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I. FEJEZET

A SZÍNFALAK
MÖGÖTT

Amikor a piros lámpa villogni kezdett az
ágy melletti szekrénykén álló
telefonkészüléken, egy okos magnetofon
azonnal bekapcsolt a Pompidou
Centerhez közeli lakásban. A lámpát egy



izraeli telekommunikációs szakember
preparálta meg, aki azért repült Tel-
Avivból Párizsba, hogy a magnetofont
elhelyezze, és ezzel elejét vegye a
szomszédok gyanakvásának a
legváratlanabb időben megcsörrenő
telefon miatt. A technikus yaha-lomin
volt, az izraeli titkosszolgálat speciális
csoportjának tagja, akik a Moszad
biztonsági lakásaiban folyó
kommunikáció biztonságát szavatolták.

Ez a párizsi lakás pont olyan volt,
mint a többi. A bejárati ajtó golyóálló,
és az ablaküvegek, mint a Fehér Házban,
megakadályozzák a távolból történő
lehallgatást. A világ minden nagyobb
városában több tucat ilyen lakás volt,
amit vagy megvásároltak, vagy hosszabb



időre bérbe vettek. Sokban hosszú ideig
nem is laktak, készenlétben tartva őket
arra az időre, amikor szükség lehet
rájuk.

1997 júniusa óta a párizsi lakásból
egy akciót irányítottak csupán, amikor
Monsieur Maurice megérkezett.

Némi közép-európai akcentussal
ugyan, de tökéletesen beszélt franciául.
Szomszédai az évek során csomó hozzá
hasonló emberrel futottak össze:
férfiakkal, olykor nőkkel, akik váratlanul
érkeztek, heteket vagy hónapokat
töltöttek köztük, majd egy szép napon
odébbálltak. Mint elődei, Maurice is
udvariasan kerülte a személyéről, vagy a
munkájáról való csevegést.

Maurice katsa, azaz Moszad ügynök



volt.
Külsőre semmi különös nem volt a

megjelenésében, azt mondták róla, hogy
még egy néptelen utcán is észrevétlen tud
maradni. A fénykorban lett ügynök,
amikor még a Moszad életét legendák
övezték. Képességeire a kötelező
katonai szolgálat alatt figyeltek fel, ezért
a légierőhöz került. Felfedezték
nyelvérzékét (beszélt franciául, angolul
és németül) és egyéb tehetségét is: képes
volt ráérezni a hiányzó részletekre egy-
egy eset kapcsán, az
információhalmazokból ki tudta szűrni a
lényeget, és ami a fő, tisztában volt,
meddig mehet el a következtetéseivel.
Legfőképp pedig nagyon értett az
emberekhez: ha kellett, meggyőző volt,



ha kellett, hízelgő, és ha mindez nem
használt, megfélemlítette áldozatát.

Mióta 1982-ben kikerült a Moszad
kiképző iskolájából, Európában, Dél-
Afrikában és a Távol-Keleten dolgozott.
Hol üzletemberként, hol íróként vagy
kereskedelmi ügynökként bukkant fel.
Számtalan álnevet és életrajzot használt,
amelyeket a Moszad álnév-könyvtárából
kölcsönzött. Ő most éppen Maurice volt,
az üzletember.

Kintlétei alatt hallott az „Intézetben"
(így nevezték a Moszadot) folyó
tisztogatásokról: pletykákat kegyvesztett,
kisiklott karrierekről, a vezetésen belüli
személycserékről, és az új vezetők által
hangoztatott új elvekről. De egy sem
változtatott az állományon belüli



folyamatosan romló morálon.
Mindez csak fokozódott Benjámin

Netanjahu, Izrael legfiatalabb
miniszterelnökének kinevezésével. Neki,
akinek köztudottan volt titkosszolgálati
múltja, tudnia kellett volna, hogy
működnek bizonyos dolgok: mikor kell
hallgatnia, és milyen messzire mehet el,
amikor megszólal. Ehelyett, az első
pillanattól kezdve, Netanjahu
megdöbbentette a sokat tapasztalt
titkosszolgálati vezetőket, mennyire
amatőr módon kezeli a belső ügyeket.

Ez először fölösleges túlbuzgóságban
nyilvánult meg: mint új seprű, mindenről
tudni akart. A baj akkor kezdődött
igazán, amikor nemcsak a
miniszterelnök, hanem a felesége, Sara



is bele akart látni a titkosszolgálat
működésébe. Otthonába invitált magas
rangú vezetőket és válaszokat várt
kérdéseire, mintegy utánozva Hillary
Clinton érdeklődését a CIA iránt.

A Moszad tel-avivi
parancsnokságának folyosóin állandó
suttogás folyt arról, hogy Sara Netanjahu
miként követelte a nagyhatalmak azon
vezetőinek pszichológiai jellemrajzát,
akiket férjével meglátogatni, vagy épp
vendégül látni készült. Különös
érdeklődést mutatott Clinton elnök
szexuális szokásai iránt. Dossziékat
kéretett magához azokról a
nagykövetekről, akiket útjuk során
felkeresni szándékoztak, különös
tekintettel a konyha tisztaságára és az



ágyneműcsere gyakoriságára.
Az elképedt Moszad vezetők hiába

próbálták megértetni a miniszterelnök
feleségével, hogy ilyen jellegű
információk nincsenek a titkosszolgálat
birtokában.

* * *

Néhány veteránt kivettek az operatív
munkából, és kisebb jelentőségű
feladatokat bíztak rájuk, ami
gyakorlatilag jelentéktelen, olvasatlanul
a szemétkosárba kerülő papírmunkát
jelentett. Ezek az emberek, miután
érezték, nem juthatnak előrébb a
ranglétrán, kiléptek, szétszéledtek az
országban, idejüket olvasással töltötték,
leginkább történelmi művekkel múlatták



az időt, és próbálták megemészteni a
fájó valóságot, hogy immár ők is a
tegnap mellőzött emberei.

Mindennek tudatában Maurice boldog
volt, hogy elhagyhatja Tel-Avivot és
dolgozhat.

A feladat, amiért Párizsba érkezett,
alkalmat adhat arra, hogy megmutassa,
módszeres és óvatos ügynök, olyan
ember, aki maradéktalanul végrehajtja a
rábízott feladatot. Ebben az esetben a
feladat viszonylag egyszerű: tényleges
fizikai veszélyről nem volt szó, csupán
az fenyegette, hogy a francia hatóságok
esetleg rájönnek, mivel foglalkozik, és
csendben kiutasítják az országból. Izrael
párizsi nagykövete tudott arról, hogy
Maurice a városban van, de közvetlen



feladatáról nem. Ez volt a bevett szokás,
ha valami gond volt, a követ nyugodtan
kijelenthette, nem tud semmiről.

Maurice ezúttal azt a feladatot kapta,
hogy szervezzen be egy informátort. A
Moszad nyelvén ez „hideg
megközelítés"-nek hangzott, ami nem
más, mint egy külföldi beszervezése. Két
hónap türelmes munka után, Maurice úgy
érezte, közel van a célhoz.

A kiszemelt embert Henri Paulnak
hívták, a Ritz Hotel biztonsági
szolgálatának vezetője volt, és mellesleg
bizonyos díszvendégek tiszteletére
olykor még sofőr is.

Egyik ilyen híres vendége volt
Jonathan Aitken, Nagy-Britannia
legutóbbi konzervatív kormányának



egyik minisztere. Aitken feladata volt a
fegyvereladások koordinálása, és mint
ilyen, számos kapcsolatot épített ki
közel-keleti fegyverkereskedőkkel.
Emiatt került a „World in Action"
oknyomozó tv-műsorba, és ezért
jelenhettek meg a Guardian című lapban
őt hírbe hozó, igencsak kártékony cikkek
olyan emberekkel való kapcsolatairól,
akik normális körülmények között nem
szoktak miniszterek társaságában
mutatkozni. Aitken rágalmazásért pert
indított. A vita akörül forgott, ki fizette
Aitken hotelszámláját, amikor a Ritzben
arab ismerőseivel találkozgatott. A
bíróság előtt eskü alatt azt vallotta, hogy
a számlát minden esetben a felesége
egyenlítette ki.



Egy semleges személyen keresztül a
Moszad az ügyészségi nyomozók
tudomására hozta, hogy Aitken felesége
a kérdéses időben nem is tartózkodott
Párizsban. A védelem összeomlott. A
Moszad régóta fenyegetőnek találta
Aitken tevékenységét Izrael államra
nézve, és most gyakorlatilag
ellehetetlenítette. A szálloda viszont
továbbra is megmaradt az arab
fegyverkereskedők és európai partnereik
találkahelyének.

A Moszad úgy döntött, hogy beszervez
valakit a személyzet tagjai közül, aki
beszámol ezekről az eseményekről.
Ehhez először is a személyzet névsorát
kellett megszerezni. Ezt úgy oldották
meg, hogy behatoltak a hotel



számítógéprendszerébe. A magas
beosztású vezetők közül senkit nem
tartottak lehetséges alanynak, a
fiatalabbak viszont nem juthattak hozzá
azokhoz az adatokhoz, amelyekre a
Moszadnak szüksége volt. Ám Henri
Paul, mint a biztonságért felelős személy
előtt a Ritz minden titka megnyílt.
Kulcsával hozzáférhetett a vendégek
széfjeihez is. Neki senki nem tehet fel
kérdéseket, amikor másolatot kér egy
vendég számlájáról, senki nem húzza fel
a szemöldökét, amikor elkéri a szálloda
telefonjegyzékét és tanulmányozza a
fegyverkereskedők és kapcsolataik
hívásainak részleteit. Arról is tudhat,
melyik nőt kérte diszkréten magához egy-
egy fegyverkereskedő. A VIP-vendégek



sofőrjeként Paul könnyen kihallgathatja
beszélgetéseiket, megfigyelheti
viselkedésüket, tudomást szerezhet arról,
hová járnak és kikkel találkoznak.

A következő' lépés Paul pszichológiai
jellemrajzának megalkotása volt. Az
egyik Párizsban élő katsa heteken
keresztül gyűjtötte a háttérinformációkat.
Biztosítási, majd telefonos eladási
ügynökként a katsa megtudta róla, hogy
Paul agglegény, nincs állandó barátnője,
egy alacsony lakbérű lakásban él és egy
fekete Mini Morrist vezet. Másrészt
imádja a gyors autókat és szeret motoron
száguldozni, amelynek felesben volt
tulajdonosa. Kollegái a szállodában
megemlítették, hogy nem veti meg az
italt. Beszélték, időnként igénybe vette a



hotel egy menő és drága kurvájának a
szolgálatait is.

Az információkat a Moszad
pszichiátere értékelte. Arra a
következtetésre jutott, hogy Paul
tulajdonképpen labilis személyiség. Azt
mondta, úgy tudják a legkönnyebben
beszervezni, hogy fokozatosan egyre
nagyobb nyomást gyakorolnak rá,
ráadásul jelentós anyagi támogatással
kecsegtetik. A művelet nagy türelmet és
tapasztalatot igénylő hosszú folyamat
lehet. A párizsi katsát már nem akarták a
továbbiakban felhasználni, azért érkezett
Maurice Párizsba, hogy felváltsa.

Mint minden ilyen Moszad akcióban,
Maurice a jól bevált utat követte.
Először is, számos látogatása során



megismerte a Ritzet és környékét.
Gyorsan beazonosította az izmos, kissé
bicegő járású Henri Pault, akiről lerítt,
hogy nem gondoskodik róla senki.

Maurice-nak feltűnt Paul furcsa
kapcsolata a szálloda előtt lődörgő
paparazzikkal, akik a hotel híres
vendégeire vadásztak. Paul ugyan időről
időre távozásra szólította fel a fotósokat,
akik látszólag engedelmeskedtek, majd
megkerülve az épületet ismét
visszatértek. Rövid távollétük alatt Paul
olykor a személyzeti bejárón át elhagyta
a szállodát, és tréfálkozva
odamondogatott nekik, amint
elmotoroztak előtte.

Maurice éjszakánként megfigyelte,
hogy Paul valamelyik Ritzhez közeli



bárban, ahol törzsvendégnek számított a
kollegáival együtt, iszogat néhány
paparazzival.

A Tel-Avivnak szóló jelentésekben
Maurice megjegyezte, hogy Paul jelentős
mennyiségű szeszes ital elfogyasztása
után is tökéletesen józannak tűnik.
Megerősítette, hogy Paul tökéletesen
megfelel az informátor szerepére, és
szokásai nem gátolhatják tevékenységét:
úgy tűnik megbíznak benne, és
hozzáférése van fontos adatokhoz.

Titkos megfigyelése alatt Maurice
rájött, hogy Paul visszaél ezzel a
bizalommal. Pénzt fogad el a
paparazziktól a vendégekről kiadott
információkért cserében, akik ily módon
lencsevégre kaphatják a hírességeket.



Az információcsere és a pénzátadás
vagy az egyik bárban, vagy a Ritz
mögötti szűk utcában, a Rue Cambon-n
történt, ahol a személyzeti bejárat is
volt.

Augusztus közepén az információcsere
Diana hercegnő és új barátja, Dodi Al-
Fayed, a szállodatulajdonos fiának
várható érkezéséről szólt. A mesés
Imperial lakosztály várta őket.

A Ritz egész személyzetét elbocsátás
terhe mellett szigorú titoktartásra
kötelezték Diana érkezését illetően.
Ennek ellenére Paul több paparazzinak
is továbbadta a hírt, kockáztatva ezzel
karrierjét. Mindegyiktől pénzt fogadott
el.

Maurice-nak az is feltűnt, hogy Paul



keményebben iszik, és kihallgatta,
amikor a Ritz személyzete fokozódó
szigorúságára panaszkodott: egy
szobaasszonyt elbocsátott csak azért,
mert egy darab szappant eltulajdonított
az egyik szobából. Az alkalmazottak
közül többen állították, hogy szedett is
valamit, és nem tudták, hogyan segíthetik
át hangulatváltozásain. Abban
mindegyikük egyetértett, hogy egyre
kiszámíthatatlanabb: az egyik pillanatban
jó kedve volt, a következőben pedig
dührohamot kapott valami jelentéktelen
dolog miatt. Maurice úgy érezte,
elérkezett az idő.

Az első beszélgetésük Harry
bárjában, a Rue Danou-n volt. Amikor
Paul megérkezett, Maurice már koktélját



iszogatta. A Moszad katsa óvatosan
indította a társalgást. Amikor Maurice
megemlítette, hogy barátai a Ritzben
laknak, a biztonsági főnök elfogadta az
italt. Maurice azt is hozzátette, hogy meg
voltak lepve, mennyi gazdag arab
vendég is lakik a szállodában. A
megjegyzés telitalálatnak bizonyult.
Paulból kitört a panasz, hogy a legtöbb
arab nyers modorú, arrogáns, és
elvárják, hogy azonnal pattanjon, amikor
csettintenek. A szaúdiak a
legrosszabbak. Maurice ekkor azt találta
mondani, hogy a zsidókról is ugyanezt
hallotta. Paulnak nem voltak rossz
tapasztalatai. Szerinte a zsidók
kifejezetten jó vendégek.

Ezzel az ígéretes kiszólással ért végett



az este. Megállapodtak, hogy néhány nap
múlva találkoznak egy Ritz-hez közeli
étteremben. Vacsora közben Maurice jól
irányított kérdései alapján Paul
megerősítette, amit Maurice már
egyébként is tudott róla. A hotel
biztonsági főnöke beszélt a sportkocsik
iránti vonzalmáról, és nagy álmáról,
hogy egyszer kisgépen repülhessen. Ám
a fizetéséből minderre nem telik.

Ez volt a legalkalmasabb pillanat a
nyomásgyakorlásra. Nem könnyű
előteremteni a pénzt ezekre a hobbikra,
de nem is lehetetlen. Ez a megjegyzés,
persze azonnal felkeltette Paul
érdeklődését.

Ezután már minden ment a maga útján:
Maurice kivetette a csalit, Paul pedig



mohón lecsapott rá. Bekapta a horgot. A
Moszad kiképző központjában majd
továbbfejlesztik képességeit.

A társalgás egy pontján Maurice
megjegyezte, hogy talán segíthet, mivel
egy olyan cégnek dolgozik, amely
igyekszik folyamatosan frissen tartani
adatbázisát, és jó pénzt fizet
mindenkinek, aki ebben segíteni tud. Ez
volt a beszervezés kedvelt szövege.
Innen már csak egy apró lépés
pontosítani, hogy a Ritz bizonyos
vendégeivel kapcsolatos információkról
van szó.

Paul mintha megingott volna egy
pillanatra. Maurice ekkor továbblépett
és közölte, megérti Paul tartózkodását,
ugyanakkor meg is lepi, hisz köztudott



dolog, hogy a paparazziktól már fogadott
el pénzt információkért cserébe. Akkor
miért fordítana hátat valami rendes
pénznek?

Maurice nagyon értett ahhoz, hogy
kellőképpen tálalja az ajánlatát, ráadásul
bele-beleszőtte mondandójába a Paulról
szerzett információit is. Ez a szelíd
erőszak nem maradt hatástalan.

Ha nem is kérdezett rá, mostanra rá
kellett jönnie, hogy a vele szemben ülő
férfi titkosügynök, vagy legalábbis
hivatásos beszervező'.

Ez indokolhatta reagálását. Hivatalos
forrás szerint ekkor Henri Paul nyíltan
rákérdezett: jól érti, hogy kémkedésről
van szó? Ha igen, kinek és miről? Ilyen
egyszerűen. Semmi mellébeszélés vagy



feszengés. Ez volt az a pont, amikor
Maurice-nak fontos dologban kellett
döntenie. Elmondhatja-e Paulnak, hogy a
Moszad a megbízó? Erre az esetre nincs
belső utasítás. Minden helyzet más. De
Henri Paul már horgon volt.

Maurice valószínűleg elmondta, mit
várnak tőle: információszerzés bizonyos
vendégekről, esetleg lehallgató készülék
elrejtése a lakosztályukban, és annak
feljegyzése, hogy kikkel találkoznak.
Talán beszélgettek a pénzről, szóba
kerülhetett, hogy egy titkos számlát
nyitnak a nevére egy svájci bankban,
vagy ha a szükség úgy hozza, akár
kézpénzben is fizethetnek. Maurice
valószínűleg éreztette, az anyagi dolgok
nem okozhatnak problémát. Ezen a



ponton akár fel is fedhette, hogy a
háttérben a Moszad húzódik meg.
Mindez így volt része egy sikeres
beszervezési műveletnek.

Nagyon is valószínű, hogy Paul
megrettent attól, amire felkérték. Messze
nem a Ritzhez való lojalitásáról volt már
szó: mint a többi alkalmazott, ő is a
viszonylag jó fizetés és a mellékesek
miatt dolgozott itt. Paul érthetően
megijedt attól, hogy valami komoly
dologba keveredik és felfogta, könnyen
börtönben végezheti, ha rájönnek, hogy a
szálloda vendégei után kémkedett.

Mi történik, ha elmegy a rendőrségre?
Talán azok már tudnak arról, hogy
megkörnyékezték. És mi van, ha
visszautasítja az ajánlatot? Ha a szálloda



vezetősége megtudja, hogy már eddig is
elárulta a Ritzet, ráadásul a legféltettebb
kincsüket – a megbízhatóságot –
bocsátva áruba a paparazziknak, azonnal
elbocsátanák, sőt eljárást is indítanának
ellene.

1997 augusztusának utolsó napjaiban
Henri Paul számára kilátástalannak tűnt a
jövő. Folytatta az ivást, tovább szedte a
tablettáit, alvászavarokkal küszködött, és
megkeserítette fiatalabb kollegái életét.
A teljes összeomlás szélére jutott.

Maurice nem hagyta békén. Gyakran
futottak össze bárokban, ahová Paul
munka után beült iszogatni. A katsa
puszta jelenléte a biztonságiak főnökét
állandóan arra emlékeztette, mit várnak
tőle. Maurice továbbra is látogatta a



Ritzet, vagy iszogatott az egyik bárban,
vagy ebédelt valamelyik éttermében,
esetleg délutáni kávéját szürcsölgette a
hallban. Henri Paul úgy érezhette, a férfi
árnyékként követi. Ez persze csak tovább
növelte a feszültséget az egyébként is
zaklatott életű férfiban. Nem volt kiút.

Mindennek a tetejében közeledett
Lady Diana és Dodi Al-Fayed
érkezésének időpontja. Paulra hárult
biztonságuk megszervezése szállodai
tartózkodásuk ideje alatt, különös
tekintettel a paparazzik távoltartására.
Egyidejűleg állandóan keresték a fotósok
a mobilján és információkat kértek a
látogatásról, nagy összegeket ajánlva a
részletekért. Nagy volt a kísértés, hogy
elfogadja, és ez további feszültséget



okozott benne. Úgy érezte, mindenfelől
nyomás nehezedik rá.

Bár uralkodott magán, a kiborulás
szélén volt. Antidepresszánsokat,
altatókat és – hogy a nappalokat is bírja
valahogy – stimuláló szereket szedett. A
gyógyszerek ilyen kombinációja tovább
csökkentette ítélőképességét.

1997. augusztus 31-én, vasárnap a
villogó fény, amely felébresztette
Maurice-t, egy hajnali 1.58-kor érkezett
üzenetet jelzett. A hívó a párizsi
csendőrség baleseti
helyszínelőcsoportjában dolgozott, őt
néhány évvel korábban szervezte be a
Moszad. A titkosszolgálat kompjuterei
malinak, azaz nem zsidó informátorként
tartották nyilván.



A közlekedési balesetről szóló hír
megdöbbentette Maurice-t. Alig egy
órával azelőtt történt, hogy egy
Mercedes a Place de l'Alma alatti
alagútban, a város leginkább
balesetveszélyes pontján nekiütközött
egy megerősített betonoszlopnak.

A jármű utasai, Diana hercegnő,
Nagy-Britannia leendő királyának anyja,
Dodi Al-Fayed, az uralkodó osztály
kedvenc áruháza, a Harrods egyiptomi
származású tulajdonosának fia és Henri
Paul meghaltak. A pár testőre
életveszélyes sérüléseket szenvedett.

Néhány órával a baleset után Maurice
visszarepült Tel-Avivba, azokkal a
kérdéseivel együtt, melyekre már soha
többé nem kaphatott választ.



Milyen szerepe volt a balesetben a
sofőrre gyakorolt nyomásnak? Vajon
Henri Paul elvesztette az uralmát a
Mercedes fölött, s ez okozhatta a
felismerhetetlenségig összeroncsolódó
autó balesetét a Place de l'Alma alatti
alagút tizenharmadik oszlopánál, mert
nem látott más kiutat, hogy
megszabaduljon a Moszad karmai közül?
Volt-e köze a stressznek a vérében talált
gyógyszerekhez? Akkor is szorult
helyzetén rágódott, amikor három
utasával elhagyta a Ritzet. Lehet, hogy
nem csupán egy borzalmas közlekedési
baleset okozója, hanem egy erőszakos
ügynöki hálózat áldozata is volt egyben?

A kérdések most már Mohammed Al-
Fayednek okoznak fejfájást. 1998



februárjában nyilvánosság előtt a
következő kijelentést tette: „Nem baleset
volt. Erről szívem legmélyéig meg
vagyok győződve. Az igazság nem
maradhat rejtve örökre."

Öt hónappal később a brit televíziós
csatorna, az ITV dokumentumot mutatott
be, miszerint Henri Paulnak szoros
kapcsolata volt a francia
titkosszolgálattal. Ez nem volt igaz. Azt
is sugallni próbálták, hogy egy meg nem
nevezett titkosszolgálat felelős a
tragédiáért. Sötét pletykák terjengtek,
miszerint ez a titkosszolgálat azért lépett
akcióba, mert az angol uralkodó osztály
attól tartott, Diana és Dodi szerelmének
politikai következményei lehetnek Dodi
egyiptomi származása miatt.



A Moszad és Henri Paul kapcsolata
mind a mai napig jól megőrzött titok volt
– szándékuk szerint az is maradt volna.
A Moszad nem egy idegen ország
parancsára cselekedett – a parancs
Izraelből érkezett. Valójában sokan érzik
a Moszad felelősségét a világ valaha élt
leghíresebb asszonyának halálában.

Mohammed Al-Fayed kijelentette,
hogy a brit sajtóban tapasztalt
rosszindulatú hadjárat kényszeríti
szólásra, és továbbra is az a véleménye,
hogy meg nem nevezett titkosszolgálatok
szövetkeztek Diana és Dodi ellen. 1998-
ban a Times két újságírója által kiadott
könyv azt sejteti, hogy Henri Paulnak
lehettek kapcsolatai a francia
titkosszolgálattal. Sem Al-Fayed, sem az



újságírók nem tudtak megdönthetetlen
bizonyítékkal szolgálni arra
vonatkozóan, hogy Henri Paul ügynök
lett volna, vagy akár csak informátor, és
még csak szóba sem került, hogy esetleg
a Moszadra gyanakodnának vele
kapcsolatban.

1998 júliusában Mohammed Al-
Fayed számos kérdést tett fel abban a
levélben, amelyet a brit parlament
minden tagjának elküldött, követelve,
hogy az ügyet tárgyalják az Alsóházban.
Kijelentette: „Valakik szándékosan
elhallgatják a válaszokat." Viselkedését
egy gyászoló apa mindent és mindenkit
okoló vádaskodásának tartották.

Ezeket a kérdéseket nem azért kell
ismét feltennünk, mert bármit



felfedhetnének a Moszad szerepére
vonatkozóan Henri Paul életének utolsó
heteiben, hanem mert megvilágítják,
hogyan sodródtak az események a
tragikus végkifejlet felé.

Al-Fayed összeesküvésről ír: hogyan
szabaduljanak meg Dianától és a fiától?
Kérdéseiben látszólag marginális
eseményeket próbál összefüggésbe hozni
a tragikus eseménnyel.

– Miért telt egy óra negyvenöt percbe,
amíg a Hercegnőt kórházba szállították?
Miért nem adta le néhány fotós a
tekercseket? Miért volt pont aznap éjjel
betörés egy olyan fotós londoni
otthonában, aki a paparazzik felvételeit
hívja elő? Hogyan történhetett, hogy
Párizsnak ezen a részén a zárt láncú



televíziós kamerák egyetlen felvételt
sem rögzítettek? Miért nem volt a
sebességmérő kamerákban film, és miért
nem működtek a közlekedési kamerák?
Miért nem zárták le a baleset helyszínét,
és hogy lehet, hogy alig néhány órával a
baleset után már újra megnyitották a
forgalom előtt? Ki volt az a
fotóriporternek tűnő személy a Ritz előtt,
a sajtó képviselőinek csoportjában? Ki
volt a tömegben elvegyülő két ismeretlen
férfi, akiket később a Ritz bárjában
láttak? Angolul rendeltek és kitüntetett
figyelemmel kísérték a körülöttük zajló
eseményeket?

A Moszadot nem érdekelte Diana és
Dodi kapcsolata, egyedül csak az, hogy
Henri Pault a Ritzből beszervezzék



informátornak. A rejtélyes fotósról meg
annyit, hogy régebben a Moszad
megengedte ügynökeinek, hogy
újságírónak adják ki magukat. Meglehet,
hogy Maurice volt, aki a szálloda előtt
az eseményeket figyelte. Szintén nem
kizárt, hogy a két ismeretlen férfi a
szálloda bárjából valamilyen
kapcsolatban állt a Moszaddal.
Kétségtelenül megnyugtatná Mohammed
Al-Fayedet, ha ez igaznak bizonyulna.

* * *

Maurice kollegái közül sokan
gondolják úgy, hogy Henri Paul
beszervezésének erőszakos kísérlete is
azt bizonyítja, a Moszad egyre
irányíthatatlanabbá válik.



Meggondolatlan nemzetközi akciói során
nem törődik az esetleges hosszú távú
következményekkel magára a
szervezetre, Izrael államra, a közel-
keleti békére és végül a zsidó állam
legrégebbi és legszorosabb
szövetségesével, az Amerikai Egyesült
Államokkal fenntartott barátságára
nézve. Számos magas rangú tiszt
véleménye szerint, 1996 óta, amióta
Benjámin Netanjahu a miniszterelnök, ez
az állapot csak rosszabb lett.

Az izraeli titkosszolgálat egy régi
tagja szerint: Az emberek azt látják, hogy
akik hazafias pózban tetszelegnek,
gyakran közönséges gengszterek. Ez nem
tesz jót se nekünk, se a fegyelemnek, és
végül árt a Moszad más szervezetekkel



fenntartott kapcsolatának is.
Egy másik tapasztalt titkosszolgálati

tiszt hasonló nyíltsággal nyilatkozott:
„Netanjahu úgy viselkedik, mintha a
Moszad Arthur király udvara saját
verziójának része volna: minden napra
kell valami új, különben a Kerekasztal
Lovagjai unatkoznának. Ezért romlott el
minden a Moszadnál. Meg kell kongatni
a vészharangot, mielőtt még túl késő
lenne.

* * *

Mintegy negyedszázada írok
különböző titkosszolgálatokról. Az első
dolog, amit megtanultam, hogy a
repertoárjukban a csalás és a
dezinformáció, a felforgatás és a



korrupció mellett a zsarolás és olykor a
gyilkosság is megtalálható. Az
ügynököket arra képezik ki, hogy
hazudjanak, éljenek és visszaéljenek
barátságokkal. Rájuk pont az ellenkezője
érvényes annak a mondásnak, miszerint
úriember nem olvassa el a másik
postáját.

Először akkor találkoztam ezzel a
viselkedéssel, amikor a hidegháború
nagy kémbotrányaival kezdtem
foglalkozni. Klaus Fuchs elárulta az
atombomba titkát, Guy Burgess, Donald
Maclean és Kim Philby pedig
veszélyeztette Nagy-Britannia Ml5-ös és
Ml6-os szervezetét. Mindegyikük árulást
követett el, és kettős játékot űzött. Elsők
között voltam, akinek lehetősége volt



betekinteni a CIA agykutatási
programjába. Egy olyan programba.
amelyet az ügynökség kénytelen volt tíz
évvel könyvem, az Utazás az őrületbe,
megjelenése után beismerni. A tagadás
az a fekete mágia, amelyet minden
titkosszolgálat tökéletes szintre emelt.

Ugyanakkor két hírszerző is sok
segítséget nyújtott: Joachim Kraner, aki
később az apósom lett, és aki a Második
Világháború utáni években Ml6
hálózatot irányított Drezdában, és Bili
Buckley, aki Bejrútban a CIA központját
vezette. Nagyon hasonlítottak egymásra:
mindketten magas, szikár, jól ápolt
férfiak voltak, előre ugró állal.
Tekintetükből nem sok mindent lehetett
kiolvasni, hacsak azt nem, ha nem velem,



akkor ellenem. Mivel nagy tekintélyük
volt, az általuk szolgált intézmények
bírálatával felkavarták az állóvizet.

Mindketten azt hangsúlyozták, hogy
egy-két elejtett szóból nagyon sok
mindenre lehet következtetni. Joachim
még azt is hozzátette, hogy olykor egy
véletlenül elejtett szó egész más fényt
vet bizonyos dolgokra.

Mindkét barátom büszke volt arra,
hogy a második legősibb foglalkozást
űzik, és meggyőztek arról, hogy a
hírszerzés a nemzetközi kapcsolatok, a
nagypolitika, a diplomácia és persze a
terrorizmus megértésének igazi kulcsa.
Segítségükkel kerültem kapcsolatba
számos katonai és civil hírszerző
ügynökséggel: Németországban a BND-



vel, Franciaországban a DGSE-vel, a
CIA-val, kanadai és brit szervezetekkel.

Joachim megélte a nyugdíjkorhatárt és
idős fejjel halt meg, Bilit iszlám
fundamentalisták elrabolták és
meggyilkolták Bejrútban, a nagy
túszdráma idején.

Találkoztam az izraeli titkosszolgálat
olyan embereivel is, akik információkkal
szolgáltak Mehmet Ali Agcáról, aki
1981 májusában a római Szent Péter
téren merényletet kísérelt meg II. János
Pál pápa ellen. Ezeket a találkozókat
Simon Wiesenthal, az ismert nácivadász
szervezte meg, aki mellesleg negyven
éven át értékes információkkal látta el a
Moszadot is. Hírének és az őt megillető
tiszteletnek köszönhetően az ajtók ma is



megnyílnak előtte, főleg Washingtonban.
Ott történt 1986 márciusában, hogy

valamivel többet megtudtam Izrael és az
Egyesült Államok titkosszolgálatai közti
bonyolult kapcsolatról. William Casey-
vel, a CIA akkori főnökével készítettem
interjút egy könyvemhez, ami
történetesen Bili Buckley haláláról szólt.

* * *

Casey, a szokásos elegáns öltöny
ellenére, csoszogós, cammogós ember
volt. Csontos arca sápadt, szeme karikás
volt, amikor leültünk egy washingtoni
klubban: úgy nézett ki, mint akiből
minden erőt kivett a CIA igazgatói
székében eltöltött öt év.

Egy üveg ásványvíz mellett előre



leszögezte a beszélgetés feltételeit. Nem
készíthetek jegyzeteket, hangfelvételt, és
bármi, amit mond, csupán
háttérinformációként használható fel.
Aztán elővett egy papírlapot, amely a
személyes adatait tartalmazta. New
Yorkban született 1913. március 13-án,
1937-ben végzett a St. John Egyetem
Jogi Karán. 1943-ban az amerikai
tengerészet tartalékos egységéhez
vezénylik, ahonnan néhány hónap múlva
a CIA elődjének számító Stratégiai
Ügyosztályhoz kerül. 1944-ben
ugyanezen ügyosztály Különleges
Felderítő Csoportját irányítja
Európában. A következő állomás (1971-
73 között) – a Biztonsági és
Információcsere Központ elnöki széke,



aztán gyors egymásutánban gazdasági
miniszterhelyettes (1973-74), az
Amerikai Egyesült Államok Export-
import Bankjának elnöke (1974-76), és
az elnök Hírszerző Tanácsadó
Testületének tagja (1976-77). 1980-ban
Ronald Reagan kampányfőnöke volt a
sikeres választási hadjáratban. Egy
évvel később, 1981. január 28-án
Reagan kinevezte a CIA igazgatójává.

Arra a megjegyzésemre, hogy Jolly
Joker volt, Casey kortyolt egyet a
vizéből és megjegyezte, nem szeretne
személyes dolgokról beszélni.

Összehajtogatta a papírt és visszatette
a zsebébe, következő kérdésemre várva:
– Mit tud mondani Bili Buckley
haláláról, akit csaknem napra pontosan



két évvel ezelőtt, 1984. március 16-án,
egy pénteki napon elraboltak Bejrútban,
és mostanra halott volt? – Azt szerettem
volna megtudni, milyen erőfeszítéseket
tett a CIA a megmentésére. Sok időt
töltöttem a Közel-Keleten, beleértve
Izraelt is, az ügy hátterének kutatásával.

– Beszélt Admonival, vagy az
embereivel? – kérdezte Casey.

Nahum Admoni 1982-ben lett a
Moszad igazgatója. Társasági körökben
nehéz embernek tartották. Casey olyan
zsidónak jellemezte, aki bármikor képes
széllel szemben...

Admoni 1927-ben, Jeruzsálemben
született, középosztálybeli lengyel
emigránsok gyermekeként. A
Rehaviaban végzett, ahol kitűnt remek



nyelvérzékével. A 48-as Függetlenségi
Háborúban felderítő tisztként hadnagyi
rangot szerzett.

– Admoni fél tucat nyelven képes
hallgatni – mondta róla Casey.

Később nemzetközi kapcsolatokat
tanult a Berkleyn és hazatérve a Moszad
kiképzőközpontjában, Tel-Aviv
külvárosában tanított is. Titkos
feladatokat hajtott végre Etiópiában,
Párizsban és Washingtonban, ahol
szoros kapcsolatban állt Casey
elődeivel. Richard Helmsszel és
William Colbyval. Ezek az alkalmak
tették Admonit egy igazán barátságos
bürokratává, aki – Caseyt idézve –
amikor a Moszad igazgatója lett, nagy
rendet tartott.



Társasági ember volt, aki szerette a
nőket, de mindenekelőtt Izrael érdekeit
tartotta szem előtt.

Casey rögtönzött jellemzése szerint
azért jutott előre, mert megvolt az a
képessége, hogy ne lépjen a főnökei
tyúkszemére.

Következő mondatát is a bajusza alatt
motyogta.

– A legnagyobb meglepetést mindig a
hozzánk közeli emberek okozzák. Mire
megtudtuk, hogy Admoni a világon
semmit nem tesz, Bili Buckley már halott
volt. Ugye emlékszik, milyen volt
akkoriban a hangulat arrafelé? Csaknem
ezer palesztint mészároltak le Bejrút két
menekülttáborában. A libanoni
keresztény milícia hajtotta végre az



akciót: a zsidók a Biblia visszájára
fordításának tartották a dolgot. Az
igazság az, hogy Admoni lefeküdt annak
a gazember Gemayelnek.

Bashir Gemayel a falangisták vezére
volt, és később Libanon köztársasági
elnöke lett.

– Kapcsolatban álltunk Gemayellel is,
de én soha nem bíztam az átkozottban.
Admoni egész idő alatt együttműködött
Gemayellel, mialatt Bilit kínozták.
Fogalmunk sem volt, pontosan hol tartják
fogva. Megkértük Admonit, hogy tudja
meg. Azt mondta, semmi probléma.
Vártunk és vártunk. A legjobb
embereinket küldtük Tel-Avivba, hogy a
Moszaddal dolgozzanak. Tudtukra adtuk,
hogy a pénz nem számít. Admoni



egyfolytában azt ismételgette, minden
rendben lesz, ért mindent.

Casey ismét ivott néhány korty vizet
és várt, mintha számára nem is létezne
idő. Szavai nyersen, érzelemmentesen
csengtek, mint amikor az esküdtszék
bejelenti az ítéletét.

– Admoni aztán eladott nekünk egy
dokumentumot, amely szerint a PFSZ
volt az emberrablás mögött. Tudtuk, az
izraeliek bármiért képesek Jaszer
Arafatot okolni, és először nem is vettük
be. Ám Admoni nagyon meggyőzőnek
tűnt, jól adta elő a dolgokat. Mire
rájöttünk, hogy Arafatnak nincs köze a
dologhoz, Bilinek már mindegy volt.
Fogalmunk sem volt róla, hogy a Moszad
piszkos játékot űzött – ellátta



fegyverekkel a Hezbollahot, hogy
keresztényeket gyilkoljon, ugyanakkor a
keresztényeknek is adtak el, hogy legyen
mivel a palesztinokat gyilkolni.

Casey felvillantott információi a CIA
Bili Buckleyvel kapcsolatos
próbálkozásairól – és arról, hogy a
Moszad tulajdonképpen semmit nem tett
a megmentéséért, annak reményében,
hogy a PFSZ-t hibáztathatja a
történtekért, elsöpörve ezzel Arafat
reményeit, hogy szimpátiát keltsen
Washingtonban – fellebbentették a
fátylat két, barátinak mondott
titkosszolgálat közti együttműködés
hátborzongató hátteréről.

Casey megmutatta, volt Izrael és az
Egyesült Államok közti kapcsolatnak egy



másik oldala is, nemcsak az anyagi
támogatás és az amerikai-zsidó
szolidaritás, amely a zsidó államot az
arab ellenségtől való félelemből
regionális szuperhatalommá tette.

Mielőtt elköszöntünk egymástól,
Caseynek még valami eszébe jutott:

– Minden nemzet megteremti magának
a saját titkosszolgálatát. Amerika a
technikában bízik, és a felderítésre
helyezzük a hangsúlyt. Az izraeliek
másként dolgoznak. Jellemző a
Moszadra, hogy minden egyes akciójukat
úgy hajtják végre, mintha az ország
létéről lenne szó.

* * *

Ez a magatartás már régen



érzéketlenné tette a Moszadot a részletek
alapos vizsgálata iránt. De az a két év,
amelyet e könyv megírásához szükséges
adatgyűjtéssel töltöttem, a hibák
sorozata, az esetenkénti botrányok
önvizsgálatra kényszerítették a
szervezetet. Kérdéseket tettek fel, és
amikor nem érkezett gyors válasz, a
Moszad külvilág felé mutatott
páncélzatán repedések jelentek meg.

Több mint száz titkos ügynökkel
beszéltem, akik közvetve vagy
közvetlenül izraeli, illetve más
titkosszolgálatoknak dolgoztak. Sokan
javasolták, hogy foglalkozzam inkább a
közelmúlt eseményeivel, és a múltat
csak a Moszad szerepének
megvilágítására használjam tel a



jelenkor kém- és hírszerző világában.
Sok beszélgetés résztvevőjét még soha
senki nem kérdezte. A legritkábban
okozott erőfeszítést, hogy megvilágítsák
saját vagy mások viselkedésének
hátterét. Sokan meglepően nyíltan
beszéltek, bár volt, aki ennek ellenére
neve elhallgatását kérte. A Moszad
tisztségviselőit törvény védi, miszerint
nem kötelesek hozzájárulni nevük
nyilvánosság előtt történő
felhasználásához. Néhány nem izraeli
informátor is anonimitást kért, és persze
kapott.

Jóllehet a sajtó mindent megtesz, hogy
összerakja az alkalmazottak névsorát,
sok fehér folt marad. Még mindig
komolyan veszik a névtelenséget, és



ezeken a lapokon többen álnéven, illetve
nevük kezdőbetűivel szerepelnek –
vallomásuk persze ettől nem lesz
kevésbé hiteles. Különböző okai
lehetnek, hogy megtörik a hallgatásukat:
talán, hogy biztosítsák helyüket a
történelemben, hogy igazolják tettük
helyességét, hogy öregemberek módján
anekdotázzanak, sőt, talán vezekeljenek.
Ugyanez érvényes azokra is, akik a saját
nevükön szerepelnek.

Talán a legigazabb ok, amiért
valamennyien a hallgatás megtörését
választották, hogy a szervezet, amelyet
büszkén szolgáltak, veszélybe került. És
nem külső, hanem belső fenyegetettség
hatására. Megmentésének pedig az az
egyetlen módja, ha feltárják, mit értek el



a múltban és mit tesznek ma. Ennek
megértéséhez viszont tudnunk kell,
hogyan és miért hozták létre egyáltalán.



II. FEJEZET

A KEZDETEK
ELŐTT

Hajnal óta jönnek a hithűk a világ
legszentebb falához Jeruzsálemben,
Nagy Heródes Második Templomának
maradványához, a Sirató Falhoz. Öreg és
fiatal, sovány és kövér, szakállas és



kopasz: mind eljöttek a szűk sikátorokon
át, vagy a város falain túlról.
Hivatalnokok jöttek a pásztorok mellett a
városon túli hegyekről, bar mitzvójukon
éppen túlesett fiatalok masíroztak életük
derekán járó férfiak mellett. Tanítók,
váll váll mellett az árusokkal, akik távoli
helyekről, Haifából és Tel-Avivból,
valamint a Galileai-tó környékéről
érkeztek. Egyforma feketébe öltöztek,
imakönywel a kezükben álltak a Fal
előtt, és az írást idézték. És ez így megy
évszázadok óta. Ám 1929
szeptemberének ez a pénteki szabhatja
más volt, mint a többi. A rabbik arra
ösztönözték az embereket, hogy minél
nagyobb számban jelenjenek meg a
közös imán, hogy kifejezzék



eltökéltségüket e jogukhoz való
ragaszkodásuk demonstrálására. Nem
csupán hitük, de a cionizmus
kifejezésének megnyilvánulása is volt,
figyelmeztetve a sokkal nagyobb
lélekszámú arab lakosságot, hogy nem
lehet őket megfélemlíteni.

Hónapokon keresztül az az állandó
szóbeszéd járta, hogy a muzulmán
lakosságot erősen nyugtalanítja a
cionista terjeszkedés. Ezek a félelmek az
1917-es, ún. Balfour Nyilatkozattal
kezdődtek, benne azzal az utalással, hogy
Palesztina földje a zsidóké. Az ott élő
arabok számára, akik ráadásul a
Prófétáig vissza tudták vezetni őseiket,
ez túlment minden határon. A föld,
melyet évszázadok óta műveltek,



veszélybe került, sőt a cionisták és brit
támogatóik, akik a Nagy Háború után
azért léptek Palesztin földre, hogy
létrehozzák a Mandátumot, talán még el
is veszik tőlük. A britek úgy uralkodtak,
mint birodalmuk egyéb országaiban,
igyekeztek mindkét félnek megfelelni. Ez
a katasztrófa legbiztosabb módja. A
zsidók és arabok között egyre nőtt a
feszültség. Összetűzések és véres
leszámolások történtek főleg azokon a
területeken, ahol a zsidók zsinagógákat,
illetve iskolákat akartak építeni.
Ragaszkodtak jogukhoz, hogy a Sirató
Falnál imádkozhassanak Jeruzsálemben.
Hitük legfontosabb alkotóeleméről volt
szó.

Délre, a sliewa imádság idejére –



közel ezren mormolták az írás ősi sorait
a sárga homokkőfal előtt. Hangjuk
változó dallama megnyugtató kadenciává
olvadt.

Aztán váratlanul – kövekkel, törött
üvegekkel, törmelékkel megtöltött
konzervdobozokkal – rájuk támadtak
föntről. A támadók a Sirató Fal
különböző pontjain elhelyezkedő arabok
voltak. Elhangzottak az első lövések a
muzulmán mesterlövészek muskétáiból.
A zsidók a földre zuhantak. Menekülő
társaik elvonszolták őket a helyszínről.
Csodával határos módon nem volt
halálos áldozata az orvtámadásnak,
sérültje viszont annál több.

Aznap éjjel a Jishuv, Palesztina zsidó
közösségének vezetői gyűlést tartottak.



Hamar rájöttek, hogy körültekintően
megszervezett demonstrációjuk egy
lényeges elemet nélkülözött: nem volt
tudomásuk az arabok támadási
szándékáról.

A találkozó egyik résztvevője így
fogalmazta meg mindegyikük gondolatát.
– Emlékezzünk az írásra. Népünk sorsa
Dávid király óta a felderítéstől függött.

Török kávé és édes sütemények
mellett körvonalazódott a modern világ
legkiterjedtebb titkosszolgálatának
gondolata: a Moszadé. Ám megalakulása
majd negyedszázadot váratott magára.
Azon a forró szeptember éjszakán a
közösség vezetői első gyakorlati
lépésként mindössze azt tudták javasolni,
hogy szedjenek össze annyi pénzt,



amennyit csak nélkülözni tudnak és
ugyanerre ösztönözzék szomszédjaikat
is. A pénzt olyan arabok
megvesztegetésére fordítsák, akik még
mindig toleránsak voltak a zsidókkal
szemben, és akik előre jelentik majd a
készülő támadásokat.

Ugyanakkor a zsidók továbbra is
ragaszkodnak ahhoz a jogukhoz, hogy
imádkozzanak a Sirató Falnál. Nem
fognak a britek védelmétől függeni, a
Hagana, az újonnan alakult zsidó milícia
majd megvédi őket. Az elkövetkező
hónapokban a hírszerzés és a milícia
együtt nézett szembe az arab
támadásokkal. Öt évre helyreállt a
viszonylagos nyugalom az arabok és a
zsidók között.



Ez alatt az idő alatt a zsidók titokban
folytatták hírszerzésük bővítését. Még
nem volt neve, se vezetése a
szervezetnek. Az arabokat ad hoc alapon
toborozták: Jeruzsálem arab negyedében
működő házalók, cipőpucoló fiúk, akik a
Mandátum tisztjeinek csizmáit pucolták,
éppúgy tőlük kapták a megbízásukat,
mint a város előkelő arab Rouda
Egyetemének diákjai, professzorai, és jó
néhány üzletember. Bárki toborozhatott
arab kémet: egyetlen kikötés volt csupán,
hogy a szerzett információt meg kellett
osztani a többiekkel. Lassan, de biztosan
a Yishuv nem csak az arab, de az angol
szándékokról is képes volt híreket
szerezni.



* * *

Hitler 1933-as hatalomra jutása
előrevetítette a zsidók Palesztinába
történó' kivándorlásának kezdetét. 1936-
ra már háromszázezren tették meg a
hosszú utat Európából, sokan teljesen
elszegényedve érték el a Szent Földet. A
Yishuv valahogy ellátta őket élelemmel
és szállást is találtak nekik. Alig néhány
hónap alatt a lakosság egyharmada már
zsidó volt. Az arabok ugyanúgy
reagáltak, mint régen: a mullahok a
minaretek tetejéről üvöltötték, hogy
szorítsák a tengerbe a cionistákat.

Minden arab inafafeth, az a hely, ahol
a tanácskozó testület tagjai összejöttek,
heves tiltakozástól volt hangos. – Meg



kell akadályoznunk a zsidókat, hogy
elrabolják a földjeinket. Meg kell
akadályoznunk, hogy az angolok
fegyvereket adjanak cl nekik és
kiképezzék őket.

Válaszul a zsidók tiltakozásukban az
ellenkezőjét állították, nevezetesen, hogy
az angolok az arabokat bíztatják az ő
földjeik eltulajdonítására.

Az angolok sikertelenül próbálkoztak
a két fél között lavírozni. 1936-ban, az
addig szórványos megmozdulások a
zsidók és az angolok elleni totális arab
lázadássá fajultak. Az angolok
kegyetlenül elfojtották a felkelést, ám a
zsidók tudták, időkérdése, hogy újult
erővel ismét nekik támadjanak.

Fiatalemberek az ország minden



részéből sietve csatlakoztak a
Haganához. Ok képezték a félelmetes
titkos hadsereg magját: fizikailag
edzettek voltak, mesterlövészek, és
ravaszak, mint a Negev sivatag rókái.

Az arab informátorok hálózatát
kibővítették. Létrehoztak egy politikai
osztályt a Haganán belül, akiknek a
dezinformáció terjesztése volt a
feladatuk. Azok a férfiak, akik később az
izraeli titkosszolgálat legendás alakjai
lettek, tudásukat a Második Világháború
előtti forrongó években szerezték. A
Hagana szó – „védelmet" jelent héberül
– a Szent Föld legjobban tájékozott
csapata volt.

* * *



A Második Világháború ingatag békét
hozott a Közel-Keleten. Zsidók és
arabok egyaránt érezték, szomorú sors
vár rájuk, ha a náci Németország
megnyeri a háborút. Az európai
haláltáborokban történt borzalmak
részletei elérték a Yishuvot is.

Dávid Ben Gurion és Yitzak Rabin is
ott volt 1942-ben a haifai találkozón.
Megállapodás született, hogy a
Holokauszt túlélőit őseik földjére, Eretz
Izraelbe kell hozni. Senki nem tudta
megítélni, hányan lehetnek, de abban
mindannyian egyetértettek, hogy a
menekültek érkezése felújítja az
arabokkal való konfrontációt – és ezúttal
az angolok nyíltan szembefordulnak
majd a zsidókkal. Anglia sietve



kijelentette, hogy Hitler legyőzése után
sem járul hozzá a menekültek
Palesztinába történő telepítéséhez, mert
felborítaná a kétes egyensúlyi helyzetet a
lakosságon belül.

Ben Gurion javaslatát, hogy növeljék
a Hagana hírszerző tevékenységét, a
gyűlés lelkesen támogatta. Még több
informátort kell beszervezni.
Kémelhárítási egységet kell létrehozni,
hogy felfedjék az angolokkal kollaboráló
zsidókat és kiszűrjék maguk közül a
kommunistákat és a más vallásúakat. Az
új egységet Rigul Hegdinek nevezték el,
és egy kereskedőnek álcázott, valamikor
francia idegenlégiós irányította.

Hamarosan felhajtották azokat a zsidó
nőket, akik a Mandátum angol tisztjeivel



érintkeztek, boltosokat, akik az
angolokkal üzleteltek, és a kávéház-
tulajdonosokat, akik szórakoztatták őket.
A bűnösöket az éjszaka leple alatt a
Hagana rögtönzött ítélőszéke elé
állították, és vagy kegyetlenül
megverték, vagy Júdea dombjain
egyetlen fejlövéssel kivégezték őket. A
Moszad későbbi kemény magatartásának
előszele volt ez.

1945-re a Haganának már
fegyverbeszerző egysége is volt.
Rommel legyőzése után a szövetséges
csapatokban szolgáló zsidó katonák
megszerezték az Észak-Afrikában
rejtegetett olasz és német fegyvereket,
majd a Sinai-sivatagon keresztül
Palesztinába csempészték azokat. A



fegyvereket lepusztult teherautókon és
tevekaravánokon szállították, és a
pusztaság barlangjaiban raktározták,
azon a helyen, ahol a Sátán megkísértette
Jézust. Az egyik rejtekhely annak a
barlangnak a közelében volt, ahol a
Holt-tengeri Tekercsek várakoztak
felfedezésükre.

Az 1945 augusztusában a japánok
ellen kivívott győzelem után azok a
zsidók, akik a szövetséges
titkosszolgálatokban dolgoztak addig, a
Hagana rendelkezésére bocsátották
szakértelmüket. A feladat, ahogy azt Ben
Gurion korábban megfogalmazta:
függetlenségünk kivívása.

A háborút kiváltó ok, tudta, a bricha,
az az eddig példátlan hadművelet, amely



a Holokauszt túlélőinek Európából való
kimenekítését jelentette héberül. Eleinte
százával, majd ezrével jöttek, azután már
tízezrével. Sokan még mindig a
koncentrációs táborban hordott ruhájukat
viselték, karjukon ott árulkodott a
tetoválás. Jöttek a Balkánon keresztül,
országúton, vasúton, a Földközi-tengeren
át Izrael partjaihoz. A zsidó
menekültügyi hivatalok minden elérhető
hajót kibéreltek az Egyesült Államokban
– gyakran igen magas áron: alkalmi
teherhajók, parti hajók, partraszálló
hajók Normandia partjairól, folyami
hajók, bármit, ami csak képes volt
fennmaradni a vízen, szolgálatra fogtak.
1940 Dunkerque-je óta ehhez fogható
menekülési hullám még nem volt. A



Haifa és Tel-Aviv közti partszakaszon
ugyanazok az angol katonák vártak a
túlélőkre, akiket annak idején
Dunkerque-ből menekítettek ki hajókkal
Angliába. Azért voltak ott, hogy
teljesítsék kormányuk parancsát, és távol
tartsák a holokauszt túlélőit. Voltak
csúnya összetűzések, de olyan esetek is,
mikor a katonák, talán saját sorsukra
emlékezve, elfordították a fejüket,
amikor egy-egy hajó a partra küzdötte
magát.

