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Ha az ilyen lépések egy szélesebb közele-
déshez vezetnek, Kábúsz szultán nyitása Irán 
felé rendkívül elQrelátó lépésnek bizonyulhat. 
Ugyanakkor nem világos, hogy mennyi köz-
vetlen haszna származik Ománnak egy nuk-
leáris megegyezésbQl. A jelenlegi Irán elleni 
szankciók mellett Omán profitál az Egyesült 
Arab Emirátusokból származó csempészáruk 
élénk kereskedelmébQl, amelyeket az ománi 
Muszandam-félszigeten rakodnak kompokra, 
hogy a Hormuzi-szoroson át iráni kikötQkbe 
szállítsák Qket. Ha a szankciókat felfüggesz-
tik, ez a kereskedelem szinte egy csapásra 
megsz_nik, de legalábbis drasztikus mértékben 
visszaesik. Ha pedig több iráni olaj kerül a vi-
lágpiacra, az az olajárak csökkenéséhez vezet, 
ami viszont további nyomást gyakorol az ománi 
költségvetésre.

Ám ha nem lesz nukleáris megállapodás, 
akkor nem valószín_, hogy az Irán és Omán 
közötti gázvezetéket – ami, tekintettel arra, 
hogy az ománi tartalékok belátható idQn belül 
kimerülnek, potenciális mentQövként szolgálhat 
– valaha is megépítik. Ennek ellenére a szultán 
máris gy_jti a tQkét egy másik nagyszabású 
beruházáshoz. Hatvanmilliárd dollárból egy fi-
nomítóból, konténerkikötQbQl, szárazdokkból 
és petrolkémiai tranzitcsomópontból álló komp-
lexumot kívánnak építeni Duqmnál, a kietlen 
partvidék egy hatalmas traktusán háromszáz 
mérföldre délre Maszkattól. A létesítmény egy 
tervezett vasúthálózat révén – és egy napon 
talán majd csQvezetéken keresztül is – csatla-
kozna az Emirátusokhoz, Katarhoz, Kuvaithoz, 
Bahreinhez és Szaúd-Arábiához, ami végül 
biztosíthatja az Öböl-államoknak a közvetlen 
hozzáférést az Indiai-óceánhoz, és lehetQséget 
jelenthet arra, hogy teljesen megkerüljék a 
Perzsa-öblöt.

Omán jövQje még alig körvonalazódik. 
Várhatóan erQsödni fognak a – gazdasági, de-
mográfiai és politikai – kihívások, amelyekkel 
az ország szembenéz, de a 2011 óta eltelt idQben 
Kábúsz szultán átvészelte hosszú uralkodásának 
legnagyobb válságát, és ebben a pillanatban úgy 
néz ki, hogy a trónja legalább olyan szilárd, 
mint bármelyik másik uralkodóé a régióban.

(The New York Review of Books)

Maeve Flanagan

Kémek és úriemberek

Ben Macintyre: A Spy Among Friends: Kim 
Philby and the Great Betrayal (Crown, 2014, 
384 oldal) cím_ könyvének bemutatása

Harold Adrian Russell Philby-nek édesap-
ja adta a Kim becenevet Rudyard Kipling 
azonos cím_ közkedvelt regényének cím-
szereplQje után. A névválasztás akaratlanul 
is találónak bizonyult, hisz Kim Philby-
nek, a jövQbeni kettQs ügynöknek szintén 
„két különbözQ személyisége” volt.

Kim Philby igazi birodalmi gyerek volt. 
Apja, Hillary St. John Bridger Philby gyar-
mati tisztviselQként szolgált Indiában. Kim, 
akit egy helyi dada nevelt, Indiában töl-
tötte kora gyermekkorát. Angliába vissza-
térve Westminsterben járt iskolába, majd a 
Cambridge-i Egyetem hallgatója lett. Philby 
apjának egyik indiai kollégája az a Valentine 
Vivian volt, aki késQbb az MI6 igazgatóhe-
lyettese lett, és jótállt a fiatal Philby-ért az 
MI6 kötelékében való szolgálathoz szüksé-
ges ellenQrzési folyamat során.

