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„Tu dom, hogy tu dod, hogy tu dom…”
– a hi deg há bo rú hír szer ző sztár jai –

Meszerics Tamás

1 Pél dá ul Richelson (1995) és Gaddis (1989: 191–212) ta nul má nya nyo mán bon ta ko zott ki az egyik leg
ér de ke sebb vi ta.

2 Az anek do ta rész le tes cá fo la tá ra lásd Hinsley (1993: 47–48). (Va ló ban, a meg fej tett üze ne tek ből már 
no vem ber 11-én vi lá gos volt, hogy a Luftwaffe a kö vet ke ző hold töl te ide jén in dít ja „Hold fény szo ná ta” kód-
ne vű bom ba tá ma dá sát, de csak a tá ma dás nap ján dél után tud ták azo no sí ta ni a cél pon tot: Coventryt.)
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A hi deg há bo rú tör té ne té nek egyik, újab ban so ka kat fog lal koz ta tó mel lék szá la a dip lo-
má cia és a had ve ze tés kö zöt ti „szür ke zó na”, a hír szer zés és el há rí tás nagy ha tal mi 
„tit kos há bo rú ja”. A hír szer zés 90 szá za lék ban nem túl hő si es, író asz ta li mun ka, s a 007-
es ügy nök tör té ne te i vel el len tét ben csak rit kán akad nak ben ne re gé nyes epi zó dok. A 
las san csor do gá ló le vél tá ri for rá sok el le né re ma már van né mi ké pünk ar ról, hogy mi 
is volt a tény le ges je len tő sé ge a ké mek, áru lók és cso da ma si nák ál tal meg szer zett, majd 
elem zők szá zai ál tal fel dol go zott tit kos in for má ci ók nak. A vég ső egyen leg meg vo ná sa 
per sze még vá rat ma gá ra, s az ilyen kí sér le tek rend re nagy vi tá kat gerjesztenek.1 
En nek nem csu pán az az oka, hogy a hír szer ző szer ve ze tek fél té ke nyen őr zik ré ges-rég 
el avult tit ka i kat, ha nem hogy az össz kép fel fes té sé hez ko ránt sem elég meg ál la pí ta ni: 
ki mit tu dott a má sik ról. A tit kos esz kö zök kel szer zett in for má ció fel hasz ná lá sa ugya
nis min den kor mély el lent mon dást rejt ma gá ban. Mert bár a má sik fél tit ka i nak is me-
re te ta gad ha tat lan előny, ám leg alább ek ko ra – ha nem na gyobb – az, ha az el len fél 
még csak nem is sej ti, hogy tit ka it ki für kész ték. E két meg fon to lás pe dig mind un ta lan 
konf lik tus ba ke rül het egy más sal, ha az in for má ci ón ala pu ló leg éssze rűbb cse lek vés 
az zal a ve széllyel jár, hogy fel fe di az in for má ció for rást.

Az eh hez ha son ló di lem mák egyik köz ke le tű il luszt rá ci ó ja Churchill és a coventry 
bom bá zás ese te a má so dik vi lág há bo rú ból. A köz is mert tör té net sze rint az an go lok, 
mi vel meg fej tet ték a Luftwaffe „Enig ma” rejt je le ző gé pé nek kód ja it, na pok kal a tá ma-
dás előtt már tud ták, hogy a né met lé gi erő 1940. no vem ber 14-én bom báz ni fog ja 
Coventry vá ros át. Churchill azon ban úgy dön tött, hogy a vá ros ki ürí té se vagy egy je len-
tő sebb lég vé del mi erő össze vo ná sa nyil ván va ló vá ten né a né me tek szá má ra, hogy rejt-
jel rend sze rük töb bé nem biz ton sá gos. Így kü lön le ges óv in téz ke dés nem tör tént, a vá ros-
köz pont meg sem mi sült, s több száz em ber esett ál do za tul a né met bom ba tá ma dás nak… 
Ez a tör té net persze nem igaz, de – mint a jó anek do ták ál ta lá ban – re mek pél dá ja a 
ti tok tu dá sá ból ere dő di lem má nak.2 Ha son ló – csak az előb bi vel el len tét ben im már 
va lós – pél da a Rosenberg há zas pár ügye, ahol ugyan ilyen okok ból nem tár ták a 
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3 Az eset re konst ruk ci ó ja nagy részt Sheila Kerr ta nul má nyá ra tá masz ko dik (Kerr 1990: 71–87).
4 Bevin táv ira ta Lord Inverchapelnek 1948. ja nu ár 8-án. Public Records Office (PRO) FO 371/ 4351, ami 