Ben Gurion úgy gondolta, az
együttérzés itt már édeskevés. Elérkezett
az idő, hogy a Mandátum végleg
megszűnjön. Ez pedig csak erőszakos
úton lehetséges. 1946-ra egyesítette a
zsidó földalatti mozgalmakat. Az első



telepesek elszántságával hirdettek
gerillaháborút az angolok és az arabok
ellen.

Minden zsidó parancsnok tudta,
veszélyes játszmába kezdtek. A két
fronton indított harc a végsőkig
szétforgácsolhatja erőiket. A kudarc
következményei beláthatatlanok
lennének. Ben Gurion meghirdette a
totális támadás politikáját. Az
atrocitások száma hamarosan mindkét
oldalon emelkedett. Zsidókat öltek meg a
Haganával való együttműködés gyanúja
miatt. Angol katonákat lőttek le és
barakkjaikat felrobbantották. Arab
falvak váltak a lángok martalékává. A
kegyetlenség középkori méreteket öltött.

A Hagana számára az



információszerzés életbevágó volt,
csakúgy, mint a dezinformáció. Annak
elhitetése, hogy sokkal több emberük
van, mint valójában. Az angolok lidércet
üldöztek. A Mandátum hadereje kezdett
morálisan szétesni.

Megérezve a lehetőséget, az Egyesült
Államok rá akarta bírni Nagy-Britanniát,
hogy engedélyezze százezer holokauszt-
túlélő letelepedését Palesztinában. A
kérést elutasították, és az elkeseredett
harc folytatódott. Végül 1947-ben Nagy-
Britannia beleegyezett, hogy 1948
májusára kivonuljon Palesztinából. Attól
kezdve az ENSZ foglalkozik majd annak
az országnak a problémáival, amelyet
Izrael államnak neveznek majd.

Tudták, az arabokkal még nagy



csatákat kell vívniuk, hogy a fiatal
nemzetet ne pusztítsák el már a születése
pillanatában, ezért Ben Gurion és
parancsnokai úgy döntöttek, még
nagyobb hangsúlyt kell fektetniük a
hírszerzésre. Életbevágó fontosságú
információkat szereztek az arabok
katonai erejéről és morális helyzetéről.
Kairóban és Ammanban működő
hírszerzők megszerezték az egyiptomi és
a jordán hadsereg támadási tervét.
Amikor a Függetlenségi Háborúként
ismertté vált mozgalom megindult, az
izraeliek látványos győzelmeket arattak.
Ám eközben Ben Gurion azt is világosan
látta, hogy a végső győzelmet a katonai
és a politikai törekvések közötti tiszta
viszonyokra lehet csak alapozni. Amikor



1949-ben végre győztek, ez az egyensúly
még nem létezett – és ez vezetett az
izraeli titkosszolgálaton belül a
békeidőbeli felelősség kérdésében
kirobbant viszályhoz.

Ahelyett, hogy a szokásos
körültekintéssel kezelte volna a
helyzetet, Ben Gurion, Izrael első
miniszterelnöke öt, bel- és külföldön
egyaránt működő titkosszolgálatot állított
fel. A tengerentúli iroda Anglia és
Franciaország titkosszolgálatait vette
mintául. Mindkét cég készségesen
beleegyezett az Izraellel való
együttműködésbe. Az amerikai OSS-szel
(Office of Strategic Services) is
felvették a kapcsolatot Washingtonban, a
kémelhárítás Olaszországban



állomásozó főnökén, James Jesus
Angletonon keresztül. Ez a kapcsolat
rendkívüli szerepet játszott a két
hírszerző cég közti tartós kapcsolatban.

Mégis, az ígéretes kezdet ellenére,
Ben Gurion álma az egységes, egymással
harmóniában együttműködő hírszerzésről
hamvába holt. Miniszterei hatalomért és
pozíciókért tülekedtek. Ki lenne közülük
képes egy mindenre kiterjedő hírszerző
hálózatot működtetni? Ki tudná a
beérkező adatokat megszűrni? Ki tudna
még több önkéntest beszervezni? Ki
láthatja elsőként a jelentéseiket? Ki
továbbítaná a politikai vezetőknek
ezeket a híreket?

Sehol nem volt olyan heves a
helyezkedés, mint a kül- és a belügy



berkein belül, ráadásul mindkét
minisztérium magának követelte a jogot
a külföldön történő' működésre is. Isser
Harel, akkor még fiatal hírszerzőtiszt,
úgy érezte, a hírszerzőmunkát valamiféle
romantikus, kalandos mítosz övezi.
Mindenki értett a világon mindenhez és
úgy viselkedtek, mint a kémregények
hősei, akik a törvény árnyékában élik
féktelen, buja életüket.

Miközben folyt a belső vetélkedés a
hatalomért, továbbra is meghaltak
emberek. Arab terroristák bombáinak és
csapdáinak az áldozatává váltak. Szíria,
Egyiptom, Jordánia és Libanon
hadseregei még mindig fenyegetést
jelentettek. Mögöttük arabok milliói
készültek a dzsihadra, a szent háborúra.



Nincs a Földön még egy olyan nép,
amely ilyen ellenséges környezetben
kénytelen élni, mint Izrael.

Ben Gurionra úgy nézett az ország,
mint egy messiásra. Azt várták tőle, hogy
megvédje őket, mint Izrael nagy vezérei
tették a történelem folyamán. Ben Gurion
tudta, ő nem próféta, csupán egy kemény
utcai harcos, aki megnyerte a
Függetlenségi Háborút az arabok
húszszoros túlerejével szemben.
Nagyobb győzelem még nem volt, mióta
az egyszerű pásztorfiú, Dávid megölte
Góliátot és megfutamította a
filiszteusokat.

Ám jelen esetben az ellenség nem tűnt
cl. Ravaszabb és kegyetlenebb volt, mint
valaha. Tolvaj módjára csapott le az



éjszaka leple alatt, és lelkiismeret-
furdalás nélkül gyilkolt.

Négy hosszú éven keresztül folyt a
rivalizálás és civakodás a Ben Gurion
vezette tárgyalásokon, amelyek arra
voltak hivatottak, hogy a hírszerző
csoportok között valamiféle egyensúlyt
teremtsenek. A külügy egy ígéretesnek
látszó tervét, hogy egy francia
diplomatát kémkedésre használjanak
Kairóban, a hadügyminisztérium
megakadályozta. A saját emberét akarta
kinevezni erre a munkára. A
fiatalembert, aki nem rendelkezett
semmiféle hírszerző tapasztalattal, az
egyiptomi elhárítás emberei néhány hét
leforgása alatt lefülelték. Az Európában
működő izraeli ügynökök a virágzó



feketepiacon voltak kénytelenek
előteremteni fenntartásukhoz,
munkájukhoz szükséges anyagi
eszközöket, mert az állami támogatás
nem fedezte költségeiket. A libanoni
mérsékelt drúz erők beszervezésének
kísérlete is kudarcot vallott, mert az
izraeli hírszerzés különböző csoportjai
nem tudtak megegyezni abban a
kérdésben, hogyan használják fel őket.
Nagyszabású tervek hiúsultak meg a
kölcsönös gyanakvás miatt. Mindent
átszőtt a puszta egyéni érdek.

A kor nagyhatalmú politikusai – Izrael
külügyminisztere, a hadsereg
személyzeti főnöke és a nagykövetek –
mind kedvenc szervezeteik számára
igyekeztek megszerezni a vezető



szerepet. Egyikőjük a gazdasági és a
politikai információszerzésre akarta
helyezni a fő hangsúlyt, míg másikuk
szerint a hírszerzést pusztán az ellenség
katonai erejének feltérképezésére
kellene használni. A franciaországi
nagykövet álláspontja szerint a
hírszerzést úgy kellene megszervezni,
mint ahogy a francia ellenállás működött
a Második Világháború alatt: minden
egyes zsidó bevonásával. A washingtoni
nagykövet diplomáciai védelmet akart
kémei számára és tevékenységüket a
követség keretein belül képzelte el,
mintegy minden gyanú felett állókká téve
őket. Izrael bukaresti képviselője a
KGB-vonalon dolgozott volna szívesen,
persze ugyanazzal a kegyetlenséggel. A



Buenos Aires-i követ azt akarta, hogy
koncentráljanak a katolikus egyház náci
letelepedéseket támogató tevékenységére
Argentínában. Ben Gurion minden
javaslatot türelmesen meghallgatott.

Végül 1951. március 2-án az öt
titkosszolgálat vezetőjét az irodájába
hívatta. Tájékoztatta őket, hogy Izrael
hírszerző tevékenységét egyetlen
koordináló szervezet: a „Ha Mossad le
Teum" hatáskörébe rendeli. Induló
költségvetése húszezer izraeli font lesz,
amelyből ötezret előzetes jóváhagyással,
„speciális" feladatokra kell fordítani. Az
új ügynökség a már működő egységekből
alakítaná ki a személyzetét. A
mindennapi használatban a szervezet
neve egyszerűen Moszad lesz.



A Moszad minden jogi és
adminisztratív szempontból a külügy
vezetése alá kerül. Ugyanakkor
megtartaná a régi szervezetek tapasztalt
vezetőinek testületét: a Shin Bet a belső
elhárítás, az Aman a katonai felderítés, a
légierő és a haditengerészet területéről.
A tisztek feladata az lenne, hogy
tájékoztassák a Moszad vezetőségét
„klienseik" igényeiről. Bármilyen kérés
nyomán kialakult vitában a
miniszterelnöké a döntési jog.

Sajátos modorában Ben Gurion ezt így
fejezte ki: – Megadják a Moszadnak a
listájukat. A Moszad meg megy és
bevásárol. Az már nem tartozik magukra,
hogy honnan szerzik a híreket, vagy hogy
mennyit fizetnek az áruért.



Ben Gurion egyszemélyi felelősséggel
tartozik az új szervezet működéséért.
Első vezetője Reuven Shiloah számára
írt egyik utasításában a miniszterelnök
ezt a rendelkezést adta: – A Moszad
közvetlenül hozzám tartozik, az én
utasításaim alapján működik és
folyamatos jelentési kötelezettsége van.

Megszülettek az alapszabályok.
Huszonnyolc eseményekkel teli évvel

ama bizonyos 1929 szeptemberi
átbeszélgetett jeruzsálemi este óta,
amikor is a várható arab támadások
felderítésének fontosságáról volt szó, a
leszármazottak már a világ
legfélelmetesebb szervezetét
működtették.

A Moszad születése, éppúgy, mint



Izrael államé, ugyanolyan zaklatott
körülmények között történt. A szervezet
átvett egy Irakban, az izraeli védelmi
erők politikai osztályának irányítása
alatt működő egységet. Az egység
elsődleges feladata az volt, hogy
beépüljenek az iraki haderő felső
vezetésébe és kidolgozzák az iraki
zsidók Izraelbe menekítésének módját.

1951 májusában, alig kilenc héttel a
Moszad megalakítását jelentő aláírás
után, az iraki biztonságiak Bagdadban
lecsaptak a hálózatra. Két izraeli
ügynököt, több tucat iraki zsidó és arab
mellett letartóztattak, akiket
kenőpénzekkel arra bírtak rá, hogy a
Közel-Keleten végighúzódó menekülési
útvonalat működtessenek. Huszonnyolc



embert vádoltak kémkedéssel. A két
ügynököt halálra ítélték, tizenheten
életfogytiglani büntetést kaptak, a
többieket szabadon engedték, bizonyítva
az iraki igazságszolgáltatás
nagylelkűségét.

A két ügynököt, miután megkínozták
őket, az iraki belügyminiszter svájci
bankszámlájára történt jelentős összeg
befizetése után, azonnal szabadon
engedték.

Hamarosan újabb lebukás történt.
Theodor Gross, a politikai osztály
hosszú ideje Rómában működő ügynöke,
most a Moszadnak dolgozott új fedőnév
alatt. 1952 januárjában Isser Harci, a
Shin Bet, Izrael belső elhárításának
akkori vezetője megdönthetetlen



bizonyítékhoz jutott, miszerint Gross
kettős ügynök, és az egyiptomi
titkosszolgálatnak is dolgozik. Harel úgy
döntött, Rómába utazik, ahol meggyőzte
az áruló Grosst, utazzék vele vissza,
Tel-Avivba, mert egy fontos beosztást
szánnak neki a Shin Betben. A per a
legnagyobb titoktartás mellett zajlott.
Elítélték, tizenöt évet kapott, és a
börtönben halt meg.

Az elkeseredett Reuven Shiloah
megtört emberként mondott le. Posztján
Harel követte, aki tizenegy éven át
maradt a Moszad élén, ami a
leghosszabb szolgálati időnek számított
a szervezet történetében.

* * *



A tisztviselő, aki 1952
szeptemberének azon a reggelén a
Moszad központjában elsőként
köszöntötte, nemigen lehetett elégedett
Harel külső megjelenésével. Alacsony,
elálló fülű férfi volt, aki erős kelet-
európai akcentussal beszélte a hébert.
Családja 1930-ban emigrált Litvániából.
Mindig úgy nézett ki, mint aki ruhában
aludt.

Az összegyűlt személyzet előtti első
szavai ezek voltak: – A múltnak vége.
Többé nem hibázhatunk. Együtt fogunk
dolgozni. Nem állunk szóba senkivel,
csak egymással beszélünk.

Még ugyanazon a napon példát adott,
mire gondol. Ebéd után hívatta a
sofőrjét. Amikor a férfi megkérdezte,



hová mennek, azt a választ kapta, hogy
az úticél titok. A sofőrt elküldte és maga
ült a volán mögé. Amikor visszatért, egy
nagy doboz süteményt hozott
munkatársainak. De a célzást mindenki
megértette. A kérdezés az ő feladata.

Ez volt az a meghatározó pillanat,
amikor a demoralizált személyzet
megkedvelte Harelt. A saját
példamutatásával lelkesítette őket.
Titokban ellenséges arab területekre
utazott, hogy maga szervezze meg a
Moszad egységeket. Mindenkit maga
hallgatott ki, aki a szervezethez kívánt
csatlakozni. Azokat kereste inkább, akik
mint ő, kibucos múlttal rendelkeztek.

– Ezek az emberek ismerik az
ellenségeinket – magyarázta egy



kollegájának, aki megkérdőjelezte a
módszereit. – A kibucnyikok az arabok
szomszédságában élnek. Nemcsak azt
tanulták meg, hogy az ő fejükkel
gondolkozzanak – de azt is, hogy
gyorsabbnak kell lenniük.

Harel türelme éppoly legendás volt,
mint éktelen haragja. A munkatársaihoz
való hűsége is hamar ismertté vált. A
körein kívül esőkre gyanakvással
tekintett, fegyelmezetlen megalkuvóknak
tekintett mindenkit. A bigott
nacionalistákkal szóba sem állt, főleg ha
a vallás köntösébe burkolóztak. Egyre
nyíltabban mutatta ki az ortodoxokkal
szembeni ellenszenvét.

Ben Gurion kormányában sokan
voltak közülük, így hamarosan



megnehezteltek Isser Harelre és
elmozdításának módját keresték. Ám az
okos Moszad főnök igyekezett egy másik
kibucnyik, a miniszterelnök közelében
maradni.

Az is mellette szólt, hogy az
eredmények őt igazolták. Harel ügynökei
is hozzájárultak az egyiptomiak elleni
tüntetések által elért sikerekhez a Sinai-
félszigeten. Minden arab fővárosban
voltak ügynökei, akik biztosították az
értékes információáramlás
folyamatosságát. Egy másik jelentős
esemény az 1954-es washingtoni útja
volt, ahol találkozott Allan Dullesszel,
aki akkoriban vette át a CIA irányítását.
Harel egy tőrt ajándékozott a veterán
kémfőnöknek, amelyre a zsoltár



következő szavait vésték: „Izrael
Védőangyala soha nem alszik".

Dulles így válaszolt:
– Uraim, számíthatnak rám, én

Önökkel virrasztok.
Ezek a szavak nyitották meg a CIA és

a Moszad közti kapcsolatot. Dulles
elérte, hogy a Moszad hozzájusson a
legmodernebb felszerelésekhez:
lehallgató és hívásazonosító
készülékekhez, távirányítós
videokamerákhoz, valamint egy sor más
új berendezéshez, amiről maga Harel azt
nyilatkozta, fogalma sem volt, hogy ilyen
dolgok is léteznek. A két férfi a
szervezeteik közti titkos vonalról is
megállapodott, amelyen keresztül
vészhelyzet esetén biztonságosan tudnak



majd kommunikálni. Ez a csatorna
természetesen elkerülte a hivatalos
diplomáciai útvonalat, a két
külügyminisztérium nem kis
bosszúságára. Persze a Harelről
diplomata körökben kialakult nem épp
kedvező' képen sem javított.

1961-ben Harel volt a szülőatyja több
ezer marokkói zsidó Izraelbe
menekítésének is. Egy évvel később a
fáradhatatlan izraeli hírszerző főnök már
Dél-Szudánban támogatta az Izrael-
barát, rezsimellenes lázadókat. Még
ugyanabban az évben Hailé Szelasszié
császár segítségére sietett egy lázadás
leverésében. A monarchia hosszú ideig
volt Izrael szövetsége.

Ám odahaza, a parlamentben az



ortodox zsidók egyre erőteljesebben
támadták, arra panaszkodva, hogy Isser
Harel tűrhetetlenül önfejű és
elviselhetetlenül közönyös az ő vallási
érzékenységükkel szemben, túlságosan a
saját feje után megy, sőt, szemet vetett a
legmagasabb politikai pozícióra. Ben
Gurion érzékenyen reagált, a viszony
közte és Harel között tartózkodóbb lett.
Ahol nemrég még szabad kezet adott,
most minden részletre kiterjedő
beszámolókat kért. Harel rossz néven
vette a rövid pórázt, de hallgatott. A
szóbeszéd egyre erősebb lett személye
körül.

* * *

1962 februárjában mindenféle



rosszindulatú pletyka keringett a
nyolcéves Joselle Schumacherről. A
gyermeket két évvel korábban rabolta el
egy ultra ortodox szekta a szüleitől.

A fiú anyai nagyapja, Nahman
Sharkes egy Neturei Karta, „Jeruzsálem
Falainak Őrzői" nevű szekta tagja volt.
Emberrablásban való bűnrészességgel
vádolták. A rendőrség nagy erőkkel
folytatta a keresést, de sikertelenül.
Nahmant rövid időre börtönbe zárták,
mert megtagadta a hatósággal való
együttműködést. Az ortodox zsidók
mártírt csináltak az öregből. Ezrek
vonultak fel transzparensekkel, Ben
Gunont nácinak nevezve, a rabbi
bebörtönzése miatt. Nahmant
egészségügyi okokra hivatkozva



hamarosan szabadon engedték, ám a
tiltakozás tovább folytatódott.

Ben Gunont figyelmeztették
tanácsadói, hogy ez az ügy a következő
választások elvesztésébe kerülhet. Sőt,
ami még rosszabb, egy esetleges,
arabokkal vívott újabb háborúban akár
az is megtörténhet, hogy az ortodoxok az
arabokat támogatják majd. A sarokba
szorított miniszterelnök Harciért
küldetett és utasította a Moszadot, hogy
találják meg a fiút. Harel hiába érvelt,
hogy ez nem a titkosszolgálat feladata.
Később így nyilatkozott az esetről:

– A légkör meglehetősen fagyos volt.
Azt ismételgette, ez parancs. Én kértem,
legalább hadd olvassam el a rendőrségi
jelentéseket. A miniszterelnök azt



mondta, egy órát ad rá.
Az akta vaskos volt, ám olvasás

közben valami így is világossá vált Isser
Harel számára. Nevezetesen, hogy egy
szülőnek joga van szélsőséges vallási hit
nélkül felnevelni gyermekét.

Joselle 1953-ban, Arthur és Ida
Schumacher gyermekeként látta meg a
napvilágot. A család nehéz anyagi
helyzete miatt a gyermeket a nagyapjához
küldték, Jeruzsálembe. A gyermek egy
vallásos közösségben találta magát,
amely spirituálisán elszigetelődött a
város közösségétől. Nahman lépésről
lépésre bevezette unokáját a szekta
életébe. Amikor Joselle szülei
meglátogatták gyermeküket, Nahman
dühösen bírálta őket vallási szokásaik



miatt.
Az öreg ahhoz a nemzedékhez

tartozott, akiket a hitük mentett meg a
Holokauszt borzalmaitól. Nahman lánya
és veje már egy másik generáció volt,
akik egy új nemzet keretei között akartak
új életet teremteni maguknak. Az ima ily
módon a második helyre szorult
életükben.

Joselle szülei belefáradtak az állandó
kritikába és bejelentették, hogy
visszaveszik a gyereket. Nahinan
ellenkezett, azzal érvelve, hogy csak
megzavarnák a gyermek szellemi
fejlődését, ami hátrányosan hatna rá
felnőtt korában. Több hangos, ingerült
szóváltásra is sor került a felnőttek
között. Aztán amikor legközelebb



Jeruzsálembe látogattak, Joselle eltűnt.
Mind az ortodox, mind a világi zsidók

kapva kaptak az alkalmon, hogy újra
hajba kapjanak az országot amúgy is
megosztó vallási kérdéseken. Ben
Gurion pártja csak úgy maradhatott
hatalmon, hogy a Knesszetben sikerült
összebékíteni a különböző vallási
nézeteket. Ezek a csoportok pedig
viszonzásként újabb engedményeket
csikartak ki a szigorú ortodox törvények
számára. De mint mindig, most is még
többet akartak. A szabadelvű zsidók
követelték, hogy Joselle térhessen vissza
a szüleihez.

Miután elolvasta az aktát, Isser Harel
mozgósította a Moszad hálózatát.
Összeállított egy negyven ügynökből álló



csapatot, hogy kutassák fel a fiút. Sokan
közülük nyíltan hangot adtak
ellenvéleményüknek.

Harel a következő szavakkal
csillapította le őket:

– Uraim! A feladat jóllehet kívül esik
szokásos feladatainkon, mégis nagyon
fontos dologról van szó. Fontos, a
társadalmi és a vallási háttere miatt.
Fontos, mert a kormány tekintélyéről van
szó. Fontos, mert alapvető emberi
kapcsolatokról van szó.

A csapat már az első hetekben rájött,
hogy a nyomozás szerteágazó és
hosszadalmas lesz.

A Shin Bet későbbi főnöke, aki akkor
még csak ügynök volt, jellegzetes
ortodox csigás pajeszt növesztett és



megpróbált beépülni közéjük. Igyekezete
nem járt sikerrel. Egy másik ügynököt
azzal a feladattal bíztak meg, hogy egy
zsidó iskolát állandó megfigyelés alatt
tartson. Néhány nap múlva őt is
kiszúrták. Á harmadik ügynök egy
Jeruzsálem falain belüli temetésre
induló gyászoló csoporthoz próbált
hozzácsapódni, de azonnal lebukott, mert
nem tudta az imádságokat.

Ezek a kudarcok tovább növelték
Harel elszántságát. Közölte embereivel,
szerinte a gyermek már nincs Izraelben,
hanem valahol Európában, de az is lehet,
hogy egy még távolabbi földrészen.
Harel egy párizsi biztonsági lakásba
tette át főhadiszállását, és innen küldte
szét embereit Olaszország, Ausztria,



Franciaország és Anglia minden ortodox
zsidó közösségébe. Amikor ez a küldetés
sem hozott sikert, ügynököket küldött
Dél-Amerikába és az Egyesült
Államokba.

A nyomozást bizarr epizódok
élénkítették. London Hendon negyedének
zsinagógájában tíz Moszad ügynök
csatlakozott a szombat reggeli
szertartáshoz. A feldühödött közösség
akkor hívta a rendőröket, hogy
tartóztassák le a szélhámosokat, amikor
a sok bólogatás alatt sorra hullottak le az
álszakállok az ügynökök arcáról. A
nagykövet belügyminisztériumban történt
közbenjárása révén az ügynököket
csöndben elengedték. Egy
köztiszteletben álló rabbit azzal az



ürüggyel hivattak Párizsba, hogy egy
gazdag család szeretné, ha
közreműködne egy körülmetélésen. A
repülőtéren két fekete kaftános, kalapos
ortodox férfi várta. Természetesen a
Moszad ügynökei. Jelentésükben volt
valami morbid.

Egy bordélyba vitték a Pigalle-ra,
anélkül, hogy fogalma lett volna, mi is az
tulajdonképpen. – Hirtelen előugrott két
prostituált, akiket előre lefizettünk, és a
rabbira akaszkodtak, miközben mi
Polaroid-képeket készítettünk róluk, amit
azonnal megmutattunk a rabbinak, azzal a
megjegyzéssel, hogy a képeket elküldjük
a kongregációjának, ha nem árulja el, hol
van a fiú. A rabbi meggyőzött minket,
hogy fogalma sincs a dologról, mi pedig



még ott előtte megsemmisítettük a
felvételeket.

Az ortodox zsidóság világából egy
másik rabbi, Shai Freyer is előtérbe
került, Isser Harel egyre bővülő
kutatásai nyomán. A rabbit Párizs és
Genf között, utazás közben szúrták ki a
Moszad ügynökei. Amikor az alapos
kikérdezés után rájöttek, hogy ismét
vakvágányra futottak, Harel
megparancsolta, hogy a vizsgálat
lezárásáig egy svájci biztonsági
lakásban tartsák házi őrizetben a rabbit.
Attól ugyanis tartott, hogy a rabbi értesíti
az ortodox közösséget.

Váratlanul ígéretes fejlemény történt.
Felbukkant egy Madeleine Frey nevű nő,
aki egy francia arisztokrata család sarja,



és a Második Világháború alatt a francia
ellenállás hőse volt. Madeleine sok
zsidó gyermeket mentett meg a
haláltáborokba való deportálástól. A
háború után áttért a zsidó hitre.

Az ellenőrzés során kiderült,
rendszeresen utazik Izraelbe, ahol ideje
nagy részét a Neturei Karta szekta
tagjaival tölti, és Joselle nagyapjával is
számtalanszor találkozott. Utolsó izraeli
látogatása nagyjából egybeesik Joselle
eltűnésével. Madeleine azóta nem járt az
országban.

1962 augusztusában a Moszad
ügynökei egészen Párizs külvárosáig
követték. Amikor bemutatkoztak, szó
szerint rájuk támadt. Az egyik ügynök
azonnal értesítette Isser Harelt.



Harel elmagyarázta, cselekedetével
milyen rosszat tett a gyermek szüleivel.
Erkölcsi joguk úgy nevelni a fiúkat,
ahogy azt jónak látják. Ezt egyetlen
szülőtől sem lehet megtagadni.
Madeleine kitartott amellett, hogy nem
tud semmit Joselle-ről. Harel látta, hogy
a saját emberei hitelt adnak a nő
szavainak.

Elkérte Madeleine útlevelét. A nő
fényképe alatt az egyik lánya képe volt
látható. Harel elkérte ügynökeitől
Joselle fotóját. A gyerekek kísértetiesen
hasonlítottak egymásra. Harel értesítette
Tel-Avivot.

– Mindent megtudtam, diákkori
szerelmeiről, az elhatározásáról, hogy
katolikus hitéről áttérve, csatlakozzon az



ortodox mozgalomhoz.
– Ismét felkerestem, és mintha

mindent tudnék, szemébe mondtam, hogy
befestette a fiú haját, és úgy csempészte
ki Izraelből. Rezzenéstelen arccal
letagadta. Azt mondtam neki, nagyon
nagy veszélybe sodorta az országot,
amelyet állítólag szeret, és hogy
Jeruzsálemben az emberek kövekkel
dobálják egymást az eset miatt. Még
ekkor sem volt hajlandó beismerni
semmit. Erre azt mondtam, ne felejtse cl,
hogy a fiúnak van egy anyja, aki
legalább annyira szereti gyermekét, mint
amennyire ő szerette azokat a
gyermekeket, akiknek a Második
Világháborúban segített.

Az emlékek hatottak. Madelcine



hirtelen magyarázni kezdte, hogyan
utazott hajóval Haifára, mint akármelyik
Izraelbe látogató turista. A hajón
összeismerkedett egy bevándorló
családdal, akiknek nagyjából Joselle-lel
egykorú gyermekük volt. Madelcine a
kislánnyal együtt lépett a mólóra, a
határőr pedig azt hitte, övé a gyermek, és
ezt fel is jegyezte. Egy héttel később az
izraeli rendőrség szeme láttára szállt fel
a „leányával" a zürichi járatra.
Madelcine rávette Joselle-t, hogy
lányruhát öltsön, és befestette a haját.

Joselle egy rövid ideig Svájc egyik
ortodox iskolájában élt, ahol
történetesen Shai Freyer rabbi is tanított.
Az ő tanácsait követve repült Madeleine
Joselle-lel New Yorkba, ahol egy, a



szektához tartozó családnál helyezte el.
Harel már csak egyetlen kérdést tett fel.
– Megadná a család nevét és címét?

Hosszú ideig néma csöndben ültek,
majd a nő halkan megszólalt: –
Brooklyn, Penn Street 126. Most
Yankale Gertnernek hívják.

Találkozásuk óta először Harel
elmosolyodott. – Köszönöm, Madeleine.
Gratulálok, és szeretnék állást ajánlani
Önnek a Moszadnál. A tehetségével
szolgálhatná akár Izraelt is.

Madeleine visszautasította az
ajánlatot.

A Moszad ügynökei haladéktalanul
New Yorkba repültek. Egy csapat FBI
ügynök várta őket, akiket Robert
Kennedy, az Egyesült Államok



főügyésze rendelt ki melléjük. A kérés
személyesen Ben Guriontól érkezett.
Amikor az ügynökök megtalálták a
lakást, maga Mrs. Gertner nyitott ajtót.
Az ügynökök szinte elsodorták a nőt,
amint beözönlöttek a lakásba. A férj épp
imádkozott. Oldalán egy sápadt arcú fiú,
feje búbján yarmülké-vel, arcát kétoldalt
göndör hajtincs szegélyezte.

– Szia, Joselle. Azért jöttünk, hogy
hazavigyünk – mondta az egyik ügynök
halkan.

Nyolc hónap telt el, mióta a Moszad
megkezdte a kutatást. Az akció közel
egymillió amerikai dollárt emésztett fel.

Joselle hazatérte semmivel sem
csökkentette az országban uralkodó
vallási feszültséget. A Knesszetbe



beválasztott ultraortodox csoportok
kormányokat buktattak meg.

Jóllehet sikeresen megtalálta a fiút,
Isser Harel hazatértekor nagyon erős új
bírálóval, Meir Amit tábornokkal került
szembe, aki az Aman, a katonai
hírszerzés újonnan kinevezett
parancsnoka volt. Amit élesen támadta
Harelt a Joselle-akció miatt. Amit, a
félelmetes hírű szárazföldi parancsnok a
mindig ingatag izraeli politikai talajon
meglehetős közel került Ben Gurionhoz.
Azt mondta a miniszterelnöknek, hogy
Harel fölöslegesen sokat költött az akció
során, és az egész manőver arról
árulkodik, Harel túl régóta áll a
titkosszolgálat élén. Ben Gurion már
elfelejtette, hogy éppen ő adta a



megbízást, és egyetértett a bírálattal.
1963. március 25-én, támadások hosszú
sora után Isser Harel ötvenöt éves
korában lemondott. Felnőtt férfiak
könnyeikkel küszködtek, amikor kezet
rázott velük és elhagyta a Moszad
főhadiszállását. Mindenki tudta, egy
korszak véget ért.

Pár órával később a magas, szikár,
vadászsólyom tekintetű Meir Amit
átvette a szervezet irányítását. Senkinek
nem kellett mondani, hogy radikális
változásokra számíthatnak.

* * *

Alig negyedórát töltött el az íróasztala
mögött, amikor a Moszad új főnöke
összehívatta munkatársait. Szótlanul



álltak előtte egy csoportban, miközben
végighordozta rajtuk a tekintetét. Aztán
éles hangján, amellyel számtalan
csatában vezényelt, hirtelen beszélni
kezdett.

Nem lesznek többé gyermekkereső
akciók, felesleges politikai
beavatkozások. – Mindegyiküket meg
fogja védeni a külső támadások ellen, de
senki nem garantálja az állásukat, ha
cserbenhagyják őt. Harcolni fog, hogy
még több pénzt szerezzen a hadügyi
költségvetésből, és igyekszik
megszerezni a legújabb technikai
felszereléseket. Ám mindez nem azt
jelenti, hogy megfeledkezhetnek az általa
legfontosabbnak tartott feladatról: az
információszerzésről, amely szerinte a



Moszad legnagyobb erőssége.
Beosztottai úgy látták, a főnök hosszú

távra tervez.
Röviddel Meir Amit parancsnokká

történt kinevezése után egy magát
„Salman"-nak nevező férfi meglepő
ajánlattal lépett be Izrael párizsi
nagykövetségének épületébe. Egymillió
amerikai dollárért cserébe leszállítja a
világ akkor legnagyobb titokkal övezett
vadászgépét, a MiG-21-et. Az izraeli
diplomatának tett megdöbbentő
kijelentést furcsa kéréssel tetézte.

– Küldjön valakit Bagdadba, hívja fel
ezt a számot, és keresse Josheph-et. Ja,
és készítsék elő az egymilliót.

A diplomata azonnal jelentette az
esetet a párizsi katsa-nak, aki egyike



volt azon szerencséseknek, akik
megúszták a Meir Amit kinevezését
követő tisztogatást.

A katsa továbbküldte a jelentést Tel-
Avivba, a Salman által megadott
telefonszámmal együtt.

Meir Amit napokig gondolkodott és
mérlegelt. Salman lehet szélhámos, vagy
az iraki hírszerzés embere. Valószínű,
hogy csapdáról van szó. Ha beugrik,
számítania kell rá, hogy az Irakban
illegalitásban működő ügynökök
lebukhatnak. Ám a kísértésnek, hogy a
MiG-21-est megszerezhetik, nem lehetett
ellenállni.

Üzemanyag-kapacitása, maximális
repülési magassága, fegyverzete és a
rövid földi kiszolgálási idő, az arab



világ első számú vadászgépévé tették.
Az izraeli légierő vezetése több millió
dollárt is boldogan megadna, a gép
műszaki leírására vetett egyetlen
pillantásért is, nem beszelve egy igazi
gépmadárról.

– Ezzel feküdtem, ezzel keltem. Erre
gondoltam zuhanyozás közben, és a
vacsora alatt. Állandóan ott volt az
agyamban. Minden titkosszolgálat álma,
hogy lépést tartson az ellenség
haditechnikai fejlődésével. Az pedig
szinte elképzelhetetlen, hogy meg is
szerezze a szóban forgó dolgot.

Első lépésként ügynököt kellett
küldeni Bagdadba. Meir Amit angol
imázst teremtett köré, annyira angolt,
mint az útlevelében szereplő' név:



George Bacon.
– Senki nem gondolná, hogy ilyen

névvel zsidó legyen valaki.
Bacon, mint egy londoni székhelyű,

kórházi röntgengépeket forgalmazó cég
képviselője utazott Bagdadba.

Az Iraq Airways gépén érkezett,
poggyásza közt számos mintadarabbal. A
második héten Bacon felhívta a Salman
által megadott telefonszámot. A
Moszadnak küldött jelentésében
részletesen leírta a történteket:

– A szálloda halljában lévő nyilvános
telefont használtam. Sokkal kisebb volt a
kockázata, hogy lehallgatják, mint a
szobámban lévő készüléket. A hívásra
azonnal válaszoltak. Valaki farsi nyelven
megkérdezte, ki beszél. Én angolul



válaszoltam, és elnézést kértem, hogy
valószínűleg rossz számot tárcsáztam. A
hang most angolul kérdezte meg, kivel
beszél. Azt mondtam, Joseph barátja
vagyok. Van egy ilyen nevű férfi ott? Azt
a választ kaptam, hogy várjak. Arra
gondoltam, talán be akarják mérni a
hívás helyét. Aztán egy nagyon kulturált
hang szólt bele a készülékbe, azt mondta,
ő Joseph, és nagyon örül, hogy
felhívtam. Azután megkérdezte,
ismerem-e Párizst? És akkor tudtam,
megvan. O a kapcsolat!

Bacon megállapodott a másnap déli
találkában, egy bagdadi kávézóban. A
megbeszélt időben egy férfi lépett hozzá
mosolyogva és bemutatkozott. Arca
mélyen barázdált, a haja teljesen ősz



volt. Az ügynök még egy későbbi
jelentésében is élénken emlékszik a
pillanat teljes abszurditására.

Joseph elmondta, mennyire boldog,
hogy találkozhat velem, mintha egy rég
nem látott rokon lennék. Majd az
időjárásról kezdett beszélni és arról,
mennyit romlott a kávéházak színvonala,
többek között azé is, amelyben épp
beszélgetünk. Arra gondoltam, itt ülök
egy ellenséges ország kellős közepén,
egy országban, ahol a titkosszolgálat
minden bizonnyal kivégezne, és egy
öregember összefüggéstelen locsogását
hallgatom. Végül arra jutottam, akárki ez
az ember, bármilyen kapcsolatban van a
párizsi Salmannal, valószínűleg nem a
helyi elhárítás tisztje. Ettől kissé



megnyugodtam. Megemlítettem,
barátaimat nagyon érdekli a barátja által
ajánlott üzlet.

– Salman az unokafivérem, Párizsban
él – mondta. – Pincér egy kávézóban.
Minden jó pincér elment már innen.

Aztán áthajolt az asztal fölött és így
szólt: – A MiG miatt jött? Meg tudom
szerezni magának, de egymillió dollárba
kerül. – Csak így, ilyen egyszerűen.

Bacon úgy érezte, lehet, hogy ez az
ember mégis több mint aminek látszik.
Valahogy nyugalmat árasztott magából.
Ám amikor kérdéseket akart feltenni, a
férfi tagadón rázta meg a fejet. – Ne itt.
Valaki meghallhatja.

Megállapodtak, hogy másnap
találkoznak a várost kettészelő Eufrátesz



partján, egy parkban. Azon az estén
Bacon alig aludt. Egész éjjel az járt a
fejében, hogy mégiscsak elkapják, ha
nem az iraki titkosszolgálat emberei,
akkor azok a dörzsölt fickók, akik
Josephet használják fel csalinak.

A másnapi találkozás valamivel
többet tárt fel Joseph életéről és
cselekedete indítékáról.

Szegény iraki zsidó családból
származott. Gyermekként egy gazdag
keresztény maronita családhoz adták
cselédnek. Harminc év hűséges szolgálat
után egyik napról a másikra
elbocsátották, igazságtalanul
étellopással vádolva. Az ötvenedik
születésnapján az utcán találta magát.
Ahhoz már túl öreg, hogy állást találjon



magának, szerény nyugdíjából kénytelen
megélni. Elhatározta, hogy felkutatja
zsidó gyökereit. Beszélt erről
megözvegyült húgának, Manunak, akinek
fia, Munir az iraki légierő
vadászpilótája. Manu is bevallotta, ó' is
szeretne kivándorolni Izraelbe. Mit
lehetne tenni? Még a gondolat miatt is
börtönbe zárnák őket Irakban. Ha valaki
a családból hátramarad, a hatóságok
kegyetlen bosszút állnának rajta, de
lehet, hogy ki is végeznék. És honnan
szereznének pénzt? Sóhajtott és
megállapította, hogy az egész
képtelenség, és a lehetetlenről álmodnak.

Ám Joseph képzeletét nem hagyta
szabadulni a gondolat. Vacsora közben
Munir gyakran mesélte, parancsnokai



azzal dicsekedtek, hogy az izraeliek
vagyonokat fizetnének egy olyan MiG
gépért, amilyenen ő is repül. – Akár
egymillió dollárt, Joseph bácsi –
mondogatta.

Joseph fantáziáját megmozgatta a
pénz. Megvesztegethetne hivatalnokokat,
és megszervezhetné a menekülési
útvonalat. Ennyi pénzzel már az egész
családot kijuttathatná Irakból. Minél
többet gondolt rá, annál inkább
megvalósíthatónak tűnt a dolog. Munir
szereti az anyját: mindent megtenne érte
– még a saját gépét is képes volna
ellopni egymillió dollárért. Sőt, még
nem is nekik kellene megszervezni a
család szökését. Majd az izraeliek
elintézik. Ezért küldte Salmant az izraeli



nagykövetségre.
– És Ön itt van, kedves barátom –

mosolygott Joseph Baconre.
– És mi a helyzet Munirral? Tud erről

az egészről?
– Persze. Beleegyezett, hogy ellopja a

MiG-et, de a pénz felét előre akarja, a
másik felét pedig mielőtt teljesítené az
ígéretét.

Bacon megdöbbent. Minden, amit
hallott, őszintének és hihetőnek tűnt. Ám
előbb jelentenie kell a dolgot Meir
Amitnek, Tel-Avivba.

Tel-Avivban, a Moszad főnöke egy
egész délutánon keresztül hallgatta
Bacon minden részletre kiterjedő
jelentését.

– Hová akarja, hogy küldjük a pénzt?



– kérdezte végül.
– Egy svájci bankba. Joseph-nek van

egy unokatestvére, akinek sürgős orvosi
beavatkozásra van szüksége, amit
Bagdadban nem kaphat meg. Az iraki
hatóságok megadják az engedélyt, hogy
kezelésre Svájcba utazzon. Szeretné,
hogy mire megérkezik, a pénz is ott
legyen.

– Ravasz ember ez a maga Joseph-je
– jegyezte meg a maga nyers modorában
Amit. – Ha a pénz a számlán van, soha
nem kapjuk vissza.

Még egy kérdése volt: – Miért bízik
meg benne?

– Azért, mert nincs más esélyünk –
felelte Bacon.

Meir Amit elintézte, hogy félmillió



dollárt helyezzenek a Credit Suisse genfi
fiókjának egyik számlájára. Sokkal
többet kockáztatott a pénznél. Tudta, az
állásába kerül, ha bebizonyosodik, amit
néhány ügynök még mindig hitt, hogy
tudniillik Joseph egy nagystílű
szélhámos.

Elérkezett az idő, hogy tájékoztassa a
miniszterelnököt, Ben Guriont és
személyzeti vezetőjét, Yitzhak Rabint.
Mindkét politikus zöld utat adott az
akciónak. Meir Amit nem tájékoztatta
arról a lépéséről feljebbvalóit, hogy az
akció idejére az egész Moszad hálózatot
kivonta Irakból.

* * *

– Ha az akció balul üt ki, nem akarom



mások életét is veszélybe sodorni. Öt
csoportot szerveztem. Az első
szolgáltatja a kommunikációs
kapcsolatot Bagdad és köztem. Csak
veszély esetén szeghetik meg a rádiózási
tilalmat. Egyébként nem akarok hallani
felőlük. A második csoportnak úgy kell
elvegyülnie Bagdadban, hogy senki ne
tudjon róluk. Se Bacon, se az első
csoport, senki. Feladatuk, hogy baj
esetén kihozzák Bagdadból Bacont és
Joseph-et is, ha lehetséges. A harmadik
társaság a családon tartja a szemét. A
negyedik feladata, hogy kapcsolatot
teremtsen a kurdokkal, akik utolsó
lépésként a család kimenekítésében
segítenek. Mint tudják, Izrael fegyverrel
támogatja őket. Az utolsó csoportnak



pedig Washingtonnal és Törökországgal
kell felvennie a kapcsolatot. Az iraki
légtérből érkező MiG-nek át kell
repülnie török területek fölött, hogy
Izraelbe jusson. Washingtonnak, mivel
bázisai vannak Törökország északi
részén, meg kell győznie a törököket
arról, hogy működjenek közre, hisz a
vadászgép végső célja tulajdonképpen
az Egyesült Államok. Tisztában vagyok
azzal, hogy az iraki katonai vezetés
retteg attól, hogy pilótái Nyugatra
távozhatnak, ezért a gépeket
rendszeresen csak félig tankolják. Ezzel
kapcsolatban nem tehetünk semmit.

Más gondok is voltak. Joseph
kitalálta, hogy nem csupán a közeli
családtagoknak, de a távolabbi



unokatestvéreknek is meg kell adni az
esélyt, hogy elhagyhassák az országot.
Összesen negyvenhárom ember
biztonságos kimenekítéséről volt immár
szó.

Meir Amit beleegyezett – de erre
újabb nehézségekkel került szembe.
Bagdadból kódolt üzenet érkezett
Bacontól, hogy Munir újabb ötlettel állt
elő. A Moszad főnöke kezdte sejteni,
miről van szó. Munir ízig-vérig iraki.
Irak jó volt hozzá. Ó pedig el akarja
árulni a hazáját az izraelieknek. Mi
ellenségek vagyunk a számára. Ezt
hallgatta egész életében. Azt gondoltam,
el kell hitetnünk vele, hogy a gép
közvetlenül az Egyesült Államokba
kerül. Washingtonba repültem hát és



felkerestem Richard Helmset, a CIA
akkori főnökét. Végighallgatott és azt
mondta, részéről semmi probléma.
Nagyszerű ember volt. Elintézte, hogy az
amerikai katonai attasé találkozzon
Munirral Bagdadban. Az attasé
megerősítette, hogy a gépet átadják az
Egyesült Államoknak. Sokáig beszélt
arról, mekkora segítség ez Amerikának,
hogy lépést tudjanak tartani az
oroszokkal. Munir bevette, és most már
hajlandó volt folytatni az akciót.

* * *

A művelet beindult. Joseph rokona
megkapta az engedélyt, hogy Genfbe
repülhessen. Innen egy képeslapot
küldött a következő szöveggel: – A



kórházi ellátás kitűnő. Biztosítottak,
hogy meg fogok gyógyulni.

Ez volt a jel, hogy a második
ötszázezer dollár is megérkezett a
számlára.

Joseph értesítette Bacont, hogy a
család készen áll. Munir felszállása
előtti éjszakán Joseph északra, a hűvös
hegyek felé vezette őket konvojban. Az
ellenőrző pontokon nem bántották őket.
Megszokott dolog volt, hogy családok
keltek útra a hegyek felé a városban
elviselhetetlen hőség elől menekülve. A
hegy lábánál kurdok vártak rájuk az
izraeliekkel. A családot a hegy mélyére
vezették, ahol a török légierő
helikopterei készenlétben álltak. A
radarok alatt repültek török terület felé.



Egy izraeli ügynök értesítette Munirt,
hogy húga egészséges lánygyermeknek
adott életet. Ez a kódolt üzenet is célba
ért.

Másnap reggel, 1966. augusztus 15-én
Munir gyakorlórepülésre indult. Amikor
felszállt, bekapcsolta a MiG
utánégetőjét, és mire az iraki légierő
észbe kapott volna, elérte a török
légteret. Amerikai Fantomok kísérete
mellett szállt le egy török légi bázison,
ahol megtankolt, és tovább repült. A
fülhallgatóján keresztül kapta a hírt,
ezúttal minden kódolást mellőzve: –
Családja minden tagja biztonságban van,
és hamarosan találkoznak Önnel.

Egy órával később a MiG földet ért
egy észak-izraeli katonai légi



támaszponton.
A Moszad komoly tényező lett a világ

színpadán. Ettől kezdve az izraeli
titkosszolgálaton belül csak így utaltak
eseményekre: Amit előtt, illetve Meir
után.



III. FEJEZET

GILOT
METSZETEI

Meir Amit letért a tel-avivi
autópályáról, de valamivel még mindig
gyorsabban hajtott a megengedettnél.
Csaknem negyven év telt el az iraki gép
elrablása után, de a szervezet még



mindig élete része volt.
Úgy távozott, hogy soha nem követte a

szabályokat, ami főleg konok, galileai
természetéből adódott: – Makacs népek
vagyunk – mondogatta. Heródes kedvenc
városában, Tiberiasban született, a
Galileai-tó közelében. Fiatal éveit egy
kibucban töltötte. Édesanyjának
köszönhetően, aki beszédtanár volt,
akcentusát hamar leküzdötte. Neki
köszönheti rendkívüli
szabadságszeretetét is, és azt is, hogy
képtelen volt elviselni az ostobaságot, és
hogy a városi emberekkel szembeni
megvetését alig leplezte. De a
legfontosabb, hogy fejlesztette
elemzőkészségét, valamint azt, hogy
egyszerre több dologra tudjon



koncentrálni.
Hosszú pályafutása alatt az anyjától

tanult összes képességét kamatoztatta az
ellenség szándékainak felismerésében.
Gyakran adódott, hogy gyorsabban
kellett fontos döntéseket meghozni, még
mielőtt az összes információ a birtokába
kerülhetett. Ellenlábasai gyakran
vádolták, hogy túl sokat képzeleg. Egy
alkalommal ezt vágta a fejükhöz: –
Uraim, olvassák el a „képzelgéssel"
megszerzett MiG aktáját.

Ezen a márciusi reggelen, 1997-et
írunk, amikor autójával maga mögött
hagyva Tel-Avivot, Meir Amit
hivatalosan már nyugdíjas. Ám a
titkosszolgálatnál senki nem gondolta
komolyan, hogy egy ilyen ember, mint



Amit nyugdíjasként folytatja majd életét.
Tudása, a fejében tárolt
információhalmaz túl gazdag ahhoz, hogy
feledésbe merüljön.

Meir Amit előző nap tért vissza Ho Si
Minh városból, ahol régi vietkong
felderítő tisztekkel találkozott.
Összevetették tapasztalataikat, és
találtak közös témát is, hiszen mindketten
csellel, fortéllyal győztek ellenségeikkel
szemben. Amin ellátogatott több olyan
országba is, ahol annak idején
tevékenysége nagy felfordulást okozott:
Amman, Kairó, Moszkva. Senki nem
merte megkérdőjelezni az utazások
célját, mint ahogy a Moszad élén
eltöltött öt év alatt, senki nem tudott
alternatívát nyújtani módszereivel,



eszközeivel szemben.
Ez alatt az idő alatt a hírszerzést

művészi szintre emelte. Egyetlen más
titkosszolgálat nem ért emberei nyomába
az információgyűjtés területén. Kémeket
küldött minden arab ország minden
nagyobb településére, Európa-szerte,
Dél-Amerikától Afrikáig, s az Egyesült
Államokig. Katsái beszivárogtak a
jordán hírszerzésbe, a Mukabaratba. is,
amelyet pedig a legjobb arab
hírszerzésnek tartanak a világon, vagy a
szíriai katonai hírszerzés hálózatába,
amely viszont a legkegyetlenebbként
ismert. Emberei hidegvérű, erős és bátor
férfiak voltak, amilyeneket a regényírók
sem találhattak ki.

Röviddel azután, hogy igazgató lett,



Meir Amit Jasszer Arafat irodájából egy
ügynök által ellopott belső használatú
iratot küldött szét a hálózaton belül.

– A Moszadnak mindegyikünkről
külön aktája van. Tudják a nevünket és
lakcímünket. Az aktákban legalább két
fénykép is van. Az egyik azt mutatja,
hogy nézünk ki kaffijeh-ben, a másikon
pedig nélküle. A Moszadnak tehát nem
okoz nehézséget, hogy kövessen
bennünket fejfedővel, vagy anélkül.

Hogy további félelmet keltsen, Meir
soha nem látott számban alkalmazott
arab informátorokat. Úgy gondolkozott.
hogy a nagy számok törvénye szerint elég
embert talál, akik egyszer hasznosak
lehetnek. Megvesztegetett arabok
elárulták a PFSZ fegyvereseit, a



fegyverraktárak, a biztonsági lakások
helyét és a tervezett utazások részleteit.
Minden meggyilkolt terroristáért Meir
Amit plusz egy amerikai dollár jutalmat
ajánlott fel.

A Hatnapos Háború alatt minden
egyiptomi légi bázison és katonai
parancsnokságon volt egy-egy Moszad
katsa vagy informátor. A kairói
főhadiszálláson belül nem kevesebb, mit
három főtisztet környékezett meg
sikeresen a Moszad. Hogy hogyan
történt, megmaradt Meir Amit legjobban
őrzött titkának: – Vannak dolgok,
amikről jobb nem beszélni.

Minden ügynökétől és informátorától
ugyanazt várta el: a nagy dolgok mellett
az apró részleteket. Mennyit kell egy



pilótának gyalogolnia a barakktól az
ebédlőig? Mennyi időre rekedt egy
bizonyos tiszt az ominózus kairói
közlekedési dugóba? Van-e barátnője a
stratégának? Csak ő tudta, hogyan
használja fel majd ezeket az
információkat.

Egy katsának sikerült pincérként
munkát szereznie egy front közeli légi
bázis kantinjában. Hetente küldött
jelentést a készültségi állapotokról, a
pilóták és műszakiak életviteléről.
Italozási szokásaik és szexuális életük
egyaránt szerepelt a Tel-Avivba küldött
titkos jelentésekben.

A Moszad új szervezete, a
pszichológiai hadviselés osztálya, a Loh
Amma Psichologit (LAP), a nap



huszonnégy órájában azon dolgozott,
hogy aktákat állítson össze egyiptomi
pilótákról, földi kiszolgáló
személyzetekről, és tisztekről: repülési
képességeikről, arról, hogy rangjukat
saját képességük, vagy összeköttetéseik
révén szerezték-e, kinek voltak
alkoholproblémái, ki látogatta a
kuplerájokat, és ki kedvelte a fiúkat.

Meir Amit éjszakánként tanulmányozta
az aktákat, gyenge pontokat keresve és
azokat a férfiakat kiválogatva, akiket
zsarolással aztán a saját céljaira
felhasználhat.

– Nem volt túl felemelő, de a
hírszerzés gyakran ilyen mocskos
munkák elvégzését is jelenti –
nyilatkozta egyszer.



