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Ám a valóságban Zajcev aligha volt ilyen hi-
degvér_: a vele készített riportból kiderül, hogy 
valójában még a „Szovjetunió HQse” is megtört 
ember. „Sztálingrád elQtt háromszor sebesültem 
meg. Mára tönkrementek az idegeim, állandóan 
reszketek. Az embernek emlékeznie kell, az emléke-
zésnek pedig erQs a hatása.”

Az orosz cenzorok 1943-ban kihúzták ezeket a 
részeket a nyilvánosságra hozatal elQtt – egy másik 
helyen pedig az említett 80 méterbQl inkább 800 
méterre „helyesbítették” azt a távolságot, amelyrQl 
Zajcev a lövését leadta.

(Der Spiegel)

Anne Applebaum

Régi-új kémvilág

Andrew Meier, Robert Service, Emil Draitser és 
Edward Lucas új könyvei az egykori szovjet, illetve 
mai orosz kémekrQl

Azok, akik 1935-ben Mandzsukuóban, a japán 
megszállók által kreált északkelet-kínai bábállam-
ban találkoztak velük, kétségtelenül úgy gondolták, 
hogy a svájci üzletember, Charles Emile Martin 
és amerikai társa, Cy Oggins igen különös párt 
alkot. A csontos arcvonású, elQkelQ külsej_ Oggins 
mindig kit_nQen szabott öltönyöket viselt és elQ-
szeretettel járt ezüstvég_ sétapálcákkal. Úgy t_nt, 
rengeteget tud a keleti régiségekrQl ,és néha Q is 
m_kereskedQnek nevezte magát. Martin megje-
lenése már kevésbé volt felt_nQ; Q leginkább az 
egyszer_ nyakkendQket és a gabardin felöltQket 
kedvelte, a felesége, Elsa viszont szerette az ele-
gáns kézitáskákat és a drága szQrméket. Mindkét 
férfi több nyelven is beszélt és európai kapcsola-
tok széles, bár meglehetQsen homályos skálájával 
rendelkezett, és elmondásuk szerint azért jöttek 
Mandzsukuóba egy milánói üzletemberrel együtt-
m_ködve, hogy az olasz Fiat cég által gyártott 
autókat és repülQgépeket adjanak el a japánoknak.

Abban az idQben Mussolini kereste a japánok 
kegyeit, és úgy t_nik nem is hiába: 1937 végén a 
japán birodalmi kormány 72 olasz gyártmányú re-
pülQgépet vásárolt. A most beszerzett repülQgépek-
bQl – jelentette elégedetten a Rómába akkreditált 
japán katonai attasé – „akár három nehézbombázó-
ezredet is felállíthatunk”. Mint a Fiat mandzsukuói 
képviselQinek, bizonyára Martinnak és Ogginsnak 
is kijutott (volna) az elismerésbQl. Ám mire az üz-
letet nyélbe ütötték, mindkét férfi elt_nt…

Az üzlet tényleg létrejött, a kereskedQk azonban 
nem teljesen voltak azok, akiknek kiadták magu-
kat. Egyikük, Charles Emile Martin – illetve álne-
vein George Wilmer, Lorenz, Laurenz vagy Dubois 
– születésekor még a Max Steinberg nevet viselte. 
Bár folyékonyan beszélt németül és franciául is 
(utóbbit marseilles-i akcentussal), Steinberg nem 
Svájcban, hanem Belgorod-Dnyesztrovszkijban 
látta meg a napvilágot, egy ukrán kikötQvárosban 
a Fekete-tenger északi partján. KésQbb hamis sze-
mélyazonosító okmányok felhasználásával sikerült 
egy eredeti svájci útlevelet kapnia. A másik férfi, 
Oggins vezetékneve valódi volt, mint ahogy az 
volt amerikai útlevele is, a személyazonosságáról 
azonban már nem mondhatjuk el ugyanezt. MielQtt 
Mandzsúriába utazott volna, Q is eltöltött némi idQt 
Párizsban, méghozzá épp a Romanov-dinasztia 
egyik utolsó tagjának szomszédságában élve – ki-
t_nQ hely ahhoz, hogy valaki rajta tartsa az 1917. 
októberi forradalom után ide költözött orosz emig-
ránsokon – és Berlinben is. Azok, akik egykoron 
Isaiah Ogginsként ismerték, aki egy zsidó boltos 
fiaként a Connecticut állambeli, malomiparáról 
ismert Willimantic városában töltötte gyermekko-
rát, kétségkívül elképedtek volna arisztokratikus 
viselkedése láttán. Még jobban meglepQdtek volna 
azok, akik a Columbia Egyetem radikális politiká-
val is foglalkozó végzQs hallgatójaként találkoztak 
vele.