nyil ván át ment Maclean ke zén is.
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bí ró ság elé a leg erő sebb bi zo nyí té kot, a „Venona” prog ram so rán meg fej tett KGB-
táviratokat. („Arlington Hall”, az ame ri kai had se reg kód fej tő rész le ge hi va ta lo san még 
a CIA-t is csak 1953-ban tá jé koz tat ta a prog ram lé te zé sé ről és az ered mé nyek ről – a 
rész le tek ről lásd Heynes és Klehr 1998.)

Az itt kö vet ke ző két tör té net ta lán nem ilyen egy ér tel mű, de né mi be pil lan tást 
en ged ab ba, hogy mi lyen ha tá sa le het a ki für ké szett ti tok nak a nagy ha tal mi po li ti ká ra. 
Mind két eset a hi deg há bo rú rob ba nás ve szé lyes ko rai idő sza ká ból szár ma zik, és mind-
ket tő ben kulcs sze re pet ját sza nak a szov jet hír szer zés an gol sztár jai.

Donald Maclean és a berlini blokád3

Do nald Maclean, akit kor tár sai te het sé ges és je len tős kar ri er előtt ál ló ve ze tő dip lo-
ma tá nak lát tak, 1944 má ju sá tól 1948. szep tem ber 1-jéig a wa shing to ni brit nagy kö vet-
sé gen dol go zott. A dip lo ma ta kö rök ben igen nép sze rű, ele gáns úri em ber hoz zá ju tott 
az Egye sült Ál la mok és Nagy-Bri tan nia kö zött ez idő alatt le zaj lott bi zal mas tár gya lá-
sok, meg be szé lé sek szin te va la mennyi rész le té hez. A kor tár sak nem tud hat ták, hogy 
Maclean meg győ ző dé ses kom mu nis ta volt, és 1934 óta a szov jet hír szer zés nek dol go-
zott. Még camb rid ge-i di ák ko rá ban Kim Philby szer vez te be, így lett tag ja a hír szer zés-
tör té net egyik le gen dás kém cso port já nak, a „Camb rid ge-i Ötök”-nek (And rew és 
Gordievski 1990: 142–165). 

A tör té net kö zép pont já ban Né met or szág áll, amely az egyik ki vál tó oka, és egy ben 
fő had mű ve le ti te re pe volt a hi deg há bo rú ki ala ku lá sá nak Eu ró pá ban. A Szov jet unió és 
a Nyu gat kö zöt ti konf lik tus nem kis rész ben Né met or szág gaz da sá gi és vég ső so ron 
ka to nai-szö vet sé gi ho va tar to zá sa kö rül csú cso so dott ki, hi szen az ered mény min den-
képp ha tás sal kel lett le gyen az eu ró pai erő vi szony ok ra. Ke let és Nyu gat ennyi ben 
ha son ló cé lo kat kö ve tett – ha son ló mód sze rek kel. A há bo rú után mind két fél nyil vá
no san azt han goz tat ta, hogy cél ja az egy sé ges és füg get len Né met or szág, de kü lön-kü-
lön mind egyi kük tisz tá ban volt az zal: nem en ged he tik meg, hogy a po ten ci á li san je len-
tős erő for rá so kat moz gó sí ta ni ké pes Né met or szág egé sze a má sik fél tá bo rá ban kös sön 
ki. Nagy já ból az is vi lá gos volt, hogy a ver sen gés va ló szí nű vég ered mé nye az or szág 
ket té osz tá sa lesz. A szem ben ál ló fe lek az zal is tisz tá ban vol tak, hogy a nyers ka to nai 
„meg ol dás” ko moly vi lág há bo rús koc ká za tot rejt ma gá ban, ek ként a Né met or szág ért 
fo lyó ver sen gés el ső sor ban po li ti kai és pszi cho ló gi ai had vi se lést je len tett.