Egyiptomi közalkalmazottak családjai
Kairóban feladott névtelen leveleket
kaptak szeretteik viselt dolgainak
részletes beszámolóival. Az
informátorok részletes jelentést küldtek
a családi botrányokról, ami miatt a
hajózó személyzetek tagjai beteget
jelentettek, és eltávozást kértek. A
tiszteket névtelen telefonálók
világosították fel beosztottaik
magánéletéről. Egy tanárt azzal hívott fel
egy szimpatikus női hang, hogy egy
bizonyos lánygyermek azért tanul
rosszul, mert az apja, egy magas rangú
tiszt, titokban férfi szeretőt tart. A hívást
követően a tiszt főbe lőtte magát. Ez a
kitartó kampány, Meir teljes
megelégedettségére, nem kis felfordulást



okozott az egyiptomi hadseregben.
1967 elejére az egyiptomi hálózat

jelentései alapján teljesen nyilvánvalóvá
vált Amit számára, hogy Gamal Abdel
Nasszer háborút tervez Izrael ellen.
Tisztességes úton vagy zsarolással még
több informátort szerveztek be, akik
segítették a Moszadot még több
információhoz juttatták az egyiptomi
légierő és katonai vezetés köreiből.

1967 májusának első' napjaiban az
izraeli légierő parancsnokának már a
pontos napot is jelenteni tudta, amikor
lecsaphatnak az egyiptomi
légitámaszpontokra.

A rakétaelhárító rendszerek 7.30 és
7.45 között voltak a legsebezhetőbbek.
Ez alatt a tizenöt perc alatt az éjszakai



személyzet már fáradt volt a hosszú
szolgálat után, míg az őket leváltó
társaik még nem voltak teljesen éberek,
ráadásul gyakran késve vették át a
szolgálatot, mert a kantinban lassú volt a
kiszolgálás. A pilóták 7.15 és 7.45
között reggeliztek. Ezután sétáltak vissza
a barakkjaikba, hogy magukhoz vegyék a
felszerelésüket. Ez az út általában tíz
percet vett igénybe. A legtöbben még
elidőztek a toalettekben is mielőtt a
startvonalra indultak volna. Körülbelül
nyolcra értek oda, ami a nap hivatalos
kezdetét jelentette. A földi személyzet
addigra felhúzta a gépeket a
hangárokból, hogy megtankolja és
felfegyverezze azokat. A következő
negyedórában az indítóállásokon tankoló



kocsik és rakétákat szállító teherautók
sokasága zsúfolódott össze.

Egy hasonlóan részletes beszámoló
készült a kairói főhadiszállás
munkarendjéről is. A tisztek általában
harminc perc alatt jutottak Kairó
külvárosában lévő otthonaikból a
parancsnokságra. A stratégák gyakran
még 8.15-kor sem voltak az irodájukban.
Legalább tíz percbe telt, amíg
letelepedtek asztalaik mögé,
megkávéztak, és elcsevegtek
kollegáikkal. A személyzet nem kezdett
hozzá a légi bázis előző napi forgalmi
jelentésének kiértékeléséhez 8.30-nál
előbb.

Meir Amit azt javasolta az izraeli
légierő parancsnokának, hogy nyolc és



nyolc-harminc között érjenek a
célpontok fölé. Ez alatt az idő alatt porig
bombázhatják az ellenséges
támaszpontokat, hiszen a kairói
főparancsnokság még nélkülözi
kulcspozícióban lévő embereit, akik a
válaszcsapást irányíthatnák.

1967. június 5-én Izrael légiereje
pontosan 8.01 perckor halálos
pontossággal indította meg a támadást,
alacsony magasságon repült be a Sinai-
félsziget fölé, és kedve szerint szórta le
bombáit, zúdította ellenségére az
ágyútüzet. Az ég pillanatok alatt vöröses
feketére változott az égő
üzemanyagtartályok és a felrobbant
hadianyagraktárokból és
vadászrepülőkből felcsapó lángok



nyomán.
Meir Amit az ablak felé fordulva ült

tel-avivi irodájában, annak tudatában,
hogy a hírszerzők és hírelemzők
gyakorlatilag eldöntötték a háború
kimenetelét. Rendkívüli képességeinek
ez volt a legjellemzőbb megnyilvánulása
– ha eltekintünk a Moszad óriásira
duzzasztott létszámától.

Attól kezdve, hogy átvette a hírszerzés
irányítását, mindent elkövetett, hogy ne
egy CIA–, vagy KGB-szerű intézmény
váljék a Moszadból. Ezek az
intézmények analitikusok, tudósok,
stratégák és tervek előkészítőinek
százait, ezreit alkalmazták az ügynökök
munkájának támogatására. Az irakiaknak
és az irániaknak például becsült adatok



szerint mintegy tízezer aktív ügynöke
volt: de még a kubai titkosszolgálat is
ezer ügynököt mozgatott.

Meir Amit ragaszkodott hozzá, hogy a
Moszad állandó személyzete ne legyen
ezerkétszáznál sokkal több. Mindegyik
munkatárs gondos válogatás után nyert
felvételt, és számos területen
bizonyította tehetségét: egy tudósnak
például, ha a szükség úgy hozza,
dolgoznia kell területen is, míg egy
katsának, különleges képességeit
felhasználva, esetleg másokat kell
oktatnia.

Mindannyiuk számára ő a memune,
ami, héberül nyers fordításban annyit
tesz, „első az egyenlők között". A
kifejezéssel a mindenkori



miniszterelnököt illették, amikor éves
költségvetési tervét az izraeli kabinet elé
tárta, jóváhagyás céljából.

Már jóval a Hatnapos Háború előtt
felvértezte a Moszadot mindazzal a
képességgel, amellyel halálos csapást
mérhet Izrael ellenségeire, behatolt
soraik közé, megfejtette titkaikat, és
kegyetlen pontossággal meggyilkoltatta
őket. A Moszadot rövid idő alatt
mítosszá változtatta.

A siker jórészt azokból a
szabályokból eredt, amelyeket a katsák,
ügynökök kiválasztására alkotott, hisz az
ő tevékenységük volt a Moszad
sikerének záloga. Tökéletesen tudatában
volt, mit jelent számukra kezet rázni a
Főnökkel, mely gesztussal elismerték



mindenhatóságát, rendelkezési jogát
maguk fölött.

Jóllehet sok minden megváltozott,
1997 márciusának azon a reggelén, Meir
Amit tökéletesen tisztában volt azzal a
ténnyel, hogy az általa bevezetett
felvételi követelmények változatlanok
maradtak.

Az a katsa, akit elsősorban a pénz
motivál, nem kerülhet a Moszad
kötelékébe. A fanatikus cionistáknak
nincs helye köztünk. A fanatizmus
gátolja a tisztánlátást, annak megértését,
miről is szól ez a munka. Itt
higgadtságra, tiszta ítélőképességre van
szükség és főként biztos fellépésre. Az
embereket különböző okok motiválják,
hogy a Moszadhoz csatlakozzanak. Ott



van például a csillogás. Sokan a
kalandot keresik. Sokan azt gondolják,
ettől többek lesznek, a kis emberből
végre valaki lesz. Sokan hiszik, hogy ha
a Moszadhoz csatlakoznak, egy bizonyos
titkos hatalom részeseivé is válnak.

Egyik sem elfogadható indok a
felvételhez.

– És soha, egyetlen pillanatra sem
feledheti el az ügynök, hogy mögötte
állsz. Hogy vigyázol a családjára,
ügyelsz a gyerekei boldogulására.
Ugyanakkor őt is megvéded. Ha a
felesége azon kezd tanakodni, hogy férje
életében egy másik nő lehet, biztosítanod
kell. hogy nem így van. Vagy ha igen,
soha ne mondd meg neki. Ha az asszony
kezd kiborulni, nyugtasd meg. A férjnek



ne szólj róla. Semmi nem zavarhatja meg
a munkájában. Egy jó kémfőnök úgy
kezeli az embereit, mint a saját
családját. Azt kell érezniük, mindig ott
vagy, ha szükségük van rád, éjjel-
nappal, az idő nem számít, így nyerheted
el hűségüket, így teszik meg, amit
elvársz tőlük. És végül is ez számít.

* * *

Minden katsa egy hároméves
kiképzésen vesz részt, amely idő alatt
kegyetlenül bántalmazzák is őket
fizikailag, kihallgatások közben. Akár
nő, akár férfi ügynökről van szó,
jártasságot kell szerezniük a Moszad
által alkalmazott .22-es kaliberű Beretta
használatában.



A nem arab országokban működő első
katsák állomáshelyei az Amerikai
Egyesült Államokban,
NagyBritanniában, Franciaországban és
Németországban voltak. Az Egyesült
Államokon belül Washingtonban és New
Yorkban voltak állandó katsák. A New
York-i katsa külön felelőssége volt,
hogy az összes ENSZ diplomáciai
küldöttségben és a város számos etnikai
csoportjában legyenek kapcsolatai. A
washingtoni katsa is hasonló feladatot
kapott, azzal a plusz megbízással, hogy a
Fehér Házat is figyelnie kellett.

Mások egyes, állandó
robbanásveszéllyel fenyegető
területeken dolgoztak, és csak akkor
tértek haza, amikor egy-egy akció



befejeződött.

* * *

Meir Amit jelentősen bővítette a
szervezetet, hisz ő hozta létre a külföldi
hírszerző tevékenységet összefogó
nemzetközi osztályt, a politikai akciók és
a nemzetközi kapcsolatok osztályát,
amelynek az volt a feladata, hogy az
ügynevezett baráti, leginkább a CIA és
az angol M-l6 társ titkosszolgálatokkal
tartsa a kapcsolatot. A kutatási osztály
tizenöt szekcióra tagozódott és az arab
országokra specializálódott. Az Egyesült
Államok, Kanada, Dél-Amerika, Nagy-
Britannia, Európa és a volt Szovjetunió
külön osztályt kaptak. Ebbe az
infrastruktúrába illeszkedett bele az évek



során Kína, Dél-Afrika és a Vatikán.
Ám a Moszad lényegében ugyanaz a

kis szervezet maradt.
Nem múlt el nap, hogy a tengerentúli

állomásokról ne érkeztek volna friss
hírek. Ezek végigjárták szokásos útjukat
a King Saul Boulevard-on álló magas,
szürke épület emeletei között. Meir Amit
szerint, ha valakinek emiatt magasabbra
kellett gyalogolnia, nem volt nagy baj.
És persze az ellenség is egyre
félelmetesebb lett.

A Moszad katsák halálos
pontossággal végezték küldetésüket, és
készek voltak a fegyveres összecsapásra
is. Voltak akciók, melyek célja az arab
államok közti kölcsönös bizalmatlanság
felkeltése, illetve Meir filozófiája



alapján: Oszd meg és uralkodj! – minél
több informátor beszervezése volt.
Emberei minden cselekedetéből a
hidegvérű profizmus áradt, tolvajként
osonva az éjszakában, maguk mögött
halált és rombolást hagyva. Senki nem
menekült bosszújuk elől.

Amikor befejeztek egy megbízatást,
jelentkeztek Meir Amit irodájában, a
kiértékelésre. Annak a két kémnek a
tevékenységét, akiknek bátorsága példa
nélküli a Moszad történetében, Amit
közvetlenül maga irányította az
irodájából. Valahányszor szóba kerül, és
számba veszi a részleteket, Amit hangja
rendre elcsuklik a meghatottságtól, és
arcán kivételes mosoly jelenik meg.



* * *

Eli Cohen 1924. december 16-án
született az egyiptomi Alexandriában.
Mint szülei, ő is ortodox hívő volt. 1956
decemberében ő is a szuezi válság után
az Egyiptomból kiűzött zsidók között
volt. Haifába vetődött, ahol idegennek
érezte magát. 1957-ben az izraeli katonai
kémelhárítás beszervezte, elemzőként
dolgozott, de munkáját unalmasnak
találta. Érdeklődni kezdett, hogyan
csatlakozhatna a Moszadhoz, de
próbálkozása nem járt sikerrel. Meir
Amit így idézi vissza az eseményeket:

– Tudomásunkra jutott, hogy az
elutasítás mennyire megviselte Eli
Cohent. Leszerelt a hadseregből és elvett



egy Nadia nevű iraki nőt.
Két éven keresztül Cohen egy tel-

avivi biztosítási társaság irodájában
dolgozott, mint irattáros. Anélkül, hogy
tudott volna róla, elutasított aktája Meir
Amit elé került, aki egy bizonyos
munkára keresett megfelelő személyt.
Mivel az aktívak dossziéja közt nem
talált senkit, tovább keresett az
elutasítottak aktái közt. Az egyetlen
szóba jöhető személy Cohen volt.
Azonnal megfigyelés alá helyezték. A
heti jelentések beszámoltak szokásairól
és megemlítették mély érzéseit felesége
és gyermekei iránt. Keményen dolgozott,
gyors felfogású volt, és jól bírta a
feszültségeket. Végül közölték vele,
hogy a Moszad alkalmasnak tartja.



Eli intenzív hathónapos kiképzésbe
kezdett a Moszad kiképzőközpontjában.
Szabotázs szakemberek oktatták, hogyan
készíthet pokolgépet és időzített bombát
a legegyszerűbb alkotóelemekből.
Elsajátította a fegyver nélküli verekedés
fortélyait, első osztályú mesterlövész és
kitűnő tolvaj lett. Kiismerte magát az
üzenetek kódolásában és dekódolásában,
a rádiózásban, a láthatatlan tinta
használatában, és üzenetek elrejtésében.
Tehetségével folyamatosan ámulatba
ejtette kiképzőit. Különleges
emlékezőtehetsége gyerekkorából, a
tórarészletek tanulásából származott. A
záró bizonyítvány szerint minden
képessége megvolt, amivel egy katsának
rendelkeznie kell. Meir Amit mégis



bizonytalan volt.
– Százszor feltettem magamnak a

kérdést: Meg tudja tenni, amit várok
tőle? Felé természetesen teljes bizalmat
mutattam. Soha nem akartam, hogy akár
egy pillanatra is megérezze, élete
állandó veszélyben lesz. Végül is a
Moszad legjobbjai készítették fel
küldetésére. Végül Eli mellett döntöttem.

Meir Amit heteket töltött azzal, hogy
pártfogoltjának fedő történetet találjon
ki. Összeültek, Buenos Aires térképét és
fotókat tanulmányoztak, hogy Cohen új
élettörténete és neve, Kamii Amin
Taabcs teljesen természetessé váljék. A
Moszad főnökének látnia kellett: – Eli
gyorsan tanult, és ügyesen sajátította el
egy szíriai export-import kereskedő



nyelvét. Megtanulta mi a különbség
fuvarlevél és árubizonylat között,
szerződések és garancialevelek között,
mindent, amit esetleg tudnia kellett.
Olyan volt, mint egy kaméleon, mindent
magába szívott. A szemem előtt alakult
át Taabes-sé, a szíriai kereskedővé, aki
egyfolytában hazavágyott Damaszkuszba.
Eh minden nappal magabiztosabb lett,
egyre jobban hitt abban, hogy el tudja
játszani a szerepet. Olyan volt, mint egy
világbajnok maratoni futó, akit úgy
treníroztak, hogy már a verseny elején az
élre törjön. Ám ez a verseny évekig is
tarthat. Minden tőlünk telhetőt
megtettünk, hogy megtanítsuk, hogyan
alakítsa új életét, hogy éljen egyáltalán.
A többi már rajta múlott. Mindannyian



tudtuk ezt. Nem volt látványos
búcsúzkodás, egyszerűen kisurrant
Izraelből, ahogy az embereim szoktak.

* * *

A szír fővárosban Cohen hamar
bedolgozta magát az üzleti életbe, és
magas rangú barátokat szerzett magának.
Egyikük a szír elnök unokatestvére,
Maazi Zahreddin volt.

Zahreddin dicsekvésre hajlamos
ember volt, mindig azt bizonygatta, hogy
Szíria legyőzhetetlen ország. Cohen adta
alá a lovat. Hamarosan meghívták egy
kirándulásra a Golan-fennsík szír
erődítményei közé. Látta a hatalmas
betonbunkerekben lapuló, nagy
hatótávolságú orosz tüzérségi ágyúkat.



Még azt is megengedték, hogy
fényképezzen. Cohen kétszáz orosz T-
54-es tank megérkezését követő két órán
belül jelentett Tel-Avivnak. Sőt egy
másolatot is mellékelt Szíria támadási
tervéről, amely Izrael északi részének
megszállását tartalmazta.
Felbecsülhetetlen értékű információ
volt.

Miközben Cohen megerősítette Meir
Amit azon véleményét, hogy egy ügynök
egy egész hadsereggel felér, Cohen
kezdett kissé vakmerő lenni. Azt tudták
róla, hogy bolondul a futballért. Egy
nappal azután, hogy egy vendégcsapat
megverte az izraeli válogatottat,
megszegte a szigorú rádiózási tilalmat. –
Ideje, hogy a futballpályán is győzzünk



végre – küldte haza az üzenetet.
Ilyen nem hivatalos üzeneteket is

megfejtettek, mint: – Kérem adják át
feleségemnek jó kívánságaimat
házassági évfordulónk alkalmából, vagy
Boldog születésnapot kívánok
lányomnak!

Meir Amit füstölgött magában, de
ahhoz jól ismerte az ügynökre nehezedő
feszültséget, hogy feltételezze: Cohen
viselkedése nem több egy időleges
kilengésnél, ami a legjobb ügynököknél
is előfordul olykor. – Próbáltam
belelátni a fejébe. Kiborulhatott? Ezt
jelentheti, hogy megfeledkezett a
legszigorúbb szabályról? Az ő fejével
akartam gondolkozni, tudva, hogy én
változtattam meg az egész életét.



Számtalan dolgot kellett vizsgálnom és
mérlegelnem. A végén egyetlen kérdés
maradt megválaszolatlan: képes-e Eli
végrehajtani a feladatát?

Meir Amit úgy gondolta, képes.
1965 januárjának egyik estéjén, Eli

Cohen damaszkuszi hálószobájában
várta, hogy rádióüzenetet küldhessen.
Amint bekapcsolta a készüléket, a szíriai
titkosszolgálat emberei berontottak a
lakásba. Cohent a világ legmodernebb,
orosz gyártmányú mozgó bemérő
kocsijával buktatták le.

Kihallgatás közben kényszerítették,
hogy üzenetet küldjön a Moszadnak. A
szírek nem vették észre, hogy felgyorsult
az üzenet ritmusa. Tel-Avivban Meir
Amit rögtön tudta, Cohen lebukott. Két



nappal később Szíria megerősítette Eli
elfogását.

– Mintha egy családtagot vesztettünk
volna el. Egyfolytában azt kérdeztem
magamtól, mint mindig, amikor egy
ügynököt elvesztettünk: – Meg tudtuk
volna menteni? Hogyan történt? Elárulta
valaki? A saját figyelmetlensége?
Valaki, aki közel állt hozzá? Kiégett, és
mi nem vettük észre? Volt benne
valamilyen halálvágy? Olykor ez is
előfordult. Vagy egyszerűen a
balszerencse okozta a vesztét? Csak
kérdések és kérdések, válaszok nélkül.
Soha nem tudjuk meg, mi történt
valójában. De a kérdések legalább
segítenek.

A szírek nem tudták megtörni Eli



Cohent – az elszenvedett kínzások
ellenére sem – mielőtt halálra ítélték.

Meir Amit csaknem minden idejét Eli
megmentésére fordította. Mialatt Nadia
Cohen világraszóló kampányt indított
férje életének megmentése érdekében –
közbenjárt a Pápánál, az angol
királynőnél, miniszterelnököknél és
államelnököknél – Amit sokkal
diszkrétebben próbálkozott. Európába
utazott, hogy a francia és német
titkosszolgálat főnökeivel találkozzon.
Ők azonban semmit nem tudtak tenni az
érdekében. Nem hivatalos úton a
Szovjetunióval is megpróbálta felvenni a
kapcsolatot. Egészen 1965. május 18-ig
folytatta mentőkísérleteit, amikor is nem
sokkal hajnali két óra után egy konvoj



hajtott ki Damaszkusz El Maza
börtönének kapuján. Eli Cohen az egyik
teherautóban utazott.

Vele volt Szíria nyolcvanéves
főrabbija, Nissim Andabo. A rabbi nem
bírt uralkodni magán, és nyíltan
zokogott. Eli Cohen vigasztalta az idős
embert. A konvoj elérte a város
központjában lévő El Marga teret. Ott
Eli hangosan imádkozni kezdte a Vidui-t,
a halálba menők imáját: – Mindenható
Isten, bocsásd meg összes bűnömet és
vétkemet.

Hajnali 3.35-kor szírek ezrei és a
televíziós reflektorok előtt Eli a bitófa
alá lépett.

Tel-Avivban Nadia Cohen végignézte
férje kivégzését és megpróbált



öngyilkosságot elkövetni. Kórházba
szállították és megmentették az életét.

Másnap Meir Amit az irodájában
tartott megemlékezés keretében
tiszteletét fejezte ki az elhunyt iránt.
Aztán munkához látott, hogy útjára
bocsássa második számú ügynökét.

* * *

Wolfgang Lotz, német zsidó, röviddel
Hitler hatalomra kerülése után érkezett
Palesztinába. 1963-ban Meir Amit
egyiptomi kémfeladatra vállalkozók
listájáról választotta ki. Miközben
ugyanazon a kemény kiképzésen esett át,
mint Cohen, Meir Amit ugyanolyan
gondossággal készítette el az ügynök
élettörténetét. Úgy döntött, lovas oktatót



csinál belőle, egy kelet-német
menekültet, aki a Második Világháború
alatt az afrikai hadtestben szolgált, és
most visszatér Egyiptomba, hogy lovas
iskolát nyisson. Ez a foglalkozás minden
nehézség nélkül a kairói elit közelébe
segíti, amely szűk kör a város körüli
lovas klubok köré szerveződött.

Lotz rövid idő alatt kialakította
klientúráját, amelybe a katonai
hírszerzés helyettes parancsnoka és a
Szuezi-csatorna biztonsági főnöke is
beletartozott. Lotz felülmúlta Cohent,
amikor rávette újdonsült barátait, hogy
hencegjenek neki Egyiptom félelmetes
védelmi rendszerével: a Sinai-
félszigeten és a Negev határán álló
rakétabázisokkal. Lotz a Kairóban élő



náci tudósok listáját is megszerezte,
azokét, akik Egyiptom rakéta- és
fegyverprogramján dolgoztak. A Moszad
ügynökei rövid idő alatt valamennyit
kivégezték.

Két évnyi kémkedés után Lotz végül
lebukott, és elítélték. Az egyiptomiak
megérezték, hogy túl értékes fogoly
került a kezük közé, így hát egy
fogolycsere reményében életben hagyták.
Meir Amitot Lotz lebukása is kétségbe
ejtette. Levelet írt Egyiptom akkori
elnökének, Gamal Abdel Nassernek,
hogy a háborúban Izrael által elejtett
hadifoglyokért cserébe engedjék
szabadon Lotzot és feleségét. Nasser
nemet mondott a kérésre. Amit
pszichológiai nyomással próbálkozott.



– Tudattam minden egyiptomi
fogollyal, hogy azért maradnak
börtöneinkben, mert Nasser elnök nem
hajlandó két izraelit elengedni.
Megengedtük, hogy levelet írjanak haza.
Soraik világosan kifejezték érzelmeiket.

Meir Amit ismét Nasserhez fordult, és
biztosította, Izrael hallgat a házaspár
szabadon bocsátásáról, ám nagy
nyilvánosság előtt beszél az egyiptomi
foglyok cseréjéről. Nassernek ez is
kevés volt. Amit ezúttal a Sinai-félsziget
békefenntartó erőinek parancsnokához
fordult. A tiszt Kairóba repült és elérte
azt az ígéretet, hogy Lotz és felesége a
„közeljövőben" szabad lesz.

Meir Amit megértette a rejtett
üzenetet. Egy hónap múlva Lotz és



felesége a legnagyobb titokban Genfbe
repült. – Néhány óra múlva pedig már az
irodámban voltak.

* * *

Meir Amit felismerte, hogy katsáinak
segítségre van szükségük idegen földön.
Megteremtette a sayanim, az önkéntes
zsidó segítők fogalmát. Minden egyes
sayan a világ zsidó közösségének
összetartó erejéről tanúskodott. Az
állampolgári hűségtől függetlenül, a
végső döntés meghozatalánál a sayan
felismerte a másik, lényegesebb,
misztikus lojalitást Izrael államhoz, és a
segítségnyújtás szükségességét a zsidó
állam ellenségeivel szemben.

A sayan több feladatot is ellátott. Egy



autós sayan például, akinek
autókölcsönzője volt, minden papír
nélkül a katsa rendelkezésére bocsátott
járműveket. Az ingatlanközvetítő sayan
lakásokkal segített. A bankban dolgozó
sayan munkaidőn túl is pénzhez jutatta az
ügynököt. Az orvos sayan pedig a
hatóságok értesítése nélkül nyújtott
segítséget, például lőtt sebek
kezelésével. A sayan csupán a
szolgálatai ellenértékének megfelelően
kapott anyagi juttatást.

Mellesleg mindenféle hasznos
információkat is gyűjtöttek, például
partikon felszedett szóbeszédek, rádión
hallott hírek, elrejtett újságcikkek és
elejtett utalások formájában. Támpontot
nyújtottak a katsáknak. A sayanok nélkül



a Moszad nem létezhetett.
Meir Amit öröksége tovább él, jóval

nagyobb létszámban. 1998-ban csak
Nagy-Britanniában több mint négyezer
sayan dolgozott, csaknem négyszer ennyi
az Egyesült Államokban. Míg Meir Amit
egy meglehetősen szűk költségvetéssel
volt kénytelen gazdálkodni, a Moszad,
hogy megőrizze világméretű mozgásterét,
ma több százezer dollárt költ havonta,
hogy fenntartsa „érdekeltségeit", fizeti a
sayanok költségeit, a biztonsági
lakásokat, a logisztikai és fedőakciók
kiadásait. Még valamit rájuk örökített: a
saját, titkos nyelvüket. A jelentésírás
rendjét Naká-nak mondták, „nappal" volt
a legmagasabb készültség elnevezése, a
kidon a Moszad kivégző osztagának a



tagja, a neviot őrizet specialista volt, a
yahalom azokat jelölte, akik a katsákkal
való kommunikációt intézték, a sajanini
célpontja a PFSZ volt, a balder-futár
volt, a slick iratok rejtekhelyét jelölte, a
teuds pedig hamisítványokat jelentett.

* * *

1997 márciusának azon a reggelén,
amikor a múlttal való randevúra
igyekezett, Meir Amit azon gondolkozott,
mennyi minden megváltozott a
Moszadban. Politikai nyomás alatt, itt
legfőképp Benjámin Netanjahura
gondolhatott, a Moszad veszélyesen
elszigetelődött a külföldi
titkosszolgálatoktól, pedig Meir Amit
mindig nagy hangsúlyt fektetett a jó



kapcsolatokra. Egy dolog volt az első
számú parancs szerint élni: „Izrael
először, másodszor, örökké. Örökké". És
egész más dolog volt, az ő szavaival,
„amikor rajtakapnak, hogy a saját
barátod zsebében turkálsz". A kulcsszó,
a „rajtakapnak" volt -tette hozzá gúnyos
mosollyal.

A példa, a Moszad Egyesült Államok
elleni egyre nagyobb fokú gazdasági,
tudományos és technológiai kémkedése.
Egy speciális egység, fedőnevén Al, ami
héberül azt jelenti fenn, járta be a
kaliforniai Szilikon-völgyet és a bostoni
128-as utat, high-tech titkokat gyűjtve.
Egy, a szenátus titkosszolgálati
bizottságának készült jelentésben a CIA
Izraelt az első hat ország közé sorolta,



amely államilag irányított hírszerző
tevékenységet folytatott amerikai
gazdasági, tudományos titkok
megszerzésére.

A német titkosszolgálat elnöke
figyelmeztette vezető munkatársait a
Moszad egyre erősödő tevékenységére,
amely az ország legújabb
számítógéptitkainak megszerzésére
irányult. Hasonló tartalmú
figyelmeztetést tartalmazott a francia
titkosszolgálat által kiadott körlevél is,
amely felhívja az érintettek figyelmét a
Creil-béli szatellit kiértékelő központ
környékén tapasztalt Moszad jelenlétre.
Izrael régóta szerette volna növelni
technikai jelenlétét a világűrben, hogy
földi nukleáris erejét kellőképpen



megtámogassa. Nagy-Britannia
kémelhárítása, az Ml5, Tony Blairnek,
az újonnan megválasztott
miniszterelnöknek összeállított
tájékoztatójában említést tesz a Moszad
próbálkozásairól, hogy tudományos és
védelmi információkat szerezzenek meg.

Meir Amit nem tiltakozott az ilyen
akciók ellen, csupán azt kifogásolta,
hogy a kivitelezésük nélkülözte a gondos
előkészítést, és nem vették tekintetbe az
esetleges hosszú távú következményeket.

Ugyanez vonatkozott a LAP
pszichológusainak megnyilatkozásaira
is. Meir Amit idejében az osztály jó
médiakapcsolatokkal rendelkező,
világméretű hálózatot épített ki, amely
kapcsolatokat aztán ügyesen fel is



használtak. Egy Európában végrehajtott
terrorcselekményt követően elég volt
felhívni egy megfelelő „háttérrel"
rendelkező hírügynökséget, és a
sajtóközlemény máris a LAP szájíze
szerint jelent meg. Ez az osztály
szolgáltatott információkat az izraeli
követségek sajtóattaséi számára,
amelyeket aztán egy alkalmas
pillanatban, egy ital vagy vacsora
mellett kiszivárogtathattak az újságíró
előtt.

Miközben az indirekt propaganda
gépezete tulajdonképpen megmaradt, és
működött, lényeges különbségek is
megmutatkoztak: nevezetesen a cél,
illetve az áldozat személyét illetően.
Meir Amit számára úgy tűnt, a döntések



meghozatalában egyre inkább politikai
szempontok kapnak nagyobb szerepet,
nevezetesen, hogy eltereljék a figyelmet
valami öncélú diplomáciai lépésről a
Közel-Keleten, illetve hogy Izrael
visszaszerezze megtépázott
népszerűségét, főleg az Egyesült
Államokban.

Amikor 1996. július 17-én a TWA
légitársaság 800-as járata 230 utassal a
fedélzetén lezuhant Long Island
partjainál, a LAP azt a látszatot
igyekezett kelteni, hogy a tragédia
mögött az Izrael ellenségének számító
Irak vagy Irán áll. Rövid idő alatt
számtalan hírfoszlány sugallta ugyanezt.
Alig egy évvel később, miután
ötszázezer dollárt és tízezer órát



fordítottak a nyomozásra, James K. K
Kallstrom, az FBI főnyomozója kizárta a
terrortámadás, vagy egy elmeháborodott
által elkövetett cselekmény lehetőségét.
Négyszemközt ezt mondta kollegáinak: –
Ha kiderülne, hogy azok miatt a tel-avivi
disznók miatt vesztegettük az időnket, hát
nem tudom, mit csinálok velük. Minden
egyes általuk kiszivárogtatott hírnek
utána kellett járnunk.

A LAP az Atlantai Olimpiai Játékok
alatt elkövetett robbantás után is színre
lépett. Az a hír terjedt, hogy minden jel
arra utal. a bombát olyan valaki
készíthette, aki a libanoni Bceka-
völgybcn élő bombakészítőktől tanulta a
mesterséget. A történet szárnyra kelt, és
a LAP kiszabadította a terror szellemét a



terrorizmustól joggal rettegő amerikai
közvélemény előtt. Az egyetlen
gyanúsított a játékok egyik szerencsétlen
biztonsági őre volt, akinek
nyilvánvalóan nem volt semmiféle
kapcsolata a nemzetközi terrorizmussal –
és amikor tisztázódott a vádak alól, a
pletyka is elhalt.

Meir Amit persze megértette,
mennyire fontos a világ
közvéleményének figyelmét felhívni a
terrorizmus veszélyeire, ám ő mindig
ügyelt a gondos kivitelezésre. Amit
figyelmeztetését egy vállrándítással
intézték el, és ő már rég megtanulta
elrejteni érzéseit.

Tudta, a Moszad hanyatlása akkor
kezdődött, amikor 1995 novemberében,



azon a bizonyos tel-avivi békemenet
tüntetésen Jichák Rabin merénylet
áldozata lett. Röviddel azelőtt, hogy
Rabint egy szélsőséges zsidó férfi lelőtte
– Meir Amit, ezt az izraeli társadalom
válságának mélyüléseként értékelte –, a
Moszad akkori igazgatója, Shabtai
Shavit figyelmeztette Rabin közvetlen
munkatársait: nem kizárt, hogy merénylet
készül ellene. Egyikőjük szerint a
figyelmeztetés túl általános volt, hogy
komolyan vehették volna. Úgy ítélték
meg, közvetlen veszélyről nincs szó.

Meir Amit igazgatósága idején a
Moszad tevékenysége nem terjedhetett ki
Izrael területére, ahogy a CIA munkája
se az Egyesült Államokra. Mégis, erős
kritikai érzéke mellett, Meir Amit



gyakran mondogatta, hogy a Moszad
mindenben osztozik az ország sorsával.
Szolgálati ideje alatt a Moszad
tevékenységének híre, hatása gyakran az
egész világot bejárta. Az általa
megfogalmazott hűség mára már a múlté.
Az emberek elvégzik a feladatukat –
amely éppoly veszélyes és mocskos,
mint mindig is volt – , de már azzal
törődtek, hogy politikailag is
bebiztosítsák magukat. Ez a
kapcsolatszövedék paranoiás helyzetet
teremt, amely gyakran jelentkezik is a
politikai életben, megkérdőjelezve az
izraeli demokrácia hitelességét.

A Tel-Aviv és Herzlijja üdülőtelep
közti országút mellett van egy



antennáktól zsúfolt kis település. Ez a
Moszad kiképző bázisa. Amit egy új
politikai tiszt, vagy egy izraeli
követségen dolgozó kém elsőként
megtanul Tel-Avivba érkezése után, a
sötétbarna épület címe. Mégis ha egy
izraeli kiadványban megjelenne ez az
információ, büntető eljárást vonna maga
után. 1966-ban éles vita alakult ki a
titkosszolgálat berkein belül, amikor egy
tel-avivi napilapban megjelent a Moszad
akkori igazgatója, Danny Játom neve.
Azt beszélték, letartóztatják az újságírót
és a szerkesztőt is. Végül is azért nem
történt semmi, mert a Moszad hamar
rájött, Játom neve akkor kikerülne a
világsajtóba.

Meir Amit határozottan az ilyen malőr



ellen szavazott. A kémkedés titkos
tevékenységi forma, és nem mindig a
legkellemesebb. Mindegy, hogy mit
tettek, a külvilággal szemben meg kell
védeni az embereit. Bánhat velük
keményen, faraghatja a vadhajtásokat,
amíg beleillenek a szervezetbe, de a
világ számára érinthetetlenek, illetve
olyanok, akik nem is léteznek.

* * *

Szolgálati ideje alatt Ram volt a
fedőneve. A név egy ótestamentumi fiúra
utal, aki a pionír világ szellemében
nevelkedett, abban az időben, amikor az
arab palesztin világ nemcsak a brit
mandátummal, de a zsidósággal is
szemben állt. Gyerekkorától kezdve



keményen edzette a testét. Meir Amit
erős és egészséges volt. Mélyen hitt
benne, hogy ez az ő földje. Erec Izrael,
Izrael földje. Nem számított, hogy 1947-
ig a világ még mindig Palesztinának
nevezte, amikor az ENSZ javaslatot tett
a szétválásra.

Izrael, a nemzet születését majdnem a
közeli megsemmisülés követte, amint az
arabok visszakövetelték földjüket.
Hatezer zsidó halt meg, az arab oldalon
nem tudni pontos adatokat. A halottak
látványa hozzásegítette Meir Amitot a
felnőtté váláshoz, és a náci
haláltáborokból érkező túlélőké csak
tovább mélyítette azt.

– A látvány az emberi gonoszság
feneketlen mélységére emlékeztetett –



vallotta Amit.
Katonai pályafutása egy nagy

karrierre szánt katona élettörténete. A
48-as Függetlenségi Háborúban
szakaszparancsnok, két év múlva Moshe
Dajan alatt egy egész ezredet irányít,
aztán nem egész öt év alatt a hadsereg
hadműveleti parancsnoka lesz. Ez az
izraeli védelmi erők második
legmagasabb rangja. Egy baleset –
ejtőernyője majdnem nem nyílt ki –
véget vetett katonai pályafutásának. Az
izraeli kormány ösztöndíjjal a Columbia
Egyetemre küldte.

Moshe Dajan javasolta, hogy Meir
Amit legyen a katonai hírszerzés
parancsnoka. A belső tiltakozás
ellenére, amely arra épített, hogy nincs



hírszerző tapasztalata, mégis kinevezték.
– Az egyetlen, ami mellettem szólt,

hogy harctéri tapasztalatom volt, és saját
bőrömön tapasztaltam, mennyire fontos a
jó felderítés.

1963. március 25-én átvette a Moszad
vezetését Isser Hareltól. Számtalan
újítás fűződik a nevéhez. Ő volt az, aki
bevezette az ellenség kivégzését; aki
titkos kapcsolatot keresett a KGB-vel
akkor, amikor a zsidók millióit üldözték,
aki a nők szerepét átértékelve, először
alkalmazta a szexuális csapdát a
hírszerzésben; aki engedélyt adott
Husszein király palotájába való
behatolásra, kevéssel azelőtt, hogy a
hasemita uralkodó a CIA kémje lett
volna az arab világban.



Az általa bevezetett technikai
megoldásokat mind a mai napig
alkalmazzák. Ám soha senki nem
tudhatja meg, hogyan fejlesztette ki
ezeket a módszereket.

– Vannak titkok, és nekem is vannak
titkaim – szokta mondani a maga
szűkszavúságával.

Amikor eljött az idő, hogy egy új
ember nagyobb hasznára válhatott az
izraeli hírszerzésnek, minden ceremónia
nélkül, csöndben távozott. Összehívta
munkatársait, és csak annyit mondott, ha
valaha konfliktusba kerülnének
zsidóságuk és a Moszad által
megkövetelt feladatok etikája között,
azonnal vonuljanak vissza. Aztán
mindenkivel kezet fogott és távozott.



A következő igazgatók egyike sem
mulasztotta el, hogy időnként kávéra
hívja a Jabotinsky utcai irodaházba.
Ilyenkor az igazgatói iroda ajtaja
szigorúan zárva maradt, és a telefont is
kikapcsolták.

– Anyám mindig azt mondta, ha
megtörik a bizalom, vége a barátságnak
– mondta egy öregember bölcsességével.

Közvetlen családján kívül – egy rakás
gyerek, unokák, unokatestvérek, több
generációra visszanyúló távoli rokonok
– igazából kevesen ismerték Meir
Amitot. És ez így volt jól.

Azon a reggelen, 1997-ben, a
kormánykerék mögött Meir Amit
feltűnően fiatalnak látszott. Nem többnek
hatvannál, miközben a hetvenöthöz



közeledett. Hányszor tette meg ezt az utat
az eukaliptusz fákkal szegélyezett úton?
Maga sem tudta. Ám minden egyes útja
egy régi zsidó mondásra emlékeztette: –
hogy zsidóként túlélő légy, mindhalálig
védekezned kell.

Ugyanezt az elszántságot látta a Tel-
Avivtól északra, Gilot-nál álló táborban
várakozó katonák arcán. Büszkeséget,
pimaszul hetyke büszkeséget. Kötelező
szolgálati idejüket töltötték az izraeli
hadseregben, abban a szent hitben, hogy
a világ legnagyszerűbb hadseregében
szolgálnak.

Néhányan még egyszer Meir Amitra
emelték tekintetüket. Számukra ő is csak
egy öregember volt már, aki a
közelükben álló háborús emlékműhöz



látogatott el, hogy emlékezzen. Izraelben
számos – összesen 1500 ilyen emlékmű
található amelyeket ejtőernyősök,
pilóták, tankok vezetői és a gyalogság
emlékére állítottak. Az emlékművek öt
háború és közel ötven év
gerillaháborúiban elesett hősökre
emlékeztetnek. Mégis, egész Izraelben,
de még a világon sincs még egy olyan
emlékmű, amelynek létrehozásában Meir
Amit közreműködött.

A kiképzőtábor közelében áll, számos
betonépületet és homokkő falat rejt,
melyek alakja az emberi agyvelőre
emlékeztet. Meir Amit azért választotta
pont ezt az alakzatot, mert a hírszerzés
mindent elmond az emberi agyról, sokkal
inkább, mint egy ostoba bronz szobor



valami heroikus pózban.
Az emlékmű 557 férfi és női hírszerző

emlékét őrzi, közülük 71 a Moszadban
szolgált.

A világ különböző pontjain haltak
meg, az iraki sivatagban, Irán hegyei
között, Dél- és Közép-Amerika
dzsungeleiben, Afrika bozótjában, vagy
egy utcában, valahol Európában.
Mindannyian, a Moszad mottója szerint
próbáltak élni: „Harcolj fortéllyal".

Meir Amit sokat személyesen ismert
közülük. Néhányat egyes akciók során
maga küldött a biztos halálba, de ennek
felelősségét is vállalnia kellett. Egy
ember halálát mindig népünk
biztonságával szemben kellett
mérlegelni. Ez soha nem volt másként.



A homokkő falakba csupán nevek és
évszámok vannak bevésve. A halál
évszámai. A körülményekről nem
beszélnek. A nyilvános akasztás volt
minden elfogott zsidó kém büntetése az
arab országokban, egy gyilkos kése egy
névtelen sikátorban, vagy a kegyes
szabadulás a börtönben töltött hosszú
hónapok és rettenetes kínzások után.
Soha senki nem tudja meg. Olykor maga
Meir Amit is csak sejtett bizonyos
dolgokat. Es sötét gondolatait
megtartotta magának. Az agyvelő
formájú emlékmű csak egy része az
egésznek. A betontömbön belül található
az irattár, a halott ügynökök adataival.
Minden egyes személy élete, katonai
múltja gondosan dokumentált, csupán az



utolsó küldetés részletei hiányoznak.
Minden ügynök külön emléknapot kapott
a kicsiny zsinagógában.

A zsinagóga mögött egy amfiteátrum
található, ahol a Hírszerzés Napján a
családok emlékeznek halottaikra. Olykor
Meir Amit mond néhány szót nekik, aztán
meglátogatják a múzeumot, ahol
különböző mesterműveket állítottak ki,
mint például vasalóba rejtett rádió
adóvevőt, kávéscsészét, amelybe
mikrofont csempésztek, láthatatlan
tintával teli parfümös üvegcsét, és azt a
magnetofont, amely rögzítette Nasszer és
Husszein beszélgetését, közvetlenül a
hatnapos háború előtt.

Meir Amit felelevenítette azoknak az
ügynököknek a történetét, akik ezeket az



eszközöket egykor a Moszad dicsőségére
használták. Az én Gedeonitáim – így
hívta őket. Gedeon egy ótestamentumi
hős volt, aki kémei segítségével mentette
meg Izraelt az ellenségtől.

Végül a múzeum kurátorával elindult
a kőtáblák között. Minden egyes név
előtt megálltak, és mielőtt tovább léptek
volna, alig észrevehetően meghajtották a
fejüket. Meir Amit őszintén gyászolt.
Suttogva így szólt a kurátorhoz: –
Akármi történjék is, biztosítanunk kell,
hogy ez a hely örökre megmaradjon. –
Majd minden előzmény nélkül
hozzátette: – Asszad szíriai elnök
damaszkuszi irodájának falán egyetlen
festmény lóg. Szaladin keresztesek
elleni, 1187-es évi győzelmének



színhelyéről. Ez vezette az arabokat
Jeruzsálem visszafoglalásához.

Asszadnak a kép iránti tisztelete sok
tanulságot rejtett Meir Amit számára. –
A kép figyelmeztesse Izraelt. Asszad
ugyanúgy tekint ránk, mint Szaladin tette
– valakire, akit meg kell semmisíteni.
Sokan osztoznak ebben a
meggyőződésében. Vannak, akik úgy
tesznek, mintha a barátaink volnának.
Velük különösképpen vigyáznunk kell...

Megállt, elköszönt a kurátortól és
visszasétált az autójához, mintha túl
sokat beszélt volna. Mintha attól félne,
szavai pletykaként terjednek majd az
izraeli titkosszolgálat berkein belül.
Napjainkban egy újabb válság látszik
kibontakozni az izraeli és az amerikai



hírszerző szövetségek között – ami Izrael
számára végzetes következményekkel
járhat.

A készülődő vihar egyik szereplője az
a színes egyéniség, aki valamikor Meir
Amit alatt szolgált, és aki mint Eichmann
foglyul ejtője már biztosította helyét a
történelemben. Még mindig szeretett a
tűzzel játszani.



IV. FEJEZET

A VASÁLARCOS
KÉM

Tel-Aviv előkelő Afeka negyedének
gazdag lakói már rég hozzászoktak
Rafael „Rafi" Eitan, a hordómellű
öregember látványához, aki a
Függetlenségi Háború óta süket a jobb



fülére, amint az utcáról összeguberált
kacatjaival, biciklilánccal, WC-
csövekkel, különböző vasakkal hazafelé
tartott. Jellegtelen konfekciónadrágot és
inget viselt, forradásokkal teli arca
árulkodott hegesztő voltáról. Azzal
foglalatoskodott, hogy a fémhulladékot
modern szobrokká alakította egy
hegesztőpisztollyal. Szomszédai úgy
gondolták, így próbál menekülni emlékei
elől. Tudták, ölt a hazájáért, nem
háborúban, hanem titkos küldetések
során, amelyek az Izrael ellenségeivel
folytatott láthatatlan háború fontos részét
képezték. Egyetlen szomszéd sem tudta,
pontosan hány embert is ölt meg Rafi,
gyakran pusztán erős, hatalmas kezeivel.
Ő mindössze annyit közölt velük:



valahányszor megöltem valakit, látnom
kellett a szemét, a szeme fehérjét. Akkor
nyugodt voltam, nagyon nyugodt, és csak
a feladatra koncentráltam. És megtettem,
amit meg kellett tennem. Ennyi. – Szavait
nyájas mosoly kísérte, amilyenre csak az
erős emberek képesek, amikor a gyengék
elismerésére vágynak.

Ráfi Eitan csaknem egy
negyedszázadon át volt a Moszad
operatív igazgató-helyettese. Az
íróasztal mögötti életet nem neki találták
ki. Minden alkalmat megragadott, hogy
benne legyen a dolgok sűrűjében,
utazzon. Életszemléletét egyszerűen így
fogalmazta meg: – Ha nem a válasz része
vagy, akkor a problémáé.

Nem volt még egy olyan ember, ha



durvaságról, hidegvérű, nyers
erőszakról, ravaszságról, volt szó, de ő
volt a leggyorsabb is, amikor hirtelen
változtatni kellett egy már kidolgozott
terven. Mindezek a tulajdonságai
érvényesültek abban az akcióban, amely
a hírnevet jelentette számára – Adolf
Eichmann, a hitleri végső megoldás
teljes borzalmának végrehajtója
elrablását.

A Sliay utca lakói előtt Rafi Eitan
megbecsülésnek örvendett. Ő volt, aki
bosszút állt elpusztított rokonaikért, az
egykori gerilla, akinek megadott a nagy
lehetőség, hogy felhívja a világ
figyelmét: egyetlen náci bűnös sem
érezheti magát biztonságban. Soha nem
esett nehezükre, hogy betérve hozzá, újra



meg újra meghallgassák a mai napig
párját ritkító bátorsággal végrehajtott
akció részleteit. Először is a minden
idők legvakmerőbb emberrablásának
körülményeit vázolta fel.

A Második Világháború után, a náci
bűnösök felkutatásával elsősorban a
Holokauszt túlélői foglalkoztak.
Nokmin-nak, bosszúállóknak nevezték
magukat. Nem érdekelte őket a törvényes
tárgyalás. Egyszerűen kivégeztek minden
nácit, akit megtaláltak. Rafi Eitan
egyetlen olyan esetről sem tud. amikor
tévedés történt volna. Izrael hivatalosan
nem foglalkozott a háborús bűnösök
kérdésével. Voltak fontosabb dolgok is.
Mint ország, Izrael inaszakadtáig küzdött
a fennmaradásért a szomszédos arab



országok között. Nem létezett más, csak
mindig a „ma". A múlt ördögeinek
megbüntetésére nem volt pénz.

1957-ben a Moszad azt az ínformációt
kapta, hogy Eichmannt Argentínában
látták. Rafi Eitant, aki akkor már a
Moszad egyik fenegyerekének számított,
jelölték ki a feladatra, hogy Eichmannt
foglyul ejtse és Izraelbe szállítsa, hogy
ott bíróság elé állíthassák.

Azt mondták neki, az akció sikere
számos más előnnyel is járhat. Isteni
igazságszolgáltatás lenne Izrael népének.
Emlékeztetné a világot a haláltáborokra,
és figyelmeztetés lenne, hogy még
egyszer ne történhessen hasonló
szörnyűség. Nem utolsósorban a
Moszadot a világ hírszerző hálózata



élére helyezné. Ilyen vakmerő akciót
még egyetlen szervezet sem agyalt ki. A
kockázat ennek megfelelően nagy volt.
Több ezer mérföldre hazájától kell
dolgoznia, hamis iratokkal utazik majd,
és az ellenséges környezetben csak és
egyedül önmagára számíthat. Argentína
paradicsomnak számított a náci háborús
bűnösök között. A Moszad ügynökeit
elfoghatják, börtönben végezhetik,
esetleg meg is ölhetik őket.

Rafi Eitan két hosszú évig várt
türelmesen, amíg az első azonosítás
megtörtént, és bebizonyosodott, hogy a
Ricardo Klement néven Buenos Aires
előkelő negyedében élő férfi valóban
Adolf Eichmann.

Amikor végre megérkezett az éles



parancs, Rafi Eitan teljesen átváltozott
és „hidegvérű" lett. Egyfolytában azon
járt az agya, hogy mi jöhet közbe. A
politikai, diplomáciai és számára a
szakmai következmények óriási
jelentőséggel bírtak. Azon is
elgondolkodott, mi van akkor, ha elfogja
Eichmannt, de aztán az argentin
rendőrség közbelép.

– Eldöntöttem, akkor megfojtom
Eichmannt a puszta kezemmel. Ha
elfognak, azt mondom majd, hogy a
bibliai szemet szemért törvényt
teljesítettem.

Az El-Al nemzeti légitársaság a
Moszad egy ál-alapítványából direkt
erre a célra egy Britannia típusú gépet
vásárolt az Argentínáig tartó hosszú útra.



Rafi Eitan így emlékszik vissza:
– Egyszerűen elküldtünk valakit

Angliába, hogy vegyen egy gépet.
Kifizette, és kész. A gép hivatalosan egy
delegációt szállított az Argentína
függetlenségének százötvenedik
évfordulója alkalmából rendezett
ünnepségsorozatra. A küldöttség tagjai
közül senkinek nem volt tudomása arról,
hogy miért tartottunk velük, vagy arról,
hogy a gép végében egy cellát
készítettünk elő Eichmann számára.

Rafi Eitan és csapata 1960 május
elsején érkezett Buenos Airesbe.
Beköltöztek hét közül az egyik biztonsági
lakásba, amelyet a Moszad egy előre
küldött embere vett bérbe. Ennek a
lakásnak a héber Maoz nevet adták, ami



annyit tesz „Erődítmény." Ez a lakás volt
az akció központja. Egy másik lakást
Tíra, azaz Palota névre kereszteltek, és
arra szánták, hogy itt tartsák fogva
Eichmannt. A többi lakást tartaléknak
szánták, ha menekülniük kellene a
rendőrség elől. A hadműveletre egy tucat
autó állt rendelkezésükre.

Amikor minden összeállt, Rafi Eitan
is felkészült, és elszántan várta a
megfelelő pillanatot. Ő és csapata három
napon keresztül gondosan megfigyelték
Eichmannt, akit régebben mindenhová
sofőr szállított egy Mercedes limuzinnal,
de most buszra szállt, és egy
peremkerületben, a Garibaldi utcánál
szállt le olyan pontosan, mint ahogy
valamikor a parancsokat osztogatta a



koncentrációs táborokban.
1960. május 10-ének estéjén Rafi

Eitan kijelölte a sofőrt és két másik
embert. Az egyiket kimondottan utcai
elfogásra képezték ki. Rafi Eitan a sofőr
mögött ült, készen arra, hogy
közbelépjen, ha valami nem a terv
szerint történik.

Az akciót másnapra időzítették. Május
11-én a csapat autója 8.00-kor behajtott
a Garibaldi utcába.

A hangulat nyugodt volt. A
feszültségen már mindenki rég túl volt.
Senki nem szólt egy szót sem. Nem volt
mit mondani. Rafi Eitan az órájára
pillantott: 8.03. Oda-vissza hajtottak a
néptelen utcán. 8.04. Több busz érkezett
és ment tovább. 8.05-kor egy újabb



érkezett. Látták, amint Eichmann leszáll.
Rafi Eitan fáradtnak látta, mintha a
lágerből érkezett volna haza.

– Az utca még mindig üres volt.
Mögöttem az elfogó emberünk kinyitotta
a kocsi ajtaját. Eichmann mögé
hajtottunk. Egészen gyorsan ment, mint
aki siet haza vacsorára. Hallottam az
emberünk egyenletes légzését, ahogy a
kiképzés során tanították. Tizenkét
másodperce volt az elfogásra. Kilép a
kocsiból, nyakánál fogva elkapja és
berántja a kocsiba.

Az autó Eichmann mellé ért. Ő félig
megfordult és zavart pillantást vetett az
éppen kiszálló specialistánkra. Ám a
férfi megbotlott a saját kioldódott
cipőfűzőjében, és majdnem elesett. Egy



pillanatra Rafi Eitan megmerevedett.
Átutazta a fél világot, hogy elkapjon egy
háborús bűnöst, aki hatmillió zsidót
küldött a halálba, és most egy rosszul
megkötött cipőfűző miatt kicsúszik a
kezük közül. Eichmann meggyorsította
lépteit. Rafi Eitan kiszállt az autóból.