Steinberg és Oggins gazdag üzletembereknek 
látszottak és úgy is viselkedtek, ám valójában 
szovjet kémek voltak, akik nem diplomataként, 
hanem szovjet ügynökként, hamis személyazo-
nossággal és mély fedésben tevékenykedtek. A 
„Charles Martin and Co.” ugyan tényleg létezQ 
cég lehetett, ám ahogy azt Andrew Meier kiderí-
tette The Lost Spy (Az elveszett kém) cím_, aprólé-
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kos kutatómunkára alapuló és gyönyör_en megírt 
Oggins-életrajzában, a társaság egyben kellQ in-
dokot szolgáltatott „tulajdonosainak”, hogy 1935-
ben Mandzsukuóban legyenek. EbbQl a rendkívül 
kedvezQ helyzetbQl nem csak a tengelyhatalmi po-
litikát tudták megfigyelni, de – mint ahogy Oggins 
Párizsban tette – annak a népes emigráns orosz 
közösségnek a tagjait is, akik a forradalom után 
Harbinba emigráltak. Csak azért szakították félbe a 
munkájukat, mert a Kína és Japán között dúló há-
ború egyre kiterjedtebbé vált. Nincs információnk 
arról, hogy valaha is leleplezQdtek volna.

A két orosz kém sikere nem volt szokatlan 
jelenség abban az idQben. Manapság hajlamosak 
vagyunk arra, hogy az orosz kémekrQl hallva rögtön 
valamiféle hidegháborús környezetre gondoljunk, 
a Kelet és Nyugat közötti ármánykodásra a vas-
függöny mentén, a Graham Greene könyveibQl 
ismert Bécsben vagy George Smiley m_veinek 
Londonjában. Ám az elsQ – és rendkívül sikeres – 
szovjet kémek már sokkal korábban felbukkantak. 
Ahogy azt Robert Service Spies and Commissars 
(Kémek és komisszárok) cím_, Meier könyvéhez 
hasonlóan élvezetes könyvében olvashatjuk a bol-
sevikok korai nyugati kapcsolatairól, az elsQ szovjet 
kémkedési erQfeszítések lelkes amatQrök nevéhez 
f_zQdnek, hiszen „ezzel és más gyakorlati jelleg_ 
ügyekkel kapcsolatban Marx és Engels ugyanis 
nem hagyott hátra semmiféle gyakorlati kéziköny-
vet”. A bolsevikok hírszerzéssel és kémelhárítással 
kapcsolatos tudásának java a cári titkosrendQr-
séggel, az Ohranával folytatott küzdelmük során 
szerzett tapasztalatokból eredt. Az Ohrana gyakran 
használt kettQs ügynököket arra, hogy beépüljenek 
a forradalmi mozgalmakba. Még Lenin egyik fiatal 
pártfogoltjáról is kiderült, hogy ilyen ügynök, mi-
után a bolsevikok megszerezték az Ohrana aktáit. 
Néhányan úgy gondolták, hogy maga Sztálin is 
egyike lehetett ezeknek a kettQs ügynököknek…

Az új kémek azonban gyorsan tanultak – oly-
annyira, hogy a W. H. Auden amerikai költQ által 
nagyon Qszintétlen évtizednek („low dishonest 
decade”) nevezett 1930-as évek a különösen kre-
atív konspiráció korszakának bizonyult a szovjet 
kémkedés történetében. A szovjetek ebben az idQ-
szakban szervezték be Guy Burgesst, Kim Philbyt, 
Donald Macleant, Anthony Bluntot és (valószín_-

leg) John Cairncrosst, a hírhedt Cambridge-i Ötök 
(Cambridge Five) tagjait. Az Egyesült Államokban 
beszervezték Whittaker Chamberst és Alger Hisst. 
Ugyanekkor a Szovjetunióban az NKVD is ki-
képzett egy ügynökcsoportot („Great Illegals”), 
melynek tagjai olyan magas szintre fejlesztették 
a mesterségüket, hogy a CIA tisztjei egykor az 
alapkiképzésük részeként tanulmányozták tevé-
kenységüket. „A háború elQtt a szovjetek messze 
felülmúltak minket a kémkedés terén”, mondta 
Meiernek egy nyugalmazott CIA tiszt. „A húszas 
és harmincas évek – ez volt az Q fénykoruk.”