Számtalan könyvet írtak már a cambridge-i 
kémek témájáról; az öt férfi életét egyénileg 
és együttesen is többször górcsQ alá vették. A 
Burgess, Maclean, Blunt, Philby és – az elQzQ-
eknél sokkal kisebb mértékben – a Cairncross 
név az árulás és a csalás szinonimájává vált. 
Ben Macintyre sokat ad hozzá ahhoz, amit 
már tudtunk A Spy Among Friends: Kim 
Philby and the Great Betrayal (Egy kém bará-
tok közt: Kim Philby és a nagy árulás) cím_, 
Kim Philby életét vizsgáló új könyvével. A 
könyv rendkívüli olvasmányosságának egyik 
legfontosabb titka abban rejlik, hogy nem élet-
rajzról van szó. Macintyre a Philby-történet 
egy új perspektíváját tárja elénk: a sznobizmus 
és egy adott társadalmi osztályhoz való tarto-
zás egyfajta páncélt hozott létre Philby körül, 
ami lehetQvé tette, hogy évtizedeken át rejtve 
maradjon és – pusztító hatékonysággal – szov-
jet kettQs ügynökként tevékenykedhessen.
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A barátság – az állami iskolákban és 
egyetemeken kovácsolt, az exkluzív klu-
bokban és a krikett szeretete által fenn-
tartott férfibarátságok – kulcsfontosságú 
elem. Nicholas Elliot és Kim Philby, a két 
ígéretes MI6-ügynök barátsága az a priz-
ma, amelyen keresztül Macintyre elmeséli 
a történetet. Adjunk hozzá egy amerikai an-
golbarátot a keverékhez, és a késQbbiekben 
a kettQs ügynök Philby még több értékes 
információt adhat majd át Moszkvának...

Philby cambridge-i egyetemista volt az 
1930-as években, amikor a fasizmus moz-
gósította erQit Európában. Sok cambridge-i 
végzQs gondolta úgy, hogy a kommunizmus 
a leghatékonyabb módja a fasizmussal va-
ló szembeszállásnak. Köztük volt Donald 
Maclean és Guy Burgess is. Azonban ekko-
riban Philby legkomolyabb baloldali szerep-
vállalása még csak arra korlátozódott, hogy 
belépett a Cambridge-i Egyetem Szocialista 
Klubjába. 1933-ban Berlinbe utazott, ahol 
a saját szemével láthatta a nácizmus brutá-
lis zsidóellenességét. MeggyQzQdéses kom-
munistaként tért vissza Angliába. MielQtt 
elhagyta volna Cambridge-et, felkereste 
Maurice Dobbot, a marxista közgazdászt, és 
tanácsot kért tQle, hogy hogyan „szentelhet-
né életét a kommunista ügynek”.

A Dobb-bal való találkozás volt a kezdQ 
lépés azon az úton, ami végül az elsQ szov-
jet tartótisztjéhez, az Otto fedQnev_ Arnold 
Deutsch-hoz vezette Philby-t. Dobb kapcso-
latai elQbb Louis Gibartival, a Komintern pá-
rizsi ügynökével hozták össze. Gibarti meg-
adta neki az osztrák illegális kommunista 
mozgalom néhány aktivistájának címét, és 
Philby Bécsbe utazott, ahol felkereste Israel 
és Gizella Kohlman, illetve lányuk, Alice 
(becenevén Litzi) otthonát. Litzi és Philby 
egymásba szerettek és összeházasodtak. A 
lány az illegális kommunista mozgalom ak-
tív tagja volt, és kapcsolatot tartott a szov-
jet hírszerzéssel is. Amikor Litzi biztonsága 
érdekében a pár Londonba költözött, a lány 
egy közvetítQn keresztül kapcsolatot terem-
tett Philby és Deutsch között, és biztosította a 
férjét, hogy Deutsch meg fogja változtatni az 

életét. Nos, igaza volt. Philby el volt ragadtat-
va. „Bíztam benne, már a kezdetektQl fogva 
– írta késQbb a Deutsch-csal való elsQ találko-
zásról. – Ez egy csodálatos beszélgetés volt.”