– Megragadtam a nyakát és
megfordítottam, hogy lássam a szeme
fehérjét. Nem sok hiányzott, hogy
megfojtsam. A szakemberünk már
stabilan állt és tartotta a kocsi ajtaját.
Belöktem Eichmannt a hátsó ülésre. A
segítőm bevágódott mellé, úgy hogy félig
ráült a nácira. Az egész nem tartott
tovább öt másodpercnél.

Rafi Eitan az első ülésről is érezte
Eichmann izzadtságszagát, amint a férfi



levegő után kapkodott, aztán lassan
megnyugodott. Még meg is kérdezte, mit
jelentsen ez az egész.

Senki nem felelt. Néma csöndben
értek a három mérföldre lévő' biztonsági
házhoz. Rafi Eitan kezével jelezte
Eichmann-nak, hogy vetkőzzön le. Egy
cseppet sem lepődött meg, hogy a
férfinak valahogy sikerült eltüntetnie az
SS tetoválást, de a többi azonosító jel
egyezett az aktákban szereplőkkel: a
fejméret, a könyök, a csukló és a térd-
boka távolság. Eichmannt odaláncolta
egy ágyhoz. Tíz órán keresztül hagyták
néma csöndben egyedül. Rafi azt akarta,
hogy erőt vegyen rajta a kétségbeesés. –
Pont hajnal előtt, amikor a legtompább
az ember agya, megkérdeztem a nevét. A



spanyol nevét mondta. Nem, nem,
mondtam, a német nevét kérdeztem –
mondtam. Erre a német álnevét adta meg
– amellyel Németországból elmenekült.
– Nem, nem – mondtam ismét –, a másik
nevét kérdeztem, az SS nevét. – Szinte
vigyázzba vágta magát fektében, és
hangosan, érthetően azt mondta: – Adolf
Eichmann. – Nem volt több kérdésem
hozzá. Nem volt rá semmi szükség.

A következő hét nap alatt Eichmann és
fogvatartói nem hagyták el a házat. Még
mindig nem szólt hozzá egyikük sem.
Evett, tisztálkodott, és használta a WC-t
teljes némaságban. Rafi így emlékszik:

– A csönd több volt, mint
szükségszerűség. Nem akartuk Eichmann
tudtára hozni, hogy mennyire idegesek



vagyunk mindnyájan. Ez reményt
kelthetett volna benne. És a remény
veszélyessé teszi az elkeseredett embert.
Éppolyan reményvesztettnek akartam őt
látni, mint amilyenek a mieink lehettek a
marhavagonokban.

A terv, hogyan juttassuk Eichmannt a
delegációra várakozó gép fedélzetére,
nem nélkülözött némi fekete humort.
Először is beöltöztették egy tartalék El-
Al egyenruhába, amit még Rafi hozott
magával Izraelből. Aztán megitattak vele
egy üveg whiskyt, amitől részeg
kábulatba esett.

Aztán Rafi és munkatársai is magukra
öltötték az egyenruhát, és alaposan
megöntözték whiskyvel. Egy
pilótasapkát Eichmann fejébe nyomtak,



betuszkolták a hátsó ülésre, és
kihajtottak a járó hajtóművekkel egy
katonai bázison várakozó Britanniához.

A bejáratnál az argentin katonák
leintették az autót. Eichmann a hátsó
ülésen horkolt. Rafi Eitan így emlékszik
vissza azokra a pillanatokra:

– Az autó bűzlött, mint egy szeszfőzde.
Abban a néhány percben megérdemeltük
volna a Moszad Oscar-díját! Eljátszottuk
a részeg zsidókat, akiknek megártott az
erős argentin pálinka. Az őrök jót
mulattak, és nem foglalkoztak Eichmann-
nal.

1960. május 21-én, öt perccel éjfél
után, a Britannia felszállt a cellájában
horkoló Adolf Eichmann-nal a
fedélzetén.



Egy hosszú tárgyalássorozat végén
Adolf Eichmannt bűnösnek találták az
emberiség ellen elkövetett bűnökben.
1962. május 31-én Rafi is ott volt a
Ramla börtön kivégzőcellájában.

– Eljön az idő, amikor követni fogsz,
zsidó – mondta szemembe nézve
Eichmann.

– De nem ma, Adolf, nem ma –
válaszoltam.

* * *

A következő pillanatban kinyílt a
csapda. Eichmann halk fuldokló hangot
adott ki a torkán, érezni lehetett
szellentését, aztán már csak a feszülő
kötél hallatszott. Nagyon kellemes hang
volt.



A holttest hamvasztására egy speciális
kemencét építettek. Néhány óra múlva a
hamvakat szétszórták a tengeren. Ben
Gurion megparancsolta, ne maradjon
semmi nyom, amiből a náci
szimpatizánsok kultikus figurát
faraghatnának Eichmannból. Izrael le
akarta őt törölni a Föld színéről. A
krematóriumot aztán lebontották, és soha
többé nem használták. Azon az estén
Rafi Eitan ott állt a parton, és a tengert
nézte tökéletes nyugalomban. Teljesítette
feladatát. És ez mindig jó érzés.

* * *

Mint a Moszad helyettes hadműveleti
parancsnoka, Rafi Eitan arab terroristák



felkutatásával és kivégzésével
foglalkozott, így járta végig Európát.
Munkájához gyakran használt időzített
bombát, vagy választotta a Moszad
kézifegyver arzenáljából a jól bevált
Berettát, és amikor fontos volt a csöndes
végrehajtás, a saját két kezét vetette be.
Soha nem volt bűntudata.

Amikor hazatért, órákig képes volt a
pattogó szikrák közt a nyitott kemence
mellett állni, és tökéletesen
kikapcsolódott a vasdarabok akarata
szerinti hajlítása közben. Aztán ismét
útnak indul, sokszor többszöri
átszállással érve el végső célját. Minden
egyes útra más nemzetiséget és
személyazonosságot választott magának,
lopott, vagy hamisított útlevéllel



felszerelkezve.
A kivégzések között sayan-okat

toborzott. Kialakult rutin szerint
dolgozott, amit a zsidók hazájuk iránti
mély érzéseire alapozott.

– Arról beszéltem nekik, hogy népünk
kétezer éven keresztül erről álmodott.
Kétezer éven keresztül ezért
imádkoztunk. Dalban, prózában,
szívünkben megőriztük ezt az álmot – és
ez az álom tartott életben minket. És
most valóság lett. – Aztán hozzátettem: –
Ahhoz, hogy fennmaradjon, szükségünk
van olyan emberekre, mint te.

Párizs kávéházaiban, Rajna-parti,
madridi, brüsszeli, londoni éttermekben
ismételte a szívbemarkoló szavait.
Gyakrabban érte el célját azzal az



érzelmesen felvázolt vízióval, mit is
jelent ma zsidónak lenni. Azoknak, akik
bizonytalankodtak, történeteket idézet
saját és Ben Gurion életéből,
összekeverve a politikai és magánéleti
motívumokat. Ezzel általában minden
tartózkodást eloszlatott.

Hamarosan több mint száz segítője
volt Európa-szerte: ügyvédek,
fogorvosok, tanárok, orvosok, szabók,
eladók, háziasszonyok és titkárnők. Volt
egy kedvenc rétege: a német zsidók, akik
visszatértek a Holokauszt, szenvedésük
földjére. Rafi Eitan túlélő kémeknek
nevezte őket.

* * *

Rafi Eitan mindig igyekezett magát



távol tartani a Moszadon belüli politikai
acsarkodáson. Természetesen tudta, mi
folyik körülötte. Tudott az Aman, a
katonai hírszerzés manővereiről, és a
Shin Bet hatalmi törekvéseiről. De Meir
Amit vezetése alatt a Moszad még
sziklaszilárdan állt, és védte vezető
pozícióját a szervezet élén.

Aztán eljött a nap, amikor Meir Amit
nem volt többé igazgató. Távozása után
sokan keresték meg Ráfit, hogy őt
szeretnék jelölni az igazgatói székbe,
hisz minden képessége adott, hogy méltó
utód legyen. Ám még mielőtt Rafi
dönthetett volna az ajánlatról, az állást
egy munkáspárti jelölt kapta, a
jellegtelen, pedantériás, Zvi Zamir
személyében. Rafi Eitan benyújtotta



lemondását. Nem volt vitája az új
főnökével, egyszerűen úgy érezte, a
Moszad többé nem az a cég, ahol ő jól
érezhetné magát. Úgy látta Zvi Zamir
könyvből fog irányítani, és ez nem az ő
stílusa.

Ráfiból magán-tanácsadó lett, és
képességeit különböző társaságoknak
ajánlotta fel, ahol a biztonsági
szolgálatot kellett megszerveznie, vagy
gazdag magánszemélyeknek, akik
biztonsági embereik kiképzését bízták rá.
Ám ez a munka is elszürkült egy idő
után. Alig egy év telt el, és Rafi Eitan
jelentkezett a tűzvonalba, hírszerző
munkára.

Amikor 1974-ben Jichák Rabin
miniszterelnök lett, az agilis Jichák Hofit



jelölte ki a Moszad élére, és Rabin
biztonsági ügyekben felelős
tanácsadójának, Ariel Sharonnak
tartozott jelentési kötelezettséggel.
Sharon azonnal kinevezte Rafi Eitant
személyes tanácsadójává. Hofi
pillanatok alatt egy olyan emberrel
kényszerült együtt dolgozni, aki
ugyanolyan halálosan komolyan vette a
hírszerző munkát, mint ő maga.

Három évvel később egy újabb
kormányváltást követően, az új
miniszterelnök, Menáhem Begin
terrorista ügyekben kérte Rafi Eitan
segítségét. Eitan első dolga az volt, hogy
megszervezze az 1972-es müncheni
olimpián tizenegy izraeli sportoló
halálát követelő véres mészárlás



palesztin kitervelőjének kivégzését. A
gyilkosok már halottak voltak. Velük a
Moszad végzett.

Az első, római lakásának
nappalijában állt, amikor közvetlen
közelről tizenegy golyót eresztettek bele,
a tizenegy meggyilkolt sportoló
emlékére. Amikor a következő terrorista
felemelte a telefont párizsi otthonában,
fejét leszakította egy, a kagylóba épített
kisméretű bomba, amelyet távirányítóval
hoztak működésbe. Egy másik
Nicosiában aludt éppen egy szállodai
szobában, amikor egy hasonló bomba
felrobbant mellette. Hogy még nagyobb
pánikot keltsenek a sportolókat
brutálisan meggyilkoló Fekete
Szeptember terrorista csoport életben



maradt tagjai között, a Moszad arab
segítői megjelentették gyászjelentésüket
a helyi arab lapokban. Családjaik
virágcsokrokat és kondoleáló leveleket
kaptak röviddel azelőtt, hogy kivégezték
őket.

Rafi Eitan magának tartotta Ali
Hassan Salameh, az arab világban csak
„Vörös Herceg"-ként ismert vezetőjük
fejét. München óta az egyik arab
fővárosból a másikba repkedett, és
terrorista csoportokat próbált
aktivizálni. Valahányszor a közelébe
került és lecsapni készült, a Vörös
Herceg mindig továbbállt Rafi elől. Am
végül Bejrút bombakészítőnél a Herceg
megállapodott. Rafi Eitan jól ismerte a
várost, ám mégis úgy döntött,



feleleveníti ismereteit. Görög
üzletembernek álcázva érkezett. Pár nap
alatt megtudta Salamell pontos
tartózkodási helyét és szokásait.

Visszatért Tel-Avivba és elkészítette
a haditervet. Három arabnak látszó
Moszad ügynök szivárgott át Libanon
földjére és megérkeztek Bejrútba. Az
egyik bérelt egy autót. A másik jó néhány
bombát rejtett a karosszériájába és az
ajtókeretbe. A harmadik leparkolt az
autóval azon az útvonalon, amelyen a
Vörös Herceg minden nap közlekedett az
irodája felé. A Rafi Eitan által megadott
pontos időbeosztás alapján úgy
időzítették a robbanószerkezetet, hogy az
pont akkor lépjen működésbe, amikor
Salameh elhalad az autó mellett. Úgy is



történt. Testét darabokra szaggatta a
detonáció.

Rafi Eitan bebizonyította, hogy újra az
izraeli titkosszolgálat hasznos tagja. Ám
Menáhem Begin miniszterelnök úgy
döntött, Rafi túl értékes ahhoz, hogy a
jövőben hasonló kalandokban
kockáztassa életét. Azt az utasítást adta
tanácsadójának, hogy ettől kezdve az
iroda legyen a munkaterülete.
Nemrégiben John le Carré Rafi Eitanról
mintázta A kis dobos lány című regénye
központi figuráját, aki terroristákat
üldöz.

Rafi Eitannak nem tetszett a tétlenség.
Ott akart lenni, ahol a dolgok történnek,
nem a papírtenger közepén, négy fal
között. Lobbizni kezdett a



miniszterelnöknél, hogy adjon más
feladatot számára.

Rövid hezitálás után – végtére is Rafi
Eitan kitűnő tanácsadó volt
terroristaellenes ügyekben – Begin
kinevezte őt a hírszerző közösség egyik
legérzékenyebb posztjára, amely
intellektuálisan vonzó lehet Rafi számára
és megadja a vágyott szabadságot is. A
Tudományos Kapcsolatok Intézetének
igazgatója lett, amely elnevezés héber
megfelelőjének rövidítése LAKAM volt.

1960-ban alakult, a védelmi
minisztérium védőszárnya alatt, és
feladata a tudományos adatok
mindenáron való beszerzése volt.
Lényegében lopást, illetve emberek
megvesztegetését jelentette. A LAKAM



kezdettől fogva a Moszad utált
mostohatestvére volt, és csak úgy
tekintettek rájuk, mint betolakodókra.
Isser Harel és Meir Amit egyaránt
megpróbálta a Moszad közvetlen
vezetése alá vonni, illetve beolvasztani
a szervezetet. Ám Simon Perez, Izrael
hadügyminiszter-helyettese makacsul
kitartott amellett, hogy a
minisztériumának saját hírszerzése
legyen. Lassan és sok-sok munkával a
LAKAM végezte a maga dolgát, és
irodákat hozott létre New Yorkban,
Washingtonban, Bostonban és Los
Angelesben, a lényegesebb tudományos
központok közelében. A LAKAM hétről
hétre kötelességtudóan küldte haza a
maga anyagát a tudományos újságokkal



telirakott dobozokban, tudva, hogy az
FBI rajtuk tartja a szemét.

A megfigyelésük csak fokozódott
1968 után, amikor kiderült, hogy az
egyik mérnök a francia Mirage III.C
vadászgép tervezőcsoportjából több
mint kétszázezer másolatot lopott el.
Négy és félévnyi börtönbüntetést kapott
– amiért a LAKAM-nak átadta az
adatokat, ami alapján aztán Izrael
megépítette a saját Mirage változatait.
Azóta sem értek el hasonló sikereket.

Rafi Eitan életében a Mirage-akció
fontos állomás volt. Ami egyszer
sikerült, sikerülhet másodszor is. Fejébe
vette, hogy a lényegében romjaiban
heverő intézményt ütőképes csapattá
alakítja.



Munkatársai előtt bevallotta, hogy
nem sok tudományos ismerete van, de
gyorsan tanul. Kollegáinak imponáltak
az „élő legenda" őszinte szavai.

Belevetette magát a világ tudományos
életének híranyagába, és lehetséges
célpontok után kutakodott. Hajnal előtt
már elindult otthonról munkahelyére,
ahová gyakran csak éjfél körül tért meg,
akkor is tudományos iratokkal a hóna
alatt, amelyeket a hajnali órákban még
átolvasott. Kevés ideje maradt kedvenc
időtöltése, a szobrászat számára.
Munkája során felvette a kapcsolatot
régi barátaival. A Moszadnak ekkor már
új igazgatója volt, Nahum Admoni
személyében. Mint Rafi Eitan-ban,
Admoniban is mély kétségek éltek az



Egyesült Államok közel-keleti
politikájának célját illetően. A külvilág
felé Washington egy elkötelezett
politikát folytatott Izraellel szemben, és
még élt az a közvetlen kapcsolat a CIA-
vel is, amit még Isser Harel és Allén
Dulles épített ki. Ám Admoni arról
panaszkodott, hogy ennek a forrásnak
már nem sok hasznát vették.

A Moszad főnöke ugyanolyan
figyelmesen olvasta a katsák jelentéseit,
mint a sayanokét Washingtonból.
Rájöttek, hogy magas rangú
külügyminisztériumi tisztviselők és
Jasszer Arafathoz közelálló arab vezetők
között titkos találkozókat rendeznek
arról, hogy miként tudnának nyomást
gyakorolni Izraelre, bizonyos



engedmények elérése érdekében a
palesztinokkal szemben. Admoni azt
mondta Rafi Eitannak, hogy többé nem
tud az Egyesült Államokra, mint feltétel
nélküli barátra gondolni.

Vélekedését egy incidens, amely a
vietnami háború óta először rendítette
meg az amerikaiak sebezhetetlenségükbe
vetet hitét, ezt csak megerősíteni tudta.

1983 augusztusában a Moszad
ügynökeinek tudomására jutott, hogy
terrortámadás készül az amerikai ENSZ
békefenntartók ellen Bejrútban. Sikerült
azonosítaniuk azt a Mercedes teherautót
is, amely a közel fél tonna
robbanóanyagot szállítja majd. Titkos
csatornákon keresztül a Moszadnak
sikerült eljuttatni az információt a CIA-



hez. Ám a Moszad főhadiszállásán tartott
találkozón azt a kérést közvetítették,
hogy az izraeliek figyeljék tovább az
autót. – Mi nem azért vagyunk, hogy az ő
seggükre vigyázzunk – mondták. –
Szervezzék meg a saját
figyelőszolgálatukat. Túl sok szívességet
teszünk nekik, és nem fogunk a saját
küszöbünkre piszkítani.

1983. október 23-án a Moszad
ügynökeinek szoros figyelése mellett a
teherautó teljes sebességgel belehajtott
az Amerikai 8. Tengerészgyalogos Ezred
bejrúti repülőtérhez közeli
főhadiszállásába. 241 tengerész halt
meg.

Victor Ostrovsky, egykori Moszad
tiszt szerint az a szóbeszéd járta a



felsőbb körökben, hogy ők ütötték bele
az orrukat a libanoni dologba, hadd
fizessék meg az árát.

Ez a hozzáállás csak még jobban
megerősítette Rafi Eitant abban, hogy
komolyan fontolóra vegye az Egyesült
Államok célbavételét. A legfejlettebb
tudományos társadalommal rendelkezett,
hadiipara egyedülállóan korszerű. A
LAKAM számára óriási siker volna, ha
rá tudná tenni a kezét a számos eredmény
közül néhányra. Az első lépés a
legnehezebb: találni egy jó beosztásban
lévő informátort, aki szállíthatná az
anyagot.

A Moszadnál eltöltött idő alatt
sikeresen összeállított sayan-lista
felhasználásával mindenhová eljuttatta a



hírt, hogy olyan embereket keres az
Egyesült Államokban, akik tudományos
területen dolgoznak, és tudni lehet róluk,
hogy Izrael-barátok. Hónapokig nem
mutatkozott semmiféle eredmény.

Aztán 1984 áprilisában Aviem Sella,
az izraeli légierő őrnagya, aki
tanulmányi szabadságon a New York-i
egyetemen a számítógépekkel
ismerkedett, történetesen részt vett egy
partin, amelyet Manhattan felső keleti
oldalán, egy gazdag zsidó nőgyógyász
adott. Sella hírességnek számított a zsidó
közösség előtt, hisz három évvel
korábban egy légitámadást vezetett,
amelyben romba dőlt Irak atomreaktora.

Volt az összejövetelen egy különös,
szégyenlős mosolyú fiatalember is, aki



láthatóan feszengett a sok doktor, ügyvéd
és bankár körében. Jonathan Pollard
néven mutatkozott be Sellának, és
elmondta, csak ő miatta jött el a partira.
Erre a nyilvánvaló hízelgésre, Sella
csevegni kezdett a fiatalemberrel, és
amikor már indulni készült, a férfi
elmondta, hogy ő nem csupán
meggyőződéses cionista, hanem az
amerikai tengerészeti felderítésnek is
dolgozik. Néhány perc múlva a
megdöbbent Sella azt is megtudta róla,
hogy Pollard jelenleg az antiterrorista
bázis készenléti központjában
állomásozik, a tengerészet legtitkosabb
Maryland-beli suitlandi létesítményében.
Pollard feladatai közé tartozott, hogy a
terrorista cselekményeket figyelemmel



kísérje az egész világon. Olyannyira
fontos megbízás volt ez, hogy a létező
legmagasabb helyről kapta engedélyeit
és ráadásul szabad kezet mindenben.

Sella alig akart hinni a fülének, főleg,
amikor Pollard pontos részletekbe
bocsátkozott olyan incidensekről, amikor
az amerikaiak nem működtek együtt
izraeli partnereikkel. Sella arra gondolt,
Pollard az FBI embere, és be akarja őt
szervezni.

Mégis volt valami a férfi
előadásában, ami miatt igaz is lehetett a
mondókája. Akkor este Sella felhívta
Tcl-Avivot, és beszélt a légierő elhárító
tisztjével. Azt az utasítást kapta, hogy
maradjon kapcsolatba Pollard-dal.

Találkozgatni kezdtek: a Rockefeller



Center korcsolyapályáján, egy
kávézóban a Negyvennyolcadik utcában,
a Central Parkban. Pollard minden
alkalommal átnyújtott egy-egy titkos
dokumentumot, hogy bizonyítsa szavai
hitelét. Sella továbbította az anyagot
Tel-Avivba, és határozottan élvezte,
hogy ilyen fontos, titkos dolgot művel.
Érthető volt a megdöbbenése, amikor
megtudta: a Moszadnak már voltak
információi Pollard-ról, aki szó szerint
ajánlkozott nekik két évvel korábban, és
mint megbízhatatlant akkor elutasították.
Egy New York-i Moszad katsa is úgy
írta le, mint aki magányos és
valószerűtlen elképzelései vannak
Izraelről r

Sella nem akarta, hogy ez a kedvére



való feladat véget érjen, és megpróbálta
életben tartani a dolgot. New York-i
tartózkodása alatt megismerkedett az
izraeli konzulátus tudományos
attaséjával. Josef Jagurnak hívták, és
Rafi Eitan megbízásából az Egyesült
Államok összes LAKAM sejtjének a
főnöke volt.

Sella meghívta Jagurt, hogy
vacsorázzanak Pollard-dal. A fehér
asztal mellett Pollard megismételte
véleményét, hogy szerinte az Egyesült
Államok megtagad Izraeltől olyan fontos
információkat, amelyek
hozzájárulhatnának ahhoz, hogy Izrael
megvédje magát az arab terroristákkal
szemben, mert nem akarja kockáztatni
kapcsolatait az olajtermelő arab



országokkal.
Azon az estén, a titkos konzulátusi

vonalat használva, Jagur felhívta Eitant.
Tel-Avivban már kora hajnal volt, de
Eitant még az íróasztala mellett találta.
Elégedetten tette le kagylót. Megvolt az
informátora.

A következő három hónapban Jagur és
Stella valósággal kényeztették Pollard-ot
és jövendőbeli feleségét, Anne
Hendersont. Drága éttermekbe jártak,
Broadway musicaleket néztek meg,
bemutatókon vettek részt. Pollard
továbbra is szállította a fontos
dokumentumokat. Rafi Eitan azon
merengett, vajon milyen értékes
anyagokról van szó. Úgy döntött, ideje,
hogy ő maga is megismerkedjen a



szállítóval.
1984 novemberében Sella és Jagur

meghívta Pollard-ot és menyasszonyát
egy párizsi utazásra, ahol mindent ők
állnak. Jagur azt mondta, ez afféle
jutalomút mindazért a szívességért, amit
Izraelért tett. Mindannyian első
osztályon utaztak, sofőr várt rájuk a
repülőtéren és a Hotel Bristolba vitte
őket. Rafi Eitan már ott várta őket.

Az est végére Rafi Eitan minden
részletet megbeszélt Pollard-dal a
kémkedés folytatását illetően. Sella
szerepe véget ért, és kiszáll a képből.
Jagur lesz ezentúl Pollard összekötője.
Kidolgozták a dokumentumok átadásának
részleteit. Pollard Irit Erb, a washingtoni
követségen dolgozó titkárnő lakására



viszi ezentúl az anyagokat. A nő
konyhájában egy gyorsmásolót helyeztek
el. Pollard látogatásait a bejelentett
autómosások közé időzítették. Mialatt
Pollard autóját mossák, átadja az
anyagot Jagurnak, aki szintén autót
mosat. A műszerfal alá egy elemekkel
működtetett másolót rejtenek el. Erb
lakása és az autómosó is közel volt a
nemzetközi repülőtérhez, ami
megkönnyíti Jagur dolgát, és hamar
visszautazhat New Yorkba. A
konzulátusról már nyugodtan
továbbíthatja az anyagot Tel-Avivba.

Rafi Eitan visszatért Tel-Avivba és
várta az eredményeket, amelyek
legmerészebb álmait is túlszárnyalták:
szíriai és más arab országokba irányuló



orosz fegyverszállítások részletei, az
SS-21-es és a SA-5 rakéták pontos
helymegjelölésével, térképek és
műholdfelvételek Irak, Szíria és Irán
fegyverarzenáljáról, benne a biológiai és
vegyifegyver-gyártó üzemekkel.

Rafi Eitan hamar képet alkotott az
amerikai hírszerzés módszereiről a
Közel-Keleten és Dél-Afrikában.
Pollard az egész amerikai
hírszerzőhálózatot tartalmazó CIA
dokumentumokat nyújtott át. Az egyikben
részletek szerepeltek arról, miként
hajtott végre Dél-Afrika nukleáris
robbantást az Indiai-óceán déli részén,
1979. szeptember 14-én. A pretoriai
kormány sietve tagadta, hogy nukleáris
fegyver lenne a birtokában. Rafi Eitan



közreműködésével a Moszad minden
Dél-Afrikáról szóló anyagot eljuttatott
Pretoriába, ami a CIA hálózat
felszámolásához vezetett. Tizenkét
ügynöknek kellett haladéktalanul
elhagynia az országot.

Az elkövetkező tizenegy hónapban
Jonathan Pollard folytatta az amerikai
hírszerzés áruba bocsátását. Több mint
ezer szigorúan titkos anyagot, száz
köbméter papírt küldött Izraelbe. Rafi
mindet átolvasta, mielőtt átadta volna a
Moszadnak. Az adatok segítségével
Nahum

Admoni felkészíthette Simon Perez
koalíciós kormányát arra, hogyan
reagáljanak Washington közel-keleti
politikájára úgy, ahogy az korábban



elképzelhetetlen volt. A kabinetülések
egyik írnoka megjegyezte, hogy Admonit
hallgatni legalább olyan élmény volt,
mint az Ovális Irodában ülni. – Nemcsak
hogy tudtuk, mit gondolnak
Washingtonban, de elég időnk volt
végiggondolni a választ is, mielőtt
döntésre jutottunk volna.

Pollard az izraeli hírszerzés
kulcsfigurája lett. Rafi Eitan Danny
Cohen néven izraeli útlevelet szerzett
neki, és bőséges havi apanázsban
részesítette. Cserébe azt kérte Pollard-
tól, hogy szerezzen információkat a
Nemzetbiztonsági Hivatal Izrael-beli
lehallgató tevékenységéről, illetve a
washingtoni izraeli nagykövetségen, és
más izraeli érdekeltségeken elhelyezett



poloskákról.
Pollard-ot 1985. november 21-én az

izraeli nagykövetség előtt tartóztatták le,
mielőtt leszállíthatta volna az anyagot.
Órákkal később Jagur, Sella és a
washingtoni követség titkárnője felszállt
a tel-avivi gépre, mielőtt az FBI
megállíthatta volna őket. Izraelben pedig
egyszerűen eltűntek a hálás hírszerző
társadalom segítő karjai között. Pollard
életfogytiglani büntetést kapott, felesége
pedig öt évet.

Rafi Eitan pedig egy másik, az
Egyesült Államok elleni akció sikerén
örvendezhetett, amely Izraelt az első
számú nukleáris hatalommá tette a
Közel-Keleten.



V. FEJEZET

GEDEON
NUKLEÁRIS

KARDJA

1945-ben, egy tel-avivi moziban ülve,
Rafi Eitan az atomkorszak születését
figyelte Hirosima felett. Miközben
körülötte fiatal katonák fütyültek és



éljeneztek a japán város pusztulását
bemutató híradó alatt, két gondolat
gyötörte. Lesz-e Izraelnek valaha
atomfegyvere? Mi van" ha az ellenségei
előbb jutnak hozzá? Az évek során
sokszor eszébe jutott ugyanez a kérdés.

Ha Egyiptomnak lett volna
atombombája, megnyerte volna a szuezi
háborút, nem lett volna Hatnapos
Háború vagy Jom Kippur. Izrael már rég
atomsivatag lenne. Viszont ha lenne
atomfegyvere, nem lehetne legyőzni őt.

Akkoriban, amikor egy elhárító tiszt
feladata terroristák meggyilkolása volt,
ilyen stratégiai kérdések akadémikusak
voltak, és a választ másoknak kellett
megadniuk. Amikor a LAKAM élére
került, Rafi Eitant komolyan



foglalkoztatta a dolog. Csupán egy
kérdés lebegett a szemei előtt: hozzá
tudja-e segíteni Izraelt ahhoz, hogy
nukleáris védőpajzsot vonjon maga
köré?

Az éjszakába nyúló olvasások alatt,
miközben marokszámra szedte a
vitaminokat, rádöbbent, hogy a
politikusok és tudósok mennyire eltérő
véleményen vannak az atom
felhasználását illetően. Az akták között
ingerült hangnemű parlamenti viták
jegyzőkönyveibe látott bele, tudósok
keserű hangvételű monológjait betűzte.
Az iratokból kiderült, hogy ezeket a
vitákat minden esetben Ben Gurion
miniszterelnök közbelépése szakította
félbe.



A bajok 1956-ban kezdődtek, amikor
Franciaország egy huszonnégy
megawattos reaktort küldött Izraelnek.
Ben Gurion kijelentette, hogy
szivattyútelepet akar létesíteni, hogy a
sivatagot paradicsommá változtathassák,
több millió köbméter tengervíz
sótartalmának lepárlásával. A kijelentés
után az izraeli atomenergiai bizottság hét
tagja közül hat szinte azonnal benyújtotta
lemondását, tiltakozásul, mert szerintük
ez a meggondolatlan politikai kaland az
egész világot Izrael ellen fordítaná. Az
ország vezető katonai stratégái a tudósok
mellé álltak. Jigal Állon, a
Függetlenségi Háború egyik hőse,
nyíltan elítélte a nukleáris fegyverkezést.
Jichák Rabin hasonlóképpen



nyilatkozott. Még Ariel Sharon is ellene
volt. – Nekünk van a legjobb
hagyományos hadseregünk – mondta.

Minden véleményt figyelmen kívül
hagyva, Ben Gurion kiadta a parancsot,
hogy a reaktort szállítsák a Negev-
sivatagba, Dimonába. A város valaha
egy megálló volt csupán a Kairó és
Jeruzsálem közti karavánúton, ám azóta
szinte megállt felette az idő. Talán
néhány térképen szerepelt is Tel-Avivtól
kissé délre, a sivatagban, ám mostantól
kezdve egyetlen térképkészítőnek sem
engedtetik meg, hogy megjelölje azt a
helyet, ahol Izrael első tétova lépéseit
teszi az atomkor felé.

Dimona ezüst kupolája kiemelkedik a
sivatag homokjából. Dimona, héber



nevén Kirya le Mehekar Gariny több
mint 2500 tudóst és technikust
foglalkoztat, a világ legszigorúbban
őrzött létesítményében. A kerítések
mentén folyamatosan ellenőrzik a
homokot, betolakodók után kutatva. A
pilóták tudják, hogy minden gépet
lelőnek, amelyik ötmérföldes körzetben
megközelíti az objektumot. Közel
harminc méter mély gödröt ástak a
reaktor számára, melynek központi
részét, a részecskegyorsítót „textil
berendezések" címkével ellátva
szállították Franciaországból.

A reaktor önmagában nem volt képes
atomfegyver előállítására. Ehhez
hasadóanyagra, urániumra, vagy
plutóniumra volt szükség. A fél tucat



atomhatalom megállapodott abban, hogy
egyik anyagból sem ad el soha egy
grammnál többet a kívülállók számára.
Addig, amíg meg nem érkezett az első
szállítmány, Dimona nem volt egyéb
kirakatnál.

* * *

Három hónappal a reaktor beemelését
követően, egy atomkutató intézet kezdte
meg munkáját egy átalakított, második
világháborús reaktor beindításával,
Pennsylvania állam nem túl kies Apollo
nevű városkájában. A vállalat nevének
rövidítése Numec volt, és hasadó
anyagok, valamint reaktorok
berendezéseinek kereskedelmével
foglalkozott. Vezérigazgatóját Dr.



Salman Shaphirónak hívták.
A LAKAM prominens amerikai

zsidókat felsoroló listáján szerepelt
Shaphiro neve is, mint az egyik fő
adományozóé. Rafi Eitan tudta,
megtalálta a megoldást, honnan
szerezzen hasadóanyagot a dimonai
reaktor számára. Elrendelte Shaphiro és
a Numac személyzetének teljes
átvilágítását. A feladatot egy
washingtoni katsának továbbították.

A gépezet beindításával Rafi Eitan
egy olyan ügybe keveredett, amely a
dimonai sivatag forró homokjától, a
Fehér Ház hűvös folyosóiig vezetett.

A washingtoni katsa által megküldött
adatok között egy 1962. február 20-án
kelt, az amerikai atomenergiai bizottság



által küldött figyelmeztetés másolata is
szerepelt, amelyben az állt, hogy ha a
törvény által meghatározott biztonsági
előírásokat nem tartják be, akkor az
1954-es atomenergiai törvény, valamint
kémkedés gyanúja alapján eljárást
kezdeményeznek ellenük.

A fenyegetés alátámasztotta Rafi Eitan
megérzését, hogy megtalálta az utat
Amerika nukleáris iparához. A
Numecről kiderült, hogy nem csupán a
biztonsági előírásokat kezelik hanyagul,
hanem a könyvelést is. Ezek a
hiányosságok fölöttébb kedvező
célponttá tették a céget.

Egy ortodox rabbi gyermekeként,
Salman Saphirót kiemelkedő képességei
messzire vitték. Huszonnyolc éves



korára kémiából doktorált a John
Hopkins Egyetemen. A westinghouse-i
nukleáris kutató és fejlesztő csoport
meghatározó tagja lett. Kapcsolatban
álltak a haditengerészettel, szerződésük
szerint tengeralattjárókhoz fejlesztettek
atomreaktorokat. Saphiro anyagában
adatokat találtak arról, hogy rokonai
között holokauszt-áldozatok is voltak és
Shaphiro a maga diszkrét módján több
millió dollárt juttatott Haifa Technion
Egyetemének, tudományos ösztöndíjak
formájában.

1957-ben Saphiro elhagyta
Westinghouse-t és létrehozta a Numecet.
A cég huszonöt részvényessel
büszkélkedhetett, mindannyian nyíltan
vállalták szimpátiájukat Izraellel.



Saphiro egy meglehetősen agresszív
iparág közepében találta magát kis
vállalatával, ám mégis szerencsésen
megnyertek egy urándúsítási pályázatot.
A gyártási folyamat alatt mindig volt
némi veszteség is. Azt képtelenség volt
megállapítani, mekkora ez az
anyagveszteség, illetve mikor
következett be. Erre a felismerésre Rafi
Eitan még nagyobb elánnal kapkodta
vitaminjait.

Továbbra is arról olvasott, hogy a
zsidó állam atomfegyver-birtoklási
vágya miatt egyre fokozódik a feszültség
Izrael és az Egyesült Államok között és
Ben Gurion ebben a légkörben látogatott
1960-ban Washingtonba. A
külügyminisztérium illetékeseivel



folytatott tárgyalásokon nyíltan a
szemébe mondták, hogy Izrael nukleáris
ereje megbontaná a közel-keleti béke
amúgy is labilis egyensúlyát. 1961
februárjában John F. Kennedy azt
javasolta egy Ben Gurionnak írt
levelében, hogy a dimonai telepet a
Nemzetközi Atomenergiaügyi Bizottság
évente ellenőrizhesse.

A levél nagy riadalmat okozott. Ben
Gurion azonnal New Yorkba repült és a
Waldorf Astoriában találkozott
Kennedyvel. Az izraeli vezetőt
aggasztotta az állandó amerikai nyomás,
de Kennedy hajthatatlan volt. Az
ellenőrzéseket lehetővé kell tenni. Ben
Gurion belenyugodott a
megváltoztathatatlanba, és igyekezett jó



képet vágni a dologhoz. Úgy tért vissza
hazájába, hogy Izraelnek nem tesz jót egy
katolikus politikus jelenléte a Fehér
Házban. A miniszterelnök Abraham
Feinberghez, az egyetlen megbízható
emberhez fordult Washingtonban, aki
cionistaként támogatta Izrael nukleáris
törekvéseit.

Bizonyos fokig a született New York-i
férfi volt a demokrata párt
legjelentősebb zsidó származású
támogatásgyűjtője: minden dollár azt a
célt szolgálta, hogy a párt támogassa
Izraelt a kongresszusban. Titokban
további milliókat gyújtott össze
adományokból Dimona létrehozására. A
pénzek a tel-avivi Bank of Izrael
számlájára érkeztek. Ben Gurion azt



kérte Feinbergtől, hogy szorongassa meg
a „fiút" egy kicsit. Értesse meg vele az
élet realitásait.

Feinberg módszere a nyílt politikai
nyomásgyakorlás volt, ami már a
választási kampány alatt is rettenetesen
dühítette Kennedyt. Feinberg nyíltan
közölte az Elnökkel: – Készek vagyunk
fizetni az Ön számláját Elnök úr, ha
beleszólást enged közel-keleti
politikájába. Kennedy megígérte, hogy
minden alkalmat megad a betekintésre.
Erre Feinberg arra tett ígéretet, hogy
kampányt indít ötszázezer dollárnyi
támogatás megszerzésére – de
valószínűleg „lesz még több is".

Most is ugyanazt a direkt módszert
alkalmazta: ha Kennedy tovább



ragaszkodik a dimonai ellenőrzésekhez,
a következő elnökválasztási kampányban
nem számíthat a zsidók anyagi
támogatására. Nem várt helyről jelentős
segítség érkezett. Kennedy
külügyminisztere, Robert S. McNamara
azt mondta az elnöknek, ő megérti az
izraelieket, amiért annyira szeretnének
atombombához jutni.

Mindennek a vége az lett, hogy
Kennedy ragaszkodott az
ellenőrzésekhez, Izrael pedig kénytelen
volt elfogadni. Az elnök két koncessziót
ajánlott. A Dimonába való belépésért
cserébe az Egyesült Államok hajlandó
Hawk típusú föld-levegő rakétákat
eladni Izraelnek, ami akkor a világ
legmodernebb védelmi fegyverének



számított. És az ellenőrzéseket már nem
a Nemzetközi Atomenergiai Bizottságtól
várta, hanem egy független amerikai
szakértő csoportot jelölt ki erre a célra,
akiknek látogatásukat hetekkel korábban
jelezniük kell.

A valódi központi terem fölé egy
másikat építettek, tökéletesnek látszó
hamisítvány műszerekkel, ellenőrző
panelekkel, és olyan kijelzőkkel,
amelyeken a Negev-sivatag
paradicsommá változtatásának
folyamatát követhették figyelemmel az
árgus tekintetek. A Franciaországból és
Norvégiából csempészett nehézvizet
rejtő tárolót biztonsági okokból
gondosan elzárták az ellenőrök elől. A
nehézvíz puszta mennyiségéből is



következtethetni lehetett volna arra, hogy
az erőművet egészen más feladatokra
készítik elő.

Amikor megérkeztek az amerikaiak, az
izraeliek megkönnyebbülten vették
tudomásul, hogy egyikük sem beszél
héberül. Ez tovább csökkentette annak
valószínűségét, hogy rájöhetnek Dimona
valódi feladatára.

Rafi Eitan számára az asztal terítve
volt.

* * *

A Numec erőműbe viszonylag könnyű
volt megszervezni a bejutást. Izrael
washingtoni nagykövetsége engedélyt
kért az Egyesült Államok
Atomenergetikai Bizottságától, hogy egy



tudós csoport látogathasson a telepre,
hogy helyben tanulmányozhassák az
amerikai ellenőrök által Dimonában
megkövetelt nukleárishulladék-
újrahasznosítás gyakorlati
megvalósulását. Az engedélyt megadták,
noha az FBI ezzel párhuzamosan
folytatta vizsgálatát Saphiro ellen, mert
úgy gondolták, hogy az izraelieknek
kémkedik.

Nem kémkedett sem akkor, sem pedig
később. Rafi Eitan örült, hogy Saphiro
igazi hazafi, egy hű cionista, aki
mellesleg úgy gondolja, Izraelnek joga
van megvédeni magát ellenségeivel
szemben. Saphiro nemcsak otthonról volt
eleve jómódú, és nem kizárólag az ügyes
tőzsdei befektetésekből szerezte



vagyonát, de a Numec is nagy profitra
tett szert. Jonathan Pollard-tól eltérően
nem volt áruló. Szerette Amerikát és hű
maradt hazájához. Eitan tudta, ha
megkísérelné beszervezni, az ellenkező
hatást váltaná ki a tudósból. Az agyában
lassan körvonalazódó tervből
Saphirónak ki kell maradnia.

Azzal együtt, némi kockázat
elkerülhetetlen volt. Ahhoz, hogy többet
megtudhassanak a Numecről, Rafi Eitan
két LAKAM ügynököt küldött Apollóba.
Avraham Hermoni volt az egyik, akinek
diplomáciai fedőfoglalkozása
tudományos tanácsadó volt a követségen,
és Jeryham Kafkafi a másik, aki az USA-
ban élő katsa, és tudományos témákkal
foglalkozó szabadúszó író volt.



Végigvezették őket a létesítményen, de
fényképezniük nem volt szabad. Saphiro
megjegyezte, csak azért, mert tiltja a
hatóság.

Rafi Eitan elérkezettnek látta az időt,
hogy Apollóba látogasson. Összeállított
egy ellenőrökből álló csoportot. Volt
köztük két dimonai tudós is, akik az
atomhulladék újrahasznosításának a
szakemberei voltak. Egy másikat úgy
mutattak be, mint a tel-avivi egyetem
elektronikai tanszékének vezetőjét. Ilyen
poszt nem létezett az egyetemen. Az
illető a LAKAM biztonsági tisztje volt,
azzal a feladattal, hogy találja ki, hogyan
lehetne hasadó anyagot kilopni a
telepről. Hermoni is a csoporttal tartott.
Neki a korábbi látogatás során



felfedezett sebezhető biztonsági pontokra
kellett rámutatnia. Rafi Eitan saját neve
alatt utazott, mint a miniszterelnök
személyes tudományos tanácsadója.

A delegáció látogatását a tel-avivi
amerikai nagykövetség engedélyezte, és
kiadta a vízumokat. Eitan figyelmeztette
a csoport tagjait, hogy attól a pillanattól
kezdve, hogy amerikai földre lépnek,
számíthatnak az FBI figyelmére. Ám ő
lepődött meg a legjobban, hogy amikor
megérkeztek, szakértő szemei ennek
semmi nyomát nem látták.

Az izraeliek érkezése egybeesett
Saphiro egy amerikai egyetemeken tett
körútjának sikeres befejezésével.
Utazása során amerikai szimpatizáns
tudósokat bíztatott, látogassanak el



Izraelbe, és segítsenek megoldani néhány
technikai és tudományos problémát. Ő
állja minden költségüket, és kárpótolja
őket az esetleges fizetéskiesés miatt.

Rafi Eitan és tudós csoportja Apollo-
beli tartózkodása meglehetősen
visszafogott volt. Egy motelben szálltak
meg, és idejük nagy részét a Numec
területén töltötték. Azt tanulmányozták,
hogyan lehet dúsított urániumot nyerni
gáz halmazállapotú uránium
hexafluoridból. Saphiro megjegyezte,
hogy az Atomenergiai Bizottság
előírásai megszegése miatt a Numecnek
minden le nem számlázott dúsított
uránium eladása után grammonként 10
dollár büntetést kellene fizetnie.

Rafi Eitan ugyanolyan csöndben



távozott kollegáival, mint ahogy
érkeztek.

* * *

A történet további részét FBI
jelentésekből tudhatjuk meg. Egy
hónappal az izraeliek hazatérte után a
Numec partneri kapcsolatba lépett az
izraeli kormánnyal, élelmiszer-
pasztörizálás és orvosi minták
besugárzással történő fertőtlenítése
területén.

Egy másik FBI jelentés arról tett
említést, hogy a konténerek oldalára
ragasztott radioaktív jelzés miatt, senki
nem vállalta a kockázatot, és vizsgálta
meg a szállítmányokat, de nem is kapott
utasítást erre vonatkozólag.



Ennek oka az volt, hogy az izraeliek
washingtoni nagykövetsége egyértelműen
az illetékesek tudomására hozta, hogy
bármilyen ellenőrzési kísérlet után,
azonnal diplomáciai védettség alá
helyezik a szállítmányokat. Az amerikai
külügyminisztérium haladéktalanul
panaszt emelt az igazságügyi
miniszternél, és figyelmeztette az
izraelieket az ügy komoly diplomáciai
következményeire. Az FBI ügynökei
pedig semmi mást nem tehettek, mint
tétlenül végignézték, amint az idleward-i
repülőtéren a szállítmányt az El-Al
gépének rakodóterébe pakolják.

John Hadden, a CIA tel-avivi
igazgatója a legnagyobb igyekezet
mellett sem tudta bebizonyítani, hogy a



konténerek végső állomása Dimona lett
volna. A Rafi Eitan látogatása utáni hat
hónapban az FBI kilenc szállítmányról
szerzett tudomást. Mindig estefelé
érkezett és még hajnal előtt felszálltak
vele. A héber felirat Haifát jelölte meg
célállomásként. Még mindig nem
tehettek semmit. Egy FBI jelentés nagy
politikai nyomásról beszél a külügy
részéről, amelyben arra figyelmeztették
őket, nehogy diplomáciai botrányt
okozzanak.

A szállítmányok tíz hónap után
hirtelen abbamaradtak. Az FBI arra
gondolt, hogy a dimonai reaktor számára
elegendő hasadó anyaghoz jutottak. A
vele folytatott beszélgetések alatt
Saphiro tagadta, hogy Izraelt atombomba



előállításához alkalmas hasadó anyaghoz
segítette volna. Az adatok ellenőrzése
során az FBI jelentős mennyiségű hiányt
fedezett fel. Saphiro kitartott a szerinte
leglogikusabb magyarázat mellett, hogy
tudniillik vagy elszivárgott a földbe,
vagy elillant a levegőbe. A szóban forgó
mennyiség, mintegy ötven kiló volt.
Saphirót soha nem vádolták
bűncselekmény elkövetésével.

Azt már Rafi Eitan sem gondolhatta,
hogy a Szovjetunió szétesését követően
milyen egyszerűen lehet majd radioaktív
anyagokhoz jutni. Az 1994. augusztus
10-én a moszkvai Seremetyevo
repülőtéren történtek legalábbis ezt
bizonyították.



* * *

Azon a napon 12:45-kor Justiano
Torres szürke öltönyében meglehetősen
későn jelentkezett a Lufthansa 3369-es
számú, Münchenbe induló járatára. Erős
testalkata ellenére izzadni látszott új,
fekete Delsey bőröndje súlya alatt.
Torres mosolyogva nyújtotta át a
jegykezelő kisasszonynak első osztályú
jegyét. Mosolyát rögzítette az a titokban
elhelyezett kamera, amellyel minden
lépését figyelték.

Hónapok óta követték. Filmre
rögzítették minden találkozását Igor
Tashanka orosz atomkutatóval: a Lenin
hegyen, hajón a Moszkva folyón, a
maffia által ellenőrzött éttermekben.



Tashanka az utolsó találkozón átadta a
bőröndöt és egy borítékot vett át
cserében, benne 5000 amerikai
dollárral. Torres joggal hihette, hogy
remek üzletet kötött. A táska
hasadóanyagot tartalmazott.

Justiano Torres a kolumbiai
kábítószer maffia futára volt, aki most
még veszélyesebb területre tévedt. A
bőrönd lezárt konténerekben, kettőszáz
gramm plutónium 239-et tartalmazott. A
feketepiaci értéke ötvenmillió dollár. Ez
a mennyiség elegendő egy kisebb
atomfegyver előállításához.

Uri Saguy-nak, a katonai elhárítás
egykori vezetőjének az volt a rémálma,
hogy a terroristák szabadon
hozzájuthatnak Tel-Aviv, vagy más



városok elpusztításához elegendő'
radioaktív anyaghoz.

Az izraeli titkosszolgálat régóta
tisztában volt azzal, hogy a terroristák
képesek atomfegyver előállítására. Egy
amerikai egyetemista a hetvenes években
minden folyamatot pontosan leírt.
Kiadványa nagy riadalmat keltett
Moszad körökben.

Ítéletnapi hangulat uralkodott a
titkosszolgálat minden szintjén. A bomba
akár darabokban is érkezhet egy hajón,
vagy becsempészhetik a határon, és
összeszerelik Izraelben. A fegyvert
működésbe hozhatják távirányítóval. A
Moszad szakértői azonban a terroristák
gondolkodásának alapos ismerete
alapján arra a véleményre jutottak, hogy



a hetvenes években még a
legelvetemültebb terrorista csoportok is
meggondolnák az atomfegyver bevetését,
mert politikai téren túl nagy árat kellene
fizetniük érte. Azok előtt a nemzetek
előtt is lejáratnák magukat, akik pedig a
háttérből támogatták őket.

A Szovjetunió szétesése ismét
nyugtalanságra adott okot. Senki nem
tudta megjósolni, hogy az új politikai
vonal milyen irányba fejlődik majd. A
Moszad tudta, hogy szovjet Scud-
rakétákat már adtak el jó néhány közel-
keleti arab országban. Szovjet mérnökök
segítették Algériát is az atomreaktor
megépítésében. Oroszország hatalmas
vegyi- és biológiai fegyverkészlettel
rendelkezett, amely sok millió ember



halálát képes okozni. Mi van, ha csak
egy kis mennyiség is terroristák kezére
kerül? Egy kicsiny tartály is elpusztítaná
egész Tel-Avivot. Ám a legnagyobb
félelmet mégis Oroszország nukleáris
készletei jelentették. Uri Saguy tisztában
volt azzal, hogy ezt a fenyegetést nem
lehet figyelmen kívül hagyni.

A Moszad szakemberei megrajzolták
jó néhány orosz tudós pszichológiai
jellemrajzát: volt. aki pénzért, volt, aki
bonyolult ideológiai okok miatt hajlott
volna áruba bocsátani a rájuk bízott
veszélyes anyagot. Shabtai Shavit két
katsát küldött Moszkvába azzal a kényes
feladattal, hogy nézzenek körül az orosz
tudóstársadalomban.

Egyikük Lila volt. Bejrútban született,



zsidó család gyermekeként, de már a
jeruzsálemi Héber Egyetemen szerzett
diplomát fizikából, és a Moszad
tudományos szekciójában dolgozott. O is
végignézte a filmet Torres és Tashanka
találkozásairól. Lila és kollégája
szorosan együttműködött a Moszaddal
Németországban és máshol is. A nyomok
Kolumbiába vezettek, onnan pedig a
Közel-Keletre. Más ügynökök Kairóban,
Damaszkuszban és Bagdadban egyre
sűrűsödő találkozókat figyeltek meg. Egy
új fejlemény is történt: úgy tűnt, Bosznia
lett az új csempészútvonal, amelyen
keresztül a plutóniumot célállomására,
Irakba juttatták. Ám, mint mindig, ha a
Szaddam-rezsimről volt szó, egy dolog
volt tudni, és egészen más dolog volt be



is bizonyítani.
Ezért hagyták, hogy halálos

poggyászával egy gyanútlan légitársaság
utasa legyen Torres. Azt remélték, hogy
elvezeti őket a felhasználóhoz. A német
és az orosz titkosszolgálat alaposan
mérlegelte a döntést és a végső szót
maguk a kormányok mondták ki. Úgy
látták, a plutónium robbanásának
kockázata minimális. Izrael nem vett
részt a döntésben. Olyan helyzetekben,
amikor valamely állam felelősséget
vállalt, a Moszad csendestárs maradt.

Amikor azon az augusztusi reggelen
Lila végignézett a repülőtér hallján,
tudta, az ő szerepe itt véget ért. Egy
Adler fedőnevű Moszad ügynök már a
müncheni Excelsior Hotelban várt, ahol



Torres átadni készült a szállítmányt. Egy
másik – Mort nevű ügynök a müncheni
repülőtéren várta a 3369-es járatot.

A harmadik – Ibn – két sorral Torres
mögött ült a repülőgépen. A másik
oldalon Viktor Szidorenko, orosz
atomenergia-ügyi miniszterhelyettes. Az
ő felelőssége volt többek között az orosz
atomarzenál megvédése. Oroszország
körülbelül 130 tonna fegyvergyártásra
alkalmas plutóniummal rendelkezik,
amely tizenhatezer atombombához
elégséges, úgy, hogy ezek kétszer
nagyobbak a Hirosimára ledobott
bombáknál.

Szidorenko számos nyugtalanító hírt
kapott a radioaktív anyagok hanyag
kezeléséről illetve lopásokról azokban a



kutató központokban, intézményekben,
ahol ezekkel dolgoztak. Néhány
hónappal ezelőtt egy uráli atomerőműből
egy munkás nylon szatyorban lopta ki az
urániumot. Egy másik, Minszk közeli
erőműből öt kiló urániumot lopott el egy
alkalmazott és tárolt a saját házában. A
lopásra csak akkor derült fény, amikor
kilónként húsz üveg vodkáért áruba
bocsátották a radioaktív urániumot.
Szidorenko most azért igyekezett
Németországba, hogy megnyugtassa
Helmut Kohl kancellárt, hogy többet
ilyen incidens nem fordul elő. A németek
ugyanis szankciókkal fenyegetőztek.