A szovjet kémek e generációjának egyik tagja 
volt Richard Sorge is, egy szovjet kém, aki gyer-
mekkorától fogva folyékonyan beszélt németül 
– anyja orosz, apja német származású volt –, 
és aki magát náci újságírónak kiadva bejutott a 
tokiói német nagykövetségre is. Sorge egyebek 
között a Szovjetunió ellen készülQ 1941-es német 
támadásról is jó elQre figyelmeztette Sztálint, ám 
a diktátor nem törQdött a figyelmeztetéssel. A 
kémkedés terén a korszak egy másik vezetQ alakja 
volt Ignace Poretsky, alias Ignace Reiss. Reisst, aki 
számos évig élt Párizsban és akit Európa-szerte 
ismertek a kommunisták, az NKVD ügynökei öl-
ték meg Svájcban, 1937-ben, miután szembeszállt 
Sztálin politikájával és megpróbált átállni. Halála 
események valóságos láncreakcióját indította el, és 
egyebek között Whittaker Chamberst is meggyQzte 
arról, hogy fejezze be szovjet ügynökként folytatott 
tevékenységét.

A Stalin’és Romeo Spy (Sztálin kém-Rómeója) 
cím_ könyvben Emil Draitser egy másik mester-
kém, Dmitrij Bisztroljotov élettörténetét meséli 
el, akit a modern mézcsapda („honey trap”) mód-
szer feltalálójának is tekinthetünk. Bisztroljotovot, 
az arisztokrata Tolsztoj-család egyik tagjának 
törvénytelen gyermekét (legalábbis Q ezt állítot-
ta magáról) az 1920-as években szervezte be a 
szovjet titkosszolgálat, amikor épp külföldön élt. 
Moszkvai feletteseinek bátorítására hamis görög 
útlevelet szerzett egy megvesztegethetQ danzigi 
konzultól, ruhakereskedelemmel foglalkozó vállal-
kozást alapított Lengyelországban, majd Berlinbe 
költözött, ahol aztán titkárnQk, grófnQk és diplo-
matafeleségek garmadájának fejét csavarta el. SQt, 
egyszer állítólag még a saját feleségét is elküldte 
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egy francia hírszerzQtiszthez annak reményében, 
hogy így további fontos információkhoz jut.

Mint ahogy az oly sok más kém esetében is 
megfigyelhetQ, a hírszerzQmunka iránti vonzal-
ma Bisztroljotovnál is a személyiségébQl fakadt. 
Draitser rámutat, hogy „saját bevallása szerint, a 
veszély ellenére valósággal imádta a küldetést; egy 
új világ nyílt meg elQtte”. Ahogy Meier írja, sok 
más profi kém egyben a „behízelgés mestere” is 
volt, aki „képes volt szinte bárkinek a bizalmába 
férkQzni, akár egy látogatóban lévQ nagykövet, 
akár egy pályaudvari prostituált volt a beszélge-
tQpartnere”. Azoknak, akik a titkos tevékenységek 
legmélyebb szintje iránt éreztek vonzalmat, szeret-
niük is kellett az álcákat, a titkokat, a megtévesztést 
és a szerepjátszást. Képesnek kellett lenniük arra, 
hogy új személyazonosságokat memorizáljanak, 
új önéletrajzokat és bonyolult fedQsztorikat ta-
nuljanak be. A gyakorlatban pedig valamennyire 
örömüket is kellett, hogy leljék ebben.

Az alakoskodás iránti puszta szereteten kívül 
azonban más is volt, ami ebben a korszakban sok 
kémet arra indított, hogy a Szovjetuniót szolgálja. 
Kezdetben például Steinberg, Oggins, Bisztroljotov, 
Sorge és – átállásukig – Reiss és Chambers is mély 
ideológiai meggyQzQdésbQl álltak a Szovjetunió 
szolgálatába. Oggins Kommunista Párt iránti h_sé-
gének gyökereit például mélyen a malomipari vá-
rosban töltött gyerekkorában találjuk. Bisztroljotov 
anyja következetesen haladó szellem_ volt, egy 
radikális feminista aki szándékosan döntött úgy, 
hogy a házasság kötelékén kívül hozza világra 
gyermekét.