Deutsch volt a szovjet hírszerzés fQ to-
borzója Nagy-Britanniában, és végül Q lett a 
megteremtQje annak a kémszervezetnek, ami 
késQbb a Cambridge-i Ötök néven vált is-
mertté. Azt javasolta, hogy Philby válassza az 
újságírást fedQfoglalkozásként. Megtanította 
neki a kémmesterség alapjait, és azt tanácsol-
ta neki, hogy a látszat kedvéért tegyen úgy, 
mintha jobboldali politikai nézeteket vallana. 
Deutsch megkérte Philby-t, hogy készítsen 
egy listát azokról az oxfordi és cambridge-i 
ismerQseirQl, akiket be lehetne szervezni. 
Philby megadta neki Burgess és Maclean ne-
vét, Burgess pedig késQbb Bluntét.

Macintyre darabról-darabra rakja ki a le-
ny_gözQ Philby/Cambridge kirakós játékot. 
A kémhálózat eredetét egyrészt a fasizmus 
európai erQsödésével magyarázza, illetve az-
zal az egyébként dicséretes vággyal, amit az 
ellene küzdeni akaró idealista cambridge-i 
egyetemisták éreztek; másrészt az elQbbi két 
elem és egy hosszú távú szovjet hírszerezési 
cél végzetes kombinációjával. Deutsch kül-
detése az volt, hogy (saját tudományos mun-
kájának fedQmunkaként való használatával) 
„toborozzon olyan radikális diákokat a leg-
jobb egyetemeken, akik késQbb hatalommal 
és befolyással járó pozíciókba emelkedhet-
nek”. Deutsch olyan kémjelöltekre vadászott, 
akik ideológiai meggyQzQdésbQl kémkednek 
és hosszú távon, mély fedésben élve láthatat-
lanul beleolvadhatnak a brit vezetQ rétegbe. 
A szovjet hírszerzés hosszú távon gondolko-
dott, elvetve a vetQmagot, amit akár örökké 
szunnyadni hagyhat vagy amelynek termését 
sok évvel késQbb arathatja le. Ez egy egy-
szer_, zseniális és tartós stratégia volt, olyan 
stratégia, amit csak egy, a permanens világ-
forradalom iránt elkötelezett állam kezdemé-
nyezhetett – és amely késQbb megdöbbentQ-
en sikeresnek bizonyult.

A spanyol polgárháború idején Moszkva 
Spanyolországba küldte a szabadúszó újság-
író álcája mögé rejtQzQ Philby-t. Cikkeket írt 
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a The Times-nak és meggyQzte a lapot, hogy 
nevezzék ki különleges spanyolországi tudó-
sítóvá. Mindeközben szorgalmasan gy_jtötte 
az információkat a szovjeteknek, egyebek 
között a katonai egységek „erQsségérQl és 
elhelyezkedésérQl, az ágyúk kaliberérQl és 
a tankok teljesítményérQl”. Amikorra 1939-
ben visszatért Londonba, Deutsch elt_nt: 
sokakkal együtt Q is áldozatául esett a sztálini 
tisztogatásoknak. Amikor Philby kapcsolatba 
lépett az új szovjet tartótisztjével, kiderült, 
hogy a hangsúly idQközben megváltozott: 
Moszkva most már azt akarta, hogy ügy-
nökei a brit titkosszolgálat kötelékén belül 
dolgozzanak. A kinyújtott csápok hamarosan 
rátaláltak arra, amit kerestek. Kim Philby 
csatlakozott MI6-hez, és 1940-ben találkozott 
késQbbi barátjával, Nicholas Elliott-tal.

Az MI6 látszólag két nagyon hasonló és 
megbízható újoncot kapott: fiatal, ambició-
zus férfiakat a megfelelQ háttérrel és aján-
lásokkal, akiknek szándékunkban állt, hogy 
gyorsan emelkedjenek a szervezet ranglétrá-
ján. Nicholas Elliott egy másik cambridge-i 
diplomás volt, a híres magániskola, az Eton 
College egyik igazgatójának fia. Az Q eseté-
ben a belépéshez szükséges átvilágítási eljá-
rásokat lebonyolító személyek megengedhet-
ték maguknak azt a luxust, hogy könnyedek 
legyenek: egy pohár pezsgQ Ascotban, egy 
jó szó a megfelelQ fülbe és Nicholas Elliott 
máris a szervezet tagja volt. Ahogy korábban 
már említettük, Philby-ért Valentine Vivian, 
az MI6 igazgatóhelyettese kezeskedett, aki 
elfogadta az idQsebb Philby biztosítékait 
arra, hogy fia kommunizmusa csupán va-
lamiféle ifjonti ostobaság volt. A szovjet 
stratégia hatékonysága igazoltnak t_nhetett. 
Elliott el volt ragadtatva Philby-tQl, ettQl a 
„Cambridge-ben végzett bon viveurtQl, a 
sármos, boldog házasságban élQ, konzervatív 
klubtagtól; a harcedzett haditudósítótól, aki 
most fontos szerepet játszik a kémkedés iz-
galmas világában. Elliott nem tudott a másik 
Philby-rQl, a veterán kommunista kémrQl”.

