és betesszük őket valamilyen állásba, ahol mindenki tudja, 
hogy az állambiztonságtól jöttek. Az ilyen állomány nem szt -állomány, hanem egy groteszk, nevetséges szituáció. 
Ezzel szemben abból kell kiindulni, hogy a kinevezésre tervezett, tehetséges, hozzánk pozitívan kötődő ember olyan 
legyen, aki ízig-vérig állambiztonsági emberré válhat, akit ebben a minőségében a kapcsolattartóján kívül mást nem 
ismer.” 

Az 1989. évi munkabeszámoló már az új idők új dalainak megfelelően a Belső Biztonsági Szolgálat elnevezést 
használja. Az elnevezés változott, a célkitűzés azonban visszaköszön: „Országos viszonylatban megállapítható, hogy 
a hálózatok többsége továbbra is hajlandó az együttműködésre, magáévá tette a biztonsági szolgálat új koncepcióját... 
segítségükkel elérhető volt, hogy valamennyi jelentős szerveződésben mélységi információszerzésre képes a szolgálat... 
Fontos feladata a különböző aktív társadalmi csoportokban bevezetett hálózatoknak a befolyásolás, a szélsőséges 
elképzelések tompítása, leszerelése, eltérítése…Előbbre kell lépni a kiválasztó, tanulmányozó, beszervező munkában 
annak érdekében, hogy a hálózati kontingens olyan kvalifikált, mélységi információszerzésre alkalmas személyekkel 
bővüljön, akik az alkotmányellenes, törvénysértő cselekmények felderítésén túl alkalmasak és képesek a szélsőséges 
elképzelések leszerelésére, a kívánatos hatás gyakorlására.”

Mi valósult meg ezekből az elképzelésekből? Létrejött-e egyáltalán ez az „új típusú” hálózat?  Kikből? Vajon kik 
azok a kiválasztott „szabadúszók”? És kik a „kapcsolattartók”? Milyen társadalmi konszenzus alapján dönthették 
el a szolgálat vezetői a rendszerváltást követő időkben, mi tekinthető szélsőségesnek és alkotmányellenesnek, 
politikai pártokban, civil szervezetekben és általában a közéletben?  A Hamvas Intézetben készítettünk egy több, 
mint öt órás interjút az állambiztonság egyik volt, számos tisztséget betöltött vezetőjével, Pallagi Ferenccel. 
Okosabbak nem lettünk tőle.Terveztünk egy hasonló beszélgetést az iratokban szereplő Horváth József 
vezérőrnaggyal, a III/III csoportfőnökség volt vezetőjével is. Már túljutottunk az időpont egyeztetésen, de végül 
a találkozóra nem kerülhetett sor, mivel közben, még 2001-ben Horváth József vezérőrnagy elhunyt. 

A kérdések velünk maradtak. Hagytak maguk után gondolkoznivalót. Ehhez kíván fogódzókat nyújtani az 
a válogatás, amelyet itt közreadunk.   
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