A kor gazdasági és politikai viszonyai szintén 
sokakat ösztönöztek arra, hogy együttm_ködjenek 
a Szovjetunióval. Chambers késQbb a Witness 
(Tanú) cím_ önéletírásában így írta le a kommu-
nizmus vonzerejét: „A [politikai] vízió ösztönöz. 
A [gazdasági] világválság kényszerít.” Az 1930-as 
években, azaz a nagy gazdasági válság és Hitler 
hatalomra jutásának korszakában az amerikaiak és 
az európaiak között is sokan voltak, akik mélyen 
csalódtak a kapitalizmus és a liberális demokrácia 
kudarcai miatt. Sokan úgy érezték, hogy csak két 
választási lehetQségük van: a fasizmus az egyik és 
a marxizmus a másik oldalon, és ezt a polarizált 
látásmódot csak tovább erQsítették a két oldal 

támogatói. Sok baloldali számára ekkor még – 
ellentétben a késQbbi idQkkel – nem volt semmi 
rossz abban, hogy elfogadják „Moszkva aranyát”. 
Az igazán elkötelezettek számára a nemzetközi 
proletariátus és a szovjet titkosrendQrség céljai 
egyformán vállalhatónak és teljesen „csereszaba-
tosnak” t_nhettek.

Az érzések azonban nem voltak mindig kölcsö-
nösek. A Szovjetunió a kezdetektQl fogva telepített 
külföldi kémeket – ám ugyancsak a kezdetektQl 
fogva a szovjet elit sosem bízott igazán ezekben a 
kémekben. Bárki, aki kész volt külföldre költözni 
és kapitalisták között élni, még ha azt a szovjet re-
zsim érdekében tette is, hazatérése után állandóan 
a gyanú árnyékában élt. A szovjet titkosrendQrség 
elsQ hivatalos szervezetét, a Csekát (melybQl ké-
sQbb az átszervezések és átalakítások révén végül a 
KGB kialakult) és külföldi ügynökeit a törvények 
felett állónak tekintették. Ez azonban azt is jelentet-
te, hogy az ügynököket törvénytelen eszközökkel 
is ellenQrizhetik és – ha a sors úgy hozza – likvi-
dálhatják is. Gyakran így is történt…

A szovjet kémeknek egyúttal Leninnek a nem-
zetközi kapcsolatokhoz való ambivalens hozzáál-
lásával is meg kellett küzdeniük. Ahogy Service 
leírja, a bolsevikok már közvetlenül a forradalom 
után elkezdték tervezgetni, hogy hogyan döntsék 
meg a hatalmon levQ kormányokat Európa-szerte, 
hogy ezzel gyorsítsák a világforradalmat, ami, eb-
ben biztosak voltak, elérkezik majd. Ugyanakkor 
viszont diplomáciai elismerést és kereskedelmi 
kapcsolatokat is kerestek. Bár a forradalmi len-
dület alábbhagyott, miután Sztálin kijelentette, 
hogy egyetlen országban lehetséges a szocializmus 
kiépítése, a szovjet ügynököknek mindig is érde-
kében állt, legalábbis elméletileg, a kapitalizmus 
és demokrácia esetleges megbuktatása, illetve a 
szovjet nemzeti érdekek kiterjesztése. Másképp 
fogalmazva, a szovjet kémek és diplomaták e 
nemzedékétQl egyrészt azt várták, hogy aktív for-
radalmárok legyenek, másrészt, hogy egy szuverén 
állam képviselQiként dolgozzanak, gyakran úgy, 
hogy eközben egymásnak közvetlenül ellentmon-
dó célokért küzdöttek.