Az 1947 de cem be ré ben si ker te le nül zá rult Kül ügy mi nisz te ri kon fe ren cia után a brit 
és az ame ri kai kül ügy mi nisz ter, Ernest Bevin és Ge or ge Marshall el ha tá roz ták, hogy 
vég re hajt ják a né met kér dés „nyu ga ti” meg ol dá sát – akár a Szov jet unió hoz zá já ru lá sa 
nél kül is. Bevin azt is hang sú lyoz ta, hogy a nyu ga ti irá nyú szov jet tér nye rés meg aka dá-
lyo zá sá ra va la mi fé le Nyu gat-eu ró pai Unió lét re ho zá sa szük sé ges, amely előbb-utóbb 
ma gá ban kell hogy fogl al ja Né met or szág nyu ga ti fe lét is. A meg be szé lés tar tal ma ter-
mé sze te sen nem volt ti tok Maclean előtt sem.4 A Nyu gat-eu ró pai Unió és Né met or-
szág re konst ruk ci ó ja szo ro san össze füg gött egy más sal, s a cseh szlo vák kom mu nis ta 
ha ta lom át vé tel után (1948. feb ru ár 17–25.) mind sür ge tőbb nek tűnt a két nyu ga ti nagy-
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5 (Kerr 1990: 77.) Ezek a becs lé sek jó részt hi bá sak vol tak. Pél dá ul nem vet ték fi gye lem be, hogy a had-
osz tály mé re tű ame ri kai se reg tes tek fel töl tött lét szá ma kö zel két és fél sze re se volt a szov jet had se reg egy 
had osz tá lya har ci lét szá má nak.
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ha ta lom szá má ra. Már ci us 18-án lét re jött a Nyu gat-eu ró pai Unió, majd már ci us vé gén 
tit kos an gol–ame ri kai–ka na dai tár gya lá sok kez dőd tek Nyu gat-Eu ró pa biz ton sá gá nak 
ame ri kai ga ran ci á i ról, az az egy ka to nai szö vet ség lét re ho zá sá ról. Bár a ter ve zett szö
vet ség – Maclean ál tal is tu dot tan – vé del mi jel le gű volt, még is csak a kon ti nens ka to nai 
erő vi szo nya i nak gyö ke res meg vál toz ta tá sát je len tet te, és a köz ve tett ag resszió casus 
foederisszé nyil vá ní tá sá val meg nö vel te Sztá lin szá má ra a cseh tí pu sú puccsok há bo rús 
koc ká za tát.

A fe szült ség Né me tor szág ban hir te len meg nőtt. Már ci us 20-án a Szö vet sé ges El len-
őr ző Ta nács szov jet kép vi se lő je be je len tet te a SZET mű kö dé sé nek fel füg gesz té sét. 
Hí rek ke ring tek je len tős szov jet csa pat moz gá sok ról is (Shlaim 1983: 183). Sztá lin – a 
NA TO elő ké szí té sén mun kál ko dó wa shing to ni tár gya lá sok rész le te i nek is me re té ben 
– va ló szí nű leg úgy dön tött, hogy a nyu ga ti ha tal mak kö zel gő ka to nai szö vet sé gét leg in-
kább a brit és ame ri kai ber li ni je len lét gyors fel szá mo lá sá val in gat hat ná meg. Így a 
nyu ga ti né met zó nák ban ese dé kes va lu ta re form be je len té se után egy nap pal a szov jet 
ha tó sá gok jú ni us 19-én be je len tet ték a Ber lin nyu ga ti szek to ra i hoz ve ze tő köz- és vas-
út vo na lak le zá rá sát. A blo kád meg kez dő dött. A ber li ni enk lá ve ki szol gál ta tott stra té-
gi ai hely ze te min den ki szá má ra nyil ván va ló volt. Macleannek tu do má sa volt ar ról is, 
hogy sem az an go lok, sem az ame ri ka i ak nem ren del kez tek konk rét ter vek kel egy 
ber li ni vál ság ese té re: sem az el lá tás biz to sí tá sá ra, sem a nyu ga ti ka to nai egy sé gek eva
ku á lá sá ra. Eb ből akár azt a kö vet kez te tést is le von hat ták a szov je tek, hogy a nyu ga ti 
ha tal mak ta lán nem is akar nak min den áron Ber lin ben ma rad ni (uo.: 120). Maclean 
az zal is tisz tá ban volt, hogy a Pen ta gon meg le he tő sen pesszi mis tán ítél te meg egy eset-
le ges ha gyo má nyos fegy ve rek kel ví vott eu ró pai há bo rú esé lye it ezen idő szak ban. Az 
ame ri kai becs lé sek sze rint a né met zó na ha tá ron 23 gyor san fel tölt he tő szov jet had osz-
tály állt szem ben há rom had osz tály nyi ame ri kai és brit erő vel.5