5:45-kor a 3349-es járat pontosan
leszállt München Franz Jozef Strauss
repülőterén, és begurult a C terminálon



lévő állóhelyére. Szidorenko hagyta el
elsőként a fedélzetet. Beszállt a rá
várakozó autóba, ami elvitte őt egy
biztonságos helyre, ahol az a hír várta,
hogy Tashan-kát letartóztatták
Moszkvában.

Torres az érkezési csarnokba lépett.
Az állig felfegyverzett német katonák
látványa egy cseppet sem lepte meg. Az
izraeli sportolók meggyilkolása óta
Münchenben ez majdnem megszokott
volt. Torres telefonált az Excelsior
Hotelbe, és a 23-as szobát kérte. Ott egy
Arratibel nevű spanyol fogadta a hívást,
aki az útlevele szerint gyártulajdonos
volt. Valójában azonban plutónium
eladással foglalkozott.

Ő is felhívott valakit, akit Julio-O-



ként szólított meg.
A hívásokat rögzítették a németek. Azt

is nyomon követték, amint Torres
leemeli a csomagját a futószalagról, és a
zöld folyosó felé igyekszik. Ibn és Mort
követték. Egyebet nem tehettek. Itt nem
volt letartóztatási joguk. Wolfgang
Stoephaisos, a német biztonságiak
vezetője kilépett a szobájából. Ez volt a
jel.

Alig néhány pillanat múlva Torrest
körülvették és elvezették. A bőröndöt
elvették tőle, és egy külön helységben
helyezték el, ahol egy fehér köpenyes
férfi várta Geiger-Müller számlálóval.
A bombaszakértők egy hordozható
átvilágító berendezés segítségével
megtudták, hogy a tégelyek nincsenek



robbanó szerkezethez kapcsolva. A
sugárzásmérő sem jelzett megemelkedett
sugárszintet. Kinyitották a bőröndöt és
kiemelve a plutónium 239-et tartalmazó
konténereket, egyenként átemelték azokat
bombabiztos tárolókba és egy odakint
várakozó páncélozott teherautóhoz
vitték. Innen Németország atomkutató
intézetébe került.

Arratibelt letartóztatták a szállodában,
ám a következő kapcsolat, Julio-O
meglépett és a határon át
Magyarországra szökött. A magyar
rendőrség megígérte, hogy kerestetni
fogja, de Münchenben nem reméltek
semmit. Magyarország közismerten az
orosz maffia nyugat-európai kapuja.

A Moszad embere tájékoztatta Tel-



Avivot a történtekről.
Shabtai Shavit, a Moszad igazgatója

az atomterrorizmus elleni újabb
győzelemként értékelte az eseményeket,
de nem voltak kétségei, hogy más
bőröndök esetleg célba érnek.

* * *

Néhány kilométerre Shavit
dolgozószobájától, Rafi Eitan
szabadidejében tovább gyártja szobrait.
Békében van a világgal. Már elfelejtette
Pollard-t és az Apollo programot is.
Amikor megkérdezik, azt mondja, nem
emlékszik se Pollard, se Saphiro
keresztnevére. A LAKAM-ot
hivatalosan megszüntették. Rafi Eitan azt
állítja, hogy ma egészen mást csinál,



mint eddigi életében: Havannában egy
kis hajózási vállalatot vezet, de egy
mezőgazdasági üzletben is benne van.
Azt állítja, Fidel Castro a barátja,
aminek az amerikaiak biztosan nem
örülnek. Az Apollóban történt látogatása
óta nem tette be a lábát az Egyesült
Államokba. Azt mondja, nem vágyik
oda, de inkább attól tart, kérdéseket
tehetnek fel neki az Apollóban
történtekkel kapcsolatban.

* * *

Aztán 1997-ben, Rafi Eitan neve
ismét előtérbe került, amikor
Washingtonban az FBI leleplezett egy
Mega álnéven működő Moszad kémet.



Rafi megtudta, hogy az FBI a Pollard
ügyet vizsgálja újra, és arra keres
választ, vajon ez a Mega álnevű férfi
volt-e a forrása számos Pollard által
továbbított szupertitkos dokumentumnak.
Pollard-ot újra kihallgatták a börtönben,
és elismerte, sok anyaghoz nem juthatott
hozzá a saját biztonsági belépési
engedélyével. Az FBI tudta, ezekhez
naponta változó kódok ismerete
szükséges, Jagur mégis órák alatt
megszerezte ezeket, és átadta Pollard-
nak. Mega volt, akitől megtudta? Mega
volt az az izraeli kém, akit Washington
oly régóta keres? Milyen közel állt
Eitanhoz?

Ezek a kínos kérdések beárnyékolták a
két ország viszonyát.



Miután az FBI rájött, Rafi Eitan
mindvégig a háttérben állt, és ő mozgatta
Pollard-ot, az egykori Moszad főnök
tudta, ideje lejárt. Ezentúl a legnagyobb
veszélyt életében a hegesztés közben
szétpattogó szikrák jelentik majd.

Ösztönösen megérezte, hogy Mega
lebukása nem csupán számára jelent
veszélyt – a CIA bármikor
letartóztathatja, amikor Kubába, vagy
Kubából utazgat, Washingtonban
kihallgatásnak vethetik alá, és akkor ki
tudja, mi történik. A botrány hullámai az
izraeli titkosszolgálat felső vezetését is
elérhetik.

Ám Megáról még nekik sem volt
tudomásuk. Nekik mindössze annyit
árultak el, hogy a Clinton-adminisztráció



egy nagyon magas rangú alkalmazottjáról
van szó. Arról, hogy Clinton még a Bush
kormánytól örökölte, nem szólt a fáma.
Egyedül az öreg Moszad róka tudta,
mióta van Mega a posztján.

A Moszad elleni vizsgálat és a
botrány elmaradását az FBI a
washingtoni zsidó lobbi befolyásának
tudta be. 1997. február 16-án a
Nemzetbiztonsági Hivatal egy
magnószalagot adott át az FBI
illetékeseinek. A késő éjszakai
telefonbeszélgetést az izraeli
nagykövetségről kezdeményezték. A
vonal egyik végén Washingtonban egy
Dov néven azonosított férfi és a másikon
annak főnöke Tel-Avivban, akinek végig
nem ejtették ki a nevét.



Dov „tanácsot" kért, fordulhat-e
Megához egy Warren Christopher –
akkori külügyminiszter – által Jasszer
Arafathoz, a PFSZ elnökéhez írt
levelének a másolatáért. A levél
Christopher biztosítékait tartalmazta az
izraeli csapatok Hebronból való
kivonulását illetően. Dov azt az utasítást
kapta, hogy felejtse el a levelet. Ez nem
olyan dolog, amivel Megát zavarhatják.

Ez a rövid beszélgetés volt az FBI
első bizonyítéka Mega fontosságát
illetően. A nevét soha nem hallották,
még az izraeli nagykövetség huszonnégy
órás állandó megfigyelése alatt sem. Az
FBI leszűkítette a keresést azokra a
személyekre, akik a Nemzetbiztonsági
Tanácsban dolgoztak, vagy valamely



alkalmazott által hozzáférési lehetőségük
volt adatokhoz. Ez az a testület, amely
titkosszolgálati, illetve védelmi
ügyekben tanácsokkal látja el az elnököt.
Az irodája a Fehér Házban van, tagjai az
alelnök, a külügy- és védelmi
miniszterek. A CIA igazgatója és a
hadsereg főparancsnoka csupán
tanácsadói szerepet töltenek be.

Hogy miből jöttek rá az izraeliek,
hogy a követségi beszélgetéseik nem
biztonságosak, éppúgy rejtély maradt,
mint Mega személye. Mint minden
izraeli érdekeltség, a követség is a
legmodernebb berendezésekkel védte
kommunikációs rendszereit. Ezen
berendezések nagy része az
amerikaiaktól megszerzett tervrajzok



alapján készült.
1997. február 27-én, egy kellemes

tavaszi délelőtt Tel-Avivban a Moszad
összes alosztályának vezetője
találkozóra sietett.

Az ülést Danny Játom, a Moszad
Benjámin Netanjahu miniszterelnök által
kinevezett Moszad igazgató vezette. A
konferenciaasztal körül ülő urak
figyelmesen hallgatták Játom szavait, a
Mega-ügy miatt kialakult kényes
szituáció kezeléséről.

Izrael felháborodott hangú tiltakozást
küld Washingtonba, amiért durván
megsértve az alapvető diplomáciai
szabályokat, lehallgató készülékeket
helyeztek el nagykövetségük épületében.
Ez nyilvánvalóan kellemetlenül érinti



majd a Clinton-adminisztrációt.
Másodszor, amerikai médiakörökhöz
közelálló sayanokat megkérnek annak
elhíresztelésére, hogy Mega egy téves
fordítás szüleménye csupán, és
tulajdonképpen a héber Elga szleng szó
szerepel a beszélgetésekben, amivel
egymás között a CIA-t mindig is így
nevezik. Továbbá, a Mega szó nagyon is
ismert a CIA előtt, hiszen a Megawatt
egy közösen használt kódnév volt a
közös hírszerző tevékenységre. A
sayanok jó érzékkel még azt is
elhitethetik, hogy egy másik szó, a
Kilowatt is szerepel a Moszad és a CIA
közös szótárában, a terroristákkal
kapcsolatos adatok jelölésére.

– Egyelőre azonban nem tehetünk



semmit – fejezte be mondanivalóját
Játom.

1977 márciusában egy washingtoni
katsától kapott információ alapján Játom
akcióba lendült. Yahalomin csoportot
küldött Washingtonba, hogy járjanak
utána a katsa jelentésének, miszerint
Clinton elnök állandó telefon-szex
kapcsolatban áll egy Monica Lewinsky
nevű, egykori Fehér Ház-beli
gyakornokkal. Mindig az elnök hívta a
nőt a Watergate épületkomplexumban
lévő lakásán. Tudván, hogy a Fehér
Házban lehetetlen, Lewinsky lakására
összpontosítottak. A felvételeket
diplomáciai futár vitte Tel-Avivba.

Március 27-én Clinton ismét az
Ovális Irodába invitálta Lewinskyt és



elmondta, nem lehetetlen, hogy egy
külföldi nagykövetség rögzítette
telefonbeszélgetéseiket. Részleteket nem
árult el a nőnek, de nem sokkal ezután a
viszony véget ért.

Tel-Avivban a Moszad emberei a
szalagok felhasználásának kényes
kérdésével foglalkoztak. Bár járatosak
voltak a zsarolásban, azt senki nem
gondolta, hogy az Egyesült Államok
elnökét megzsarolják. Ugyanakkor voltak
olyan vélemények, hogy ha a közel-keleti
tárgyalások során Izrael sarokba szorítva
érzi magát, valamilyen módon, mégis
csak segítségül kellene hívni a
magnószalag tartalmát.

Abban is egyetértettek, hogy
valószínűleg az FBI-nak is tudomása



lehet Clinton és Lewinsky kapcsolatáról.
Néhányan azt javasolták Jatomnak, hogy
hozza az FBI tudomására, ők is tudnak a
dologról, ezzel mintegy felszólítva őket,
tartsák távol magukat a Mega-ügytől.
Más elemzők azt javasolták, hogy
várjanak, hisz ez egy olyan hír, amely
bármikor óriásit robban. Végül is ez a
vélemény győzött.

1998 szeptemberében nyilvánosság
elé került a Starr-jelentés, és Játom
lemondott. Az iratokban említés történt
arra az 1997-es beszélgetésre is,
amelyben Clinton figyelmeztette
Lewinskyt a lehallgatásról. Amikor
Lewinsky vallomást tett az esküdtszék
előtt az elnökkel folytatott viszonyáról,
Starr nem foglalkozott a dolognak ezzel



a részével. Az FBI a történteket saját
tehetetlenségük bizonyítékaként
szemlélte, és lemondott arról, hogy
Mega kilétét valaha is leleplezze.

Egy jól informált izraeli forrás szerint
Játom még felhívta Rafi Eitant, és
megkérte, továbbra is tartsa magát távol
az Egyesült Államoktól.

Rafi Eitannak nem kellett külön
mondani, milyen ironikus lenne, ha a
saját módszerei csapdájába esne –
amelyek Adolf Eichmann elrablásával
élőlegendává tették – illetve, ha
csöndben meggyilkolnák, ahogy ő
gyilkolt annak idején.



VI. FEJEZET

BOSSZÚ-
ÁLLÓK

1995-ben, egy kellemes októberi délután
a Moszad belbiztonsági csoportjának
(APM) egy technikusa lehallgató
készüléket keresett műszerével Tel-Aviv
belvárosában, a Pinsker utcában. A



lakás a Moszad által használt biztonsági
lakások egyike volt. Az ellenőrzés a
lakásban rövidesen létrejövő találkozó
fontosságának volt köszönhető. Miután
meggyőződött, hogy a helyszín
technikailag tiszta, a technikus nyugodtan
távozott. A berendezést mintha egy
lomtalanításkor szedték volna össze,
semmi nem illet semmihez.

A falakon néhány olcsó, bekeretezett
kép lógott, amilyeneket a turisták
vásárolnak utazásaik során. Minden
szobának külön titkos telefonvonala volt.
A konyhában a megszokott háztartási
berendezések helyett számítógép,
iratmegsemmisítő, fax, és a sütő helyén
egy széf volt.

A biztonsági lakásokban általában



azok a kiképzés alatt álló Moszad
ügynökök laktak, akik Tel-Aviv utcáin
tanulták a mesterséget, az észrevétlen
követést, vagy az újságba rejtett üzenet
átadását. A lakásokban tovább
folytatódott az oktatás, mert itt
sajátították el azokat az ismereteket,
hogyan kell egy katsát felkészíteni,
illetve kikérdezni, hogyan kell
láthatatlan tintával levelet írni.

A végtelenül hosszú tréningek egyik
fontos része volt az idegenekkel történő
kapcsolatteremtés gyakorlása. Jakov
Cohen, aki huszonöt éven keresztül
dolgozott különböző álneveken szerte a
világban, azt mondta, sikereinek titka az
ezeken az órákon elsajátított
ismeretekben rejlik.



– Minden és mindenki eszköz.
Hazudhattam, mert az igazság nem volt
része a kapcsolataimnak. Csak az
számított, kit hogyan tudok felhasználni
Izrael javára. Már a legelején
megtanultam: Tedd, ami a Moszadnak és
Izraelnek hasznos.

Azoktól, akik nem tudták magukévá
tenni ezt a hitvallást, hamar megváltak.
Dávid Kímche, a Moszad egyik legjobb
ügynöke így beszél erről:

– Ez egy régi történet. Mindig azt
halljuk, kiválasztottak vagyunk. Kicsit
olyan ez, mint a katolikus egyház. Akik
megmaradnak, megedződnek, és sikereik
lesznek az életben. A „te segítesz nekem,
én segítek neked" elv szerint élünk. Az
életedet bízod másokra. Ennél nagyobb



dolgot nem adhat egyik ember a
másiknak.

Mire az ügynökök képzése
befejeződik, ezek az elvek mélyen a
tudatukba vésődnek.

Végül a biztonsági lakásokat az
informátorral való találkozókra,
gyanúsítottak kihallgatására is
használták.

Azon a bizonyos októberi délutánon
néhány idősebb hírszerző tiszt gyűlt
össze az előre átvizsgált biztonsági lakás
ebédlőasztala körül, hogy
beleegyezésüket adják egy merénylethez,
amelyre a miniszterelnök, Jichák Rabin
is igent mondott.

Hivatalba lépése három éve alatt
Rabin egymás után járt a



terrorcselekmények áldozatainak
temetésére. Minden egyes szertartás
mélyen megrendítette. Beszédét
általában ezekkel az Ezékieltől vett
szavakkal fejezte be: – És az ellenség
megtudja majd, amikor eléri bosszúm,
hogy az Úr én vagyok.

Nem ez volt az első alkalom, hogy
Rabin éreztette bosszúvágyát. O maga
nem is egyszer vett részt bosszúálló
akciókban. A legnevezetesebb Arafat
helyettese, Khalil Al-Wazir
meggyilkolása volt, akit csak Abu
Dzsihad néven ismert a világ.
Tunéziában élt, és ő volt a szent háború
legfőbb szószólója. 1988-ban Rabin volt
Izrael hadügyminisztere, amikor
ugyanebben a lakásban megszületett az



ítélet: Abu Dzsihadnak meg kell halnia.

* * *

Két hónapon keresztül folyt Abu
Dzsihad Tunisz külvárosában, Sidi Bou
Said üdülőtelepen álló villájának alapos
felderítése. Az odavezető utak, a
bejáratok, a kerítés mérete és fajtája, az
ablakok, ajtók, zárak, biztonsági
berendezések, az őrök felvonulási
útvonala: mindent részletesen
megfigyeltek, ellenőriztek és újra
ellenőriztek.

Figyelték, amint Abu Dzsihad felesége
a gyerekeikkel játszik, vele tartottak,
mikor bevásárolni ment, és a fodrászhoz
is követték. Lehallgatták férje
telefonbeszélgetéseit, bepoloskázták a



hálószobájukat, kihallgatták
szerelmeskedéseiket. Megsaccolták a
szobák közti távolságokat, kilesték, mit
csinálnak a szomszédok, mikor vannak
általában otthon, és feljegyezték az
összes jármű rendszámát, színét és
típusát, ami csak megfordult a háznál.

A merénylet előkészítésének minden
részlete, amit még Meir Amit fektetett le
alapos részletességgel, az ügynökök
fejében volt: Gondolkodj az áldozatod
fejével, és csak akkor válj meg tőle,
amikor meghúzod a ravaszt.

A csapat elégedetten tért vissza Tel-
Avivba. A következő hónapban egy
Haifához közeli, Dzsihad villájához
hasonlító biztonsági házban gyakorolták
halálos küldetésük legapróbb részleteit



is. Újra és újra behatoltak az épületbe,
és úgy számolták, mindössze huszonkét
másodpercre lesz szükségük, hogy
meggyilkolják Abu Dzsihadot.

1988. április 16-án megkapták a
bevetési parancsot.

Aznap este a légierő több Boeing
707-ese szállt fel egy Tel-Avivhoz
közeli katonai repülőtérről. Az egyik
Jichák Rabint és több más magas rangú
izraeli tisztet szállította. A gép állandó
kapcsolatban állt a már helyszínen
tartózkodó kommandóval. Az akció
irányítója a Kard fedőnevet kapta. Egy
másik gép tele volt zavaró
berendezésekkel és monitorokkal. Két
másik 707-es üzemanyagot szállított. A
légi flotta magasan a villa fölött



körözött, és az akció minden mozzanatát
nyomon követte. Április 17-én, röviddel
éjfél után kapták a hírt, hogy Abu
Dzsihad hazaérkezett az Arafattól
nászajándékba kapott Mercedesszel.
Előzőleg a csoport rendkívül érzékeny
lehallgató berendezéseket helyezett el a
házban, hogy az ott folyó minden
beszélgetést jól halljanak majd.

Kard beleszólt mikrofonjába, hogy
hallja, amint Dzsihad felfelé lépked a
lépcsőn, bemegy a hálószobába, a
feleségével suttogva szót vált,
lábujjhegyen benyit a szomszédos
hálószobában alvó kisfiához, és
megcsókolja, mielőtt a földszinten lévő
dolgozószobájába menne. A jeleket az
amerikai AWAC izraeli változata vette



és közvetítette Rabin parancsnoki
gépére. Hajnali 12:17-kor kiadta a
parancsot: – Előre!

Abu Dzsihad sofőrje a villa előtt álló
Mercedesben aludt. Kard egyik embere
odarohant, a hangtompítóval ellátott
Berettát a füléhez nyomta, és meghúzta a
ravaszt. A sofőr holtan zuhant az ülésre.

Ezután Kard és egy másik kommandós
robbanószert helyezett a villa hatalmas
kovácsoltvas kapuja alá. Ez egy újfajta
anyag volt, amely alig adott ki hangot,
miközben szinte elfújta a kaput. Abu
Dzsihad két testőrét meglepte a
robbanás. Őket is hangtompítós
fegyverrel lőtték le.

A dolgozószobába futva Kard a tévé
előtt találta Abu Dzsihadot, aki egy



PFSZ-ről szóló videót nézett. Abban a
pillanatban, ahogy megpróbált
felemelkedni székéből, Kard kétszer
mellbe lőtte, és Abu Dzsihad élettelenül
zuhant a földre. Kard közelebb lépett
hozzá, és még néhány golyót eresztett a
fejébe.

Amint kilépett a szobából, belebotlott
Dzsihad feleségébe, aki karján tartotta a
kisfiát.

– Menjen vissza a szobájába – szólt
rá Kard arabul.

Ezután a kommandó eltűnt az
éjszakában. Érkezésük és távozásuk
között tizenhárom másodperc telt el – s
ez a teljesítmény kilenc másodperccel
rövidebb volt, mint a gyakorlatok során
elért legjobb idő.



Először fordult elő, hogy egy izraeli
megtorló akció közfelháborodást keltett.
Ezer Weizman államminiszter arra
figyelmeztetett, hogy egyének likvidálása
nem segíti a békefolyamatot.

Mindennek ellenére a kivégzések
folytatódtak.

Két hónappal később, a dél-afrikai
rendőrség a politikai nyomásnak
engedve feltárt egy titkot, amelyet pedig
az izraeliek külön kérésére eddig
sikerült megőrizniük. A Moszad
kivégzett egy Alan Kidger nevű
üzletembert, aki olyan high-tech
berendezéseket adott el Iránnak és
Iraknak, amelyek felhasználhatók
biológiai fegyvergyártáshoz is. Kidger
mindkét kezét és lábát levágták. Charles



Landmann, a Johannesburgi Rendőrség
nyomozó hivatalának vezetője szerint ez
az akció nyílt üzenet volt a Moszadon
keresztül az izraeli kormánytól.

* * *

Hat héttel Abu Dzsihad kivégzése
előtt, a Moszad egy másik vitatott
gyilkosságban is szerepet játszott. Egy
vasárnap délután, Gibraltárban Nagy-
Britannia Speciális Légi Osztagának
(SAS) orvlövészei az IRA három
fegyvertelen tagját agyonlőtték.

A korábbi években Rafi Eitan
meghívta néhány angol kollégáját, hogy
bemutassák, hogyan végzi ki a Moszad
az arab terroristákat Bejrút utcáin vagy a
Beká-völgyben.



Négy hónappal a gibraltári lövöldözés
előtt, a Moszad figyelni kezdte Mairead
Farrellt, Sean Savage-t és Dániel
McCannt, abban a hitben, hogy az
araboktól akarnak fegyvert vásárolni az
IRA számára.

A Moszad IRA iránti érdeklődése
még arra az időre nyúlik vissza, amikor
a legnagyobb titoktartás mellett, a
Thatcher-kormány idején, Rafi Eitant
Belfastba hívták, hogy a biztonsági
szolgálatoknak előadást tartson az ír
terrorista csoportok és a Hezbollah
közötti, egyre erősödő kapcsolatról.

– Egy esős napon érkeztem.
Írországbeli tartózkodásom minden
napján esett. Elmondtam az angoloknak,
amit tudtunk. Aztán elvittek egy



kirándulásra, egészen a köztársaság
határáig. Vigyáztam, hogy véletlenül se
lépjek át rajta. Elképzelni is rossz, mi
lett volna, ha elkapnak! Mielőtt
elköszöntem vendéglátóimtól,
meghívtam őket, jöjjenek cl Izraelbe, és
saját szemükkel győződjenek meg arról,
hogyan bánunk mi a terroristákkal.

Ezzel szoros együttműködés kezdődött
a SAS és a Moszad között. Szakemberek
utaztak rendszeresen az SAS herefordi
főhadiszállására, hogy a Közel-Keleten
játszódó folyamatokról beszámoljanak.
Volt egy olyan eset, amikor a Moszad és
az SAS egységek egy közös akció során
Belfasttól Bejrútig követtek IRA
vezetőket, és le is fényképezték őket,
amint Hezbollah vezetőkkel találkoztak.



1987 októberében a Moszad ügynökei
nyomon követték az Eksund nevű gőzöst,
miközben áthajózott a Földközi-tengeren
120 tonna fegyverszállítmánnyal, benne
föld-levegő rakétákkal, gépfegyverekkel,
robbanószerrel és detonátorral. Az
egészet Bejrútban vásárolták, az IRA
közreműködésével. Az Eksundot a
francia hatóságok feltartóztatták.

Mivel az ír biztonsági szervekkel
képtelenek voltak dűlőre jutni – ami
többek szerint Írország libanoni
békefenntartó szerepének erős izraeli
ellenzése miatt kialakult hűvös
viszonynak volt betudható a Moszad az
angol SAS-on keresztül próbálta az
íreket tájékoztatni az IRA
fegyverbeszerzési akcióiról.



A Moszad egy IRA kommandót
követve Spanyolországba, hamar rájött,
hogy nem arab fegyverkereskedőkkel,
nem is baszk terroristákkal találkoznak.
Ennek ellenére követték a spanyolok
nemzetközi terroristaellenes csoportját,
akik szintén az ír hármas nyomában
voltak.

A spanyolok eleinte távolságtartón
viselkedtek. Ez az ő akciójuk volt, az
első", amikor komolyan kapcsolatba
kerültek az IRA viselt dolgaival
foglalkozó M-15-tel és az SAS-sal.
Természetes volt, hogy ha sikert érnek
el, a spanyolok maguknak akarják a
dicsőséget. Rövid idő elteltével már
szívesen működtek együtt a Moszaddal.

Amikor a spanyolok elveszítették



szem elől Mairead Farrellt, egy katsa
sietett a segítségükre. Észrevette, hogy
Farrell egy másik autót bérel, egy fehér
Fiestát, és leparkol vele egy Marbella-
beli mélygarázsban, hatvannégy kiló
szemtex-szel a csomagtartóban.

A divatos nyaralóhely nem csupán a
kegyetlen sivatagi nap elől nyújt
menedéket, ahol ismert arab
személyiségek álmodoznak azokról az
időkről, amikor a gyűlölt Izrael nem
létezik többé, de Marbelláról azt is tudni
lehet, hogy nagyon közel fekszik Puerto
Banus kikötőjéhez, ahol számos arab
olajmilliárdos yacht-kikötője is van. A
Moszad már régóta feltételezte, hogy
ezeket a luxushajókat fegyver és
robbanószer szállítására is felhasználják



a Földközi-tengeren. Farrell kocsija is
valószínűleg azért parkolt le, mert
berakodásra várt egy Izrael felé induló
hajóra. A Moszad továbbra is
megfigyelés alatt tartotta a járművet.
Farrellt egy másik Fiestában látták meg,
abban, amivel a nő McCannt és Savage-t
az utóbbi hetekben fuvarozta
Spanyolország-szerte. A Moszad
csapatából ketten követték az IRA dél
felé, Puerto Banus irányába tartó
egységét. Tíz perce hagyták el
Marbellát, amikor Farrell behajtott a
kikötőbe és folytatta útját a parton.

A rendőrségi frekvenciára hangolt
autórádiójuk segítségével a Moszad
ügynökök értesítették a spanyol
rendőrséget, hogy az IRA hármasa



Gibraltár felé tart. A spanyolok pedig az
angolokat értesítették. Az SAS-
kommandó elfoglalta pozícióját. Néhány
óra múlva McCannt, Farrellt és Savage-t
lelőtték. Nem figyelmeztették őket előre,
és nem szólították fel őket megadásra.
Egyszerűen kivégezték őket.

Egy héttel később Steven Lander – az
M-l5 akcióját vezető tiszt, aki később az
M-l5 igazgatója is lett – telefonon
felhívta Admonit, hogy köszönetet
mondjon a kivégzésben nyújtott
segítségért.

1995-ben, azon az októberi estén a
biztonsági lakásban már a következő
kivégzés részleteit tárgyalták.

A kiválasztott, az iszlám Dzsihad
vallási vezetője, Fathi Shkaki volt. A



Moszad megállapította, hogy a csoportja
legalább húsz izraeli halálát okozta,
amikor előző év januárjában két
öngyilkos merénylő felrobbantott egy
buszt Beit Lid városka mellett.

Az elmúlt negyedszázadban a
terrorista cselekmények száma
meghaladta a tízezret. Ez alatt az idő
alatt négyszáz izraeli halt meg, és több
ezer megsebesült.

Shkaki maga adott feloldozást a
merénylőknek az iszlám öngyilkossági
tilalma alól. Haláluk után ő fizette az
újságokban megjelenő gyászjelentéseket,
és péntek esti imájában magasztalta őket
cselekedetükért, megnyugtatva a
szülőket, fiaik bebocsátást nyertek a
mennyek országába. A családok számára



dicsőség volt feláldozni fiaikat. Shkaki
miután kiválasztotta a következő
önkénteseket, átadta őket a
bombagyártóknak. Ok voltak, akik a
célpontról készült fotók megtekintése
után eldöntötték, mennyi robbanószerre
lesz szükség. Tapasztalatukra és
megérzésükre hagyatkoztak. Ezek voltak
Shkaki emberei. Ellenségeitől
kölcsönözte szlogenjét is: – Harcolunk,
tehát vagyunk.

Azon az októberi estén, amikor
döntöttek sorsa felől, Shkaki
feleségével, Fathiával damaszkuszi
otthonukban tartózkodott, amely egészen
másképp nézett ki, mint a
menekülttáborok, ahol istenítették őt.
Méregdrága szőnyegek, falikárpitok az



iráni ajatollahok ajándékai voltak. Az
aranykeretes fénykép, amelyen a líbiai
vezetővel látható, Kadhafi ajándéka, az
ezüst kávéskészlet a szíriai elnöktől
származott.

Kedvenc étele, a kusz-kusz fölött
megnyugtatta feleségét, hogy a
közeljövőben esedékes tripoli útján,
amelyen Kadhafitól remél további
segélyeket, minden rendben lesz.
Egymillió dollárra számított. A pénzt
egy máltai székhelyű líbiai bankon
keresztül mossák tisztára. Shkaki
egynaposra tervezte útját.

A máltai utazás hallatán két tinédzser
fia azonnal leadta a rendelést. Egy fél
tucat inget kértek apjuktól abból az
üzletből, ahonnan legutóbb is ajándékot



hozott.
Fathia Shkaki így emlékszik: – Férjem

azt mondta, hogy ha az izraeliek
terveznének valamit ellene, már rég
megtehették volna. A zsidók mindig
azonnal visszavágnak. Egyébként sem
fogják magukra haragítani Szíriát.

Három hónappal ezelőtt még igaza lett
volna. 1995 nyár elején, Rabin lefújt egy
akciót, így Shkaki damaszkuszi lakását
nem röpítették a levegőbe. Uri Saguy, a
katonai hírszerzés parancsnoka és
gyakorlatilag a hírszerzés nagyágyúja,
akinek meg a Moszad fölött is volt
hatalma, azt mondta Rabinnak, hogy
Damaszkuszban nagy változásokat
tapasztalt. Asszad csak látszólag
ellensége Izraelnek. Ha le akarják őt



győzni, azt csakis egy meglepő lépéssel
érhetik el. Ez azt jelenti, hogy át kell
neki adni a Golant. Teljesen. Azt
javasolta, hogy költöztessenek ki minden
izraelit onnan. Sokba kerül, de ez az
egyetlen lehetőség a tartós béke
eléréséhez.

Rabin végighallgatta. Pontosan tudta,
milyen sokat jelentett a Golan személy
szerint Uri Saguy-nak. Katonai pályája
nagy részét ott töltötte és védte a fennsík
minden egyes kövét. Négyszer sebesült
meg. Mégis képes mindezt feladni,
csakhogy Izrael végre megtalálja
békéjét.

A miniszterelnök elhalasztotta Shkaki
kivégzését, miközben Saguy tovább
vizsgálta álma megvalósíthatóságának



lehetőségét.
Shabtai Shavit-nak, a Moszad

főnökeként utolsó intézkedése az volt,
hogy elrendelte Shkaki damaszkuszi
lakásának lehallgatását. A megbízott
ügynök felszerelése a legmodernebb
amerikai technika volt.

Shkaki közelgő líbiai és máltai
útjának részleteiről szóló hírek eljutottak
Tel-Avivba is.

* * *

Amikor azon az októberi estén, Izrael
három legerősebb hírszerzésének feje
kilépett a Pinsker utca kavargó
forgatagába, mind a hárman jóváhagyták
az önmagát nyíltan Izrael ellenségének
kikiáltó iszlám vezér kivégzését, amiről



pedig Meir Amit, amikor még ő volt az
igazgató, világosan megmondta:

– Politikai vezetők ellen nem lesznek
merényletek. Velük politikai
módszerekkel kell megküzdeni. A
terroristák családtagjait nem bántjuk.
Ám ha az utunkba kerülnek, nem a mi
problémánk. Minden kivégzést a
kormányon lévő miniszterelnöknek kell
jóváhagyni. A döntés meghozatalától
kezdve mindig az előírásokat kell
követni. Tiszta, pontos munka.
Cselekedeteinket nem szabad úgy
tekinteni, mint valami államilag
szponzorált gyilkosságot, hanem mint az
állam egyetlen, végső döntési
lehetőségét.

Az 1972-ben, Münchenben



meggyilkolt izraeli sportolók kilenc
terrorista gyilkosának sikeres kivégzése
óta, minden merénylet ezek szerint az
elvek szerint történt.

* * *

Dr. Gerald Bull, egy kanadai tudós
számított a legnagyobb tekintélynek a
ballisztika területén. Izrael számos
sikertelen kísérletet tett már, hogy
megvásárolja szakértelmét. Bull minden
alkalommal világosan éreztette
távolságtartását a zsidó államtól.

Jelentkezett viszont Szaddam
Husszeinnél, hogy szívesen megépít neki
egy csúcsfegyvert, amely képes lesz
mindenféle, nukleáris vagy biológiai
töltetű lövedék kibocsátására Izrael felé.



A harminckét tonna súlyú szerkezetet
angol cégek szállították le Iraknak.
1989-ben már kipróbálták, és Szaddam
Husszein 20 millió dollár értékben
rögtön hármat rendelt belőle. Bull
egymilliót kapott, mint közvetítő. A
projekt a Babilon nevet kapta.

Cége, az Űrkutatási Központ brüsszeli
székhellyel működött, és a bejegyzés
szerint fegyvertervező cég volt. Innen
küldték szét több európai vállalatnak a
megrendeléseket, Nagy-Britanniába
húszat, high-tech alkatrészekért.

1990. február 17-én, egy brüsszeli
katsa megszerezte a Babilon technikai
kívánalmait tartalmazó műszaki leírást: a
hipermodern fegyver valóban egy közép-
hatósugarú ballisztikai rakéta volt. A



kilövőrendszer magját egy nyolc
összekapcsolt Scud-rakétából álló köteg
képezné. Ez tenné lehetővé, hogy a
hatótávolság elérje a kívánt, közel
kétezer kilométert. Ezzel Izrael városain
kívül, Európa több pontját is elérnék.
Bull arra gondolt, hogy olyan rakétát hoz
össze, amellyel Bagdad eléri Londont is.

A Moszad igazgatója, Nahum Admoni
azonnali kihallgatást kért a
miniszterelnöktől, Jichák Shamirtól. Az
egykori gerillaharcos, aki még harcolt a
Mandátum utolsó napjaiban, a Moszad
kedvence, minden befolyásával Izrael
ellenségeinek elpusztítását támogatta. A
hatvanas években, amikor német
rakétatudósok Egyiptomban azon
dolgoztak, hogy közép hatótávolságú



rakétákat tervezzenek, a Moszad Shamirt
hívta, hogy segítségét kérjék a tudósok
kivégzéséhez. A Mandátum alatt brit
katonák meggyilkolásában vett részt.
Társai alkották a Moszad
kivégzőegységét, a kidon-t.

Shamir nem sok időt töltött Bull
aktájának tanulmányozásával. Az adatok
huszonkét éves koráig nyúltak vissza,
amikor fizikából doktorált, és a kanadai
kormány fegyverkutató intézetébe került
tudományos munkatársnak. Ott
összetűzésbe került a vezetéssel, előre
vetítve a bürokráciával szembeni mélyen
gyökerező gyűlöletét.
Fegyverfeltalálóként 1976-ban
mutatkozott be, amikor megtervezett egy
.45-ös kaliberű ágyút, amelynek



hatótávolsága meghaladta a harminc
kilométert. Akkoriban a NATO hasonló
fegyvere is csak mintegy
húszkilométeres teljesítményű volt. Bull
most sem tudott megegyezni az állammal.
A NATO-tagállamok pedig el voltak
zárva a vásárlás lehetőségétől, mert a
fegyvergyártók mögött erős politikai
lobbik álltak. Bull végül is Dél-
Afrikának adta el találmányát.

Ezután Kínába költözött, ahová a kínai
felszabadítási hadsereg rakétabázisának
modernizálására szerződött. Bull
feljavította a meglévő Silkworm,
Selyemhernyó-rakétákat, hogy nagyobb
hatótávval, nagyobb robbanófejet
lőhessen ki. Ebben az időben nőtt meg
Kína rakétaeladása Szaddam



Husszeinnek, aki ennek az Irán elleni
hosszú háborúban vette nagy hasznát.
Ugyanakkor épp elég rakéta maradt a
kilövőállványokon, amiről a Moszad
joggal feltételezte, hogy Izraelnek
szánják. A Babilon-terv folytatódott. Egy
sokkal fejlettebb prototípust próbáltak
ki. A Szaddam-rezsim ellenzői, aki a
Moszad iraki informátorai is voltak,
megerősítették, hogy a robbanófejek
alkalmasak többféle töltet befogadására.

1990. március 20-ának délutánján a
miniszterelnök irodájában Jitzak Shamir
megállapodott Nahum Admonival, hogy
Gerald Bulinak meg kell halnia.

Két nappal a döntés meghozatal után
egy kétfős kivégző osztag érkezett
Brüsszelbe. A Bulit szoros megfigyelés



alatt tartó katsa már várta őket.
1990. március 22-én, este 6:45-kor a

három férfi egy bérelt autón Bull lakása
elé érkezett. Zakójuk alatt egy-egy
pisztoly lapult.

Húsz perc múlva, a hatvanegy éves
Bull maga nyitotta ki luxuslakása
bejárati ajtaját. Öt lövést kapott a fejébe
és a nyakába. A halott férfit otthagyták a
folyosón. Michael, Bull fia később azt
állította, apját figyelmeztették, hogy a
Moszad meg fogja gyilkolni. Arról nem
beszélt, kitől származott ez az
információ, vagy hogy az apja miért
hagyta figyelmen kívül.

Miután az osztag rendben hazatért, a
Moszad pszichológiai hadviseléssel
foglalkozó osztálya azt kezdte



terjeszteni, hogy Bulinak azért kellett
meghalnia, mert fel akarta mondani a
szerződését Szaddam Husszeinnel. Most,
öt évvel később egy másik tudósra, akit
Izrael leginkább terroristaként tartott
számon, Fathi Shkaki fejére mondta ki a
halálos ítéletet egy másik
miniszterelnök, Jichák Rabin.

* * *

1995. október 24-én két, húsz év
körüli férfi – fedőnevükön Gil és Ran –
más-más úticéllal elhagyták Tel-Avivot.
Ran Athénbe repült, Gil pedig Rómába.
A reptérre megérkezve, a sayanoktól
átvették új, angol útlevelüket. Máltára
késő délután érkeztek és a Valletta
kikötőjére néző Diplomata Hotelben



szálltak meg.
Még aznap este egy motorkerékpárt

kézbesítettek Ran nevére. A
személyzetnek azt mondta, szeretné
bejárni a szigetet.

A szállodában senki nem emlékezett
arra, hogy a két férfi vendéget fogadott
volna. Idejük nagy részét szobáikban
töltötték. Amikor az egyik hordár fiú
megjegyezte, hogy milyen nehéz Gil
bőröndje, egy kacsintás után azt a választ
kapta, hogy aranyrudakkal van
megrakva.

Ugyanazon az estén egy előző nap
Haifából induló, Olaszországba tartó
teherszállító hajó jelezte a máltai kikötői
hatóságoknak, hogy motorproblémájuk
van, és amíg kijavítják,



lehorgonyoznának a bejáró körül. A
teherszállító fedélzetén nem kisebb
személyiség, mint Shabtai Shavit
tartózkodott, egy csapat Moszad
kommunikációs technikussal.
Kapcsolatot teremtettek Gillel, akinek a
bőröndje egy kicsiny, de nagy erejű
rádió adóvevőt rejtett.

A bőrönd zárját az óramutató
járásával ellentétesen kellett elforgatni.
Ha valaki nem így tesz, a beépített két
robbanófej működésbe lép.

Fhati Shkaki két líbiai biztonsági
ember kíséretében megérkezett
Vallettába. A testőrök küldetése véget
ért, amint Shkaki elhagyta a kompot, és a
kikötő betonjára lépett. Érkezése előtt
leborotválta szakállát. A máltai útlevél-



ellenőrzésnél Ibrahim Dawish néven
igazolta magát, és bemutatta líbiai
útlevelét. Miután bejelentkezett a
Diplomata Hotelbe, különböző
tengerparti kávézókban időzött,
számtalan kávét elfogyasztott, hozzá édes
arab süteményeket rendelt. Többször
telefonált is.

Másnap megvette a fiainak megígért
ingeket, és éppen a tengerparton
sétálgatott, amikor egy motorkerékpár,
rajta két férfival, lelassított mellette.
Egyikük, közvetlen közelről hatszor
fejbe lőtte. Shkaki azonnal meghalt. A
motorosok eltűntek, és soha többé nem
látta őket senki. Egy órával később a
teherszállító hajó mellett lehorgonyzott
egy motoros csónak. A kapitány



kisvártatva azt jelentette a kikötői
hatóságoknak, hogy elhárították a hibát,
de a hajó megszakítva útját visszafordul
Haifába.

Iránban, gyásznapot rendeltek el a
mullahok. Tel-Avivban, amikor Rabint a
gyilkosságról kérdezték, így válaszolt: –
Talán megértik, hogy nem vagyok nagyon
bánatos.

Néhány nappal később, 1995.
november 4-én Rabint egy tel-avivi
békemenet közben meggyilkolták.

Jichák Rabin, a sólyom, akiből
galamb lett, jelentős politikai
személyiség volt, akinek az idők
folyamán rá kellett jönnie: a közel-keleti
béke egyetlen esélye, a biblia szavaival
szólva: ha a kardot ekévé változtatják és



arab szomszédaikkal közösen művelik
meg földjeiket. Rabint saját népe egy
sarja gyilkolta meg, mert nem vette
tudomásul, hogy zsidó ellenfelei
ugyanolyan vehemenciával támadják,
mint az arabok. Mindkét csoport képes
volt minden szélsőséges cselekedetre,
csakhogy az általa képviselt béke-jövő
képet összetörje.

* * *

1998-ban a Moszad kivégző
osztagának negyvennyolc tagja között hat
nő is volt. Mindannyian fiatalok és jó
fizikumúak. A Negev-sivatag egyik
titkos katonai bázisán éltek és folytatták
felkészülésüket. A bázis egyik részét
mindig át tudták alakítani, a következő



feladat helyszínének – utcakép, épület –
megfelelően.

Az oktatók az egykori csoporttagokból
verbuválódtak, akik megtanították őket
különböző kézifegyverek használatára,
bombák álcázására, halálos injekciók
belövésére tömegben, és balesetnek
feltüntetni a gyilkosságot. A kidonok
gyakran megnéztek sikeres
merényletekről készült filmfelvételeket –
például J. F. Kennedy lelövését továbbá
tanulmányozták leendő áldozataik arcát
és részletekbe menően vizsgálták a
nagyvárosok folyamatosan változó
utcaképét éppúgy, mint a repülőtereket
és a kikötőket.

A csoport négyfős egységekben
dolgozott, és rendszeresen városnéző



utakra indultak London, Párizs,
Frankfurt, és más európai városok
irányában. Olykor New Yorkot, Torontót
és Los Angelest is felkeresték. Ezekre a
tanulmányi utakra az oktatók is elkísérték
őket, akik arra képezték ki a csoport
tagjait, hogyan kell feltűnés nélkül
végrehajtani egy akciót. A célszemélyt a
helyi önkéntes sayanokból választották
ki, akiknek csak annyit mondtak: egy
gyakorlaton vesznek részt, amely izraeli
érdekeltségek megvédésére irányul, mint
zsinagóga, vagy bank. Az önkéntesek
arra eszméltek, hogy leütik őket a nyílt
utcán, vagy betuszkolják őket egy autóba,
illetve az éjszaka kellős közepén
idegenek törnek rájuk otthonaikban, és
halántékuknak szegezett fegyverre



riadnak.
A kidonok nagyon komolyan vették

ezeket a tréningeket, mert mindannyian
emlékeztek a „Lillehammeri fiaskóra".

1973 júliusában, a müncheni olimpia
izraeli sportolóinak gyilkosai után
kutatva, a Moszad kapott egy tippet,
hogy Ali Hassan Salameh, a „Vörös
Herceg", az akció kitervelője egy norvég
kisvárosban, Lillehammerban
pincérkedik.

A Moszad akkori igazgatója, Michael
Harari, nem a kidonok közül állította
össze a csoportot, mert mindannyian
valahol a nagyvilágban üldözték a
merénylőket. A Harari féle csoportnak
nem voltak helyi tapasztalatai. Harari azt
gondolta, hogy saját emlékei katsa



korából elegendőek lesznek. Két nő is
volt az akciócsoportban, Sylvía Rafael
és Marianne Gladnikoff, egy algériai,
Kemal Bename, aki a Fekete Szeptember
futára volt mindaddig, amíg Harari
verései nyomán el nem vállalta a kettős
ügynökséget.

A művelet az elejétől fogva kudarcra
volt ítélve. Tucatnyi idegen feltűnése a
városban, ahol negyven éve még csak
gyilkosság sem történt, nem maradt
titokban. A helyi rendőrség figyelni
kezdte őket. Már a nyomukban voltak,
amikor Harari és csapata lelőtt egy
marokkói pincért, Ahmed Bouchikit,
akinek köze nem volt a terrorizmushoz,
és még csak nem is hasonlított
Salamehrc. Hararinak és még néhány



emberének sikerült elmenekülniük, de
hat Moszad ügynököt, köztük a két nőt is
elfogták.

Teljes vallomást tettek, először tárva
föl a Moszad kivégző módszereit a világ
előtt, sőt több más, szigorúan titkos
belső dologról is fecsegtek. A nőket is
gyilkosságban való részvétellel
vádolták, és egyenként öt év
börtönbüntetést szabtak ki rájuk.

Hazatérte után Hararit kirúgták, és a
Moszad teljes európai ügynökhálózatát
lecserélték, biztonsági lakásait és
telefonszámait megváltoztatták.

Hat év telt el azóta, amikor Ah
Hasszán Salameh végül is Rafi Eitan
gondosan előkészített akciója során
merénylet áldozata lett. „Lillehammer a



tipikus példa arra, amikor nem
megfelelő emberekkel nem megfelelő
munkát akarnak elvégeztetni. Ez még
egyszer nem fordulhat elő. Még egyszer
nem fog megtörténni."

Ám mégis megtörtént.

* * *

1997. július 31-én, egy nappal a
Hamasz két öngyilkos merénylője által
Jeruzsálem piacán elkövetett, 15
emberéletet követelő robbantás után,
Danny Játom, a Moszad igazgatója részt
vett egy Benjámin Netanjahu által
vezetett megbeszélésen. A
miniszterelnök akkor tért vissza egy nagy
érzelmeket felkavaró sajtóértekezletről,
ahol kijelentette: addig nem lesz nyugta,



amíg a. merénylet kitervelői életben
vannak.

A nyilvánosság előtt nyugodt és
fegyelmezett maradt, a kérdésekre adott
válaszai kimértek, mégis bennük volt az
üzenet: a Hamasz nem ússza meg a
retorziókat. Hogy mikor és milyen
formában súlyt le az izraeliek bosszúja,
az nem tartozik senkire. Ez volt az igazi,
határozott „Bibi", akit az Öböl Háború
alatt a CNN-en láthattunk.

Ám azon a szomorú napon, távol a
kamerák kíváncsi reflektoraitól, Játom
és néhány más vezető hírszerző tiszt
társaságában Netanjahu egész más arcot
mutatott. Nem volt se nyugodt, se
elemző. Ellenkezőleg, szavait gyakran
ordítva szakította félbe, hogy elkapja



azokat a Hamasz disznókat, még ha a
bársonyszékébe kerül is.

Az egyik jelenlévő szerint még azt is
hozzátette: – Önök azért vannak itt,
uraim, hogy segítsenek nekem. Mondják
meg, mit tegyek? A fejüket akarom. Azt
akarom, hogy egy percig se éljenek
tovább. És persze a sajtóban semmit nem
akarok látni „Bibi" bosszújáról. Ez
csupán az igazság kedvéért történjék.

A szobában uralkodó légkör akkor
kezdett feszültté válni, amikor Netanjahu
azt kérte, Játom készítsen egy listát a
Hamasz vezetőiről, és arról, hol
tartózkodnak jelenleg. Még nem volt
olyan miniszterelnök, aki a tervezés
korai szakaszában ilyen részleteket
követelt volna. A résztvevők közül



többen meg is jegyezték, úgy tűnik, Bibi
saját kezébe akarja venni a dolgokat.
Játom óvatosan megjegyezte, hogy erről
egy későbbi időpontban beszéljenek, és
azt tanácsolta, inkább a gyakorlati
kérdéseket. A Hamasz vezetőit
megtalálni olyan lenne, mintha egy
bizonyos patkányt keresnének Bejrút
csatornáiban.

Netanjahu ismét közbevágott. Nem
akar kifogásokat hallani, cselekvést
szeretne. És azonnal.

A találkozó befejezése után több tiszt
is úgy érezte, Netanjahu átlépte a
politika és a hírszerzés közötti nagyon
keskeny és kényes határt. Nyilvánvaló
volt, hogy a külvilág felé az a határozott,
a terrorizmussal szemben keményen



fellépő politikus, aki ezzel a retorikával
nyerte meg a választásokat.
Népszerűsége soha nem volt túl magas.
Rettentő nagy szüksége volt rá, hogy
megmutassa a világnak, ő a főnök. Egy
Hamasz vezér feje ezt bizonyítaná.

Egy idősebb, tapasztalt tiszt mások
nevében is beszélt, amikor azt mondta.

– Abban mindannyian egyetértettünk,
hogy ha levágjuk a fejét, elpusztul a
kígyó. Ám Bibi dumája az azonnali
cselekvésről, nagy hülyeség volt. Egy
ilyen típusú feladat gondos előkészítést
igényel. Bibi úgy akart eredményt,
mintha egy komputerjátékról, vagy
kedvenc akciófilmjéről lenne szó. Az
életben kicsit másként működnek a
dolgok.



* * *

Játom teljeskörű kutatást rendelt el,
katsákat küldött a gázai övezetbe, és a
nyugati partra. 1997 augusztusában
számos alkalommal meg kellett jelennie
a miniszterelnök irodájában
jelentéstételre. Ám eredmény nem volt.
A titkosszolgálaton belül elterjedt az a
pletyka, hogy Bibi milyen hangon beszélt
az igazgatóval, és azzal fenyegetőzik,
hogy ezentúl más eszközökhöz
folyamodik. Ha Netanjahu valóban
fenyegetéssel akart bármit elérni a
Moszadnál, akkor nagyot tévedett. Játom
minden alkalommal nyugodt hangon azt
mondta: – Én megteszek minden tőlem
telhetőt.



1997 szeptemberében már odáig fajult
a dolog, hogy Netanjahu az éjszaka
legváratlanabb óráiban hívogatta
Jatomot, és a fejlemények iránt
érdeklődött. A nagy nyomásnak végül
engedve, a Moszad főnöke visszarendelt
katsákat más feladatokról. Bibi mindent
elkövetett, hogy gyorsítsa az akciót.
Egyszer még azt is Játom fejéhez vágta,
hogy a bátyja annak idején Entebbében
sokkal gyorsabban döntött. Ráadásul az
összehasonlításnak nem volt semmi
értelme.

Szeptember 9-én az a hír érkezett Tel-
Avivba, hogy a Hamasz ismét lecsapott,
és a jordán fővárosban, Ammanban
nemrégiben megnyílt izraeli
nagykövetség kulturális attaséjának két



testőre súlyosan megsebesült.
Három nap múlva, nem sokkal a

szombat beköszönte előtt, Netanjahu
ragaszkodott hozzá, hogy Játom
látogassa meg jeruzsálemi otthonában és
ebédeljenek együtt. A két férfi
egymással szemben ülve fogyasztotta el
levesből, halból és salátából álló
ebédjét, majd sörrel öblítették le. A
miniszterelnök szinte azonnal felhozta az
ammani támadás ügyét. Hogyan
kerülhetett a Hamasz embere ennyire
közel, hogy lőhessen? Miért nem volt
előzetes figyelmeztetés? Mit tesz a
Moszad ammani kirendeltsége?

Játom közbevágott: a Hamasznak
irodája van Ammanban, és egy Khalid
Meshal nevű férfi vezeti. Meshal heteken



keresztül utazgatott, de az ammani
Moszad iroda jelentette, hogy újra a
városban van.

Netanjahu felvillanyozódott. – Akkor
menjenek és kapják el – kiáltotta az
asztal fölött áthajolva. – Ezt kell tennie.
Lőjék agyon! Küldje az embereit
Ammanba, és végezzék el a feladatot.

Hat hét állandó nyomást követően a
Moszad igazgatója komoly szavakra
ragadtatta magát. Szemüvege mögött
csillogó szemekkel arról beszélt, hogy
egy Amman elleni támadás romba
döntené a két ország kapcsolatait,
amelyet Netanjahu elődje, Jichák Rabin
nagy gonddal épített fel. Meshal
meggyilkolása, ráadásul jordán földön,
veszélybe sodorná a Moszad



tevékenységét egy olyan országban,
ahonnan folyamatosan szereztek
információkat szíriai, iraki és palesztin
szélsőségesekről.