A fénykor rövid ideig tartott. Az 1930-as évek 
végére a meggyQzQdéses kémek e generációja 
szinte teljesen elt_nt. Néhányuk a szovjetunióbeli 
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nagy tisztogatásnak esett áldozatul. Bisztroljotovot 
1938-ban letartóztatták és tizenhat évet töltött 
a Gulágon. Ogginst 1939-ben hurcolták kény-
szermunkatáborba. Szokatlan módon az amerikai 
kormány érdeklQdést mutatott az esete iránt – a 
legtöbb amerikai állampolgárról, akit abban az idQ-
ben tartóztattak le a Szovjetunióban, az Egyesült 
Államok kormánya nem vett tudomást – ám épp 
ez a szokatlan érdeklQdés lehetett az, ami siettette 
Oggins halálát. Amikor 1947-ben elérkezett szaba-
don bocsátásának ideje, a szovjet titkosrendQrség 
úgy döntött, hogy túlságosan veszélyes lenne sza-
badon engedni. Egy moszkvai börtönben méregin-
jekciót adtak be neki és a helyszínen meghalt.

Sokan azért hagyták ott a titkosszolgálatot, mert 
csalódtak az eszmében. Bajtársaik letartóztatása, a 
moszkvai kirakatperek és, mindenekelQtt, az 1939-es 
Hitler–Sztálin (Molotov–Ribbentrop) paktum sokakat 
meggyQzött arról, hogy rosszul döntöttek. Chambers 
csak egyike volt annak a számos szovjet ügynöknek 
az Egyesült Államokban, akik „átálltak” és felfed-
ték kapcsolataikat az USA kormányának. 1940-re a 
Szovjetunió amerikai kémhálózata szétesett, európai 
hálózatai pedig jelentQsen meggyengültek. Soha nem 
szervezQdtek meg igazán ugyanazon a szinten. A 
közkelet_ vélekedésekkel ellentétben nem a II. világ-
háborút követQ hidegháborús korszak volt a szovjet 
kémkedés csúcspontja. Bár a háború utáni külföldi 
szovjet kémszolgálatok szakmailag felkészültebbek, 
anyagilag támogatottabbak és szervezettebbek voltak, 
soha többé nem volt olyan sok informátoruk és olyan 
sok helyen, mint a háború elQtt.

Ugorjunk elQre hetven évet az idQben. Ha azt 
mondtuk, hogy Isaiah Oggins élettörténete bi-
zonyára meglepi majd azokat, akik a kémeket a 
hidegháború idQszakával azonosítják, akkor Andrej 
Bezrukov, alias Donald Howard Heathfield törté-
nete minden bizonnyal még ennél is megdöbben-
tQbb lesz számukra. Bezrukov és felesége, Jelena 
Vavilova (alias Tracey Lee Ann Foley) történetét 
ragyogóan meséli el Edward Lucas Deception 
(Megtévesztés) cím_, napjaink orosz kémeirQl 
szóló könyve. Mandzsukuóban tevékenykedQ 
elQdeihez hasonlóan Bezrukov is mély fedésben 
tevékenykedQ kém volt. „Donald Heathfield” egy 
régóta halott kanadai gyermek neve volt, akinek 
személyazonosságát eltulajdonította, és akinek út-

levelét használta. Ám, mint ahogy a legsikeresebb 
kémek esetében is, sok más, Bezrukovval kap-
csolatos dolog valódi volt. Ahogy azt honlapján 
is olvashatjuk, a férfi, aki 1992-ben költözött 
Kanadába, valóban nemzetközi közgazdaságtant 
hallgatott a torontói York Egyetemen és tény-
leg mesterfokozatot szerzett államigazgatásból a 
Harvardon. Tényleg menedzsment-tanácsadóként 
dolgozott és valóban értékesített egy „FutureMap” 
nev_ döntéstámogató programrendszert. Valóban 
volt egy fia, aki a Georgetown Egyetemen tanult, 
a felesége pedig ingatlanközvetítQként dolgozott 
Cambridge-ben.

Éppúgy, ahogy Oggins és Steinberg is az olasz 
cég jóvoltából bennfentesként figyelhette meg a 
háborús Japánt, melynek repülQgépeit forgalmaz-
ták, tanácsadócége révén Bezrukov is betekintést 
nyerhetett abba a világba, amit Lucas így nevez: „a 
kutatóintézetek (az „agytrösztök”) világa: az ame-
rikai biztonsági és hírszerzQ közösség puha alhasa, 
ahol a visszavonult tisztségviselQk – egyesek egy 
újabb munka reményében, mások a kormányzati 
munkában épp szünetet tartva – elvegyülnek a kül-
sQsök között.” Amint elfogadták Cambridge-ben 
és Washingtonban, Bezrukov szorgosan igyekezett 
eladni az általa forgalmazott szoftvercsomagot 
nemzetközi és nemzetvédelmi kapcsolatokkal ren-
delkezQ cégeknek, és közben olyan fontos szemé-
lyiségekkel próbált kapcsolatokat ápolni, mint pl. 
Leon Fuerth, Al Gore korábbi nemzetbiztonsági 
tanácsadója. Európában és Ázsiában is szakmai 
kapcsolatokat épített ki, és jóllehet eltúlozta szak-
mai sikereinek jelentQségét, annyi bizonyos, hogy 
legalább egy francia vállalat igénybe vette a szol-
gálatait.