A köz vet len ka to nai meg fon to lá sok ban nem játsz ha tott sze re pet a stra té gi ai erő vi-
szony ok pil la nat nyi ál lá sa. Sztá lin nak vi szont – ké mei ré vén – a kö zép tá vú kal ku lá ci ók-
hoz nél kü löz he tet len in for má ci ók is ren del ke zé sé re áll tak. Ezen in for má ci ók alap ján 
ar ra kel lett szá mí ta nia, hogy 1950-re az Egye sült Ál la mok kö rül be lül 100–120 atom-
bom bá val fog ren del kez ni, amit már ko moly el ret ten tő erő nek kel lett te kin te nie, leg-
aláb bis az 1948-ban ren del ke zé sé re ál ló 24 bom bá hoz ké pest. A há bo rús koc ká zat 
szem pont já ból te hát nem lett vol na ér tel met len az 1948-as évet lé nye gé ben az utol só 
esély nek te kin te ni a si ker rel ke cseg te tő ka to nai nyo más gya kor lás ra. Nagy já ból ha son-
ló mó don gon dol koz tak az an gol szász ve ze tők is. Az atom bom ba kész let cél ba jut ta tó 
esz köz hí ján azon ban nem so kat ér. Jú ni us 25-én a wa shing to ni brit kö vet ség ar ról 
ér te sült, hogy az Egye sült Ál la mok a nyu ga ti el tö kélt ség de monst rá lá sa cél já ból B–29-
es tá vol sá gi bom bá zó egy sé ge ket ké szül Ang li á ba kül de ni. Mi vel az át ala kí tott B–29-
esek atom bom ba szál lí tá sá ra al kal ma sak vol tak és a brit bá zi sok ról ki in dul va el ér het
ték a Szov jet unió te rü le tét, mind ez bur kolt esz ka lá ci ós fe nye ge tést je len tett.

A szov je tek azon ban mint ha nem fog ták vol na fel, hogy mi ben is áll e fe nye ge tés. 
A bom bá zó egy sé gek jú li us 19-én ér kez tek Ang li á ba. A kö vet ke ző na pok ban a szov jet 
lé gi erő va dász gé pei több ször is meg sér tet ték a Ber lin hez ve ze tő lé gi fo lyo sók lég te rét, 
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6 William Strang táv ira ta a wa shing to ni kö vet ség nek, 1948. jú li us 2. PRO, FO 371/ 70498. A szov je tek 
ala po san is mer ték a B–29-est, mi vel sa ját tá vol sá gi bom bá zó juk, a TU–4-es en nek má so la ta volt.
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amit ed dig so ha nem tet tek meg. A szov jet va dász pi ló ták ak ro ba ti kus lé gi be mu ta tó kat 
ren dez tek a brit zó ná ban lé vő gatowi re pü lő tér fe lett (Kerr 1990: 80). A nyu ga ti ha tal-
mak azon ban nem koc káz tat hat tak to váb bi esz ka lá ci ós lé pé se ket, így nem te het tek 
mást, mint hogy a nyil vá nos ság előtt igye kez tek ki seb bí te ni a fe nye ge tő lé gi ma nő ve rek 
je len tő sé gét. A bur kolt atom fe nye ge tés te hát nem ha tott Sztá lin ra.