Játom azt javasolta, várjanak
legalább, amíg Meshal elhagyja
Jordániát.

– Kifogások! Csak ezt tudja nekem
nyújtani! Kifogások! – mondta Netanjahu
magából kikelve. – Én tetteket akarok.
Az emberek tetteket várnak tőlünk.
Mindjárt itt van Rosh Hashana – tette
hozzá, a zsidó újévre célozva. – Ez
lenne az én ajándékom a népnek!

Ettől a perctói kezdve Játom minden
mozdulatát a miniszterelnök hagyta jóvá.
Egyetlen izraeli kormányfő sem
avatkozott ilyen közvetlenül, ilyen



személyesen bele egy politikai
gyilkosságba.

Khalid Meshal negyvenéves volt,
szakállas és ereje teljében levő férfi.
Közel lakott Husszein király
palotájához, és mindennek a tetejében
hét gyermek odaadó apja. Kulturált, és
jó szónok, mégis az iszlám
fundamentalista vezetői közül kevéssé
ismert. Ám a Moszad által hamarjában
elvégzett információgyűjtés szerint ő
volt az értelmi szerzője az izraeli civilek
ellen elkövetett merényleteknek.

Meshal napi elfoglaltságáról összeállt
a kép, a Moszad fényképeket is szerzett.
Mielőtt bármi végzetes történhetett
volna, Játom még egyszer kérte
Netanjahut, hogy a merénylet színhelye



semmiképpen ne Amman legyen.
Kétévnyi, az ammani hírszerzéssel
közösen végzett munka veszne kárba.

Netanjahu azzal tagadta meg a kérést,
hogy úgy hangzik, mintha a kudarcot
akarná eleve előre vetíteni, s ez olyan
dolog, amit nem tűr el.

A tárgyalásokkal egy időben a
nyolctagú kivégző osztag folytatta
felkészülését. A merényletet
tulajdonképpen egy kétfős kis egység
hajtja majd végre, fényes nappal: a
többiek a visszavonulást biztosítják, és
készenlétben állnak az autókkal. A
csoport autóval menekül majd és a
Jeruzsálemhez közeli Allenby-hídnál
lépik át a határt.

A Moszad fegyverválasztása



szokatlan módon nem pisztoly, hanem
egy palack ideggáz volt. Jóllehet a KGB
és más, szovjet blokk-beli ország kémei
szívesen használták, a Moszad most
először nyúlt ehhez a megoldáshoz. Két
variáció létezett. Vagy azonnali, vagy
lassú, hosszú szenvedés után
bekövetkező halált okozott. Ez utóbbit
választották Meshal számára.

1997. szeptember 24-én a kidon
egység Athénen, Rómán, Párizson
keresztül érkezett Ammanba. Néhányan
francia, mások olasz papírokkal utaztak.
A mesterlövészek Barry Beads és Sean
Kendall névre szóló kanadai útleveket
kaptak. A szállodában azt mondták,
turisták. A többi katsa az izraeli
nagykövetségen húzta meg magát.



Beads és Kendall másnap találkozott
velük. A két férfi még egyszer
ellenőrizte a palackot. Egyikük sem
tudta, milyen típusú ideggázt tartalmaz a
flakon.

1978 szeptemberében Meshal
Londonban tartózkodott, amikor egy
bolgár disszidenst, Georgi Markovot
ideggázzal meggyilkolták. Egy járókelő a
combjába döfte az esernyője hegyét. A
KGB ügynökét soha nem fogták el.
Beads és Kendall ezzel az információval
tért nyugovóra, kevéssel éjfél előtt.
Másnap reggel 9:00-kor Beads
megjelent a hallban, és átvette a két
bérelt autó közül az egyiket, egy kék
Toyotát. A másik egy zöld Hyundai
Kendallhoz került. A portásnak azt



mondták, fel akarják fedezni az ország
déli részét.

10:00-kor Meshalt sofőr vitte
munkába. A kocsi hátsó ülésén vele volt
három gyermeke is. Beads tisztes
távolból követte. A többiek is ott voltak
valahol mögöttük.

Amint elérték a város parkvárosi
részét, a sofőr jelentette, hogy követik
őket. Meshal értesítette a rendőrséget és
bediktálta Beads autójának rendszámát.

Amint a bérelt Toyota elhaladt
mellettük, Meshal gyerekei Beadsre
integettek, ahogy a többi autóssal is
tették, arcukat az üveghez nyomva.

Kevéssel 10:30 előtt a sofőr megállt a
Wasfi Al-al utcán, ahol a Hamasz
irodája eló'tt, mint szinte mindig, kisebb



tömeg gyűlt össze. Beads és Kendall
mögöttük. Jelenlétük nem okozott
feltűnést, hisz a turisták gyakran
ellátogattak ide.

Meshal gyorsan megcsókolta
gyermekeit, mielőtt kiszállt az autóból.
Beads mellé lépett, mintha kezet akarna
vele fogni. Kendall egy műanyag
zacskóval a kezében, mögötte.

– Mr. Meshal? – kérdezte udvarias
hangon Beads.

Meshal hirtelen megzavarodott.
Kendall ezt a pillanatot használta ki,
amikor előkapta a sprayt, és próbálta
Meshal bal fülébe fújni a tartalmát.

A Hamasz vezér hátrahőkölt, és
önkéntelenül a füléhez kapott.

Kendall még egyszer próbálkozott.



Körülöttük a tömeg kezdte felfogni, mi
történik, és máris kezek nyúltak az
ügynökök felé.

– Futás! – adta ki a parancsot Beads
héberül.

Kendall-lal a háta mögött Beads a
kissé távolabb álló autójuk felé
iramodott. Meshal sofőrje látván mi
történik, elkezdett hátrafelé tolatni és
próbált belehajtani a Toyotába.

Meshal ekkor már jajgatva tántorgott a
járdán. Az emberek támogatták, nehogy
elessen. Mások mentőért kiáltottak.

Amikor Beads és Kendall végre
bevágódott a kocsiba, Kendall még
mindig szorongatta a flakont. Ügyesen
kivédték a sofőr mesterkedését, és
elindultak felfelé az utcán.



Újabb járművek érkeztek. Az egyik
járókelőnél volt mobiltelefon, és
segítséget kért. Elkezdték lezárni a
környező utcákat. A rendőrséget is
értesítették.

Ekkora megérkeztek a kidon csoport
biztosító tagjai. Egyikük intett Beadsnek,
hogy szálljanak át az ő autójába.
Miközben kiszálltak a Toyotából egy
autó zárta el útjukat, és fegyveresek
szálltak ki belőle. Felszólították Beads-
et és Kendallt, hasaljanak a földre.
Néhány pillanat múlva megérkezett a
rendőrség is. Amikor rádöbbentek, hogy
most már végképp nem tudnak segíteni, a
kidon többi tagja elhagyta a helyszínt, és
épségben átértek Izraelbe.

Beads és Kendall kevésbé voltak



szerencsések. Az ammani rendőr-
főkapitányságra vitték őket, ahol
felmutatták kanadai útleveleiket, és
ragaszkodtak ahhoz a meséhez, hogy egy
rettenetes félreértés áldozatai. Samih
Batihi, a jordán kémelhárítás főnökének
megérkezése véget vetett a színjátéknak.
Közölte velük, tudja, hogy kik ők. Épp
most fejezte be a telefonbeszélgetést a
Moszad helyi vezetőjével. A későbbiek
folyamán, Batihi szerint, állítólag
mindent bevallottak. Azt is mondta, hogy
Izraelnek a királlyal kell tisztáznia a
dolgot.

Batihi elrendelte, hogy a két ügynököt
külön-külön cellába zárják, és semmi
bántódásuk ne essen.

Meshalt Amman központi kórházának



intenzív osztályára szállították. Állandó
fülcsengésről panaszkodott és
egyfolytában reszketett. Légzési
problémái egyre erősödtek.

Nemsokára lélegeztetőgépre kellett
tenni.

* * *

Az ammani izraeli nagykövetségen
keresztül Játom hamarosan értesült a
kudarcba fulladt akcióról.

Mire Játom felhívta a
miniszterelnököt, Netanjahut már
megkereste Husszein király azon a
forródróton, amelyet a válsághelyzetek
azonnali kezelésére építettek ki a két
ország között. A beszélgetésről a
következőket lehetett megtudni:



Husszein két kérdést intézett Bibihez:
Mi a fenét jelentsen ez az egész cirkusz?
Van-e az ideggáznak ellenmérge?

A király elmondta, úgy érzi magát,
mintha a legjobb barátja megerőszakolta
volna a lányát, és ha Netanjahu arra
gondol, hogy mindent letagad, jobb, ha
tudja, a két ügynök teljes beismerő
vallomását videóra rögzítették, és a
kazetta útban van Washington felé,
Madeleine Albrighthoz, az Egyesült
Államok külügyminiszteréhez.

Netanjahu megsemmisülten, falfehér
arccal görnyedt a telefon fölé.

Felajánlotta, hogy azonnal Ammanba
repül, hogy megmagyarázza a dolgokat.
A király erre azt válaszolta, ne pazarolja
a drága idejét.



– Szinte hallani lehetett a jéghegyek
recsegését a vonalon keresztül –
emlékszik az elhárító tiszt. Bibi még
csak nem is tiltakozott, amikor Husszein
közölte, elvárja, hogy Izrael azonnal
engedje szabadon Ahmed Jaszin sejket,
és még néhány palesztin foglyot. Az
egész beszélgetés alig tartott néhány
percnél tovább. Bibi politikai
pályafutásának valószínűleg legkínosabb
percei voltak ezek.

Az események innentől kezdve
gyorsan peregtek. Az ideggáz
ellenmérgét egy izraeli katonai gép egy
órán belül Ammanba szállította. Meshal
jobban lett, sőt pár nap múlva
sajtókonferenciát tartott, ahol
nevetségessé tette a Moszadot. Az



ammani rendőrfőnök találkozott Samih
Batitivel, és együtt felhívták Jatomot. A
Moszad igazgatója nyomatékosan
ígéretet tett, hogy soha többé nem
lesznek merényletek jordán földön.
Másnap Madeleine Albright folytatott
két rövid telefonbeszélgetést
Netanjahuval. Világosan elmondta a
véleményét a történtekről, hangja
ugyanolyan kimért volt, mint a királyé.

Kanada, miután tudomást szerzett
arról, hogy hamis útlevelekkel lejáratták
az országot, hívatta izraeli nagykövetét,
és kis híján megszakította a diplomáciai
kapcsolatokat a két ország között.

Amikor a balszerencsés eset egyre
több részlete került napvilágra,
Netanjahut olyan nyomás érte minden



oldalról, hogy más a helyében már rég
lemondott volna.

Néhány hét múlva Jaszin sejket
szabadon bocsátották, és hősként
térhetett vissza Gázába. Addigra Beads
és Kendall is megérkezett Izraelbe.

A két katsa soha nem térhetett vissza a
kidon egységbe. A Moszad
főhadiszállásán, meghatározatlan időre,
irodai megbízást kaptak.

Játom sem volt szerencsésebb.
Idősebb munkatársai úgy gondolták, nem
állt ki elég határozottan Netanjahuval
szemben. A Moszad erkölcsi nívója
ismét mélypontra esett. A
miniszterelnöki hivatal kiszivárogtatta,
hogy Játom napjai meg vannak
számlálva.



1998 februárjában Játom maga
nyújtotta be a lemondását. Netanjahu
még a szokásos köszönőlevelet sem
küldte el neki.



VII. FEJEZET

AZ
„ÚRIEMBER”

1997 egy esős tavaszi reggelén, Dávid
Kimche eligazította arab munkásait, és
elmondta, hogyan képzeli Tel-Aviv
külvárosában lévő otthona kertjét.
Beszédstílusa inkább egy egyetemi



előadóterembe illett volna, nem a
kertészekkel folytatott diskurzushoz.
Drága, varratott ruhájában tökéletes
angol úriember benyomását keltette. Bár
közel járt a hatvanhoz, húsz évvel
fiatalabbnak látszott, ami kisfiús
alkatának volt köszönhető.

Dávid Kimche sok-sok Moszad akció
értelmi szerzője, ahogy Meir Amit
mondta róla, kész lexikon az agya. A
kollegái tisztelték, de megtartották a
három lépés távolságot. Materiális
világuknak ő túl kifinomult, túl absztrakt
volt. Rafi Eitanhoz hasonlóan sokan
gondolták vele kapcsolatban, hogy ha
csak egyszerűen jó reggelt kívánnak
neki, Dávid máris azon kezd agyalni,
mennyire jó ez a reggel, és hogy mennyi



van még hátra belőle.
Moszad berkeken belül úgy

tekintették, mint egy gentleman és egy
kóbormacska keverékét. Útja Oxfordból
vezetett egyenesen a Moszadhoz, amikor
1968-ban végzett. Arról hogy ki, mikor
és hogyan szervezte őt be, soha nem
beszélt. Csak annyi bizonyos, hogy
1969-ben Kimche besétált a Moszad
főhadiszállására, mint az előkészítő és
stratégiai osztály legfiatalabb
munkatársa. Belépett az előcsarnokba, és
azt sem tudta, merre menjen. Balra a
Bank of Izrael fiókja, jobbra irodák és
egy kávézó. A sietős léptekkel mellette
elhaladók nem tűntek ügynököknek.
Végre az egyik ajtó mögül ismerős arc
bukkant elő. A londoni követség egyik



alkalmazottja, aki útiokmányokkal látta
el őt.

Miközben a szobája felé vezette,
elmondta, hogy a követségen betöltött
állása csak fedőfoglalkozás volt,
miközben Moszad katsaként dolgozott
Londonban. Az ajtóban két kulcsot
nyújtott át Kimchének, és azt mondta,
csak ezekre lesz szüksége az épületbe
való belépéshez. Az egyik kulcs az
ajtóhoz, a másik a felvonóhoz való. Az
épület saját áramfejlesztővel, víz- és
orvosi ellátással rendelkezik.

Maga az épület nem sokkal a szuezi
válság után lett a Moszad főhadiszállása.

Fölfelé menet a liftben Kimche
kalauza elmagyarázta, hogy az alsó
szinten található a lehallgató és



kommunikációs központ, fölötte pedig a
fiatal munkatársak irodái kaptak helyet.
A fölső emeleteket az elemzők és
előkészítők foglalják el. A kutatás és
fejlesztés egy egész emeletet kapott. A
legfelső szinten találhatók az igazgatóság
és a tanácsadók szobái.

Kimche a tervezők és stratégiai
előkészítők között kapott helyet. Irodája
ugyanolyan volt, mint a többieké. Olcsó
bútorok, fém irattartó szekrény,
amelyhez egyetlen kulcs tartozik, egy
fekete telefonkészülék, és egy belső
tájékoztató, rajta a – „Ne vidd el!"
felirattal. A berendezést egy keskeny
szőnyeg egészítette ki. A helyiség falait
zöldre festették. Az ablakon át
csodálatos panoráma nyílt a városra.



Tizenhárom év után az épület már
kezdett megkopni, a festés málladozott, a
szőnyegek kikoptak.

Ám a lepusztult külső ellenére,
Kimche első benyomása az volt, jókor
érkezett a jó helyre. Meir Amit már
éppen távozóban volt, és rövidesen Rafi
Eitan veszi át a helyét.

Kimche hamarosan híres lett az
épületben dolgozó alkalmazottak között.
Miközben megtömte pipáját,
gondolkodott, és mire végzett, a döntés
is megszületett. Mindig azt mondta: a
kémkedés, az emberi gyengeség
folyamatos tanulmányozását jelenti.
Munkatársai kedvelték lelkesedése
miatt, és főleg azért, mert a problémákat
gyorsan, és könnyedén oldotta meg.



Munkájához tartozott többek között a
marokkói események nyomon követése.
Még mindig jelentós zsidó közösség élt
Hasszán király elnyomó uralma alatt.
Hogy valahogy megkönnyítsék életüket,
Meir Amit munkakapcsolatot alakított ki
a monarchia rettegett biztonsági
szervezetével, és Nasszer egyiptomi
elnök elmozdításának lehetőségéről
tárgyaltak. Nasszer legalább annyira
gyűlölte a királyt, mint az izraelieket. A
monarchia a Szuezi-csatornától az
Atlanti-óceánig megálmodott hatalmas
és erős arab koalíció útjában állt. Egy
ilyen koalíció potenciális fenyegetése
meggyőzte Meir Amitot, hogy jobb, ha
kiképzi a király embereit, és átad néhány
kémelhárítási és vallatási módszert.



Marokkóban létezett egy kicsi, de
annál elszántabb ellenzék, Mehdi Ben-
Barka vezetésével. Kirche feltérképezte
Ben-Barka pályafutását: a király hűséges
nevelője, Marokkó nemzeti tanácsadó
testületének, egy lényegében önálló
döntésre képtelen parlamentnek az
elnöke, ahol csak pecsétet nyomtak a
király egyre fokozódó zsarnokságának
törvényszüleményeire. Ben-Barka végül
a királyellenes mozgalom élére állt, és
néha csak nagy szerencsével menekült
meg a letartóztatás elől.

Mivel tisztában volt, hogy elfogása
csak idő kérdése, az egykori tanár és
nevelő Európába menekült. Onnan
folytatta tevékenységét a királyság
megbuktatására.



Ben-Barka kicsiny, de hatékony
ellenállási mozgalma két ízben
robbantásos merényletet kísérelt meg az
uralkodó ellen. A felbőszült Hasszan
távollétében halálra ítélte Ben-Barkát,
aki újabb támadásokkal válaszolt.

1965 májusában Hasszan a Moszadtól
kért segítséget Ben-Barka ellen. A kérés
kiértékelésének feladatát Dávid Kimche
kapta, aki még abban a hónapban
Londonba utazott. Látszólag szabadságát
töltötte, ám valójában az utolsó
simításokat végezte a tervén. Egy sayan
által beszerzett tökéletes brit útlevél-
hamisítvánnyal, benne érvényes
marokkói vízummal, Kimche Rómába
utazott. Egy napot városnézéssel töltött –
így bizonyosodott meg, hogy nem követik



–, aztán tovább repült Marokkóba.
A rabati repülőtéren Muhammed

Oufkir, a rettegett belügyminiszter várta.
Azon az estén az ország legjobb
hastáncosnőinek műsora mellett
felszolgált vacsora közben, Oufkir
tolmácsolta a király óhaját: Ben-Barkát
meg kell ölni.

Némi fekete humorral fűszerezve, a
miniszter a következő megjegyzést tette:
– Elvégre, a maguk zsidó Saloméja is
egy bajkeverő fejét kérte Heródestól,
nem igaz?

Kimche azt válaszolta, hogy ez
tulajdonképpen így történt, ám a dolog
igazából nem az ő hatáskörébe tartozik.
Azt javasolta, Oufkir utazzék vele
Izraelbe.



A két férfi másnap Rómán át Tel-
Avivba repült. Meir Amit egy biztonsági
házban találkozott velük. Udvarias, de
óvatos volt. Azt mondta Kimchének,
hogy nem igazán végezné el Oufkir
helyett a piszkos munkát, azt szeretné, ha
a szerepük kizárólag az előkészítésre
korlátozódna.

Meir Amit nem tudott arról, hogy
Oufkir előzőleg már megállapodott a
francia titkosszolgálat egyik
frakciójával, ha Ben-Barka elhagyná
erődítményszerű genfi otthonát és
átlépné a francia határt, öljék meg őt. A
mit sem sejtő Meir Amit ragaszkodott
hozzá, hogy Lévi Eskól miniszterelnök
személyesen tiltsa meg a Moszad
részvételét a gyilkosságban. A



miniszterelnök beleegyezett.
A Moszad most végre munkához

látott. Egy marokkói születésű katsa
Genfbe utazott és beszivárgott Ben-
Barka köreibe. Néhány hónap alatt az
ügynök elhitette, hogy ismer egy francia
milliomost, aki Hasszan bukását és egy
igazi demokráciát szeretne látni
Marokkóban. Ez a történet Kimche
találmánya volt. 1965. október 26-án
megtudta, hogy Ben-Barka titokban
Párizsba készül.

A Moszad kommunikációs központja
rejtjeles üzenetet küldött Marokkóba.
Másnap a belügyminiszter és egy kis
létszámú biztonsági csoport szintén
Párizsba utazott. Ugyanazon az estén a
miniszter találkozott a francia



titkosszolgálat embereivel. A Ben
Barkával Párizsba érkező Moszad
ügynök, miután erre a találkozóra nem
hívták meg, aggódni kezdett, és felhívta
Kimchét, utasítást várva. Kimche Meir
Amittal konzultált. Abban maradtak,
hogy valami disznóság készül, amiből
mindenképpen ki kell maradniuk.

Másnap este, amikor Ben-Barka egy
St. Germaine-beli étterembe érkezett egy
megbeszélt vacsorára, a francia
titkosszolgálat megfigyelőkocsija már
várta. Abban a hitben volt, hogy a
milliomossal találkozik. Egyórás
várakozás után, amikor sehol semmi
nyoma nem volt az üzletembernek, Ben-
Barka távozott. Amint kilépett a járdára,
két francia ügynök megragadta és



betuszkolta a kocsiba. Egy Fontenay-le-
Vicomte-beli villába vitték, amit
kizárólag kihallgatásokra használtak.
Oufkir egész éjszaka figyelte Ben-Barka
kihallgatását és kínzását, amíg hajnalban
a meggyötört embert végül kivégezték.
Mielőtt a villa kertjében eltemették
volna a halottat, Oufkir fényképet
készített róla. A miniszter hazautazott a
felvétellel és megmutatta a királynak.

Amikor később a tetemet megtalálták,
a tiltakozási hullám egész a köztársasági
elnöki palotáig ért. Charles de Gaulle
példa nélkül álló vizsgálatot indított,
amely a francia titkosszolgálat alapos
tisztogatásával végződött. Az igazgató,
nemzetközi szolidaritásból, mindent
megtett, hogy a Moszad neve kimaradjon



a vizsgálódásból. Ám de Gaulle, aki
nem volt kifejezetten Izrael-barát, meg
volt győződve róla, hogy a Moszadnak
köze volt az ügyhöz. Azt mondta, ráismer
a Moszad módszereire. Csak az izraeliek
képesek ennyire figyelmen kívül hagyni
a nemzetközi jog törvényeit – füstölgött.
A szuezi válság alatt kialakult szoros
francia-izraeli jó viszony ezen a ponton
megszakadt. De Gaulle azonnal
elrendelte az izraeli fegyvereladások
leállítását, és a két hírszerzés közti
együttműködés felfüggesztését. Meir
Amit még megemlegeti ezt az esetet.

Kimche számára fantasztikus dolog
volt Meir Amitot figyelni, ahogy ezt a
helyzetet kezelte. – Hibáztathatott volna
engem, vagy a többieket. Ehelyett



magára vállalta a teljes felelősséget.
Igazi vezető volt.

Eshkol miniszterelnök kormánya, az
erőteljes francia tiltakozás hatására,
elhatárolta magát a Moszad
igazgatójától. Ám egy nem várt helyről
is érkezett támadás. Minél többet
bizonygatta Meir Amit, hogy a Moszad
szerepe marginális volt csupán,
mindössze néhány útlevélről és bérelt
autóról szólt a szerepe, elődje, Isser
Harel annál inkább azt hajtogatta, a Ben-
Barka eset az ő idejében nem
fordulhatott volna elő. Meir Amit
figyelmeztette a miniszterelnököt, hogy
ha ez így megy tovább, mindketten
áldozatul eshetnek. Eshkol egy
vizsgálóbizottság felállításával



válaszolt, amelynek élére az akkori
külügyminisztert, Golda Meirt állította.
A bizottság úgy határozott, hogy Meir
Amitnak le kell mondania, ám ő csak
akkor volt erre hajlandó, ha a
miniszterelnök is lemond. Nem egész
egy év telt el, amíg, Meir Amit úgy látta,
a vihar lecsendesedett.

Addigra Kimche más feladatokat
kapott. A palesztinok titokban kiképeztek
embereket egy speciális területre,
amelynek biztonsági szempontból
megmutatkozó gyenge pontjait még a
Moszad sem ismerte fel: az a terület a
gépeltérítés volt. Ha egy gépet a
levegőben megszereznek, bármelyik
baráti arab ország felé irányíthatják. Az
utasokat váltságdíj fejében fogva



tartanák, akár pénzt, akár az Izraelben
bebörtönzött foglyok szabadon
bocsátását követelve. Az, hogy a PFSZ
ügye a világ figyelmének középpontjába
kerül, csak külön haszon.

1968 júliusában az EL AL Rómába
tartó gépét Algériába térítették. A
Moszad vezetői megdöbbentek a
cselekmény vakmerőségétől. Azonnal
egy csapat katsa utazott Algériába,
mialatt Kimche és más elemzők
gyakorlatilag éjjel-nappal azon
dolgoztak, hogy kiszabadítsák a
megrémült embereket. A gép
megtámadása a jelenlévő sajtó szeme
láttára lehetetlen lett volna. Kimche azt
javasolta, hogy próbálják meg húzni az
időt, hátha alábbhagy az érdeklődés, és a



katsák akcióba léphetnek. Ám a
gépeltérítők megéreztek valamit, és
véres fenyegetőzésbe kezdtek, hacsak
nem teljesítik kívánságaikat: palesztin
foglyok szabadon bocsátását. Az algériai
kormány támogatta a terroristákat.
Kimche rájött, hogy két tűz közé
kerültek.

Ő is azok közé tartozott, akik
vonakodtak a fogolycserétől, hisz túl jól
ismerte a következményeket: újabb
gépeltérítésekhez segítené hozzá a
terroristákat. A PFSZ bátorítást nyerne.
Izrael várakozó álláspontra helyezkedett.
Ezt tették a nyugati országok is, akiknek
szintén nem voltak tapasztalataik a
gépeltérítés terén.

Mégis, mi mást tehetnénk, mint várjuk,



mikor, hol lesz a következő?
Aztán megtanulták, mi a teendő. Rövid

idő alatt fél tucat utasszállító gép került
terroristák hatalmába, akik nemcsak a
fegyverek és robbanószerek fedélzetre
juttatása terén bizonyultak szakértőknek,
hanem sokszor repülni is tudtak az adott
gépen, vagy legalábbis kiképzést kaptak
a személyzet munkájának részleteiről. A
líbiai sivatagban gyakorolták, hogy kell
pisztollyal lőni a repülőgép szűk
utasterében, hisz arról is tudtak, hogy az
El A1 fegyveres biztonsági őröket
alkalmaz a járatain – Kimche első
javaslatainak egyike ez volt. Azt is előre
megjósolta, hogy a terroristák ismerni
fogják az illető ország törvényeit, hogy
elfogásuk esetén társaik ezeknek



ismeretében kezdhetnek tárgyalásokat
vagy tovább fenyegetőzhetnek.

Kimche egy olyan akciót akart, amely
visszaszerezheti a Moszad Eichmann
elrablásával szerzett jó hírét.
Valamilyen váratlan, meghökkentő
esemény most jól jött volna. Dráma,
kockázat, hogy megmutathassák igazi
erejüket.

1976. június 27-én, egy főként zsidó
utasokat szállító Air France gépet
eltérítettek a Párizs-Tel-Aviv útvonalon,
az athéni közbülső leszállásnál. Az
athéni repülőtér „híres" volt laza
biztonsági ellenőrzéséről. A gépeltérítők
a szélsőséges Wadi Haddad frakció
tagjai voltak, és két követelésük volt.
Engedjenek szabadon negyven, Izraelben



raboskodó palesztin foglyot, és két
német terroristát, akiket akkor
tartóztattak le Kenyában, amikor
megpróbálták egy Sam-7-es rakétával
lelőni az El A1 repülőgépét, a
Nairobiból való felszállás közben.

Egy casablancai leszállást követően,
és miután megtagadták tőlük a
Khartumban való leszállási engedélyt, a
gép az ugandai Entebbében landolt. A
terroristák innen üzenték a világnak,
hogy felrobbantják a gépet, összes
utasával együtt, ha nem teljesítik
követelésüket. A határidő június 30.
volt.

Tel-Avivban, egy zárt kabinetülést
követően, a „terroristáknak nem
behódolni" nézet vereséget szenvedett. A



miniszterek amellett voltak, hogy inkább
engedjék szabadon a foglyokat. Rabin
miniszterelnök egy Shin Bet iratot
mutatott be, amely szerint már volt rá
példa, hogy elítélt bűnözőket szabadon
engedtek. Mordeháj Gur
hadseregtábornok azt mondta, nem
javasol katonai akciót, mert kevés
információ áll rendelkezésükre.
Miközben vitatkoztak, hírek érkeztek
Entebbéből, hogy a zsidó utasokat
elkülönítették a többiektől – akiket
szabadon engedtek és már úton is voltak
Párizs felé.

Ez volt a jel a Moszad számára.
Jichák Hofi, a Moszad igazgatója élete
talán legizgalmasabb óráit élte át,
amikor nagy hévvel az azonnali



mentőakció mellett érvelt. Az Eichmann-
szöktetés tervét vette elő, és egy kissé
aktualizálta. Voltak hasonlóságok: Rafi
Eitan emberei is távol a hazájuktól,
ellenséges környezetben dolgoztak.
Improvizálniuk kellett. Hofiról szakadt a
víz, miközben érvelt, és próbálta
meggyőzni a minisztereket.

– Ha hagyjuk meghalni a sajátjainkat,
elszabadul a pokol. Egyetlen zsidó sem
lesz többet biztonságban sehol a világon.
Hitler a síron túl is győzne!

– Rendben van – mondta ki a végső
szót Rabin. – Megpróbáljuk.

Kimchét és a többi tervező elemzőt
azonnal mozgósították. Első lépésként
Tel-Aviv és Nairobi között biztonságos
telefonösszeköttetést létesítettek. Hofi



titokban felvette a kapcsolatot a Moszad
kenyai partnerével.

Fél tucat katsa érkezett Nairobiba,
akiket a kenyai titkosszolgálat biztonsági
lakásaiban helyeztek el. Ők lesznek a
támadás előkészítői. Kimche egy újabb
problémával került szembe. A
mentőakció gépének le kell szállni
tankolni Nairobiban. Néhány órás
telefonálás után sikerült megszerezni
Kenya hozzájárulását, tisztán
„humanitárius" alapon.

Persze, ettől a mentőalakulat még nem
ért Entebbé-be. A PFSZ az egész
repülőteret kisajátította, mint az
Ugandába való saját belépési pontjukat,
mivel innen irányították az Izrael-barát
dél-afrikai rezsim elleni



megmozdulásaikat. Idi Amin, Uganda
despota diktátora az izraeli
nagykövetség épületét át is engedte a
PFSZ helyi irodája céljaira, miután
1972-ben megszakította a diplomáciai
kapcsolatokat Jeruzsálemmel.

Kimche tudta, élet-halál kérdés
kideríteni, hogy a PFSZ még mindig az
országban van-e. Ilyen rövid idő" alatt
még azokkal a gerillaharcokban edződött
palesztinokkal is lehetetlen lett volna
megvívni. Az izraeliek csak néhány
percet tölthetnek a földön, különben
hatalmas katonai erővel találják magukat
szemben. Kimche két katsát átküldött
Nairobiból csónakkal a Viktória-tavon
át. Entebbe közelében szálltak partra és
a PFSZ főhadiszállást üresen találták. A



palesztinok áttelepültek Angolába.
Aztán óriási szerencsével, ami minden

akciónál elkel, kiderült, hogy a katsákat
kísérő kenyai felesége a túszokat őrző
egyik férfi rokona. A kenyainak sikerült
bejutnia a reptérre, és azt látta, hogy
valamennyi fogoly egészséges, viszont
tizenöt ideges őr vigyázza őket. Az
információt eljuttatták Tel-Avivba.

Ezalatt az idő alatt két másik katsa,
tapasztalt pilóták, egy Cessnát béreltek,
és úgy tettek, mintha a Viktória-tavat
fotóznák egy utazási magazin számára.
Ügyesen berepültek a repülőtér fölé úgy,
hogy egyikőjük felvételeket készíthetett a
kifutópályáról és az épületekről. Ez az
anyag is gyorsan eljutott Tel-Avivba.
Kimche egy újabb tervvel állt elő a



terroristák megzavarására.
Amin palotájával folytatott

telefonbeszélgetések alkalmával azt a
benyomást igyekeztek kelteni, hogy
Izrael elfogadja a géprablók ajánlatát.
Egy Ugandában állomásozó diplomata
segítségét is igénybe vették, hogy
alátámasszák ezt a látszatot. A diplomata
a reptérre sietett, és azt mondta,
bizalmasan megkérték, hogy
tapogatózzon a gépeltérítők
szavahihetőségét illetően. A követ még
mindig tárgyalt, amikor a Mennykő-
akció utolsó előkészítő fázisához ért.

Egy felségjelzés nélküli izraeli
Boeing 707-es, ami egyben repülő
kórház is volt, szállt le Nairobiban két
pilótával, akik jól ismerték az entebbei



repülőteret. Közben hat katsa körülvette
a repteret, mindegyiküknél rádió-
adóvevő, és egy-egy elektronikus zavaró
egység, a torony kommunikációjának
megzavarására. Ez utóbbi felszerelést
éles helyzetben még soha nem próbálták
ki. Ötven ejtőernyős a sötétség leple
alatt elhagyta a kórházgépet és a
Viktória-tóhoz rohantak. Felfújták
gumicsónakjaikat, áteveztek a vízen és
az ugandai partok mentén, a repülőtér
közelében várakoztak. Tel-Avivban a
mentőakció minden másodpercét
gondosan kidolgozták. Amikor elérkezett
az idő, C-130-as Herkulesek repültek át
a Vörös-tenger fölött, dél felé fordultak,
Nairobiban leszálltak tankolni, aztán az
afrikai fák koronája fölött repülve,



beosontak Entebbe repülőterére. A
radar-zavaró remekül működött. A
reptéri hatóság még mindig a zavar okát
vizsgálgatta, amikor a három Herkules
és a kórházgép már rég a földön volt. A
kommandósok megrohamozták az
épületet, ahol a túszokat tartották fogva.
Addigra már csak a zsidó utasok
maradtak. Az ejtőernyősök segítségére
nem volt szükség. Mindvégig
készenlétben maradtak, aztán
visszaeveztek Nairobiba, ahonnan
felszedte őket egy gép, és hazavitte
Izraelbe.

Öt perc múlva – kettővel kevesebb a
tervezettnél – minden túsz szabad volt,
és az összes terrorista, valamint a
foglyokat őrző tizenhat ugandai katona



halott. A kommandó egy tisztet vesztett:
Jonatan Netanjahu alezredest, a későbbi
miniszterelnök bátyját, aki elkötelezett
terroristaellenességét testvére halálával
szokta magyarázni. Három túsz szintén
meghalt.

Dávid Kimche kívánsága a Moszad
címlapra kerüléséről több mint jól
sikerült. Az akció túlszárnyalta az
Eichmann-sztorit.

* * *

Kimche egyre inkább elmerült Izrael
és a PFSZ harcában. Ő is egyike volt
azoknak a stratégáknak, akik
előkészítették a talajt a Moszad
bérgyilkos csapatának, a kidonnak.
Lecsaptak Párizsban, Münchenben,



Cipruson és Athénban. A gyilkosság
Kimche számára valami nagyon távoli
dolog volt. Olyan volt ő, mint az a
bombázó pilóta, aki soha nem látja, hová
esik a bomba. A gyilkosságok a
legyőzhetetlenség csalóka érzését
táplálták. A stratégáktól kapott pontos
információk segítségével öltek, s úgy
érezték, mindig egy lépéssel az ellenség
előtt járnak.

Egy reggel Kimche szinte sokkos
állapotban találta kollegáit. Az egyik
legjobb katsát egy PFSZ fegyveres
meggyilkolta Madridban. A merénylő
volt az a szál, amely elvezethette volna a
katsát egy bizonyos csoporthoz. Még
gyászolni sem volt idő. Minden
mozgósítható erőt bevetettek, hogy



megtorolják a katsa halálát. Kimche azt
mondta erről az időszakról, hogy nem
vártak és nem ismertek kegyelmet. Úgy
gondolták, hogy le kell fejezni a
mozgalmat, ha azt akarják, hogy vége
legyen ezeknek az orvtámadásoknak.
Jasszer Arafat volt az első név a kidon
listáján.

1973-ban Kimche figyelmét egy újabb
arab háború veszélye kötötte le. Az
egyiptomi fenyegetéssel szemben a
Moszad egyedül állt a titkosszolgálatok
között. Kimche figyelmeztetéseit az
Aman, a katonai hírszerzés vezetése
rendre figyelmen kívül hagyta. Azt
mondták, Egyiptom épp most küldte haza
húszezer szovjet katonai tanácsadóját,
amit úgy értelmeztek, hogy Szadat,



szakítva az eddigi hagyományokkal,
bizonyára valamiféle politikai megoldást
keres a Közel-Keleten.

Kirche továbbra is fenntartotta
aggályait. Minden hozzá érkező
információ arra engedett következtetni,
hogy Szadat egy megelőző csapást
készül Izraelre mérni – egyszerűen azért,
mert az arab követelések Izrael számára
elfogadhatatlanok. Egyiptom megszállt
területeket és egy palesztin állam
létrehozását követelte. Kimche meg volt
győződve, hogy ha teljesítenék is ezeket
a követeléseket, a PFSZ tovább folytatná
harcát, hogy térdre kényszerítse Izraelt.

Kimche félelme akkor erősödött meg
igazán, amikor Szadat leváltotta
hadügyminiszterét, és egy olyan



erőszakos alakkal cserélte fel, akinek
első dolga a Szuezi-csatorna menti
védelmi vonalak megerősítése volt.
Ugyanakkor egyiptomi tisztek utaztak
arab országokba, ahol támogatást
kerestek. Szadat pedig újabb
fegyvervásárlási szándéknyilatkozatot írt
alá Moszkvával.

Ezek a jelek meglehetősen
baljóslatúak voltak. – Már nem az volt a
kérdés, hogy lesz-e háború, csak a napot
nem ismertük.

Ám az Aman parancsnokai még
mindig nem vették komolyan a Moszad
felől érkező figyelmeztetést. Azt
hajtogatták, hogy ha lenne is háborús
veszély, ők arról legalább öt nappal
korábban tudomást szereznének, s ez



pedig bőven elég, hogy Izrael
megismételje a Hatnapos Háború
bravúrját. Kimche nem értett egyet azzal
a felfogással, hogy az arabok tanultak a
múlt hibáiból. Hamarosan ráakasztották
a „háborúmániás Moszados" címkét.
Nem tehetett mást, mint tovább figyelte
az egyiptomi készülődést, és próbálta
kitalálni a támadás lehetséges
időpontját.

1973 forró augusztusát egy sokkal
hűvösebb ősz követte Tel-Avivban. A
Szuezi-csatorna sinai oldalán szolgálatot
teljesítő katsák azt jelentették, hogy az
egyiptomi hadsereg megmozdult.
Mérnökök illesztették a pontonok utolsó
elemeit a helyükre, hogy a csapatok és a
hadifelszerelések átjussanak a vízen.



Amikor a Moszad felhívására az izraeli
külügyminiszter aggodalmát fejezte ki az
ENSZ-ben, az egyiptomiak cinikusan azt
válaszolták, mindez a rutingyakorlatozás
része. Kimche füleinek éppolyan
hamisan csengtek ezek a szavak, mint
Pearl Harbor éjszakája előtt a japán
követ szavai Washingtonban.

Az Aman azonban elfogadta a
magyarázatot. Kimche október tájékán
további aggodalomra okot adójelet
észlelt. Líbia nemrégiben államosította a
nyugati olajvállalatokat. A
kőolajtermelő arab országokból az a hír
kezdett terjedni, hogy minden nyugati
szállítást leállítanak.

Az Aman még mindig nem rakta össze
a képet. Amikor Szíria fölött MiG-ek



támadtak izraeli vadászgépekre – akik
lelőtték valamennyi támadójukat –, az
Aman ismét azt látta igazolódni, hogy ha
az arabok háborúzni kezdenek csak
rajtaveszthetnek.

Október ötödikéről hatodikára
virradóra a Moszad olyan információt
kapott, hogy a támadás bármikor
megindulhat, de legfeljebb néhány óra
múlva bizonyosan. Egyiptomi katsák
megtudták, hogy az egyiptomi hadsereg
vezérkara riadókészültségben van. Ezt a
bizonyítékot már nem lehetett figyelmen
kívül hagyni.

Hajnali 6:00-kor Zvi Zamir, a Moszad
igazgatója a védelmi minisztériumban
találkozott az Aman vezetőivel. Az
épület szinte teljesen kihalt volt: Jom



Kippurt, a legszentebb zsidó ünnepet
tartották, amikor még a nem vallásos
zsidók is pihentek, az összes
közintézmény bezárt, és a rádió is
szüneteltette adását. Vészhelyzetben
pedig mindig a rádión keresztül
mozgósították a tartalékosokat.

A Moszad által felvonultatott, immár
tagadhatatlan bizonyítékok hatására a
gépezet beindult. A szirénák Izrael szerte
megszólaltak. Északról Szíria, dél felől
Egyiptom készült lerohanni a zsidó
államot.

Helyi idő szerint 1:55 perckor indult a
támadás, miközben az izraeli kormány
válságstábja abban a hitben tárgyalt,
hogy – az Aman szakértői szerint – a
háború este hat óránál előbb nem



kezdődik el. Mint utólag kiderült, ezt az
időpontot a világon semmi nem
támasztotta alá.

Az izraeli titkosszolgálat történetében
még soha nem fordult elő ekkora
melléfogás, egy esemény
bekövetkeztének időpontját illetően.
Kimche megdönthetetlen bizonyítékait
sorra figyelmen kívül hagyták.

A háború végeztével – a győzelmet
Izrael a lehetetlennel határos módon
szerezte meg – az Aman vezetésében
jelentős személycserék történtek. A
Moszad ezúttal is a hírszerző társadalom
élére került, jóllehet ott is voltak
változások. Zamirt elmozdították,
mondván, nem volt erélyes az Aman
meggyőzésében. Helyét Jichák Hofi vette



át.
Kimche vegyes érzésekkel fogadta új

főnöke érkezését. Némely vonatkozásban
Hofi emlékeztetett Meir Amitra: ugyanaz
a harctéri tapasztalat, ugyanaz a
könyörtelen megvetés minden butaság
iránt. Ám Hofi Kimche ízléséhez képest
túl nyers volt, és összetűzéseik főleg az
újoncok kiképzésének különböző
módszereiből, illetve a velük való
bánásmód eltérő felfogásából fakadt.
Hofi a kibucból magával hozott
mentalitásával abszolút nem tolerálta
Kimche kifinomult intellektualitását, és
angol akcentusú beszédét, amikor a
hallgatókhoz szólt. Ám Kimche nem egy
sima beosztott, hanem Hofi helyettese
volt. Röviddel Zamir távozása után



nevezték ki. Végül is a Moszad hatékony
működése érdekében, legalábbis
egyidőre, mindketten félretették
ellenérzésüket.

Kimche most kapta élete legnehezebb
feladatát: a libanoni területet. A
polgárháború két évvel a Jom Kippur-i
háború után robbant ki, és mire Kimche
megkapta új feladatát, a libanoni
keresztények vesztett csatát vívtak. Pont,
ahogy évekkel korábban Salman besétált
a párizsi nagykövetség épületébe,
felajánlva egy iraki MiG-gép elrablását,
egy keresztény titkos küldött érkezett
Izraelbe, hogy fegyvereket kérjen,
amivel esélyük lehet megakadályozni,
hogy kiirtsák okét. A kérés Kimche
asztalán kötött ki. Meglátta a lehetőséget,



hogy a Moszad bedolgozza magát a
libanoni válságba.

Azt mondta Hofinak, hogy részben
indokolt a keresztények támogatása a
muzulmánokkal szemben, akik arra
esküdtek, hogy elpusztítsák Izraelt. Hofi
elfogadta érvelését. Izrael elegendő
fegyvert biztosít a keresztények számára,
hogy megvédjék magukat, de annyit nem,
hogy fenyegetést jelenthetnének Izraelre.
A Moszad elindította
fegyverrakományait Libanonba. A
következő lépése az volt, hogy Moszad
tiszteket ültetett a keresztények
parancsnokságaiba. Az ürügy a
fegyverek felhasználásának ellenőrzése
volt. Valójában folyamatosan ellátták
információval, ami alapján pontos képet



kapott a polgárháború mindenkori
állásáról. Ez könnyítette meg többek
között a dél-libanoni állások elleni
izraeli támadásokat is.

Ám 1976 januárjában megromlott a
viszony, mert a keresztények a szír
hadseregtől kértek segítséget az Irán-
barát Hezbollah-hal szemben.
Damaszkuszban tartottak ettől a
csoporttól. Néhány nap alatt szír
csapatok ezrei özönlöttek Libanonba, és
vészesen megközelítették az izraeli
határt. A keresztények túl későn ébredtek
rá, hogy a farkast beengedték a nyáj
közé.

A keresztény libanoniak ismét a
Moszadhoz fordultak. Kimche rájött,
hogy csak a fegyverszállítással nem tud



hathatós befolyást elérni. Át kell venniük
a teljes logisztikát. Tankokat és más
fegyvereket küldtek. A libanoni
polgárháború ellenőrizhetetlenné vált.

A polgárháború zűrzavarát
kihasználva, Kimche elkezdte saját
háborúját a PFSZ ellen. Ez hamarosan a
siíták elleni harccal is kibővült. Libanon
a Moszad gyakorló terepe lett. Itt
tökéletesítette nemcsak a gyilkosságok
kivitelezését, hanem a pszichológiai
hadviselés elemeit is.

A Moszadon belül az a szóbeszéd
járta, hogy Kimche és Hofi között
elmérgesedett a viszony. Hofi attól
tartott, hogy Kimche a posztjára tör,
Kimche pedig úgy érezte, nem
méltányolják eléggé odaadását. Kimche



persze soha nem süllyedt volna olyan
mélyre, hogy ezeket a mendemondákat
kommentálja.

1980 egy nyári reggelén Kimche arra
lépett be a Moszad épületébe, hogy Hofi
azonnal látni akarja. Ami a zárt ajtók
mögött történt, a kiabálás, a vádaskodás
és viszont-vádaskodás sokáig
beszédtéma volt. A vita mintegy húsz
hosszú percig tartott. Amikor Kimche
kilépett összeszorított ajkakkal
pályafutása a Moszadnál véget ért. Ám
hírszerző tevékenysége új terepen, az
Egyesült Államokban új életre kelt.
Ezúttal nem volt szó nukleáris anyagok
eltulajdonításáról, viszont volt más
botrány: az ún. Irán-gate...

Jövőjét mérlegelve, Dávid Kimche



elfogadta az izraeli külügyminisztérium
főigazgatói állását. A poszt tökéletesen
megfelelt képességeinek. Végre
nemzetközi vizekre evezhetett, és
kiléphetett a szűk libanoni határok közül.

Az Amerikai Egyesült Államokban
elült a Nixonról és a Watergate-ügyről
szóló botrány, viszont a CIA soha nem
látott bizalmatlansági válságot élt át,
mivel újabb és újabb tények láttak
napvilágot az ügynökség Nixon-érában
folytatott tevékenységéről.

Kimche alaposan tanulmányozta az
ügy minden részletét. A lényeg az volt,
hogy Nixonnak soha nem lett volna
szabad megtartania azokat a szalagokat.
Azok nélkül még mindig elnök lehetett
volna.



Hazai területen az iráni események
foglalkoztatták leginkább. Khomeinivel
és az ajatollahokkal a hatalmon,
megdöbbentő volt Kimche számára, hogy
a CIA és a külügyminisztérium mennyire
félreismerte a helyzetet.

Ám ekkor már új elnöke volt az
országnak, Ronald Reagan személyében,
aki új hajnalt ígért a CIA számára.
Washingtoni kapcsolatai révén megtudta,
hogy Reagan a CIA-re kíván
támaszkodni a külpolitikában. A CIA
főnöke William Casey volt. Kimche
ösztönösen megérezte, hogy Casey nem
kedveli túlzottan Izraelt.

A következő két évben, munkája
részeként, Kimche figyelemmel kísérte a
CIA afganisztáni és közép-amerikai



politikáját. Sok megmozdulásukat
ódivatúnak és feleslegesen kegyetlennek
találta.

Aztán egy esemény ismét Iránra,
illetve Bejrútra terelte a figyelmét.

Néhány hónappal azt követően, hogy
Kimche elfoglalta új állását, Izrael,
Amerika segítségével, elkezdte
felfegyverezni Iránt. Izrael azért
támogatta a tervet, hogy a bagdadi
rezsimet meggyengítse – Jeruzsálem régi
taktikája ez, amit Kimche kétfrontos
harcnak nevezett.

Három évvel később két dolog is
közbeszólt. 241 amerikai
tengerészgyalogos életét követelő
rettenetes bombamerénylet történt
Bejrútban, ahol is az amerikaiaknak az



volt a sejtése, hogy a Moszad nemcsak
hogy tudott a készülő támadásról, de az
iráni hírszerzés még segített is az
előkészítésben. Amerika nyomást
gyakorolt Izraelre, hogy hagyja abba
Teherán támogatását. Ez a nyomás csak
fokozódott, amikor William Buckley-t, a
CIA bejrúti állomásvezetőjét elrabolták,
megkínozták, és megölték. Az események
gyorsan követték egymást, amikor egy
Irán támogatta szélsőséges csoport hét
másik amerikait túszul ejtett.

A Reagan adminisztráció, amely azzal
az ígérettel lépett hivatalba, hogy
leszámol a terrorizmussal, az amerikai
állampolgárok elrablására nem késett a
válasszal. Teherán bombázása, amit
maga Reagan vetett fel, még a



keményvonalas tanácsadók szerint sem
volt járható út. Egy mentőakció
lehetőségét maga a Delta Force
parancsnoka vetette el.

Ekkor zajlott le egy beszélgetés az
elnök és Robert McFarlene, egykori
tengerészgyalogos között, aki
nemzetbiztonsági tanácsadó volt az elnök
mellett. Kimche így adja vissza a
beszélgetést:

– Mire van az irániaknak a
legnagyobb szükségük, elnök úr?

– Maga mondja meg, Bob.
– Fegyverekre, hogy Irak ellen

fordíthassák.
– Akkor, kapják meg, amire szükségük

van. És cserébe visszakapjuk az



embereinket.
Reagan és McFarlene – Casey és más

titkosszolgálati vezető határozott
véleménye ellenére – a dolog egyszerű
oldalát nézték, hogy tudniillik Irán
felfegyverzésével a mullahok nyomást
gyakorolhatnak a bejrúti csoportra a
foglyok szabadon bocsátása érdekében,
ám a kormány nem kompromittálná
magát. Ráadásul az a haszna is
meglenne, hogy Moszkva pozíciója
gyengülne Iránban. A később Irán-gate
néven elhíresült botrány magjait tehát
elvetették.

Olivér North ezredest nevezték ki a
fegyverszállítások felelősévé. North és
McFarlene úgy határozott, hogy a CIA-t
nem avatják be a terveikbe. Mindketten a



tettek emberei voltak. Mentalitásuk
Vietnamban hasznukra volt, és
mindenfelől csak azt hallották, hogy az
izraeliek is így gondolkoznak. Ideje volt
az izraelieknek is példát mutatni. A
Szent Földre látogatás lehetősége is nagy
szerepet játszott: elkötelezett
keresztényként North-t izgatta a
lehetőség, hogy Jézus nyomában járhat.

* * *

Izrael új miniszterelnöke, Jichák
Shamir úgy gondolta, egyetlen ember
jöhet szóba a washingtoni kérés kapcsán,
aki Izrael érdekeit a messzemenőkig
szem előtt tartja majd. 1983. július 3-án
Dávid Kimche elrepült, hogy a Fehér
Házban McFarlene-nel tárgyaljon.



Kimche azt mondta, a fegyvereket a
foglyokért csere akár működhet is.
Megkérdezte, hogy a CIA-t is beavatták-
e. Nemleges választ kapott.

Válaszul McFarlene megkérdezte, a
Moszad mekkora szerepet hajlandó
vállalni. Kimche elmondta, hogy Jichák
Rabin – akkori védelmi miniszter – és
Shamir úgy döntött, a Moszadot nem
vonják be, és az egész ügyet őrá hagyták.
McFarlene úgy nyilatkozott, részéről a
dolog így rendben is van. Kimche nem
árulta el, hogy a Moszad főnöke, Nahum
Admoni osztotta Casey aggodalmát, hogy
a foglyok fegyverre cserélése nem kis
kockázatot rejt magában.

McFarlene a Bethesda Tengerészeti
Kórházba hajtott, hogy a bélműtétjéből



lábadozó Reagannel megismertesse
Kimche üzenetét. Az elnöknek egyetlen
kérdése volt: | – Tud-e biztosítékot adni
Kimche arra vonatkozólag, hogy Izrael
megőrzi a titkot. A kiszivárogtatás nem
használna az Egyesült Államok más,
mérsékelt arab államokhoz fűződő
kapcsolatának, akik már így is aggódnak
Teherán növekvő radikalizmusa miatt.
Kimche később azt mondta, McFarlene
biztosította Reagant, hogy Izrael
hallgatni fog. Az egyezség megköttetett.
Kimche visszarepült Izraelbe, ám két hét
múlva ismét Washingtonban volt. Egy
vacsoraasztal mellett felvázolta
McFarlene-nek a terveit.

– A rossz, vagy a jó hírrel kezdjem? –
kérdezte Kimche.



– A jóval.
– Hajóra tesszük a fegyvereket Önök

helyett.
– Rendben – felelte McFarlene.
Kimche terve biztosította, hogy az

Egyesült Államok nem kerül közvetlen
kapcsolatba Iránnal, így nem csorbul
terrorizmusellenes nimbusza sem, és
nem is kompromittálódik. Az USA Irán-
ellenes fegyverembargója érintetlen
marad, és a túszok – látszólag – nem a
fegyverekért cserében szabadulnak ki.