Még ennél is többre vihette volna – számos 
céget igyekezett meggyQzni arról, hogy telepítsék 
az általa forgalmazott programokat, talán hogy 
ezzel kémprogramokat, ún. spyware-eket juttasson 
ügyfelei számítógépes rendszereibe – ám 2010 
júniusában Bezrukov/Heathfieldet és feleségét 
nyolc másik orosz kémmel együtt letartóztatták. 
A letartóztatottak közül néhányan már sok éve az 
Egyesült Államokban éltek, tökéletesen beillesz-
kedve a kertvárosi környezetbe és nagyon átlagos-
nak hangzó, sQt sokszor jelentéktelen állásokban 
dolgozva. Akkoriban sokan megmosolyogták Qket, 
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különösen akkor, amikor az egyik kémrQl, Anna 
ChapmanrQl – lánykori nevén Anja Kuscsenko – 
kiderült, hogy valójában egy szokatlanul vonzó 
vörös hajú leányzó, aki a „nemzetközi ingatlanpia-
con” dolgozik (vagy legalábbis próbálkozik).

Lucas rámutat, hogy ez szándékos volt: „A 
kémeknek annyira unalmas és jelentéktelen em-
bereknek kell t_nniük, amennyire csak lehet, hogy 
kifejlesszék azokat a képességeket, amelyekre az 
igazi munkájukhoz szükség van.” Néhányuknak 
olyan állásokra van szüksége – például a nem-
zetközi ingatlanügyek területén –, amely lehetQvé 
teszi számukra, hogy sok-sok különféle emberrel 
kerüljenek kapcsolatba anélkül, hogy gyanússá 
válnának. Mások, mint Bezrukov, sok évig dolgoz-
tak, hogy szilárdabb szakmai hírnevet szerezzenek, 
remélve, hogy végül kapcsolatba kerülhetnek igazi 
hatalommal bíró emberekkel.

Lucas éppoly nagyfokú figyelmet szentelve kö-
veti nyomon a modern orosz kémek tevékenysé-
gét, mint amilyet Meier tanúsított Oggins tény-
kedésének felfedése során. Lucas rájött, hogy az 
egyébként meglehetQsen ügyetlen Anna Chapman 
– korábban KGB-tiszként szolgáló apjával együtt 
– belekeveredett egy bonyolult ügyletbe, amely-
nek az volt a célja hogy Zimbabwéban mossanak 
tisztára pénzt, és amelyben egy Nagy-Britanniában 
regisztrált fantomcég és számos személyazonos-
ság-lopási ügy is szerepel. Bezrukov/Heathfield, 
ahogy megjegyeztük, egész jó „üzleti tanácsadóvá” 
vált. A csoport egy másik tagja, Mihail Szemenko 
– aki kínai mandarin nyelven épp olyan jól beszélt, 
mint spanyolul, angolul és oroszul – a tudományos 
munkának szentelte magát, annak reményében, 
hogy így álláshoz juthat az egyik kutatóintézetben.

A modern orosz kémek némelyike mutat bizo-
nyos közös jellemvonásokat 1930-as évekbeli elQ-
deikkel. A kémkedés még mindig „egy bizonyos 
típusú személyiséggel rendelkezQ embert” vonz, 
aki kész arra, hogy „félretegye azokat a társadalmi 
és erkölcsi szabályokat, amelyek meggátolják, 
hogy megtévesszük, becsapjuk és manipuláljuk 
embertársainkat”. Ám úgy t_nik, egyiküket sem 
az a fajta ideológiai meggyQzQdés motiválta, ami 
egy Isaiah Ogginshoz hasonló embert Párizsba 
és Berlinbe küldött, vagy ami Ignace Reisst arra 
indította, hogy egy aggodalmas hangvétel_ le-

velet írjon Sztálinnak, amelyben azzal vádolja a 
Politbürót, hogy elárulta az orosz munkásokat.