Az Elliott és Philby közötti kapcsolat 
olyan mély volt, hogy Elliott nem akarta el-
hinni, hogy barátja valójában kettQs ügynök. 

Philby leleplezését nyolc évvel késleltette 
az, hogy Nicholas Elliott hitt a barátjában. 
„P szervezte meg Philby visszatérését az 
MI6-be, miután Philby négy évet töltött a 
szervezettQl távol; Q szerezte neki az újságírói 
munkát az Observernél Bejrútban, és Q gon-
doskodott arról, hogy újra munkába állhasson 
a biztonsági szolgálatoknál.”

Még a szovjeteket is elképesztette 
az a minQségi hírszerzési munka, amit a 
Cambridge-i Ötök nyújtottak. A felsQ szint_ 
hírszerzést Guy Burgess végezte az MI6-tQl, 
Donald Maclean a külügyminisztériumtól, 
Anthony Blunt az MI5-tól, John Cairncross 
a Bletchley Parkból1 és Philby az MI6 V. 
részlegétQl. „Az MI6-et bevehetetlen erQd-
nek tartották, de Philby gyakorlatilag besé-
tált a szervezetbe. SzélsQbaloldali volt az 
egyetemen, de az állítólag szigorú biztonsági 
ellenQrzésnek ezt nem sikerült kideríteni.” 
Philby-t próbára kellett tenni. A Macintyre 
könyvében található ritka humoros epizódok 
egyike felidézi ezt a próbát. A szovjetek meg-
sértQdtek, amikor megtudták, hogy a britek 
nem veszik a fáradságot, hogy kémkedjenek 
utánuk, hanem minden erQfeszítésüket a ná-
cikra összpontosítják.

A sznobizmus és az osztályalapú elQítéle-
tek nem magyarázzák kizárólagosan Philby 
kettQs ügynökként elért sikereit. Kim Philby 
rendkívül tehetséges, nagyon intelligens és 
kedves ember volt, mellesleg tökéletes hazu-
dozó. SQt, az idegeinek is acélból kellett lenni 
ahhoz, hogy ilyen ügyesen tudjon b_vészked-
ni a két életével, fQleg ha azt is figyelembe 
vesszük, hogy milyen súlyos alkoholproblé-
mákkal küzdött...

A háború alatt „becslések szerint 10 000 
politikai, gazdasági és katonai dokumentu-
mot küldtek Moszkvába az NKVD londoni 
irodájából”. A cambridge-i kémek h_ségesek 
és termékenyek voltak. Miután csökkent a 
náci veszély és a kommunizmus nagyobb 
hangsúlyt kapott az MI6 figyelmébQl, Philby 

1 Az angliai Buckinghamshire-ben lévQ Bletchley 
városában található épületegyüttes, a II. világhá-
ború alatt itt m_ködött a kódolt német rádióüze-
netek megfejtésével foglalkozó hírszerzQ egység.
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javasolta, hogy hozzanak létre egy új részle-
get az MI6-en belül. Ez lett a IX. részleg, ami 
azt a feladatot kapta, hogy felvegye a harcot 
a kommunista kémek ellen. Egy belsQ puccs 
során Philby kiütötte a nyeregbQl az eredeti-
leg részlegvezetQnek szánt Felix Cowgillt, és 
végül Q maga vette át az újonnan megalakult 
kémelhárító részleg irányítását. Így tehát im-
már a szovjet kém volt felelQs a szovjetelle-
nes brit operatív m_veletekért. Egy kortárs 
késQbb azt írta: „A kémkedés történetében 
kevés ehhez fogható mesteri húzás akad, ha 
akad egyáltalán.”