– És mi a rossz hír? – kérdezte az
amerikai.

Kimche elmondta, iráni kapcsolatai
aggódnak, a mullahok el tudják-e érni a
foglyok szabadon bocsátását Bejrútban.

– Az ottani radikálisok kiesnek



Teherán ellenőrzése alól – mondta
házigazdájának.

Ha McFarlene csalódott is volt, nem
mutatta. Másnap George Schultz
külügyminiszter az Ovális Teremben azt
mondta Reagannak: túl nagy a kockázat.
Mi van, ha az irániak megkapják a
fegyvereket és feltárják az ügy hátterét,
csak hogy ártsanak a Nagy Sátánnak? Ez
a botrány Irakot még közelebb viszi a
szovjet táborhoz. És mi történik a
túszokkal? Egész délelőtt vitatkoztak.
Ebédidőre Reagan láthatóan belefáradt.
A döntés hirtelen született. Az elnök
beleegyezett, hogy az Egyesült Államok
pótolja azokat a fegyvereket, amelyeket
Izrael Irán számára közvetít. Kimche
ismét zöldjelzés hírével érkezett



Izraelbe. Ugyanakkor Shamir
ragaszkodott hozzá, hogy haladéktalanul
tegyenek meg mindent, hogy
letagadhassa az egész dolgot, ha valami
mégis balul ütne ki.

Kimche színes szereplőgárdát hívott
össze. Köztük volt Adnan Khashoggi, a
szaúdi olajmilliárdos, aki nagykanállal
ette a kaviárt, és mindig kiszúrta
magának a legszebb modelleket;
Manacher Thornbanifer, a sah hírhedt
SAVAK titkosszolgálatának egykori
ügynöke, aki még most is úgy
viselkedett, mint egy kém, és a
találkozóit éjszakára hívta össze. Ott
volt a nem kevésbé rejtélyes Jakov
Nimrodi, aki a sah alatt Izrael katonai
attaséja volt Iránban. Elválaszthatatlan



társa Al Schwimmer, Izrael
repülőgépgyártó iparának megteremtője.

Khashoggi egy olyan ötlettel állt elő,
amely előre vetítette a további
eseményeket. Egy konzorciumot alapít,
amely kezességet vállal arra az esetre,
ha Irán nem tudná teljesíteni ígéretét,
viszont hasonló biztosítékot nyújtana
Irán számára is, ha a fegyverek nem
felelnének meg az ígéreteknek. Ezekért a
garanciákért cserébe, a fegyvereladás
értékének tíz százalékát kéri. Mindenki
megértette, hogy a konzorcium
lényegében minden politikai ellenőrzés
nélkül működne, és elsősorban a
haszonszerzés motiválja.

1985 augusztusának vége felé az első
szállítmány fegyver megérkezett



Izraelből Teheránba. Szeptember 14-én,
az amerikai Benjámin Weird tiszteletest
szabadon engedték Bejrútban. Ahogy a
dolgok felgyorsultak, egyre több önként
jelentkező' volt a konzorciumba.
Amerikának és a Moszadnak csak az
számított, hogy a világ mit sem sejtő
szeme láttára lejátszódó esemény
titokban maradjon.

Összességében Irán 128 amerikai
tankot, kétszázezer Katyusa rakétát,
tízezer tonna különböző kaliberű
lövedéket, háromezer levegő-levegő
rakétát, négyezer gépfegyvert, és közel
ötvenmillió tár töltényt kapott. A
konzorcium kezelési költséget számított
fel minden szállítmány után. Irán svájci
bankokba utalta a pénzt. A végösszeg 7



millió dollárra rúgott. Izrael nem kapott
anyagi elismerést – jutalma az volt, hogy
végignézhette, miként ölnek meg az
irániak egyre több irakit a hosszan
elhúzódó harcok során. Dávid Kimche
ismét igazolni látta az oszd meg és
uralkodj elvét – ami mellett gyakran
kardoskodott.

Azonban azt is megérezte, hogy az
események kicsúsznak az ellenőrzésük
alól. Úgy látta, egyre több nem odavaló
ember kap nem neki való hatalmat a
konzorciumban.

Az események Izrael reálpolitikáját is
bizonyították. Kész volt segíteni az
Egyesült Államoknak, mert felismerte,
nem tudna létezni Washington
támogatása nélkül más területeken. Arra



is jó példa volt ez az együttműködés,
hogy Izrael tud titkot tartani és ki tud
állni a világpolitika színpadára.

Ám minél tovább tartott a fegyvereket
a túszokért akció, Kimche annál
biztosabb volt benne, hogy a dolog
előbb-utóbb kitudódik. 1985
decemberében közölte, nem kíván a
továbbiakban részt venni a konzorcium
munkájában. Arra hivatkozott, hogy túl
sok feladata akadt a
külügyminisztériumban.



VIII. FEJEZET

AZ ORA
ÉS A SZÖRNY

1988 áprilisának azon a bizonyos utolsó
péntekén a bagdadi Palesztin-Meridien
Hotel óriási hallja zsúfolásig megtelt
vidám emberekkel. Irak éppen most
nyert meg egy döntő jelentőségű csatát a



Basra-öbölben Irán ellen, és az volt az
általános vélemény, hogy hét hosszú és
rengeteg emberáldozatot követelő év
után, a háború a végéhez közeledik.

A közelgő iraki győzelem részben
azoknak a külföldi vendégeknek
köszönhető, akik jól szabott
öltönyeikben, frissen borotváltan ott
ültek a szálloda előcsarnokában,
arcukon a sikeres üzletemberek
elmaradhatatlan mosolyával.
Fegyverkereskedők voltak ők, akik a
legmodernebb fegyvereiket szerették
volna eladni. Európai, szovjet, kínai és
amerikai fegyvergyárakat képviselték.
Az angol volt a közös nyelv, amit más és
más akcentussal beszéltek.

Iraki partnereiknek nem volt



tolmácsra szükségük: az ajánlatokban
egy sor rakéta, torpedó, akna, és más
pusztító fegyver szerepelt. A kézről
kézre járó prospektusokban
rajzfilmekből vett tréfás nevekre
keresztelt helikopterek is szerepeltek. Az
egyik helikopter még egy kisebb hidat is
képes volt levegőbe emelni, míg a másik
egy egész szakaszt elszállított. A
szórólapokon fegyverek, amelyek
percenként kétezer sorozatot képesek
kilőni, vagy egy számítógép-chip
segítségével eltalálni a célpontot
gyakorlatilag koromsötétben. Minden
elképzelhető fegyver kapható volt itt.

A házigazdák sajátságos zsargonban
beszéltek, amit a fegyverkereskedők is
megértettek: – ...húsz rögtön: -...harminc,



fele-fele: húszmillió dollár átvételkor,
vagy harmincmillió, a felét aláíráskor, a
másik felét szállításkor. A fizetőeszköz a
zárt kör által legjobban kedvelt amerikai
dollár volt.

Ezt a színes, teás csésze fölött
tárgyaló forgatagot a Da'lrat Al-
Mukhabarat Al-Amah, Irak hírszerző
hivatalának tisztjei tartották szemmel. A
szervezetet Sabba'a, Szaddam Husszein
rettegetett féltestvére irányította.

A fegyverkereskedők közül jó
néhányan itt voltak hét évvel ezelőtt is,
azon a bizonyos napon, amikor
megdöbbent házigazdáik közölték velük,
Izrael, a még Iránnál is jobban gyűlölt
ellenségük, csapást mért Irak katonai
gépezetére.



* * *

A zsidó állam megalakulása óta folyt
a háború Izrael és Irak között. Izrael
magabiztosan hitte, hogy egy
hagyományos háborúban is képes lenne
legyőzni Irakot. Ám 1977-ben, a Moszad
rájött, hogy az a francia kormány, amely
segített kiépíteni nukleáris erejét,
ugyanakkor Iraknak is eladott
atomreaktorokat, sőt szakembergárdát is
biztosított hozzá. A létesítményt Al-
Tuweitha városában, Bagdadtól északra
hozták létre.

Az izraeli légierő azt fontolgatta,
hogyan semmisítheti meg, még mielőtt
„beélesítenék", az urán rudakat a
reaktorban. A megsemmisítése akkor



már sokkal nagyobb pusztítást jelentene
a környezetben és emberéletekben
egyaránt. Bagdadot és az ország jelentős
részét sugárfertőzött sivataggá
változtatná – s ezért az egész világjoggal
ítélné el Izraelt.

Ebből a megfontolásból, Jichák Hofi,
a Moszad akkori igazgatója ellenezte a
támadást, azzal érvelve, hogy a légi
csapás így is nagy emberáldozatot
jelentene a francia mérnökök között, és
az európai országok előtt hiteltelenné
válna Izrael békepolitikája. A reaktor
lerombolása az egyiptomi békeszerződés
sikeréért tett eddigi erőfeszítések végét
jelentené.

Hofi két tűz közé került. Több
osztályvezetője érvelt azzal, hogy nincs



más lehetőség, mint lerombolni az
erőművet. Szaddam könyörtelen ellenfél.
Ha atomfegyver birtokába jutna, egy
percig nem gondolkozna azon, hogy
bevesse vagy se, Izrael ellen. És
egyébként is. Mióta törődik Izrael az
európai országok sirámaival? Egyedül
az Egyesült Államok számít, és egy hang
Washingtonból azt súgta, az akció nem
jelentene többet egy szigorú ejnye-
bejnyénél.

Hofi más irányban próbálkozott. Azt
javasolta, az USA gyakoroljon
diplomáciai nyomást a francia
kormányra, hogy függessze fel a reaktor
szállítását. Párizs mereven elutasította
Washington kérését. Izrael erre egy
közvetlenebb módszert választott. Hofi



egy csapat katsát küldött a La Seyne-sur-
Mer-i, Toulon melletti francia
atomerőmű telepre, ahol az iraki rektort
is gyártották. A reaktor magját egy soha
nem hallott csoport – a Francia
Ekológiai Társaság – tönkretette. Hofi
maga találta ki ezt az elnevezést.

Mialatt a franciák újrakezdték a
reaktor magjának gyártását, az irakiak
Párizsba küldték Yahya Al-Meshadot, az
iraki atomenergiai bizottság tagját, hogy
megszervezze a nukleáris fűtőanyag
szállítását. Hofi egy kidon osztagot
szabadított rá, és kivégeztette. Miközben
a többiek az utcát figyelték, ketten
behatoltak a szállodai szobájába.
Elvágták a torkát, és szíven szúrták. Úgy
állították be, mintha rablótámadás történt



volna. A szomszédos szobában lakó
prostituált azt vallotta a rendőrségnek,
hogy néhány órával a gyilkosság előtt a
tudós hálószobájában volt. Később,
miközben más vendégeket fogadott,
gyanús, szokatlan hangokat hallott Al-
Meshad szobájából. Néhány órával a
nyomozóknak tett vallomása után a nő
cserbenhagyásos gázolás áldozata lett. A
gépkocsit és sofőrjét soha nem találták
meg. A kidon csoport az első géppel
visszarepült Izraelbe.

Mindezen csapások ellenére Irak,
Franciaország támogatásával tovább
haladt az atomhatalommá válás útján.
Tel-Avivban, az izraeli légierő folytatta
saját előkészületeit, miközben a
hírszerzés vezető tisztjei Hofit



győzködték. A Moszad igazgatója nem
várt helyről kapott hathatós lökést.
Helyettese, Nahum Admoni úgy érvelt,
hogy a reaktor lerombolása nem igazán
fontos, ám jó lecke lenne a többi arab
országnak.

1980 októberére szinte minden –
Menáhem Begin vezette –
kormányülésen szóba került ez a vita.
Ismerős érveket mérlegeltek újra és újra.
Lassan Hofi maradt az egyetlen, aki a
támadás ellen szavazott. Ennek ellenére
folytatta érveléseit, sejtve, hogy saját
szakmai bukását készíti elő.

Admoni egyre kevéssé titkolta, hogy
Hofi székére pályázik. A két férfi, akik
szoros, jó barátok voltak valamikor,
elhidegültek egymástól, és hűvös,



pusztán a szakmára korlátozódó
kapcsolatban álltak. Mindamellett
további hat hónap kemény vita kellett
ahhoz, hogy a felső vezetés 1981.
március 15-én engedélyezze a támadást.

A támadás mestermű volt a maga
nemében. Nyolc F-16-os
vadászbombázó hat F-15-ös elfogó
vadászrepülőgép kísérete mellett a
homokdűnék felett elrepült Jordánia
fölött, majd Irak irányába fordult. A
tervezett időben, helyi idő szerint
délután 5:34-kor érték el a célt,
percekkel azután, hogy a francia
személyzet távozott. Mindössze kilenc
halálos áldozatról tudnak. A nukleáris
létesítményt porig rombolták. A
vadászgépek sértetlenül hazaértek. Hofi



pályafutása véget ért. Helyét Admoni
vette át.

* * *

Most, 1988. áprilisának azon a
reggelén a fegyverkereskedők
meglepődtek volna, ha tudják, a Moszad
ügynökei ott jegyzetelnek körülöttük,
csendben felírják nevüket, és azt, hogy
éppen mit adnak-vesznek.

Valamikor a héten, egy pénteki napon
az üzleti élet egy rövid időre megállt,
amikor testőrei szoros kísérete mellett
megérkezett Sabba'a Al-Tikriti, az iraki
titkosrendőrség feje. Szaddam Husszein
féltestvére a lifthez nyomult, hogy a tetőn
lévő luxus-lakosztályba menjen. Fönt
egy nagydarab, fekete prostituált várta,



akit direkt neki hozattak Párizsból. Jól
megfizetett, de kockázatos munka volt ez
a nő számára. Elődei közül többen
nyomtalanul eltűntek, miután Sabba'a
végzett velük.

A rendőrfőnök a délután közepén
távozott. Nem sokkal ezután a prosti
lakosztálya melletti szobából egy magas,
csinos fiatalember lépett ki.

Farzad Bazoft-nak hívták. A hotel
nyilvántartása szerint – amit rutinszerűen
elküldtek Sabba'a minisztériumába is –
Bazoft az Observer, egy londoni
székhelyű országos hetilap vezető
külföldi levelező munkatársának adta ki
magát. A megnevezés pontatlan volt.
Kizárólag a lap tengerentúli kiküldöttei
használhatták a „külföldi levelező"



titulust. Bazoft szabadúszó újságíró volt,
aki az elmúlt esztendőben számos cikket
írt az Observer számára közel-keleti
témákról. Újságíró társainak bevallotta,
azért bitorolja a vezető külföldi levelező
címet, mert akkor biztos, hogy a legjobb
szállodai szobát kapja. Ezt az
ártalmatlan hazugságot gyerekes
viselkedésének tudták be.

Azt viszont már nem tudták róla társai,
hogy Bazoft személyiségének volt egy
kevésbé ártatlan oldala is. A Moszad
ügynöke volt.

Három évvel korábban szervezték be,
amikor Teheránból Londonba utazott.
Élete a nyíltan Khomeini ellenes
hangvételű írásai miatt veszélybe került.
Mint már előtte annyian, ó' is



biztonságosabbnak találta Londont, és
lakóit tapintatosnak. Próbált valamilyen
feladatot találni magának az iráni
emigránsok között, és egy jó ideig, a
teheráni politika ismerőjeként kedvelt
vacsoravendégnek számított. Ám az
ambiciózus és nyughatatlan fiatalember
hamarosan unalmasnak találta mindig
ugyanazokat az arcokat látni maga körül.

Bazoft több izgalomra vágyott.
Kapcsolatokat kezdett kiépíteni Irán
ellenségével, Irakkal. A nyolcvanas évek
közepén nagyszámú iraki közösség élt
Londonban. Szívesen látott társaság volt
ez, hisz Nagy-Britannia nemcsak árui
hatalmas piacának tekintette az arab
országot, hanem egy olyan országnak,
amely Szaddam Husszein vezetése alatt



féken tarthatja a Khomeini-rezsim iszlám
fundamentalista hatalmát.

Bazoft új iraki barátai sokkal
felszabadultabban beszélgettek, mint az
irániak. Elragadtatással hallgatták
történeteit az ajatollah Teheránjáról.

Az egyik összejövetelen jelen volt egy
bizonyos Abu Al-Hibid nevű iraki
üzletember is. Hallgatta Bazoft
elbeszélését, és később, kissé már
kapatos állapotban – azt hajtogatta, hogy
mennyire szeretne újságíró lenni, és
hogy rajong Bob Woodwardért és Carl
Bernsteinért, akik megbuktatták Nixont.
Bazoft erre azt találta mondani, hogy
mindenét odaadná, ha ő meg Khomeinit
buktathatná meg. Ekkor már kis
példányszámban újságot is kiadott az



iráni emigráció számára.
Abu Al-Hibid egy iraki születésű

katsa volt. Következő, Tel-Avivnak
szóló jelentésében említést tett Bazoft-
ról, jelenlegi munkájáról és terveiről.
Ebben nem volt semmi szokatlan. Nevek
százai merültek fel hetente, hogy aztán
mind belekerüljön a Moszad
adatbankjába.

Igen ám, de most Nahum Admoni volt
a Moszad igazgatója, aki nagyon szerette
volna bővíteni iraki kapcsolatait. A
londoni katsa azt az utasítást kapta, hogy
tartsa a kapcsolatot Bazoft-tal. Kötetlen
hangvételű vacsorákon Bazoft
panaszkodott Al-Hibidnek, hogy
szerkesztője nem használja ki teljes
kapacitását. Házigazdája azt tanácsolta,



próbáljon meg bekerülni az angol
újságírás fő sodrásába. Egy jó
képességű újságírónak, aki ráadásul
alapos ismeretekkel rendelkezik a távoli
Iránról, bizonyára jó esélyei vannak. Al-
Hibid javasolta, hogy a BBC-nél
próbálkozzon először.

A rádióban számos sayan dolgozott,
akiknek többek között az volt a
feladatuk, hogy az Izraelről szóló
tudósításokat figyeljék, és az arab nyelvű
adás munkatársain tartsák a szemüket.
Nem bizonyított tény, hogy bármely
sayannak közvetlen szerepe lett volna
Bazoft beszervezésében, de röviddel Al-
Hibiddel történt találkozása után kutatási
feladatot kapott a BBC-nél. Jó munkát
végzett és további megbízással is



ellátták. A főszerkesztők úgy találták,
rábízhatják a Teheránból érkező hírek
szűrését.

Tel-Avivban Admoni elérkezettnek
látta az időt a következő lépéshez. Az
USA-ban napvilágot látott Iran-gate
botrány nyomán a Moszad igazgatója úgy
döntött, leleplezi Jakov Nimrodi, az
Aman főnökének szerepét. Nimrodi tagja
volt a Dávid Kimche által létrehozott
konzorciumnak, és mindent elkövetett,
hogy a Moszadot távol tartsa a
hírforrásoktól. A gyorsbeszédű Nimrodi,
amikor elkezdődött a fegyvereket a
túszokért akció, befolyásával elérte,
hogy George Schultz amerikai
külügyminiszter az Iránnal kapcsolatos
információkat illetően elhatárolja magát



az izraeli titkosszolgálatoktól.
Miután Kimche kivonult a konzorcium

munkájából, Nimrodi meg egy ideig
maradt. Ám amikor a washingtoni
visszhang egyre erősödött, Admoni
csöndben visszavonult az íróasztala
mögé. Admoni, aki megszenvedte
Nimrodi Moszadhoz fűződő rossz
viszonyát, újabb terveket dolgozott ki.
Nyilvánosan kellemetlen helyzetbe hozza
Nimrodit, ugyanakkor lehetőséget ad
Bazott-nak, hogy bizonyítson.

Al-Hibid elegendő anyaggal látta el
Bazoft-ot ahhoz, hogy az újságíró
felismerje, nagy lehetőség előtt áll. A
sztorit elvitte az Observer-hez. A cikk
egy rejtélyes izraeli, egy bizonyos
Nimrodi Irangate-ben való részvételét



leplezte le. Bazoft-ot hamarosan állandó
külső munkatársként foglalkoztatták a
lapnál. A legnagyobb elismerés az volt,
amikor saját íróasztalt kapott. Ez azt
jelentette, hogy nem neki kell fizetni a
telefonszámláit, amikor otthonról
ellenőriz egy-egy fülest, és bizonyos
költségeket ezután szabadon
elszámoltathat. Ám még mindig csak
azért kapja a fizetését, ami a lapban
megjelenik. Érdeke volt, hogy újabb
történeteket találjon, amelyek indokolttá
teszik az utazást is. Egy közel-keleti
kiküldetés során minden kiadását a lap
fedezi, mint minden újságírónak, sőt még
esetleg többet is ki tudna csikarni az
angolokból. Bazoft mindig is
pénzszűkében volt, ám ezt igyekezett



gondosan eltitkolni kollégái előtt.
Természetesen senki nem gondolta, hogy
az az ember, aki órákig képes farszi
nyelven a telefonon tárgyalni, tolvaj
volt. Tizennyolc hónapot töltött
börtönben, miután rajtakapták egy
lopáson. A büntetés letöltése után a bíró
kötelezte Bazoft-ot, hogy szabadulása
után hagyja el az országot. A férfi azzal
tiltakozott, hogy ha visszaküldik Iránba,
biztosan kivégzik. Bár a fellebbezését
elutasították, különleges engedéllyel,
meghatározatlan ideig Nagy-
Britanniában maradhatott. A szokatlan
döntés hátterét homály fedi.

Miután szabadult, Bazoft
depresszióval küszködött, amit
homeopátiával gyógyíttatott. Múltjának



ezeket a részleteit is felfedték a Moszad
katsái.

Egy évvel első találkozásuk után Al-
Hibid beszervezte. Természetesen a
pénz lényeges szempont volt, mert mint
mindig, akkor is éppen pénzszűkében
volt. Es aki az életet mindig, mint valami
kalandfilmet szemlélte, álmai
megvalósulását látta egy másik
Obseruer újságíró, a Moszkvának
kémkedő Kim Phiby nyomdokaiban
járni.

Bazoft-nak sikerült egyfajta elismerést
kivívnia magának az újságíró
társadalomban. Az írásai stílusában
mutatkozó hiányosságait alapos
kutatással jól kompenzálta. Minden, amit
kiderített Iránról, a londoni katsa



asztalán kötött ki. Bazoft nemsokára a
Daily Mirror-nak is szállított írásokat.
Akkoriban Nicholas Davies volt a
külföldi hírszerkesztő. Egyetlen
pillanatig sem hitte volna senki a
kollegái közül, beleértve ausztrál
származású színésznő feleségét is, hogy
Admoni beszervezheti.

Davies mindig azt mondta, még ha
próbálkoztak volna vele, akkor sem
csatlakozott volna a Moszadhoz, és hogy
azon a péntek délután pusztán újságírói
kíváncsiságból figyelte a szállodában
köttetett fegyvereladási üzleteket. Arra
sem emlékezett, hogy miről beszélgetett
Bazoft-tal a hallban.

A két férfi több más újságíró
társaságában utazott Irakba. Útközben



Davies Robert Maxwellről szóló
történetekkel szórakoztatta a társaságot.
Szexőrültnek nevezte, aki hatalmas
étvággyal fogyasztja titkárnőit, ám azt is
sejteni engedte, hogy közel állnak
egymáshoz.

– Nem könnyű együtt dolgozni Bob
kapitánnyal, de szerencsére, túl sokat
tudok róla ahhoz, hogy kirúgjon.

Davies megjegyzését, hogy sokat tud
az öregről, elengedték a fülük mellett a
többiek, mivel egyszerű túlzásnak
tartották.

Farzad Bazoft az egész út alatt
csendes volt, kollegáival keveset
beszélt, inkább csak a légi
kisasszonyokkal csevegett farszi
nyelven. A bagdadi repülőtéren nagy



hasznát vették nyelvtudásának.
A Palesztin-Meridienben a Mirror

munkatársa azt mondta, tulajdonképpen
csak azért van itt, mert már nagyon unta
Londont. Eszébe sincs részt venni a
hivatalos programokon, főleg nem akar a
basrai csatamezére látogatni, amelyet
pedig az irakiak büszkén mutogatnak,
mint az irániak felett aratott győzelmük
egyik színhelyét. Bazoft, mert róla van
szó, azt mondta, lapját inkább érdekelné
egy déli tudósítás.

1988 áprilisának azon a pénteki
napján, miután órákig figyelte a
fegyverkereskedők jövés-menését, ahogy
néha odaléptek és beszélgettek Davies-
szel, Bazoft végül egyedül ebédelt a
szálló egyik éttermében. Visszautasította



londoni kollegái invitálását. Azt mondta,
szeretné átgondolni a terveit. Ebéd
közben egyszer telefonhoz hívták.
Elgondolkodva tért vissza. Megrendelte
a desszertet, aztán váratlanul felállt az
asztaltól. A barátnőre vonatkozó pajzán
megjegyzéseket elengedte a füle mellett.

Csak másnap tért vissza. Még
feszültebbnek látszott, és így válaszolt
társai kérdéseire: – Nektek könnyű, de
én iráni vagyok. Ez nem egészen
ugyanaz.

Bazoft ideje nagy részét a hallban,
illetve a szobájában töltötte. Többször
beszédbe elegyedett Nicholas Davies-
szel, aki azt mondta később, semmi
különös nem volt a viselkedésében.

Késő délután Bazoft ismét elhagyta a



hotelt. Szokás szerint, vele tartott egy
iraki biztonsági ember. Ám amikor
visszatért, egyedül volt. Az újságírók
hallották, amikor odaszólt Davies-nek,
hogy utálja, hogy állandóan a nyomában
lihegnek.

Davies nevetett, de nem próbálta meg
felvidítani ingerül barátját, aki
visszavonult a szobájába. Amikor
legközelebb lejött, közölte kollegáival,
hogy nem tér vissza Londonba velük. –
Valami közbejött – mondta rejtélyes
hangon.

– Valami nagy dolognak kell lennie –
jegyezte meg Fletcher.

Néhány óra múlva Bazoft elhagyta a
szállodát. Ez lett volna az utolsó
alkalom, hogy látják, ha nem jelent volna



meg egy videofelvételen, amit
letartóztatása után hét héttel az iraki
rezsim terjesztett világszerte. Ezen
Bazoft bevallotta, hogy a Moszad kémje.

Akkoriban Bazoft egy tapasztalt
katsának is komoly feladatot jelentő
megbízáson dolgozott. Azt kellett
kiderítenie, hogy hol tart Gerald Bull az
Iraknak szánt szuperfegyverrel. A
Moszad megtette az óvintézkedéseket,
hogy ha elfogják, úgy tűnjön, mintha egy
londoni székhelyű cégnek dolgozna.
Amikor az egyik gyakorló terep
közelében elfogták, egy csomó olyan
dokumentum is volt a birtokában, amely
szerint a szállodából többször beszélt
telefonon az állítólagos londoni
megbízóval. A társaság azonban később



tagadta, hogy bármi köze lenne a
férfihoz, vagy a Moszadhoz.

A videofelvételen Bazoft üres
tekintete a semmibe bámult, majd
hirtelen gyorsan pislogni kezdett, és mint
egy üldözött vad, kapkodta a fejét.

A Moszad pszichológusai Tel-
Avivban minden egyes filmkockát
alaposan tanulmányoztak. Bazoft
koordinálatlan mozdulatai ugyanazt a
mintát követték, mint amit a Moszad
kihallgatói tapasztaltak, amikor a
terroristákat faggatták. Először
valószínűleg nem akarta elhinni a
történteket. Ösztönösen tagadta, hogy ez
nem ő, ez nem vele történik. Aztán
hirtelen jött a rettenetes felismerés: ez
igenis vele történik. Ebben a fázisban két



más reakció is felléphetett nála: a
rémület, és a beszédkényszer. Ekkor
tehetett vallomást és ekkor készülhetett a
felvétel.

Monoton hanghordozása arra engedett
következtetni, hogy a rabságban
depresszióval küszködhetett, ami az
ismerős környezettől való
elszakadásnak, és a normál napi rutin
teljes megszűnésének tudható be.
Állandóan fáradtnak érezhette magát, és
valószínű, hogy egyébként sem hagyták
eleget aludni. Ebben az állapotban
lehetett a legerősebb az önmarcangolás
is, és ekkor telepedhetett a lelkére a
teljes reménytelenség. Mint Kafka A Per
című regényében a fogoly, ostobának
érezhette magát viselkedése miatt, és



azért, hogy másokat is veszélybe sodort.
Tekintetéből arra is következtetni

lehetett, hogy gyógyszerezték. Azt a
Moszad szakemberei nem tudták
megállapítani, miféle drogokat kaphatott.

Nahum Admoni már tudta, hogy a
videófelvétel egy színjáték része, és
kivégzés követi majd. A Moszad
igazgatója utasítást adott, hogy minden
nyomot tüntessenek el, ami Bazoft-ot
kapcsolatba hozhatta volna a Moszad-
dal.

Az angol parlamentben hamarosan
nyilvánosan bírálták az Observer-t,
amiért Bazoft-ot Irakba küldte.
Ugyanakkor elterjedt a hír, hogy
Szaddam Husszein a kihallgatás minden
részletét végignézte a filmfelvételen.



Bazoft-ot 1990 márciusában akasztották
fel Bagdadban. Utolsó szavai állítólag
ezek voltak: – Nem vagyok izraeli kém.

Londonban Nicholas Davies elolvasta
a Reuters jelentését a kivégzésről. Mint
minden fontosnak ítélt hír esetében, ami
a Közel-Keletről érkezik, fogta és
besietett vele Robert Maxwell
szobájába.

A sajtómágnás 1974 óta a
legfontosabb sayan volt.

Nagy-Britanniában. Davies így
emlékszik: – Bob minden kommentár
nélkül olvasta el a hírt.

A hír eljutott az egyik legszínesebb
hírszerző személyiséghez is Tel-
Avivban, Ari Ben-Menash-hez. Addig
fogalma sem volt Bazoft létezéséről, ez



azonban nem gátolta abban, hogy
gyászolja: – Megint egy jó ember volt
rosszkor, rossz helyen – mondta a
jóképű, gyors észjárású Ben-Menashe,
aki tíz éven át, 1977 és 1988 között
fontos pozíciót töltött be a Külföldi
Kapcsolatok Osztályán (ERD), a
Védelmi Erők parancsnokságán, amely
az egyik leghatalmasabb és legtitkosabb
szervezet volt az egész hírszerző'
társadalomban.

Az ERD-t Jichák Rabin
miniszterelnök hívta életre 1974-ben. A
Jom Kippur-kor történt közös egyiptomi-
szíriai támadás után arra az
elhatározásra jutott, hogy hasonló
meglepetéseket csak úgy védhetnek ki,
ha rajta tartják a szemüket az idegen



hírszerző szervezeteken. Az ERD-n
belül négy alosztályt hoztak létre. A
legfontosabb a SIM volt, amely
„különleges támogatást" nyújtott az
Iránban, Irakban, Szíriában és Szaúd-
Arábiában egyre növekvő számú
felszabadítási mozgalmak részére. A
második a RESH volt: amely baráti
titkosszolgálatokkal tartotta a
kapcsolatot, ezek közül első helyen a
dél-afrikai szervezet állt. A Moszadnak
is volt a dél-afrikaiakhoz hasonló
szervezete, amit TEVEL-nek hívtak. A
két szervezet, a TEVEL és a RESH
között gyakori volt a feszültség, hisz sok
átfedés volt tevékenységükben.

A harmadik az ERD, a Külföldi
Kapcsolatok Osztálya, főként katonai



attasékkal és más tengerentúlon dolgozó
hivatalnokokkal foglalkozott. Ok
követték az Izraelben tevékenykedő
katonai attasékat is. Ez a Shin Bettel
okozott konfliktusokat. Az ERD negyedik
ágát Hírszerzés Tizenkettőnek hívták. Ok
is megkeserítették a King Salamon
Boulevard-on levő épületének felső
emeletén dolgozók életét, mert úgy
gondolták, rájuk telepszenek és
elnyomják őket.

Ben-Menashe a RESH alkalmazásába
került, azzal a különleges feladattal,
hogy kövesse az iráni eseményeket.
Abban az időben tették erre a posztra,
amikor úgy nézett ki, Izrael elveszíti a
térségben legerősebb szövetségesét. Az
iráni sah a színfalak mögött negyed



századon keresztül azon fáradozott, hogy
meggyőzze Izrael arab szomszédait,
hagyjanak fel a zsidó állammal szembeni
ellenséges magatartásukkal.
Erőfeszítései nyomán még kisebb
sikereket is elkönyvelhetett: nevezetesen
Husszein jordán királlyal – amikor már
ingott a trónja, és hatalmát elsöpörte
Khomeini ajatollah iszlám
fundamentalista forradalma. 1979
februárjában. Khomeini azonnal átadta a
PFSZ-nek az izraeli nagykövetség
épületét Teheránban, mire Izrael
tapintatosan támogatni kezdte a kurdok
rendszerellenes mozgalmát. Ezzel egy
időben nem szűntek meg az izraeli
fegyverszállítások Teheránba, és Irán az
Irak elleni harcokban továbbra is zsidó



fegyverekkel harcolt. Az „öld meg
mindkét ellenségedet" elv, amit Kimche
és mások annyira támogattak a
Moszadban, nagy erővel működött.

Ben-Menashe észrevétlenül Kimche
fegyvereket a túszokért akciójának
résztvevője lett. Együtt utaztak
Washingtonba, ahol Ben-Menashe
találkozott Reagan elnökkel.

Kedves, nemtörődöm stílusával Ben-
Menashe közkedvelt figura volt az
izraeli hírszerző körök fogadásain, ahol
az idősebb politikusok szívesen
anekdotáztak a férfival. Kevesen tudtak
úgy előadni, mint Ben-Menashe. Mire
Kimche beindította a csereakciót, Ben-
Menashe már Jichák Rabin
miniszterelnök személyes tanácsadója



volt titkosszolgálati kérdésekben.
Kimche úgy gondolta, Ben-Menashe az
az ember, akivel az általa rendkívül
nagyra tartott Rafi Eitan együtt
dolgozhatna. A miniszterelnök
hozzájárulásával Ben-Menashét minden
eddigi feladata alól felmentették, és Rafi
Eitan mellé osztották be. A két férfi
1981-ben New Yorkba költözött. Céljuk,
ahogy Ben-Menashe visszaidézi, a
következő volt: „Teheráni barátaink
nagyon szerettek volna fejlett
elektronikához jutni légierejük számára.
Izrael természetesen segítőkész volt a
kérdésben."

A Moszad által annyira kedvelt brit
útlevéllel utaztak, és New York
banknegyedében céget alapítottak.



Hamarjában felvettek ötven brókert, akik
felforgatták az amerikai elektronikai
ipart a szükséges felszerelésért és
fegyverért.

Minden üzlet úgy köttetett, hogy a
végfelhasználó Izrael lesz.

Az árut Izraelbe szállították. Ott,
anélkül, hogy levámolták volna, azonnal
átrakodták egy Írországból bérelt
chartergépbe és tovább küldték
Teheránba. Az ír pilóták kiválasztása
szintén Rafi Eitan ötlete volt.

Ahogy növekedett a New York-i üzlet
volumene, szükségessé vált egy
holdingot létrehozni a fegyvereladásból
származó dollármilliók kezelésére. A
társaságot ORA névre keresztelték, ami
héberül „Fényt" jelent.



1983 márciusában Rafi Eitan azt
javasolta Ben-Menashénak, hogy
Nicholas Davies-t csábítsa el az ORA-
hoz. Az idős hírszerző valószínűleg a
Moszadon keresztül szerzett tudomást
Davies-ről. Még ugyanabban a hónapban
Ben-Menashe találkozott Davies-szel,
London Churchillről elnevezett
szállodájának halljában. Mikor
elbúcsúztak, Ben-Menashe már tudta,
Davies az ő emberük. Másnap együtt
ebédeltek Davies otthonában. Jelen volt
Davies felesége, Janet is. Ben-Menashe
rögtön megérezte, hogy Davies mennyire
szereti a feleségét és mennyire fél, hogy
elveszítheti őt. Ez jó volt. Sebezhetővé
tette a férfit.

– Megállapodtunk, hogy ő lesz a



londoni összekötőnk, az iráni és más
üzletek irányítója. Az otthoni címét az
ORA használná, és a közvetlen irodai
számán -822-3530 – pedig az iráni
partnerek kereshetnék.

Davies cserébe mintegy 1,5 millió
dollárt kapott, amit a Kajmán-szigeteken,
Belgiumban illetve Luxemburgban
helyeztek el a számára. A pénz egy része
sajnos a válás költségeire ment el. Janet
egy 50 ezer dolláros csekket kapott.
Davies lekopaszította az összes
számláját és vásárolt egy négyemeletes
házat. Ez lett aztán az ORA európai
főhadiszállása. Telefonszáma a
fegyverkereskedők számára publikus
volt, és ettől kezdve ezek az emberek
élete részévé váltak. Mint külföldi



hírszerkesztő, ellátogatott az USA-ba,
Európába, Iránba, és Irakba.

Ezeken az utakon már mint az ORA
képviselője mutatkozott be. A találkozóit
általában a hétvégékre tette, elrepült a
helyszínre, elrendezte a
fegyverszállítmány és a fizetés dolgát,
majd visszatért.

1987-ben, Ali Akhbar Hashemi
Rafszandzsani iráni ajatollah táviratot
kapott az ORA-tól, amelyben négyezer
TOW rakéta vásárlásáról volt szó,
egyenként 13.800 dollár értékben. A
távirat Nicholas Davies jogszerű
közreműködésének igazolásával zárult.

Ari Ben-Menashe, Nicholas Davies
és a háttérben meghúzódó Robert
Maxwell pezsgőt bonthatott. Egyikük



sem gondolt a Davies által máskor oly
szívesen hangoztatott hollywoodi
szólásra: – „Olyan, hogy ingyen ebéd,
pedig nem létezik."



IX. FEJEZET

KENŐPÉNZ,
SZEX

ÉS
HAZUGSÁGOK

1985 márciusának végén a dolgok egész
más színben tűntek fel, amikor Ari Ben-



Menashe elcsípte a Tel-Avivból London
felé induló kora reggeli gépet.

Miközben kóser reggelijét
fogyasztotta, úgy érezte, az élet soha nem
volt szebb. Nemcsak, hogy igazi nagy
pénzt keresett, de sokat is tanult Dávid
Kimche mellett, miközben ebben a
zavaros és nehezen megérthető térségben
utazgatva, fegyvert adtak el Iránnak.
Időközben betekintést nyert az izraeli
politikusok és a hírszerzés vezető
személyiségei között zajló játékba.

Ben-Menashe úgy gondolta, korábbi
munkatársaihoz képest a
fegyverkereskedők kórista fiúk voltak.
Felmérte a helyzetet: Izrael libanoni
kalandjának demoralizáló utóhatása
érezhető volt. Hogy mindenáron



visszaszerezzék az elvesztett tekintélyt, a
politikusok még inkább szabadjára
engedték a hírszerzést. Az eredmény
botrányok sora volt, amikor nemcsak a
terroristákat, de a családjukat is
brutálisan meggyilkolták. Jichák Hofi, a
Moszad korábbi igazgatója
kormánybizottság elé került, amelyet a
közvélemény nyomására hívtak össze,
hogy a brutalitásokról számot adjon.
Kiderült, az ügynökök hazudtak a
bíróságon arról, milyen módszerekkel
csalták ki a vallomásokat. A bizottság
szigorú felelősségre vonást követelt.

Ben-Menashe viszont tudta, hogy a
kínzások folytatódnak. – Jó volt távol
lenni ezektől a szörnyű dolgoktól –
mondta. Saját szerepét, hogy fegyverrel



látja el az irániakat, amivel irakiakat
gyilkolnak, egész másként ítélte meg. A
lényeg a pénz volt, amit keresett. Még
Kimche távozásakor is azt hitte, akkor
száll ki a dologból, amikor akar.
Márpedig ő milliomos akart lenni.
Számításai szerint az ORA százmilliókat
ért, és ezt jórészt a londoni ház irodáján
keresztül bonyolított üzletekkel érték el,
ahonnan Nicholas Davies a nemzetközi
kapcsolataikat irányította.

Ben-Menashe tisztában volt vele,
hogy Davies tovább növelte vagyonát,
amely messze meghaladta a hatvanötezer
fontos újságírói fizetését. Az ORA
havonta utalt át neki ekkora összeget.
Ben-Menashe nem bánta, hogy a
„firkász" ekkora szeletet hasít ki a



tortából, hiszen még bőven maradt. Szép
idők voltak.

Robert Maxwell limuzint küldött Ben-
Menashe-ért a repülőtérre, amitől a férfi
megint csak azt érezhette, hogy fontos
ember lett. A kocsiban vele tartott
Nahum Admoni is, a Moszad igazgatója,
aki egy órával a British után, az El A1
járatával érkezett. Míg Admonira várt a
Heathrown, Maxwellen gondolkozott.

* * *

Maxwell Simon Peresszel való
jeruzsálemi találkozója után, önként
ajánlotta fel szolgálatait, röviddel
azután, hogy Peres koalíciós kormányt
alakított 1984-ben. Peres egyik
tanácsadója úgy jellemezte a találkozót,



mint amikor egy egoista beszélget egy
megalomániással. Maxwell azt
hajtogatta, hogy milliókat szándékszik
befektetni Izrael gazdaságába. –
Újjáélesztem Izraelt – mondta. Olyan
volt, mint aki egy elnökválasztási
kampányban indul. Peresz csak ült és
mosolygott eszkimó mosolyával.

Mivel Peresz tudomást szerzett arról,
hogy Maxwell az utóbbi években
mekkora befolyásra tett szert Kelet-
Európában, találkozót szervezett a
sajtómágnás és Admoni között. A
találkozóra a Dávid Király Hotel elnöki
lakosztályában került sor,
Jeruzsálemben. A két férfi közös kelet-
európai gyökerei miatt hamar megtalálta
a hangot. Maxwell Csehországban



született, és mindketten elkötelezett
cionisták voltak. Hittek abban, hogy
Izraelnek istentől kapott joga van a
túléléshez.

Admoni Maxwell véleményére volt
kíváncsi a két nagyhatalom, az USA és a
Szovjetunió versengéséről. Maxwell
másról is szívesen beszélt. A
külügyminisztériumot nyugtalanították a
CIA titkos kapcsolatai Kínával.

A mágnás az Admonit fölöttébb
érdeklő két ember portréját is
megrajzolta. Maxwell elmondta, hogy
miután találkozott Ronald Reagannel, az
a vélemény alakult ki benne, hogy
optimista ember, és csak leplezni
próbálja a keménykezű politikust.
Maxwell William Casey-vel is



találkozott, róla azt mondta, a CIA
igazgatója nem kimondottan Izrael-barát.
Casey meglehetősen régimódi
elképzelések alapján irányította
szervezetét. Ezt Maxwell szerint semmi
nem bizonyította jobban, mint az, ahogy
tökéletesen félreértette az arab
szándékokat a Közel-Keleten.

A találkozó után egy jelzés nélküli
autóban a Moszad főhadiszállására
hajtottak, ahol maga az igazgató vezette
körbe a sajtómágnást.

* * *

1985. március 15-én, egy évvel
később, újból találkoztak. Se Admoni, se
Ben-Menashe nem tudott előre arról,
hogy rajtuk kívül más is lesz a



találkozón Maxwell londoni irodájában.
Mint egy bűvész kalapjából a nyulat,

úgy kapta elő és mutatta be Maxwell
Viktor Csebrikovot, a KGB vezető-
helyettesét, aki egyben a világ egyik
leghatalmasabb titkosügynöke is volt.
Maxwell kényelmes bőrfoteleiben
elhelyezkedve, Admoni és Menashe
vitték a szót. Azt tudakolták, hogy ha
komoly összegeket utalnának át szovjet
bankokba, vajon a pénz biztonságban
lenne-e? A szóban forgó pénz az ORA
profitja volt, amely az Iránba irányuló
amerikai fegyvereladásból származott.

Csebrikov rákérdezett, mekkora
ősszegről van szó?

Ben-Menashe válaszolt: –
Négyszázötvenmillió amerikai dollárról.



És még további, hasonló nagyságrendű
összegről. Egymilliárd, vagy még több.

Csebrikov Maxwellre nézett, mintha
azt kérdezné, jól hallotta-e az összeget?
Maxwell lelkesen bólogatott. – Ez az
igazi peresztrojka!

Ben-Menashe számára a dolgok ilyen
egyszerű intézési módja lenyűgöző volt.
Semmi mellébeszélés, semmi alkudozás
a részesedésekről. Maxwell részvétele
az üzletben biztosíték, hogy az oroszok
nem lopják el a pénzt. Megállapodtak,
hogy az első 450 millió dollárt egy
svájci bankszámláról a magyarországi
Budapest Bankba utalják. A magyar bank
majd innen küldi tovább a megadott
szovjet blokkbeli országok bankjaiba.

Maxwell jutaléka nyolcmillió dollár.



Az üzletkötést kézfogással pecsételték
meg, és Maxwell Oroszország
kapitalizálódására emelte poharát. Aztán
a vendégeket Maxwell helikoptere
kivitte a Heathrow repülőtérre.

Nicholaus Davicsen kívül senki nem
tudott a sajtóépületben kötött óriási
üzletről. Az újságírók lélegzete
hamarosan egy másik üzlettől állt el,
amikor Maxwell elárulta őket, csakhogy
Izraelt megvédje.

A Moszaddal való kapcsolata elején
megállapodtak abban, hogy rutin
feladatokra nem kérik fel soha, ahhoz túl
drága az ideje. Egy ügynök szerint:

– Maxwell volt a Moszad magas
rangú mindenese. Ő nyitotta meg az
ajtókat az igazán fontos hivatalokhoz és



személyekhez. Elnökök és
miniszterelnökök készen álltak őt
bármikor fogadni. Úgy tárgyaltak vele,
mintha maga is legalább államfő lett
volna. Maxwell nagyon értett a kérdezés
művészetéhez. Bár nem mi képeztük ki,
nagyon profi volt.

1986. szeptember 14-én Robert
Maxwell a közvetlen vonalon kereste
Admonit egy megdöbbentő hírrel.

Egy kolumbiai születésű szabadúszó
újságíró, Oscar Guerrero, egy érdekes
sztorival kereste fel a Daily Mirror
szerkesztőségét. Azt állította, írásában
leleplezi Dimona igazi rendeltetését. Azt
mondta, informátora karbantartóként
dolgozott a telepen, fotókat készített, és
egyéb bizonyítékai is vannak arra



vonatkozóan, hogy Izrael atomfegyverrel
rendelkezik, és nem kevesebb, mint száz
atomtöltet birtokában van.

Mint minden ki- és bemenő hívást a
Moszad épületében, ezt is rögzítették.

– Hogy hívják ezt az embert?
– Vanunu. Mordeháj Vanunu.
– Hol van most?
– Ausztráliában. Azt hiszem

Sydneyben.
– Rendben. Visszahívom.
Admoni első telefonjával Simon

Peresz miniszterelnököt kereste meg, aki
utasítást adott a helyzet biztonságos
megoldására. Szavaival Peresz
szentesített egy olyan akciót, amely a
Moszad kegyetlenségéről szóló
híreszteléseket csak tovább erősítette.



* * *

Admoni munkatársai rövid idő múlva
visszaigazolták, hogy Vanunu valóban
dolgozott Dimonában, 1977 februárjától
1986 novemberéig. Ráadásul a
létesítmény legtitkosabb részlegében. Az
ablaktalan épületegyüttes leginkább egy
raktárra emlékeztetett kívülről, ám falai
olyan vastagak voltak, hogy még a
legfejlettebb műhold kamerákat is
megakadályozta abban, hogy
áthatolhassanak rajta. A bunkerszerű
építményen belül egy sereg ál-fal
vezetett a liftekhez, amelyek hat emelet
mélyre vittek, a fegyvergyártás
tulajdonképpeni színhelyére.

Vanunu belépője érvényes volt az



objektum minden szögletébe.
Aláírásával együtt az 520-as számot
viselte.

A csalódott Admoninak azt mondták,
hogy Vanunu hónapokon keresztül
fényképezte az ellenőrző paneleket, a
nukleáris bomba gyártási folyamatát. Azt
feltételezték, hogy a dokumentumokat az
öltöző szekrényében rejtegette, ami
végül is Izrael legbiztonságosabb
helyének bizonyult.

Admoni követelte, hogy azonnal
derítsék ki, hogyan történhetett mindez?
Megmutatta-e az anyagot a CIA-nek, a
KGB-nek, a kínaiaknak, az araboknak?
Felbecsülhetetlen károkat okozhatott. Ki
ez a Vanunu? Kinek dolgozott?

A válasz nem váratott magára sokáig.



Vanunu marokkói zsidó volt.
Marakesben született, 1954. október 13-
án. Szülei egyszerű boltosok voltak.
1963-ban, amikor az antiszemitizmus
ismét fellángolt Marokkóban, a család
Izraelbe emigrált, és a Negev-
sivatagban, Beershevában telepedtek le.

Mordeháj gyerekkora eseménytelenül
telt. Amikor eljött az idő, mint mindenki,
ő is bevonult a hadseregbe. Korán
kopaszodott, így tizenkilenc évesnél
jóval idősebbnek látszott. A Golanon,
egy aknaszedő szakaszban teljesített
szolgálatot. Miután leszerelt, jelentkezett
a tel-avivi egyetemre, de amikor
fizikából kétszer is megbukott az első
félévben, abbahagyta a tanulást.

1976 nyarán egy hirdetésre



jelentkezve került Dimonába. A
létesítmény biztonsági tisztjével
folytatott hosszas beszélgetés után
felvették, és egy intenzív fizika, kémia,
matematika és angol tanfolyamra
iskolázták be. Jó eredménnyel végzett és
1977 februárjában munkába állt.

Vanunut 1986 novemberében
elbocsátották. A róla készült akta szerint
balos és arabbarát nézeteket vallott.
Elhagyta Izraelt és Ausztráliába távozott.
Ott kitért, és keresztény lett. Az
összegyűjtött információk alapján
Admoni azt állapította meg, hogy a
fiatalember magányos farkas volt. Nem
voltak barátai Dimonában, még
barátnője sem. Szabadidejét otthon
töltötte, filozófiai és politikai könyvek



olvasásával. A Moszad pszichológusai
azt mondták Admoninak, hogy az ilyen
ember vakmerő, nem rendelkezik helyes
értékítélettel, és gyakran depressziós.
Kiszámíthatatlan személyiség.

* * *

Vanunu Ausztráliában találkozott
Oscar Guerrero kolumbiai újságíróval,
aki éppen akkor Sydneyben dolgozott,
Vanunu pedig egy templomot festett.
Rövid idő múlva az újságíró elképesztő
történetekkel szórakoztatta King Cross-i
barátait. Azt beszélte, segített egy izraeli
vezető atomkutatónak megszöknie
Izraelből a szomszédos arab országok
megsemmisítésére vonatkozó
dokumentumokkal együtt, és a tudós most



a Moszad elől bujkál Ausztráliában.
Vanunut bosszantották ezek a

történetek. Meggyőződéses pacifistának
tartotta magát, és azt akarta, hogy
története egy komoly lapban jelenjen
meg, hogy felhívja a világ
közvéleményét az Izrael részéről
fenyegető nukleáris veszélyre. Addigra
Guerrero már kapcsolatba lépett a Daily
Mirror madridi szerkesztőségével. A
lap azonnal odaküldte egyik londoni
munkatársát, hogy készítsen interjút
Vanunuval.

Guerrero meséje lassan letisztult a
kérdések nyomán. A kolumbiai kezdte
érezni, hogy elveszti Vanunu sztoriját.
Félelme akkor nőtt csak igazán, amikor a
Sunday Times- riportere azt mondta,



magával vinné Vanunut Londonba, ahol
alaposabban megvizsgálhatnák állításait.

A lap munkatársai azt tervezték, hogy
Anglia nukleáris szakemberei
segítségével kérdezik majd ki a
részletekről.

Guerrero csalódottan nézte, amint
újdonsült barátja és angol kollégája
felszállnak a Londonba induló gépre.
Tanácsra volt szüksége, hogyan
menthetné saját helyzetét. Egyetlen
ember jutott eszébe, aki történetesen az
ausztrál titkosszolgálat, az ASIS tagja
volt valamikor. Guerrero elmesélte,
hogy egy világraszóló sztorit csaltak ki
tőle, részletesen elmondta a történetet, és
leírta a fotókat – hatvan fénykép a
Machon Kettő belsejéről, továbbá



térképek és rajzok. Minden kétséget
kizárólag bizonyították, hogy Izrael a
világ hatodik atomhatalma.

Guerrerót újból cserbenhagyta a
szerencséje. Rossz embert hívott fel. Az
egykori ASIS ügynök azonnal értesítette
régi főnökét, és elmondta, amit a
kolumbiaitól hallott. Az ASIS és a
Moszad szoros munkakapcsolatban
álltak egymással. (Az izraeli
titkosszolgálat információkkal látta el az
ausztrálokat az arab terroristák csendes-
óceáni térségbe való költözéséről.) Az
ASIS értesítette a canberrai követségen
dolgozó katsát. A hírt azonnal
továbbították Admoni asztalára. Addigra
több nyugtalanító hír is utolérte az
igazgatót. Vanunu Ausztráliába menet



megszakította útját Nepálban és
Katmanduban bement a szovjet
követségre. Vajon azért ment oda, hogy
megmutassa nekik a bizonyítékait?

Egy Moszad sayan három napjába
került kideríteni, hogy csupán egy
szovjetunióbeli utazáshoz szükséges úti
okmányok felől érdeklődött és egy rakás
papírral engedték útjára.

* * *

A Vanunu Londonba távozása óta
eltelt időt Guerrero azzal töltötte, hogy
megpróbálta különböző ausztrál
lapoknak eladni Vanunu
dokumentációjának másolatait.
Mindegyik elutasította azzal, hogy a
papírok hamisítványok.