Ehelyett a lehetQségekhez és az anyagi javakhoz 
vonzódtak, amelyek Nyugaton elérhetQek voltak 
számukra. Moszkvába küldött üzeneteik nem a 
forradalom eszméi körül forognak, hanem azzal 
foglalkoznak, hogy szerintük milyen házat kellene 
megvenniük vagy milyen magániskolába kellene 
jártatniuk a gyerekeiket – természetesen csak azért, 
hogy fenntartsák a fedésüket. Az élet egy New 
Jersey-i elQvárosban egyértelm_en elQnyösebb, 
mint Tomszkban (az egyik pár eredeti lakhelyén). 
Anna Chapman állítólag „napokig zokogott”, ami-
kor megtudta, hogy visszavonták a brit útlevelét 
– amelyre egyébként egy rövid élet_ házasság 
révén tett szert – és hogy soha többé nem térhet 
vissza az Egyesült Államokba vagy az Egyesült 
Királyságba. Bezrukov pedig olyannyira meg-
kedvelhette álcaként használt üzleti tanácsadói 
munkáját, hogy kiutasítása és Oroszországba való 
visszatérése után Moszkvában is ugyanilyen tevé-
kenységbQl próbált megélni.

IdQközben megváltozott az orosz állam hozzáál-
lása is a külföldi ügynökeihez, a nyilvánosság elQtt 
legalábbis a kémek már nem voltak gyanús figurák 
többé. Oroszország elnöke, Vlagyimir Putyin maga 
is egykori kém, a kémkedés pedig olyan része az 
életútjának, amelyet büszkén vállal. Oroszországba 
való visszatérésükkor a kiutasított kémeket az orosz 
média olyan hQsökként ünnepelte, akiknek aljas áru-
lók és az FBI mesterkedése miatt kellett elhagyniuk 
Amerikát. Anna ChapmanbQl valóságos nemzeti 
hQs lett, akinek már saját rovata, sQt saját tv-show-
ja is van, és tagja egy, az orosz elnökhöz közel álló 
ifjúsági csoportnak is. Furcsa módon a társadalmi 
mobilitás és a siker jelképeként ünnepelték, holott 
ez a siker természetesen nem Moszkvához, hanem 
New Yorkhoz és Londonhoz köthetQ. Ám épp ez az 
a fajta siker, amit sok orosz szeretne. Szovjet elQde-
ikkel ellentétben a mai orosz elit nyíltan vágyakozik 
a Nyugat anyagi javaira és Qszintén csodálja azokat, 
akik meg tudják szerezni azokat.

Az érzés nem kölcsönös, és ez az amiért 
Oroszország mindig is valamilyen elQnyt szeretne 
megszerezni a Nyugattal szemben a kémek telepí-
tése terén. Okos és jól képzett oroszok versenge-
nek majd keményen azért, hogy tartósan külföldön 
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élQ (és komoly összegekkel támogatott) lakosok 
lehessenek. Amikor pedig megérkeznek új lakhe-
lyükre, valamelyik amerikai nagyváros kertvárosi 
lakóparkjainak egyikébe, meglepQen könny_nek 
találják majd a beilleszkedést. Manapság ugyanis 
nincs semmi rendkívüli abban, ha valaki orosz 
akcentussal beszél vagy orosz hangzású neve van 
például New Jerseyben. (A legutóbbi kémbotrány 
során letartóztatottak közül néhányan, beleértve 
Chapmant is, soha nem is foglalkoztak azzal, hogy 
megváltoztassák a nevüket.) Ennek ellenkezQjét 
azonban sokkal nehezebb lenne elképzelni: vajon 
hány amerikai egyezne bele abba, hogy húsz évet 
töltsön Tomszk egyik elQvárosában, mély fedés-
ben élve (vagy akárcsak nem is olyan mély fedés-
ben), és hányan tudnák meggyQzQen elhitetni ma-
gukról ilyen hosszú idQn keresztül, hogy oroszok? 
A nyugati hírszerzQ ügynökségek történetében 
alig van példa ilyesmire. Lucas könyvében egy fe-
jezetet szentel egy híresen katasztrofális véget ért 
brit–amerikai próbálkozásnak, melynek célja az 
volt, hogy antikommunista ügynököket dobjanak 
le ejtQernyQvel a balti tagköztársaságokba a II. vi-
lágháború után. A tervet maga Kim Philby hozta 
a szovjet elhárítás tudomására, így esély sem volt 
arra, hogy sikerüljön. A „partizánok”, akik a litván 
és észt falvak mellett ledobott ügynököket várták, 
valójában a KGB alkalmazottai voltak…