A blo ká dot vé gül is a lé gi híd tet te ér tel met len né. Az an gol szász ve ze tők pe dig 
le von ták a kö vet kez te tést, hogy sa ját el szánt sá guk de monst rá lá sa el le né re Sztá lin az 
éssze rű nél na gyobb há bo rús koc ká za tot is haj lan dó el vál lal ni, ha az el tö kélt ség bi zo-
nyí té kai nem elég meggyőzőek. A szov jet ve zér csak a bru tá lis erő fi tog ta tás ból ért. Ez 
azon ban hi bás kö vet kez te tés volt. A Maclean ke zén át me nő in for má ci ók ból ugya nis az 
is vi lá gos kel lett le gyen a Kreml szá má ra, hogy az Eu ró pá ba kül dött B–29-esek nem az 
át ala kí tott tí pus ba tar toz tak, te hát atom bom ba szál lí tá sá ra ele ve nem vol tak al kal ma-
sak.6 Az atom fe nye ge tés így blöff volt csu pán. Csak hogy Sztá lin – ép pen a kém in for-
má ci ók alap ján – át lá tott a szi tán, s így pon to san tud hat ta, hogy va ló já ban a nyu ga ti 
fe nye ge tés üres. A blo ká dot azért ad ta fel, mert to váb bi esz ka lá ci ós lé pé sek nél kül 
nem volt elég a cél el éré sé hez. A „csak erő fi tog ta tás ra re a gá ló, ka lan dor haj la mú szov-
jet ve ze tés” ví zi ó ja vi szont et től fog va leg alább egy év ti zed re be épült a Nyu gat el len-
ség ké pé be.

A nagy le hall ga tás

Bár mennyi re is hi he tet len nek tű nik ma nap ság, de az öt ve nes évek ele jén, a kém mű-
hol dak vi lá ga előtt a nyu ga ti hír szer zés vaj mi ke ve set tu dott a vas füg göny túl ol da lán 
ál lo má so zó szov jet és szö vet sé ges ka to nai egy sé gek fel épí té sé ről, lét szá má ról, moz gá-
sa i ról, amit a szak zsar gon rö vi den had rend nek ne vez. Az in for má ci ók jó részt ügy nö-
kök, disszi dens szov jet ka to nák, ka to nai kér dé sek ben kép zet len ke let-eu ró pai emig-
rán sok hé za gos és ne he zen el len őriz he tő be szá mo ló i ból szár maz tak. Ez a tu dat lan ság 
olyan mér ték ben iz gat ta az ame ri kai ve zér ka ri fő nö kö ket, hogy a ber li ni blo kád há bo-
rús lég kör ében azt kö ve tel ték a CIA-tól és a ka to nai hír szer zés től, hogy min den szov jet 
ka to nai re pü lő tér közelébe te le pít se nek ügy nö köt, hogy még idő ben ér te sül je nek a 
bár mi kor vár ha tó szov jet in vá zi ó ról (Bower 1996: 181). A há bo rús hisz té ria el múl tá val 
a nyil ván va ló an ki vi te lez he tet len öt le tet ugyan el ve tet ték, de a szov jet had rend tit ká-
nak kér dé se meg ol dat lan ma radt.