Philby fedését azonban bármelyik pilla-
natban lerombolhatta volna, ha egy szovjet 
ügynök úgy dönt, hogy átáll. Két disszidens, 
Konsztantyin Dmitrijevics Volkov és Anatolij 
Golicin mély, de nagyon különbözQ hatással 
volt Philby-re. Philby a karrierje csúcsán 
volt, amikor Volkov 1945 augusztusában fel-
bukkant. Volkov hivatalosan tisztviselQként 
szolgált az isztambuli szovjet konzulátuson, 
valójában viszont Q volt a szovjet hírszerzés 
helyettes vezetQje Törökországban. A hírszer-
zQi kiderítették, hogy „egy [szovjet] ügynök 
tölti be a brit kémelhárítás egyik részlege ve-
zetQjének pozícióját Londonban”. Nemcsak 
Philby-t, hanem a külügyminisztériumnál 
dolgozó Burgess-t és a Washingtonban te-
vékenykedQ Macleant is a leleplezés veszé-
lye fenyegette. Philby-nek nem volt más 
választása: mindent meg kellett tennie azért, 
hogy Volkov soha ne jusson el Isztambulból 
a londoni MI6-hez. Azonnal felvette a kap-
csolatot a tartótisztjével, Q maga pedig – 
látszólag azért, hogy megszervezze Volkov 
kimenekítését – Isztambulba utazott. Nem 
sietett: huszonkét napig tartott, míg Angliából 
Törökországba ért. Addigra Volkov és felesé-
ge már egy Moszkvába tartó repülQgép fe-
délzetén volt. Volkov élete a Lubjanka egyik 
cellájában ért véget...

Amikor 1961-ben Anatolij Golicin Qrnagy 
felfedte magát a CIA finnországi képvise-
lQje elQtt, és elmondta neki, hogy szeretne 
Nyugatra szökni, Philby már meglehetQsen 
rossz passzban volt. Többet ivott, mint vala-
ha, búskomorságba esett apja halála után, és 

megdöbbentette a negyvenkét éves börtön-
büntetés híre, amellyel George Blake-et, egy 
másik szovjet kémet sújtották. Ha Blake-kel 
ilyen keményen bántak, akkor rá is hasonló, 
sQt még rosszabb sors várhat, hiszen sok-
kal hosszabb ideig kémkedett, mint Blake. 
Flora Solomon – Philby második felesége, 
Aileen barátnQje – is beszámolt egy harminc 
évvel azelQtti esetrQl az MI5-nek, amikor 
Philby kísérletet tett arra, hogy megnyerje 
Qt a kommunista ügy szolgálatának. És bár 
Golicin nem nevezte meg Philby-t, az MI5 a 
sarkában volt, elszánva arra, hogy másodszor 
nem csúszik ki a markukból. Arthur Martin, 
az MI5 munkatársa volt az az ember, aki-
nek eredetileg Bejrútba kellett volna mennie, 
hogy szembenézzen Philby-vel, de az MI6 
végül felülbírálta a testvérhivatal döntését, és 
Nicholas Elliottot küldték helyette.

Macintyre bemutatja, hogyan furakodott 
be a sznobizmus a biztonsági szolgálatok 
köreibe és fenyegetett már-már azzal, hogy 
megtorpedózza az angol-amerikai hírszerzési 
kapcsolatokat. Az Egyesült Államok az MI6-
tQl tanulta a hírszerzés m_vészetét. James 
Jesus Angleton egyike volt azoknak a fiatal 
amerikaiaknak, akiket 1942-ben Londonba 
küldtek, hogy az MI6-nél képezzék ki Qket. 
Kim Philby volt az egyik oktatója, és a két 
férfi barátságot kötött. Angleton angolbarát 
volt, és egy angol iskolában tanult. Mire 
1949-ben Philby-t kinevezték az MI6 wa-
shingtoni vezetQjévé, Angleton is magasra 
jutott a CIA ranglétráján. Felelevenítették a 
londoni években kötött barátságot, és rend-
szeresen ebédeltek a washingtoni Harvey’s 
Osztrigabárban. Az egyik hírszerzQ tiszt ké-
sQbb ezt írta: „azok alatt a hosszú, borgQzös 
ebédek és vacsorák alatt Philby minden bi-
zonnyal mindent kiszedett belQle”.