A legutóbbi kémbotrányt körülvevQ derültség 
közepette valahogy elsikkadt az a kérdés, hogy 
tulajdonképp mit is csinált az orosz kémek új 
generációja az Egyesült Államokban és mennyire 
volt komoly a fenyegetés, amit jelentettek. Sokan 
voltak, akik jót mulattak a csoport néhány tagjá-
nak látszólagos hozzá nem értésén. Lucas hatá-
rozottan szembeszáll ezzel a „furcsán önelégült” 
hozzáállással és azzal érvel, hogy Oroszország 
„hírszerzQ ügynökségeit egy kiterjedt és rossz 
szándékú kezdeményezés részeként használja, 
melynek célja a társadalmunkba való beépülés és 
a döntéshozatal befolyásolása.” Bár sokan nem 
értenek egyet ezzel az elemzéssel – hisz végül is 
az orosz ügynökök egyike sem (legalábbis azok 
közül, akikrQl tudunk) jutott közel soha bárkihez, 
aki valóban fontos lett volna –, ha az orosz, 
szovjet és KGB történelem szélesebb távlatába 
helyezzük, a nézete máris jelentQsebbé válik.

A mai orosz külpolitikának – ahogy annak idején 
a szovjet külpolitikának is – gyakran egymásnak 
kölcsönösen ellentmondó céljai vannak. Másrészt 
az orosz vezetQ réteg, melyet a KGB egykori tagjai 
uralnak, Qszintén arra törekszik, hogy stabil és nyílt 
kapcsolatai legyenek a Nyugattal. Orosz üzletem-
berek hada szeretne Amerikával kereskedni, oda 
utazni és ott élni, és nem akarják üzleti érdekeiket 
veszélyeztetni. Ám ugyanekkor ugyanez az orosz 
vezetQ réteg nagyon is szeretné befolyásolni a 
nyugati intézményeket – bankokat, agytrösztöket, 
a médiát, a kormányzati bürokráciát – hogy ké-
nyelmesebbé tegyék a maguk számára a Nyugatot.

Másként fogalmazva, az orosz elit tagjai már 
nem reménykednek abban, hogy nemzetközi 
kommunista forradalmat robbanthatnak ki, mint 
ahogy azt az 1930-as években szerették volna. 
Ám nagyon is bíznak abban, hogy megváltoz-
tathatják a nyugati normákat és viselkedést, 
amire úgy tekintenek, hogy az az útjukban áll: 
azt akarják, hogy az amerikaiak és európaiak 
kevésbé tartsák fontosnak az emberi jogokat, 
legyenek elnézQbbek a korrupcióval szemben 
és talán befogadóbbak az orosz befektetések és 
az orosz oligarchák iránt. Ezt bizonyos mértékig 
nyilvánosan is megtehetik. A pénzük megszerzi 
nekik visszavonult nyugati tisztségviselQk támo-
gatását, beleértve egy korábbi német kancellárét 
is, valamint hozzáférést a PR cégekhez, hirdetési 
ügynökségekhez és jogászokhoz.

Ám lehetnek olyan idQk, amikor ezen célok 
elérése érdekében bizonyos törvényen kívüli 
eszközökhöz kell folyamodniuk. Még ha Anna 
Chapman, „Donald Heathfield” és a többiek soha 
nem tudtak igazán bejutni az amerikai elit soraiba, 
olyan helyzetben voltak, amely lehetQvé tette, hogy 
illegális pénzeket kezeljenek, információt továbbít-
sanak és olyan dolgokat tegyenek és mondjanak, 
amit az orosz kormány inkább nem tesz és mond 
nyíltan. Tekintélyes mennyiség_ idQt és pénzt for-
dítottak a képzésükre, a megélhetési költségeikre és 
az utazásaikra: nagyon sokat törQdtek azzal, hogy 
megteremtsék és fenntartsák a fedQsztorijaikat – és 
ez már önmagában is bizonyítja, hogy valaki úgy 
gondolta, hogy fontosak…

(The New York Review of Books)