1951-ben a brit MI6 bé csi bá zi sa gran di ó zus öt let tel állt elő: mi len ne, ha rá csat la-
koz ná nak a zó na ha tá ron fu tó te le fon vo na lak ra, ame lye ket a szov jet pa rancs nok ság 
hasz nál. A terv ki vi te le zés éhez ala gu tat fúr tak egy rend őr őr szo bá tól ki in dul va a szov jet 
pa rancs nok ság és a schwechati ka to nai re pü lő tér kö zött fu tó ká bel alá. A le hall ga tás 
ha tal mas mennyi sé gű in for má ci ót ered mé nye zett. Az MI6 „Y szek ció” né ven új osz-
tályt ho zott lét re, amely ki zá ró lag a „tech ni kai mű ve le tek kel” rög zí tett be szél ge té sek 
for dí tá sá val és ki ér té ke lé sé vel fog lal ko zott. A le hall ga tott be szél ge té sek ből vi lá gos sá 
vált, hogy a szov jet had se reg nem töl ti fel har ci lét szám ra Auszt ri á ban ál lo má so - 
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7 A ber li ni alag út tör té ne tét rész le te sen is mer te ti Murphy, Kondrasov és Bailey (1998: 157–183).
8 Clandestine Services History Prog ram, History of the Ber lin Tunnel, V. Production, é. n. 25. http:// 

www.odci.gov/csi/books/17240-art-7. html (V-7 sz. PDF-do ku men tum).
9 Blake be szer ve zé sé nek tör té ne tét lásd And rew és Mitrokhin (1999: 520–522).
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zó csa pa ta it, s a szol gá la ti idő le tel té vel a ka to ná kat le sze re lik. Ez volt az el ső kéz zel-
fog ha tó bi zo nyí ték ar ra, hogy Sztá lin ter ve i ben nem sze re pel egy kö ze li in vá zió (Bower 
1996: 180).

A CIA rend kí vül há lás volt az új in for má ció for rá sért. A kor lá to zott mé re tű bé csi 
an gol mű ve let vi szont öt le tet adott egy még gran di ó zu sabb vál lal ko zás hoz. Két éves 
elő ké szí tés után 1953. de cem ber 15. és 18. kö zött az ame ri kai és brit hír szer zés szűk 
kö rű kon fe ren ci át tar tott, ame lyen vég le ge sí tet ték a ber li ni zó na ha tár alatt fu tó alag út 
ter vét.7 1954 feb ru ár já ra mind Langley, mind Lon don meg ad ta a vég ső hoz zá já ru lást a 
terv hez, és 1955 má ju sá ra a kész alag út ban meg kez dő dött a há rom ber li ni szov jet ka to-
nai te le fon vo nal 24 órás le hall ga tá sa. A hír szer ző mű sza ki alag út kö zel egy éven át, 
egé szen 1956. áp ri lis 22-éig mű kö dött, ami kor a szov jet had se reg hír köz lé si ak ció cso-
port ja fel fed te lé tét. Ez idő alatt az MI6 és a CIA több mint 50 000 órá nyi be szél ge tést 
rög zí tett és dol go zott fel.8 Az el ké pesz tő mennyi sé gű in for má ció nagy ban hoz zá já rult 
ah hoz, hogy fel tér ké pez zék a Né me tor szág ban ál lo má so zó szov jet csa pa tok had rend-
jét, azo no sít sák az egy sé ge ket és a tisztiállományt, va la mint ké pet kap ja nak a csa pat-
moz gá sok jel le gé ről és mé re té ről. Ter mé sze te sen a ka to nai jel le gű ada to kon kí vül 
po li ti kai ter mé sze tű in for má ci ó hoz is hoz zá ju tot tak, vagy ezen for rás alap ján el len őriz-
het ték más hon nan szár ma zó ér te sü lé se ik egy ré szét.