Amikor 1945-ben a Venona nev_ ame-
rikai kódtörQ m_velet bizonyítékot talált a 
Homérosz (Homer) fedQnev_ szovjet ügy-
nök létezésére, aki titkokat szivárogtat ki 
a washingtoni brit nagykövetségrQl, Philby 
– megelQzve az MI5-ot és az FBI-t – tudta, 
hogy Homérosz nem más, mint cambridge-i 
barátja, Donald Maclean. Figyelmeztetnie 
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kellett Qt, de nem volt biztonságos, hogy Q 
maga tegye ezt meg. Ezért Burgess-t kérte 
meg, hogy Anthony Blunt közvetítésével bi-
zalmasan értesítse Macleant. Philby-t ezután 
visszahívták Londonba, hogy megvitassák 
vele Burgess és Maclean elt_nését.

Bill Harvey, a CIA kémelhárításának mun-
katársa úgy gondolta, hogy Philby szovjet 
kém, de Angleton azt mondta, hogy ez nem 
lehet igaz. Nicholas Elliotthoz hasonlóan Q 
is hitt a barátjában. Ez a hit azonban nem 
tükrözQdött annak a levélnek a tompa hang-
vételében, amit Walter Bedell Smith, a CIA 
fQnöke küldött az MI6 igazgatójának. A levél 
mögöttes üzenete világos volt: „rúgják ki 
Philby-t vagy megszakítjuk a titkosszolgálati 
kapcsolatokat”. A CIA-t éppen annyira meg-
osztotta a Philby-ügy, mint az MI5-ot és az 
MI6-et. Vonakodva bár, de az MI6 vezetQje 
hagyta, hogy Philby elmenjen, és megkezdje 
a maga vándorlását a „pusztában”.2

Philby volt az egyetlen haszonélvezQje az 
MI5 és az MI6 közötti osztályalapú ellen-
tétnek. „A társadalmi rétegzQdés színátme-
neteiben, ami annyira sokat jelentett Nagy-
Britanniában, az MI5 egy kicsit távol volt a 
t_ztQl, kissé közönségesnek számított, míg az 
MI6 volt az úri, az elitista szervezet.” Ennek a 
sznobizmusnak a gyakorlati megnyilvánulása 
azt jelentette, hogy az MI6-nek magasabb 
helyeken voltak barátai. Ezek a barátok jobb 

2 Philby 1951 júliusában kilépett az MI6 köteléké-
bQl és 1955 végéig leginkább újságíróként próbált 
megélni.

helyzetben voltak, és feltett szándékuk volt, 
hogy megvédik az emberüket.

Nicholas Elliott hozzálátott, hogy elosz-
lassa a Philby nevére árnyékot vetQ felhQt. 
Az MI5 semmit se tudott bizonyítani, az MI6 
pedig ragaszkodott ahhoz, hogy vagy szol-
gáltassanak bizonyítékot Philby ellen, vagy 
mentsék fel a vádak alól. Azt akarták, hogy 
az ügyet újra megvizsgálják. Ebben meg is 
állapodtak, de – az MI5 bosszúságára – a 
Harold Macmillan külügyminiszter által lét-
rehozott vizsgálóbizottság úgy döntött, hogy 
a kihallgatás eme része ne az MI5, hanem az 
MI6 felelQssége legyen. A interjú eredménye 
az lett, hogy Philby-t „egy baráti kézfogással 
és egy felmentQ ítélettel” küldték haza. 1955. 
november 7-én Harold Macmillan nyilat-
kozatot tett a brit parlament alsóháza elQtt, 
amelyben tisztázta Philby-t. Hét hónappal 
késQbb Kim Philby Bejrútból tudósított a The 
Observernek és a The Economistnak, és újra 
az MI6-nak dolgozott.

Az A Spy Among Friends izgalmas bepil-
lantást nyújt a kémkedés sötét világába, bár 
néha talán kissé dagályos, amikor arról van 
szó, hogy milyen csodálatos ember is volt 
Nicholas Elliot. A könyv azonban nem a vég-
leges történet, hiszen – ahogy Richard Norton 
Taylor is megjegyezte a The Guardianben 
– „az MI6 és a Foreign Office Philby-vel 
és a cambridge-i kémhálózat többi tagjával 
kapcsolatos aktáit továbbra is zárt archívu-
mokban Qrzik”.

(Dublin Review of Books)
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