A nyu ga ti hír szer zé si si ker tör té net nek csu pán egyet len bök ke nő je van. Az 1953. 
de cem be ri kon fe ren ci án az MI6 „Y szek ci ó ját” az a Ge or ge Blake kép vi sel te, aki 1951 
óta a szov jet hír szer zés nek dol go zott. Mint MI6 ügy nök ke rült ha di fog ság ba Dél-K ore-
á ban 1950 nya rán, és fogvatartói vi szony lag gyor san meg győz ték az át ál lás el ke rül he-
tet len sé gé ről. A „Camb rid ge-i Ötök” után ő volt az egyik leg fon to sabb szov jet ügy nök 
Nagy-Br itan ni á ban.9 Már 1954 feb ru ár já ban rész le tes je len tést adott a kon fe ren ci án 
el fo ga dott terv ről, és bár 1955 ele jén át he lyez ték az MI6 ber li ni köz pont já ba (amely 
nem fog lal ko zott köz vet le nül az alag út tal), igen va ló szí nű, hogy a le hall ga tá sok meg-
kez dé sé nek idő pont ját is jó elő re kö zöl te a KGB-központtal (Murphy, Kondrasov és 
Bailey 1998: 170). Mi vel Ge or ge Blake 1961-ben le bu kott, hír szer zői mű kö dé sé nek 
té nye és jó né hány kö rül mé nye már év ti ze dek óta is mert a szé le sebb kö zön ség előtt. 
Több szer ző is ar ra a lo gi kus nak tű nő kö vet kez te tés re ju tott, hogy a hír szer ző alag út 
tit ká nak is me re té ben a szov je tek alig ha nem pél dát lan mé re tű dezinformációs kam-
pány ra hasz nál ták fel a nyu ga ti te le fon le hall ga tást (Perry 1992). 

Jó val na gyobb azon ban a va ló szí nű sé ge an nak, hogy a KGB és Hruscsov kény te len-
kel let len be le tö rő dött ab ba, hogy az in for má ci ós lé ket kép te le nek lesz nek be töm ni. 
Ilyen mé re tű ha té kony dezinformációs mű ve let hez ugya nis részt ve vők tu cat ja it kel lett 
vol na leg alább rész le ge sen be avat ni a tit kok tit ká ba. Ez pe dig azon nal és szin te bi zo nyo-
san koc ká ra tet te vol na a brit hír szer zés leg bel ső kö ré be be épült, kulcs fon tos sá gú szov-
jet ügy nök: Ge or ge Blake sor sát. Ugya nez lett vol na az ered mény az alag út gyors fel fe-
dé se ese tén is, mi vel a rend kí vü li ti tok tar tás mi att a nyu ga ti hír szer zés ve zér ka rá ból is 
csak ke ve sen tud hat tak a mű ve let ről. Vé gül anél kül, hogy be avat ták vol na a hét pe csé tes 
ti tok ba, a KGB meg győz te Grecsko mar sallt, a Né me tor szág ban ál lo má so zó szov jet 
csa pa tok fő pa rancs no kát, hogy ad jon pa ran csot a te le fon hasz ná lat ti tok vé del - 
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mi elő írá sa i nak fo ko zott be tar tá sá ra (Murphy, Kondrasov és Bailey 1998: 171). Tom 
Bower köny vé ben azon ban idéz egy meg nem ne ve zett an gol hír szer ző től szár ma zó tör-
té ne tet, ami ar ra vall, hogy a de rék mar sall még a leg szű kebb csa lá di kör ben sem tu dott 
ér vényt sze rez ni a fo ko zott ti tok vé de lem nek. Esze rint 1956. feb ru ár 26án Grecs ko 
fe le sé ge Moszk vá ból fel hív ta Ber lin ben élő lá nyu kat, és el me sél te ne ki, hogy Hrus csov 
a XX. kong resszu son tit kos be szé det tar tott, amely ben Sztá lint a sár ba rán tot ta. „És apa 
mit szólt?” – kér dez te a le ány. „Ma ga alá sz..t” – hang zott vol na a som más vá lasz a fel-
vé te len, ami ál lí tó lag elő ször adott hírt a tit kos be széd ről (Bower 1996: 182). Bár ez a 
rész let nem bi zo nyí tot tan hi te les, azt már tud juk, hogy a hír for rás vé del me ér de ké ben 
a szov je tek kö zel egy évig kény te le nek vol tak el vi sel ni a hi he tet len mé re tű in for má ció-
ki áram lást. Ám ha lé nye ges ti tok vesz te ség árán is, leg alább si ke rült to váb bi há rom évig 
meg óv ni uk leg fon to sabb an gol ügy nö kük in kog ni tó ját.
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