Elkeseredésében Vanunu után indult
Londonba. Mivel nem sikerült
megtalálnia, fogta a dokumentumokat és
besétált a Sunday Mirror
szerkesztőségébe. Egy Vanunuról készült
fénykép is volt az anyagok között.
Néhány óra múlva Nicholas Davies
tudta, hol tartózkodnak. Azonnal közölte
Maxwell-lel. A kiadó Admonit hívta. Jó
pár órával később, amikor a Moszad
igazgatója felhívta Maxwellt, Admoni
újabb fricskát kapott. A Sunday Times
komolyan vette Vanunu történetét.
Életbevágóan fontos volt megtudni,
pontosan mi szerepelt a fotókon. A
Canberrából érkező hírek szerint
Guerrerót leginkább a pénz motiválja.
Ha Vanununak vannak hasonló



gondolatai, akkor talán egy
ellenpropagandával hiteltelenné lehetne
tenni a történetet, és világgá kürtölni,
hogy a két férfi felültette a Sunday
Times újságíróit.

Ismét a nélkülözhetetlen Ari Ben-
Menashéhoz fordultak. Admoni
Londonba küldte azzal az utasítással,
hogy szerezze meg azokat a másolatokat,
amelyeket Guerrero a lapnál bemutatott.
Ben-Menashe később így mesélte el a
történteket az amerikai nyomozó
riporter, Seymour Hershnek:

– Nicholas Davies elintézte, hogy
Guerrero találkozzon amerikai újságíró
barátjával, azaz velem. A találkozón
Guerrero, egy újabb üzlet lehetőségét
szimatolva, megmutatta Vanunu néhány



színes felvételét. Fogalmam sem volt,
mennyire fontosak. Az izraeli
szakembereknek kellene látniuk. Azt
mondtam Guerrerónak, hogy szükségem
van a másolatokra. Erre visszakozott.
Azt mondtam, ha pénzt akar, feltétlenül
tudnom kell, hogy eredetiek-e. Nick
felelősséget vállal értem, hogy nem
tűnök el.

Guerrero több felvételt átadott Ben-
Menashének. Azonnal Tel-Avivba
küldték őket.

* * *

A képek megérkezése újabb vihart
kavart. A Dimoná-ból érkezett
szakemberek a felvételek alapján
azonosították a Machon-Kettőt. Az egyik



fotó azt a részleget mutatta, ahol a
nukleáris aknákat gyártották, amiket
aztán a Szíriával határos Golan-
fennsíkon szórtak szét. Az ötletet, hogy
lerombolják Vanunu szavahihetőségét
azonnal elvetették. Bármelyik atomkutató
azonnal felismeri, hogy mire valók a
berendezések.

Peresz miniszterelnök válságstábot
állított fel, hogy megoldást találjanak a
kialakult kényes helyzetre. Volt, aki azt
javasolta, azonnal küldjenek egy kidon
egységet Londonba, és végezzék ki
Vanunut. Admoni elvetette az ötletet. A
Sunday Times-nak nem lehet annyi
szabad helye a lapban, hogy Vanunu
egész történetét és a fotókat leközölje.
Egy könyvnyi anyagról lehet szó. Ám ha



a sajtó végez is vele, nagyon valószínű,
hogy az M-l6 és a CIA is kíváncsi lesz a
történetre, és Izrael komolyabb
problémákkal kerül majd szembe. A
legfontosabb most az volt, hogy
megfejtsék, hogyan folytathatott
kémtevékenységet Vanunu Dimonában,
és voltak-e társai is, és ha igen, azok
kinek a megbízásából dolgoztak.
Egyetlen módja volt csak mindezt
megtudni, vissza kellett Vanunut hozni
Izraelbe és kivallatni.

Admoninak meg kellett találni a férfit,
előcsalogatni az utcára, akárhová is
rejtette a Sunday Times. És végül, ha
mégis meg kell ölni, nem ez lenne az
első eset, hogy a Moszad a nyílt utcán
gyilkol.



* * *

Londonban, a Sunday Times
szerkesztőségében rájöttek, hogy Izrael
mindent elkövet, hogy Vanunu szavait
hiteltelenné tegyék. Ezért egy
beszélgetést szerveztek Dr. Frank
Barnaby atomkutató részvételével, aki
abszolút szaktekintélynek számított
Angliában, és maga is dolgozott a
nukleáris fegyvergyártás területén.
Megállapította, hogy a felvételek és a
dokumentumok hitelességéhez kétség
sem fér, és a férfi visszaidézett emlékei
is pontosak.

A Sunday Times ekkor sorsdöntő
lépésre vállalkozott. Egyik riportere
felkereste az izraeli nagykövetséget az



összes anyaggal, az útlevele
másolatával, valamint Barnaby
véleményével. A szándék az volt, hogy
az izraeli kormánytól hozzájárulást
kérjenek. Ehelyett azonban a követség
figyelemre sem méltatta azzal, hogy
semmi valóságalapja sincs.

Tel-Avivban a követségen bemutatott
dokumentumok híre még nagyobb
kétségbeesést okozott.

– A szellem kiszabadult a palackból.
Még mindig Londonban voltam, amikor
Davies üzent, hogy Maxwell látni akar.
Ugyanabban a szobában találkoztunk,
ahol beleegyeztem az ő nyolcmillió
dolláros jutalékába, ha elrejti a pénzt a
Vasfüggöny mögött. Maxwell közölte,
tökéletesen tisztában van, mit kell tenni



az ügy érdekében. Már beszélt a
főnökömmel is – emlékezett vissza Ben-
Menashe.

Annak a telefonbeszélgetésnek
köszönhetően Admoni végre előállt egy
ötlettel, amivel előcsalogathatták
Vanunut a rejtekhelyéről.

A Sunday Mirror következő száma
egy nagy fényképet közölt Mordeháj
Vanunuról, valamint egy cikket,
amelyben Vanunut és barátját Oscar
Guerrerót nevetség tárgyává tették, a
kolumbiait egyszerűen hazugnak és
csalónak nevezték, Izrael nukleáris
erejéről szóló meséjüket pedig
esztelenségnek titulálták. A cikket maga
Maxwell diktálta, és a fotó
elhelyezésében is személyesen vett részt.



Az első rohamot a Moszad pszichológiai
hadviseléssel foglalkozó osztálya
vezetésével koordinálva indították a lap
megjelenésével egyidőben.

Vanunu miután elolvasta a cikket,
olyannyira izgatott lett, hogy azt mondta
az őt Londonba csábító, és azóta gondját
viselő Sunday Times újságíróknak, hogy
szeretne eltűnni. Azt akarom, hogy
mostantól senki ne tudja, hol vagyok.

Vanunu a Mountbatten nevű hotelben
lakott a Shaftesbury Avenue-hoz közel,
London belvárosában.

A Sunday Mirror cikkét követően
London minden sayanját mozgósították,
hogy találják meg a férfit. Megbízható
zsidó önkénteseket is megbíztak, hogy
listák alapján ellenőrizzék a szállodákat



és a magánszállásokat. Megkapták a
személyleírását is. Rokonként
érdeklődtek a holléte felől.

Szeptember 25-én Admoni azt a hírt
kapta Londonból, hogy Vanunut
megtalálták. Életbe lépett terve
következő fázisa.

* * *

A szexuális csábítás a hírszerzés régi
trükkje. Mózes negyedik könyvében
Rahab, egy prostituált megmenti József
két kémjének életét Jerikó királyának
kémeivel szemben – ez a legrégebbi
feljegyzett kapcsolat a két legősibb
mesterség találkozásáról. Rahab
utódainak egyike a kémkedés és a
szerelem világából Mata Hari, a holland



kéjnő volt, aki az Első Világháború alatt
a németeknek dolgozott, aztán a franciák
kivégezték. A Moszad már a kezdet
kezdetén felfedezte a csábítás hatalmát.
Erről Meir Amit így nyilatkozott:

– Ez is egy fegyver. A nők
rendelkeznek olyan képességekkel,
amelyekkel a férfiak nem. Tudnak
hallgatni, például. A beszélgetés az
ágyban nem esik nehezükre. A modern
hírszerzés története tele van olyan nők
nevével, akik a hazájukat szolgálták ily
módon. Butaság lenne azt állítani, hogy
Izrael kivétel volna. Ám a mi
asszonyaink önkéntesek. Olyan
megfontolt emberek, akik tudják,
munkájuk nem kis kockázatot rejt
magában. Különleges bátorságot kívánó



feladat ez. Nem arról szól elsősorban,
hogy együtt kell aludni egy férfival. Azt
kell elhitetni, hogy lefekszik vele, ha ezt
és ezt elmondja.

Nahum Admoni gondosan kiválasztott
egy ügynököt, aki megfelelt a magas
elvárásoknak és a Moszad kezére játssza
Mordechai Vanunut.

Cheryl Ben-Tov bat leveyha volt, ami
egy fokkal a katsa alatti fokozatot jelenti.
A floridai Orlandóban született gazdag
zsidó család gyermekeként, aki
végigszenvedte szülei viharos válásba
torkolló házasságát. Vallási
tanulmányaiban talált megnyugvást,
amelyek során három hónapot egy izraeli
kibucban tölthetett. Ott merült el a
történelem és a héber nyelv



mélységeibe. Úgy döntött, Izraelben
marad. Tizennyolc évesen szerelmes lett
egy Sabrába, azaz egy Izraelben született
zsidó férfiba, akit Ofer Ben-Tovnak
hívtak. Az Amannak dolgozott, mint
hírelemző. Egy évvel találkozásuk után
összeházasodtak.

Az esküvői vendégek között számos
magas rangú hírszerző is jelen volt.
Egyikőjük Meluchka, az újonciroda
vezetője. A lakodalmon a szokásos
kérdéseket tette fel a menyasszonynak.
Visszamegy-e dolgozni? Akar-e azonnal
gyereket? A boldogság felfokozott
állapotában Cheryl azt találta mondani,
nincs nagyobb vágya, minthogy minél
előbb viszonozhassa mindazt a jót, amit
hazájától kapott. Egy hónappal a



nászúiról való visszatérte után telefonon
kereste a vendég, aki elmondta, sokat
gondolkozott azon, amiről beszélgettek,
és talán volna rá mód, hogy segítsen.

Tel-Aviv belvárosában, egy
kávézóban találkoztak. Cherylt meglepte,
hogy a férfi ismeri iskolai osztályzatait,
családja és a férjével való találkozása
történetét. Talán mert megérezte a nőben
feltámadt haragot, amiért magánéletében
turkált, sietve hozzátette, mindezt a férje
AMAN-beli aktájából olvasta ki. Miután
felfedte, hogy kinek dolgozik, elmondta,
a Moszad folyamatosan keres olyan
embereket, akik tenni akarnak a
hazájukért. Az esküvőn Izraelt
családjaként emlegette. Nos, a Moszad
is egy család. Ha befogadnak, a család



része vagy. Megvédenek és segítenek.
Érdekli a dolog?

Cheryl igent mondott. Ehhez egy
előzetes teszten kell átesnie. A
következő három hónap alatt számtalan
írásbeli és szóbeli vizsgát tett a Tel-
Aviv körüli biztonsági lakásokban.
Magas IQ-jának köszönhetően –
folyamatosan 140-es eredményt ért el –
jól szerepelt. Amerikai háttere és
általános műveltsége átlagon felüli
hallgatóvá tették.

Alkalmasnak nyilvánították.
Ám mielőtt elkezdhette volna

tanulmányait, ismét találkozott
beszervezőjével. Elmondta, egy olyan
világba lép majd be, ahol senkivel sem
oszthatja meg élményeit, még a férjével



sem. Ez egy nagyon magányos világ, és
rettenetesen hiányozni fog, hogy
valakiben megbízhasson. De a világon
senkiben sem bízhat, csak a társaiban.
Olyan kiképzésben lesz része, amely
túllép a hétköznapi erkölcsön. Meg kell
tanulnia elfogadni a dolgokat úgy, ahogy
vannak. Lehet, hogy egyes feladatok
kellemetlenül érintik majd, de mindig az
egész küldetés sikerét kell szem előtt
tartania.

Ekkor áthajolt az asztal fölött, és azt
mondta, még mindig meggondolhatja
magát. Nem lesz semmi retorzió, és nem
kell úgy éreznie, hogy kudarcot vallott.
Cheryl azt válaszolta, tökéletesen
felkészült a kiképzésre.

Az elkövetkező két évben, egy olyan



világban találta magát, amely addig csak
kedvenc időtöltésében, a moziban
létezett. Megtanulta, hogyan kell felhúzni
egy fegyvert, miközben ül egy széken,
minél több nevet megjegyezni az egyre
gyorsabban pergő képernyőn.
Megmutatták neki, hogyan rejtheti el
Berettáját a bugyijában, és hogy hogyan
kell rejtett vágást készíteni a szoknyáján
vagy ruháján, hogy könnyebben a
fegyverhez jusson.

Időnként valaki elhagyta a csoportját:
ezeket az eseteket soha nem emlegették
egymás közt sem. Gyakorló feladatokat
kapott – egy lakott szállodai szobába
való behatolást és dokumentumok
kilopását egy irodából. A végrehajtást
órákig elemezték az oktatói.



Felébresztették az éjszaka kellős
közepén, és további feladatot kapott: egy
turistát kellett felszednie egy éjszakai
lokálban, majd a szállodája előtt le
kellett ráznia magáról. Tanárai minden
mozdulatát figyelték.

Intim kérdéseket tettek föl szexuális
életét illetően. Hány férfival volt dolga a
férje előtt? Lefeküdne-e idegen
férfiakkal, ha a feladat megkívánná?
Őszintén válaszolt: neki a férje volt az
első; ha meg lenne győződve arról, hogy
ettől függ az akció sikere, megtenné.
Végül is csak szex, semmi több.
Megtanulta, hogyan kell elcsábítani egy
férfit, és uralkodni felette. Ebben nagyon
ügyesnek mutatkozott.

Megtanították, hogyan lőjön ki egy



egész tárat a célra. Tanult a különböző
iszlám szektákról. Megtanulta, hogyan
lopjon kocsit, hogyan tettesse magát
részegnek, és hogyan elegyedjen
beszédbe egy férfival. Egy napon hívatta
a kiképző központ igazgatója. Tetőtől
talpig végigmérte, mintha minden
részletet emlékezetébe akarna vésni.
Végül kibökte, hogy átment a vizsgán.

Cheryl Ben-Tovot bat leveyha-ként a
Moszad Kaisrut osztályára irányították,
amely az izraeli nagykövetségekkel állt
kapcsolatban. Az volt a feladata, hogy
feleséget, vagy barátnőt alakítson egy-
egy katsa mellett. Számos európai
városban dolgozott, amerikainak adva ki
magát. Egyetlen „férjével" vagy
„barátjával" sem feküdt le.



* * *

Admoni személyesen igazította el
legújabb küldetését illetően: rajta, az ő
ügyességén múlik, hogy ki tudja-e
csalogatni Vanunut Angliából. Ez
alkalommal az lesz a fedőtörténet, hogy
hosszabb európai utazáson vesz részt,
egy fájdalmas válást követően. Hogy
hiteles legyen a története, gondoljon a
szülei házasságára és válására. Az
utolsó adalék az legyen, hogy él egy
nővére Rómában. A feladat: odáig
elcsalni Vanunut.

1986. szeptember 23-án, egy keddi
napon Cheryl Ben-Tov csatlakozott egy
kilenctagú katsa csoporthoz, akik már
Londonban tartózkodtak. A vezetőjük



nem kisebb személyiség volt, mint a
Moszad operatív csoportjának
igazgatója, Ben Zeevi.

A katsák az Oxford Street és a Regent
Palace közötti hotelekben szálltak meg.
Cheryl Ben-Tov Cindy Johnsonként
jelentkezett be a Strand Palace 320-as
szobájába. Zeeri a Mountbattenben vett
ki szobát, közel Vanunu 105-ös
szobájához.

Ö akart az első lenni, aki észreveszi a
változást a férfi viselkedésén. Vanunun a
növekvő feszültség jelei mutatkoztak.
London idegen a kisvárosi élethez
szokott Vanunu számára. Magányos és
női társaságra vágyik – a Moszad
pszichológusai így okoskodtak.

Szeptember 24-én, szerdán Vanunu



ragaszkodott hozzá, hogy társai, a
Sunday Times újságírói engedjék
egyedül kimenni az utcára. Vonakodva
egyeztek bele kérésébe, és egyikük
követte őt a Leicester Square-re. Ott
meglátta, hogy beszédbe elegyedik egy
nővel. Húszas éveiben járó, szőkére
festett hajú, valószínűleg zsidó nő volt.

Egy idő után elváltak. Visszatérve a
szállodába, Vanunu elmondta, hogy
találkozott egy Cindy nevű amerikai
nővel. Azt mondta, megbeszélték, hogy
újból találkoznak. Az újságírók aggódni
kezdtek. Egyikük megjegyezte, hogy
ennek a bizonyos Cindynek a hirtelen
felbukkanása több mint gyanús. Vanunu
nem is figyelt a szavaikra. Akármit
mondott is a nő, találkozni akart vele, és



még több időt tölteni vele – és főleg nem
Londonban, hanem nővére római
lakásán.

Ben Zeevi és négy másik katsa is az
utasok között volt, amikor Chcryl és
Vanunu Rómába repültek. A párocska
taxiba szállt és egy belvárosi címre
indultak.

Odabent három katsa várakozott.
Legyűrték Vanunut és beinjekciózták.
Késő este mentő érkezett és hordágyon
elszállította Vanunut. Az aggódó
szomszédoknak azt mondták, hogy a
rokonuk hirtelen rosszul lett. A kocsi
hátuljába Cheryl is felszállt.

A mentő kihajtott Rómából, és a
tengerpart felé vette útját. Egy előre
kijelölt helyen motorcsónak várakozott



rájuk, majd a nyílt vízen találkozott egy
teherszállító hajóval. Ben Zeevi és
Cheryl is hajóra szállt. Három nap
múlva, az éjszaka közepén kikötöttek
Haifán.

Mordeháj nemsokára megismerte
Nahum Admoni kihallgatási módszereit.
És ez csak a bevezető volt a
tárgyaláshoz és az életfogytig tartó
büntetéshez. Chcryl Ben-Tov eltűnt
titkos világában.

* * *

Több mint tizenegy évet töltött
Mordeháj Vanunu abban a
magánzárkában, amit Izrael arra szánt,
hogy az ezredfordulót is ott töltse.
Életkörülményei egyszerűek voltak:



gyenge koszt, napi egy óra mozgás, ideje
hátralévő részét pedig imádkozással és
olvasással töltötte. Aztán a növekvő
nemzetközi nyomásnak engedve, kevésbé
szigorú feltételek közé, de még mindig
magánzárkába került 1988 márciusában.

* * *

Tíz évvel később, Cheryl két lányával
együtt látogatást tett Floridában,
Disneylandben.

1997-ben a Sunday Times egyik
riporterének válaszolva nem tagadta
szerepét az emberrablásban. Csak amiatt
aggódott, hogy a nyilvánosság nehogy
negatívan befolyásolja „pozícióját" az
Egyesült Államokban.



Ari Ben-Menashe kevésbe volt
szerencsés. Emberek jöttek-mentek, az
izraeli titkosszolgálaton belül uralkodó
állandó viszály közepette. Ő maga soha
nem hitte volna, hogy egyszer őt is
utoléri a végzet.

1989-ben, New Yorkban letartóztatták
és bűnszövetkezetben való részvétellel
gyanúsították, azaz, hogy társaival
megsértette a fegyvereladásra vonatkozó
törvényt, amikor C-130-as harci gépeket
adott el Iránnak. A tulajdonképpeni
felhasználó Izrael volt.

Az előzetes meghallgatás során az
izraeli kormány azt nyilatkozta, nem
ismer semmilyen Ben-Menashe nevű
férfit. Erre Ben-Menashe elővette a róla
készített referenciákat, amelyeket az



izraeli titkosszolgálat elöljárói írtak. Az
izraeli kormány hamisítványnak
minősítette ezeket, és közölték, Ben-
Menashe egyszerű tolmács volt, akit az
izraeli titkosszolgálaton „belül"
használtak. Ben-Menashe azt állította,
hogy az ellene vádként felhozott
tevékenységet – a gépek eladását – mind
Izrael, mind az amerikai kormány
helybenhagyta. Százmillió dolláros
nagyságrendű iráni fegyvereladási
üzletről beszélt.

Tel-Aviv megdöbbent. Rafi Eitant és
Dávid Kimchét kérdezték, mennyit tud
Ben-Menashe, és mekkora kárt tud
okozni? A válaszok nem lehettek
elkeserítőbbek. Rafi Eitan elmondta, Ari
Ben-Menashe tudott annyit, hogy az



Iránba irányuló egész amerikai-izraeli
fegyvereladási üzletet kiteregesse. A
világ minden sarkában voltak
kapcsolatai: Dél- és Közép-Amerikában,
Londonban és Ausztráliában, de még
Afrikában és Európában is.

A Metropolitan Correction Center
börtönben tárgyalásra várakozva, Ben-
Menashét izraeli ügyvédek látogatták
meg. Üzletet ajánlottak: egy komoly
összeg fejében, amely szabadulása után
kényelmes életet biztosít majd számára,
vallja bűnösnek magát. Ben-Menashe
úgy döntött, mindent úgy mond el a
bíróság előtt, ahogy történt. Elkezdődött
a meghallgatása, amikor váratlanul,
1990 novemberében a szövetségi
esküdtszék minden vád alól felmentette.



Barátai úgy gondolták, szerencséje
volt, hogy így megúszta. Védekezése
közben mindenkire össztüzet zúdított.
Kimche később csak annyit mondott:
Nem akartunk mást, csak hogy tűnjön el a
szemünk elől. Ártani akart nekünk, a
hazájának, és hazája biztonságának. Ez
az ember kész veszedelem.

Izrael nem számított Ben-Menashe
bosszújára. írt egy könyvet a Háború
haszna címmel, amiről azt remélte,
ugyanolyan elementáris hatása lesz, mint
a Watergate botrányról írt Woodward és
Bersein könyvnek. Ben-Menashe
szándéka teljesen világos volt: okulni a
80-as évek hibáiból, és megfosztani a
hatalmuktól a felelősöket.

Tel-Avivban sürgősen találkozót



hívtak össze. A téma a kézirat
megszerzése, és örök időkre való
elzárása volt. Szóba került, hogy Ben-
Menashe egyszer már elutasított egy
jelentős összeget – egymillió dollárt – a
hallgatás fejében, így nem valószínű,
hogy megváltoztatta volna a véleményét.
Úgy döntöttek, hogy valamennyi, a New
York-i könyvkiadásban dolgozó sayan
figyelmét felhívják: minden eszközzel
akadályozzák meg a könyv megjelenését.
A kéziratot több nagy kiadónak is
elküldték, mielőtt megjelent a Sheridan
Square Press-nél, ami egy kis New
York-i kiadó volt.

Ben-Menashe így beszél könyvéről:

„Kormányok titkos szövetségének



története – hogyan határozza meg néhány
titkosszolgálati fickó kormánya
politikáját, hogyan folytatnak titokban
óriási méretű akciókat anélkül, hogy
elszámoltathatók lennének; hogyan élnek
vissza az emberek bizalmával; hogyan
hazudoznak, manipulálják a sajtót, és
csapják be a közvéleményt. Végül, de
nem utolsósorban, a háborúról is szól ez
a könyv. Nem a tábornokok vezette
háborúról, hanem arról, amit
légkondicionált irodák bőrfoteljeiből
irányítanak az emberi szenvedés iránt
érzéketlen hatalmasok."

Sokan túlzásnak tartották a könyvet,
amelynek középpontjában Ari Ben-
Menashe állt, mások vezeklésnek vélték.



Londonban, mint már korábban
annyiszor, Robert Maxwell megbújt a
törvény mögött, és perrel fenyegetett
mindenkit, aki meg merte ismételni Ben-
Menashe személyét illető vádjait.

Robert Maxwell, mint Ben-Menashe
valamikor maga is erősen hitte, meg volt
győződve arról, hogy ő érinthetetlen. A
Moszad tolvaja lett. Minél több
szívességet tett a szervezetnek, annál
inkább hitte, hogy ő nélkülözhetetlen.

Gyakran mondogatta: – Új seprű jól
söpör, de a régi tudja, hol van a szemét.

Ezt a Moszad is tiszteletben tartotta.



X. FEJEZET

VESZÉLYES
KAPCSOLAT

Robert Maxwell, aki egyszer elbocsátott
egy újságírót, mert csalt a költségekkel,
titokban meglopta munkavállalói
nyugdíjalapját, hogy a Moszadot
támogassa. A lopás híven tükrözte a



Moszad könyörtelen, mohó stílusát.
Maxwell maga tüntette cl a pénzeket

bonyolult átutalásokon, tranzakciókon
keresztül, amelyek felgöngyölítése
évekkel később alaposan megizzasztotta
a nyomozókat. Maxwell dollár
százezreket utalt át a Moszad egy Bank
of Israel-beli számlájára, Tel-Avivba.
Előzőleg a londoni nagykövetség a
Barklay's Bankon keresztül már tisztára
mosta a pénzt. Az eltulajdonított
nyugdíjalap olykor körbejárta a Földet,
érintve a New York-i Chemical Bankot,
az ausztrál First National Bankot,
valamint Hongkong és Tokió bankjait. A
dolog azért volt visszataszító, mert maga
Maxwell utasította gyakorta riportereit,
hogy támadják a „fehérgalléros



bűnözést".
Viktor Osztrovszkij, egy kanadai

születésű izraeli katsa volt az első, aki
rájött, mi történik:

– A Moszad sok európai akcióját a
Maxwell lapjainál dolgozók
nyugdíjalapjából finanszírozta. Szinte
azonnal rátették a kezüket a pénzre,
ahogy Maxwell megszerezte a Mirror
újságcsoportot a Moszadtól
kölcsönkapott pénzen, és a Moszad
pénzügyi tanácsadóinak
közreműködésével. A kellemetlen, a
lopáson kívül az volt, hogy ettől kezdve
valahányszor a Közel-Keletre utazott a
Mirror egy riportere, azt feltételezték
róla, hogy a Moszadnak dolgozik.

Izraeli látogatásai során Maxwellt



mindig kormányfőnek kijáró tisztelettel
fogadták. Kormányfogadások
díszvendége volt, és a legjobb ellátást
kapta. Ám a Moszad megtette a
szükséges óvintézkedéseket is, nehogy
valaha is ellene fordulhasson. Miután
felfedezték, hogy a sajtómágnásnak
kielégíthetetlen a szexuális étvágya, és
nemi szerve az átlagosnál nagyobb, így
jobban kedveli az orális szexet, a
Moszad minden látogatása alkalmával
stabil prostituált-gárdát biztosított
számára, és persze zsarolási céllal
felvételeket is készített. Lassan egy
könyvtárnyi anyaga volt a Maxwellt
ugyancsak kompromittáló pózokban
mutató videofelvételekből.
Hálószobájában állandó rejtett kamerát



működtettek.
Osztrovszkij leleplezései, az egész

titkosszolgálati közösséget felbolygató
két könyvben kerültek a világ elé.
Osztrovszkij több, még aktív ügynököt
megnevezett, titkos módszereket írt le,
sok embert kompromittált a
szervezetből, amire azt mondták, egy
sértett ember vagdalkozása, amiért
elbocsátották.

Furcsa módon, az izraeli kormány nem
fogadta meg Maxwell tanácsát, hogy ne
reagáljanak Osztrovszkij vádaskodására.
Jichák Rabinnal való találkozásakor
emlékeztetett rá, hogy mi történt, amikor
a Thatcher kormány meg akarta
akadályozni egy korábbi M-I5-ös
ügynök, Peter Wright könyvének



megjelenését. Az az írás is tartalmazott
kellemetlen részleteket a brit
titkosszolgálatról. A könyv bestseller
lett, Nagy-Britannia pedig nevetségessé
vált.

Ugyanez történne az izraeli
kormánnyal is. A Moszad egykori és
jelenlegi munkatársai részéről érkező
nyomás hatására – Meir Amit és Isser
Harel nyomatékosan követelte az
Osztrovszkij elleni szankciókat -Shamir
utasította a legfőbb ügyészt, hogy jogi
eszközökkel akadályozza meg az egykori
katsa könyvének megjelenését.

Az eset csak tovább táplálta Shamir
masszív Amerika-ellenességét, ami
többek között abban a hitben gyökerezett,
hogy az Egyesült Államok részben, de



felelős a holokausztért. Szerinte
Roosevelt elnöknek meg kellett volna
egyeznie Hitlerrel, hogy a Harmadik
Birodalom váltsa fel az akkor domináns
hatalomnak számító Nagy-Britanniát a
Közel-Keleten. Cserébe Hitler
megengedte volna a zsidóknak, hogy
Palesztinába utazzanak, és a holokauszt
soha nem következett volna be.

Ez az őrültségig képtelen elmélet
szinte a gyűlölet határáig sodorta
Shamirt, ha az USA-ról volt szó. Saját
maga engedélyezte, mintegy a jóindulat
jeleként, a Jonathan Pollard által
ellopott ötszázezer oldalnyi anyag
átadását a Szovjetuniónak. Shamir azt
remélte ettől a gesztustól, hogy javulnak
a két ország kapcsolatai. A



dokumentumok a legújabb amerikai
hírszerzési adatokat is tartalmazták a
szovjet légvédelemről, valamint a CIA
átfogó jelentését a Szovjetunió
harckészültségéről. Az egyik akta
műhold- és hangfelvételeket, valamint a
CIA ügynökök jelentéseit tartalmazta.
Nalium Admoni figyelmeztette Shamirt,
hogy ezek alapján az oroszok
leleplezhetik az ügynököket, de Shamir
nem törődött vele.

Amikor találkoztak, hogy
megbeszéljék, mi legyen Osztrovszkijjal,
Shamir megismételte, amit a többieknek
is mondott: bármit képes megtenni, ami
csökkentheti az amerikai befolyást a
világban, sőt meggyőződése, hogy az
Egyesült Államok bátorította



Osztrovszkijt könyve megírására.
Shamir megkérte Maxwellt, hogy

indítsa be hatalmas sajtógépezetét, hogy
lerombolják Osztrovszkij
szavahihetőségét. Maxwell azt mondta,
alaposabban meg kellett volna nézni
maguknak a fickót, mielőtt alkalmazzák.

Ennek ellenére Osztrovszkij egy
kíméletlen lejáratási kampány
főszereplője lett a Maxwell birodalom
lapjaiban, sőt az időközben megvásárolt
izrael i Maariv című magazinban is.
Hazugnak, fantáziálónak és Izrael
ellenségének titulálták.

Miután alaposan áttanulmányozták a
könyvet, az izraeli hírszerzés öreg rókái
beismerték, hogy sok megállapítása
bizony igaz.



A New York-i Bíróság nem fogadta el
az izraeli kormány azon állítását, hogy
Osztrovszkij írása veszélyezteti Izrael
biztonságát. A könyv bestseller lett.

Jóllehet Osztrovszkij volt az első, aki
leleplezte Maxwell Moszadhoz fűződő
viszonyának hátterét, mindent ő sem
tudott. Mint oly sokszor, a szálak most is
Shamir öreg barátjához, Rafi Eitanhoz
vezettek.

* * *

A két férfi már az ötvenes években
ismerte egymást, amikor a Moszadban
szolgáltak ugyanazzal a meggyőződéssel,
hogy kivívják a világban Izrael számára
az őt megillető elismerést.

Harminc évvel később, 1986-ban



Shamir volt az, aki Rafi Eitan mellett állt
a Pollard-ügy utáni éles kritikai
támadások idején, amikor engedély
nélkül kezdeményező renegát ügynökök
vezetőjének titulálták.

Az izraeli kormány részéről a
hazugság egy elkeseredett utolsó
próbálkozás volt, hogy elhatárolja magát
egy olyan epizódtól, amelyből azért
nemcsak Izrael, hanem a Szovjetunió és
Dél-Afrika is jócskán profitált. Izrael
hallgatólagos beleegyezésével mindkét
ország alapos betekintést nyert az USA
hírszerző tevékenységeibe.

Az iráni fegyverszállítási üzletben
vállalt szerepének feltárásával egy
időben, Rafi Eitan szakmailag igen nagy
presztízsveszteséget szenvedett. Mélyen



megbántva és megsértődve azon, hogy
kollegái egyedül őt okolják mindenért,
az idős hírszerző sztoikus türelemmel
néma maradt a közvélemény előtt. Csak
a barátainak mesélt egy új történetet az
Eichmann-sztori helyett arról, hogyan
fordul Izrael az övéi ellen.

Egyre kevesebben csöngettek Eitan
lakásának ajtaján, vagy csodálták meg
újabb szobrait. Miközben órákig állt
hegesztővel a kezében, már nem csak
azon bánkódott, milyen rútul elbántak
vele, hanem a nagy visszatérésről
álmodozott. Az őt ért méltánytalanságok
ellenérc még mindig azon törte magát,
hogyan segíthetné hazáját.

– A hazafiság manapság nem divatos
szó. Én hazafi vagyok. Hiszek a



hazámban. Jól, rosszul, de mindig
harcolni fogok azok ellen, akik a létét
fenyegetik, vagy állampolgárait
veszélyeztetik.

Ez a gondolat volt a forrása egy rég
dédelgetett gondolatának. Mint annyi
korábbi terve, ez is más valaki
gondolatának a továbbfejlesztéséből
alakult ki. Olyan ötlet volt ez, amely
Robert Maxwell társává teheti.

* * *

1967-ben, William Hamilton
kommunikációs szakértő visszatért
Vietnamból az Egyesült Államokba, ahol
elektronikus lehallgató hálózatot épített
ki a vietkong kommunikációjának
megfigyelésére. Hamilton a



Nemzetbiztonsági Hivataltól kapott
állásajánlatot. Első feladata egy angol-
vietnami számítógépes szótárprogram
elkészítése volt. A program komoly
segítség lett a vietkong üzenetek
megfejtésében, illetve a foglyok
kihallgatásánál.

Az a korszak volt ez, amikor az
elektronikus kommunikáció – a
műholdas és mikroáramkörös
technológiák – megváltoztatták a
hírszerzés egészét: gyorsabb és
biztonságosabb adatrögzítés és jobb
képminőség született. A számítógépek
kisebbek és gyorsabbak lettek,
kifinomultabb érzékelő berendezések
beszélgetések ezreit különböztették meg,
a fotóelemzők millió pont közül ki tudták



választani azokat, amelyek érdeklődésre
tartottak számot, a mikrochip hallhatóvá
tett egy sóhajtást is száz méternyi
távolból, az infra látcső pedig lehetővé
tette a tájékozódást koromsötétben is.

Még mindig a Nemzetbiztonsági
Hivatal munkatársaként, Hamilton
meglátta a lehetőséget ebben az egyre
bővülő piacban. Egy szoftvert készített,
amely képes behatolni más rendszerek
adatbázisába. A hírszerzésben ez azt
jelenti, hogy a program birtokosa képes
ellenőrzése alá vonni egy másik
rendszert, felhasználóik tudta nélkül.
Hamilton, lévén jó hazafi, úgy gondolta,
találmánya első felhasználója az
Egyesült Államok kormánya lesz.

Mint ahogy a NASA utolérhetetlen



vezető szerephez juttatta az országot az
űrkutatás területén, Hamilton meg volt
győződve, hogy találmánya ugyanilyen
húzó hatással lesz a hírszerzés
területére. A Nemzetbiztonsági Hivatal
bíztatása mellett a tudós napi tizenhat
órát dolgozott a hét minden napján.

Három év elteltével Hamilton
közeljárt a célhoz, egy olyan megfigyelő
berendezés előállításához, amely
tetszőleges számú ember követését teszi
lehetővé gyakorlatilag a világ bármely
részén. Reagan elnök terroristáknak
szóló fenyegetése: – Elfuthatnak, de el
nem bújhatnak – megvalósulni látszott.

Hamilton otthagyta az NBH-t, és
vásárolt egy Inslaw nevű kis céget. A
társaság deklarált feladata az volt, hogy



a perek tisztaságát ellenőrizze, valamint,
hogy felfedje, volt-e a pereskedő felek, a
tanúk, valamint rokonaik, sőt még az
ügyvédjeik között is valamiféle
kapcsolat. Hamilton a Promis nevet adta
a rendszernek. 198l-re olyan szintre
fejlesztette, hogy le tudta védeni a
szoftvert, és az Inslaw-ból nyereséges
vállalatot csinált. ígéretes jövő előtt állt.

A Nemzetbiztonsági Hivatal
tiltakozott, hogy a Hivatal kutatási
lehetőségeit felhasználva hozta létre a
programot. Hamilton elutasította a
vádakat, de hajlandó volt üzleti alapon
az igazságügyi minisztériumnak
használatra átengedni a programot, azzal
a feltétellel, hogy cége valamennyi
felhasználás után százalékot kap.



Hamiltonnak nem volt tudomása róla,
hogy az igazságügyi minisztérium
tesztelésre elküldte programját az NBH-
hoz.

Az máig nem világos, miért tették.
Hamilton már bebizonyította, hogy a
program pontosan azt tudja, amit állít
róla: elektronikusan behatol az emberek
magánéletébe, mint eddig soha egyetlen
módszer sem. Az igazságügyi
minisztérium és nyomozószerve, az FBI
számára a Promis hatásos fegyvert
jelentett többek között a maffia
pénzmosási akcióinak leleplezésére. Egy
pillanat alatt forradalmasította a harcot a
kolumbiai kábítószer-kereskedőkkel
szemben is. A CIA számára ez a
program éppolyan hasznosnak bizonyult,



akár egy kémműhold. A lehetőségek
korlátlanok voltak.

Earl Brian Reagan kormányzósága
alatt Kalifornia egészségügyi
államtitkára volt. Nagyrészt mert Brian
beszélte a farszi nyelvet, Reagan
biztatta, állítson össze az iráni kormány
számára egy egészségügyi programot. Ez
is egyike volt gyakorlatiatlan,
fantasztikus ötleteinek, amelyeket a
leendő elnök annyira imádott. Szerinte
egy átfogó egészségügyi terv megmutatná
Iránnak Amerika pozitív oldalát, és a
többi arab országban is növelné az
ország presztízsét. A kormányzó egy
Brianhez intézett emlékezetes mondata
így szólt: – Ha Kaliforniában működik
az egészségügy, akkor mindenütt



működni fog.
Rafi Eitan, aki akkor nyakig ült a

fegyvereket a túszokért akcióban,
Teheránban figyelt fel a férfira, és
meghívta Izraelbe. Briant lenyűgözte
vendéglátója elbeszélése Eichmann
elrablásáról, Eitant pedig a Brian által
leírt lüktető kaliforniai élet bűvölte el.

Rafi Eitan hamar rájött, hogy Brian
nem bővítheti iráni kapcsolatai körét, és
a privát véleménye Reagan ötletéről
egyszerűen az volt, hogy a világ
legnagyobb őrültsége. A két férfi az évek
során folyamatosan tartotta a kapcsolatot
egymással, Eitan még arra is szakított
időt, hogy képeslapot küldjön
Apollóból, Pennsylvan-niából, a Numec
létesítményben tett látogatásakor. Egy



üzenet volt benne: – Ez egy jó hely.
Brian folyamatosan informálta Rafi

Eitant a Promis-ról.
1990-ben Brian Tel-Avivba érkezett.

Nagyon fáradt volt a hosszú utazás után,
de arcán a sápadtságot a dühnek
köszönhette, mert az igazságügy a
Promis-program egy változatát a maffia
pénzmosásának követésére használta.

Rafi Eitan megérezte, barátja a
legjobbkor érkezett. Most is dúlt az
ellenségeskedés a Moszad és a
társszervezetek között. Az ok az Intifada,
egy újabb arab felkelés volt. A Promis
megfelelő eszköz lehet ellene.

* * *

A felkelés gyorsan terjedt, ami



meglepte az izraelieket, és felvillanyozta
a palesztinokat a Nyugati Parton és a
Gázai övezetben. Minél több embert
tartóztatott, lőtt le az izraeli hadsereg,
minél többeket vert meg, és űzött el
közülük otthonából, az Intifada annál
gyorsabban terjedt. A világ értetlenül
állt az események előtt, amikor egy arab
fiú sárkányrepülőjével átrepülte az
erősen őrzött libanoni határt, és leszállt
Kiryat Shmona mellett. Néhány perc
múlva a fiú megölt hat állig
felfegyverzett izraeli katonát, és mielőtt
lelőtték, megsebesített további hetet.

Az incidens hőstettként terjedt a
palesztinok között. Az izraeli
titkosszolgálaton belül mindenki a
másikra mutogatott. A Shin Bet az Amant



vádolta, mindketten a Moszadot, amiért
nem tudott előre az akcióról. De történt
még rosszabb is. Hat veszedelmes
terrorista megszökött egy gázai,
rendkívüli biztonsági felszereltségű
börtönből. A Moszad a Shin Betet
okolta. A Shin Bet azt állította, hogy a
szökést külföldről irányították – ami a
Moszadot kompromittálta.

Szinte naponta lőttek le civileket és
katonákat Jeruzsálem, Tel-Aviv és Haifa
utcáin. Hogy visszaállítsa a rendet,
Jichák Rabin védelmi miniszter
bevezette az erőszak politikáját, de
kevés eredményt ért el.

Csak tovább nőtt a szakadék a
hírszerző szolgálatok között, amikor
képtelenek voltak közös stratégiát



kidolgozni a Függetlenségi Háború óta
nem látott egységes arab fellépéssel
szemben. Az amerikaiak éles bírálata az
izraeli katonák brutalitása miatt egy
újabb tüske volt. Először fordult elő,
hogy az addig barátságos amerikai sajtó
ugyanolyan színben tüntette föl az
izraelieket, mint a pekingi Tienanmen
téren kegyetlenül fellépő kínaiakat. Két
izraeli katonát lefilmeztek, ahogy kővel
verték szét egy palesztin fiatal karját, a
nemzetközi békefenntartó alakulat egyik
katonáját pedig akkor kapták
lencsevégre, amikor egy terhes palesztin
nőt ütlegelt, Hebronban egy puskatust
vertek szét gyerekek testén, amiért kővel
dobáltak.

Az arab közösségek utasításokat



kaptak, hogy sztrájkoljanak, zárják be
boltjaikat, bojkottálják az izraeli árukat,
és ne ismerjék el a polgári
szervezeteket. A Második Világháború
francia ellenállásának kísérteties mása
volt ez.

Hogy visszaállítsa a Moszad
megtépázott tekintélyét, Nalium Admoni
cselekvésre szánta el magát. 1988.
február 14-én egy kidon egység érkezett
a ciprusi Limas-solba. Hatalmas erejű
bombát rejtettek egy Volkswagen
Golfba. Az autó tulajdonosa az Intifada
egyik vezetője, Muhammad Tamini volt.
Vele volt két PFSZ aktivista is.
Líbiaiakkal volt találkozójuk, akiktől
egymillió dollárt kaptak az Intifada
folytatásához. Az egész kikötőt megrázó



robbanásban mindhárom férfi
szörnyethalt.

A Moszad másnap ismét lecsapott.
Tapadó aknát helyeztek el egy
utasszállító hajóra, amelyet a PFSZ
nemrég vásárolt pr-célokra. Fedélzetén a
sajtó képviselőivel, a hajó a palesztinok
„hazatérését" demonstrálandó, Haifa
kikötője felé tartott. A hajót
elpusztították.

Ezek az akciók azonban nem törték
meg az arabok elszántságát. Mindenhol
rátámadtak az izraeliekre, akik egyre
kegyetlenebb eszközökkel válaszoltak. A
világ azt látta, hogy Izrael nemcsak
képtelen véget vetni az Intifádának,
hanem a propagandaháborút is
elvesztette.



A kommentátorok a legújabb kori
Dávid és Góliát harcának nevezték az
eseményeket, ahol a filiszteus óriás
szerepét a nemzetközi békefenntartók
alakították.

Az Intifádát Jasszer Arafat
meggyengült pozíciójának
helyreállítására használta fel. A világ
tele volt Arafat kirohanásaival, miszerint
ami történt, az egyenes következménye
annak, hogy Izrael elrabolta a
palesztinok földjét. Sürgette az arab
egység létrehozását. Egyik nap
Kuvaitban tárgyalt a Hamasszal, az Irán
által támogatott terrorista szervezettel,
hogy csatlakozzon a közös harchoz.
Másnap már az iszlám dzsihad
képviselőivel találkozott Libanonban.



Arafatnak sikerült elérnie azt, ami még
nem sokkal korábban is lehetetlennek
látszott: a közös ellenséggel szemben
kialakított arab egységet. Megszólítása
Mr. Palesztina, vagy egyszerűen Elnök
úr volt.

A Moszad alig tudta követni Arafat
útját. Nem lehetett előre tudni, hol
bukkan fel másnap, kit állít maga mellé.

* * *

Erről, és még sok másról beszélt Rafi
Eitan vendégének, Earl Briannak. Brian
viszont a Promis működési elvét mesélte
el. Szerinte még mindig volt mit javítani
a programon, hogy gyorsabb legyen. Rafi
Eitan rájött, hogy a Promis az Intifada
ellen is bevethető. Kezdetnek



rákapcsolódhatnának a PFSZ a világ
különböző részein működő tizenhét
irodájának számítógépeire, hogy
megtudják Arafat aktuális úticélját és
terveit. Rafi Eitan arra összpontosított,
hogyan lehetne kiaknázni a Promis
nyújtotta új világot.

Például soha többé nem kellene
pusztán a gyakorlati hírszerzésre
hagyatkozni a terroristák
gondolkodásmódjának megismeréséhez.
A Promis-szal bármikor tudni lehetne:
mikor, hol készülnek támadni. A Promis
minden lépésükről beszámolna.

Egy ilyen áttörés újra a hírszerzés
jelentős személyiségévé tenné, ám a
sebek túl mélyek ahhoz, hogy
begyógyuljanak. Amikor távozott,



elintézték őt egy jelentéktelen nyugdíjjal.
Valahogy megvolt az évek során,
elsődleges elfoglaltsága az addig
munkája miatt mellőzött család lett. A
Promis új lehetőségeket kínált: ha
ügyesen csinálja, egész kis vagyonra
tehet szert. Igen ám, de nagyszerűsége
ellenére, Rafi Eitan nem volt egy
számítógépzseni: ezen a területen
képességei alig mentek túl azon, hogy be
tudta kapcsolni a gépet. Szerencsére a
LAKAM-nál töltött évek összehozták
olyan emberekkel, akik rendelkeztek a
szükséges ismeretekkel.

Amikor Earl Brian visszatért az
Egyesült Államokba, Rafi Eitan
összeállított egy régi LAKAM
programozókból álló csoportot. Ok



szétszedték és újra összerakták a
programot, hozzátéve saját tudásukat.
Ettől kezdve lehetetlen lett volna
megmondani, ki is az eredeti feltaláló.

Rafi Eitan úgy döntött, megtartja az
eredeti elnevezést, mert jól hangzik, és
híven jelöli a program lényegét.

A hírszerzés munkatársai, akik a
számítógéphez csak annyira értenek,
hogy melyik gombot kell megnyomniuk,
akkora információhalmazhoz juthatnak,
amelyet korábban képtelenek lettek
volna fejben tartani. A Promis diszkje
ugyanúgy használható egy laptopban is,
és rövid idő alatt adatok millióiból
választható ki a kívánt információ. A
Promis úgy is beprogramozható, hogy a
feltett kérdés felesleges szálait elköti, és



jóval az emberi képességet meghaladó
sebességgel választja ki a helyes
megoldást.

Ám mielőtt eladta volna, Ben-
Menashe szerint, Rafi Eitan még valamit
feltétlenül szeretett volna belerakatni.
Ben-Menashe azt állítja, hogy azért
keresték meg, hogy segítsen úgynevezett
beépített csapdákat elhelyezni a
programon belül. A felhasználók előtt
ismeretlen chipet, amely Rafi Eitan
számára lehetővé teszi, hogy kövesse,
milyen információkat keresnek a
rendszeren.

Ben-Menashe ismert valakit, aki
képes erre. A férfi egy kisebb
számítógépes fejlesztő céget vezetett
Észak-Kaliforniában. Ő és Ben-Menashe



iskolatársak voltak. A férfi ötezer
dollárért vállalta, hogy előállítja a
mikro-chipet. Maga Ben-Menashe is
elismerte, hogy nagyon alacsony árat
szabott. A következő lépés már maga a
kipróbálás volt.

A választott helyszín Jordánia, nem
csupán azért, mert határos Izraellel,
hanem mert valóságos paradicsom volt
az Intifáda vezetői számára. A sivatagi
királyságból irányították a Nyugati Part
és a Gázai övezet elleni utcai
támadásokat. A PFSZ terroristái egy
őket ért atrocitás után helyezték át
székhelyüket Jordániába, mint annyiszor,
most is a jordán hadsereg hallgatólagos
beleegyezésével.

Jóval az Intifada előtt, Jordánia volt a



Moszad elektronikai gyakorló terepe. A
hetvenes években a Moszad technikusai
behatoltak az IBM által a jordán katonai
titkosszolgálatnak eladott
számítógéprendszerbe. Az így szerzett
információ kiegészítette a Husszein
király palotájában működő katsa
jelentéseit. A Promis még nagyobb
lehetőséget kínált.

Az, hogy eladásra kínálja
Jordániának, teljességgel képtelenség
volt, mert a két ország közti normális
kereskedelmi kapcsolatok még hosszú
évek távlatában léteznek csupán. Ott volt
viszont Earl Brian vállalata, a Hadron,
amely végül is megkötötte az üzletet.
Amikor a társaság szakemberei
installálták a programot Amman katonai



hírszerzésének főhadiszállásán,
kiszúrták, hogy a jordánoknak egy
francia tervezésű programjuk van a
PFSZ vezetőinek követésére. A Promist
rátelepítették a francia rendszerre. Tel-
Avivban Rafi Eitan hamarosan látta az
eredményt, azaz tudta, kit figyelnek a
jordánok.

A következő lépés a Promis
kiajánlása volt. Ideális példának Jasszer
Arafatot választották ki. A PFSZ
vezetőről közismert volt, hogy
biztonságmániás: folyamatosan
változtatta programjait, kétszer egymás
után soha nem aludt ugyanabban az
ágyban, az utolsó pillanatban
megmásította az étkezési időpontjait.

Arafat valahányszor kimozdult, a



részletek megjelentek a PFSZ biztonsági
számítógépén. Ám a Promis könnyedén
behatolt a rendszerbe, és megtudta,
milyen álnéven, és milyen hamis
útlevéllel hová utazik. Sőt, le tudta kérni
a telefonszámláját, és megmutatta,
milyen számokat hívott. Ily módon képet
alkothattak Arafat
kapcsolatrendszeréről.

Amikor utazik, értesíti a helyi
biztonsági szerveket ott-tartózkodásáról,
és azok megszervezik a biztonsági
intézkedéseket. A Promis a rendőrségi
számítógéprendszerre ráállva
megszerezheti a részleteket. Bárhová
megy, Arafat nem tud elrejtőzni a Promis
elől.

Rafi Eitan rádöbbent, hogy se Earl



Brian, se a cége nem képes a Promis
bevezetésére az üzleti világ nagy piacán.
Olyan emberre van szüksége, akinek
nemzetközi kapcsolatai, határtalan
energiája van, és persze tárgyalóképes.
Egyetlen embert ismert, aki megfelelt
ezeknek a követelményeknek: Robert
Maxwell.

Maxwellt nem kellett sokáig
győzködni. Mint mindig, amikor pénzről
volt szó, a szokásos vehemenciával azt
mondta, hogy történetesen van egy
számítógépes cége is, amelyen keresztül
értékesíteni lehet a Promist. A Degem
Computers Limited Tel-Avivban
működött, és már így is sokat segített a
Moszadnak. Maxwell hozzájárult, hogy a
Moszad Közép- és Dél-Amerikában



használhassa irodáit, ügynököket
alkalmazott a Degem munkavállalóiként.
Maxwell most nemcsak óriási üzleti
lehetőséget látott a Promis cégén
keresztül történő eladásában, hanem
saját fontosságát is növelni remélte a
Moszad, végső soron Izrael életében.

* * *

Az utóbbi időben furcsa dolgai voltak.
Maxwell azt mondta Admoninak,
médiumokat kellene alkalmaznia, hogy
belelássanak a Moszad ellenségeinek
fejébe. Ötleteket adott, kiket kellene
kivégezni. Találkozni akart a kidon
csoport tagjaival, és felkeresni kiképző
táboraikat. Mindezeket a kéréseket
udvariasan, de nagyon határozottan



elutasította a Moszad igazgatója. Ám a
Moszadon belül kételyek merültek fel
Maxwell viselkedését illetően. Valóban
csak egy megalomániás személyiség, aki
olykor túllő a célon? Vagy talán valami
másnak a jeleit látják rajta? Lehetséges-
e, hogy arról van szó, mindannak
ellenére, amit Izraelért tett, Robert
Maxwell mentálisan instabillá és
kiszámíthatatlanná vált?

Ám ahhoz kétség sem fért, hogy
Maxwell fantasztikusan menedzselte a
Promist. Ami pedig a Moszadot illeti,
nagy hasznára volt a szervezetnek. A
Moszad volt a Promis első
felhasználója, és az Intifada elleni
harcban óriási segítőtársat talált benne.
Az Intifada több vezetője elhagyta



Jordániát a biztonságosabb Európa
kedvéért, miután többeket közülük
meggyilkolt a kidon.

Látványos sikert akkor értek cl,
amikor az egyik Rómába költözött
Intifada parancsnok felhívott egy bejrúti
telefonszámot, amit a Moszad
számítógépéi már regisztráltak, mint egy
ismert bombagyártó otthoni számát. A
hívó Athénben akart találkozni a
bombagyártóval. A Moszad a Promis
segítségével az összes római és bejrúti
utazási irodát leellenőrizte, hogy a két
férfi utazási előkészületeit követni
tudják. Bejrútban a további
ellenőrzésekből kiderült, hogy a
bombagyártó felfüggesztette a helyi
beszállítónál a megrendeléseit. A



Promis keresőprogramja a PFSZ helyi
számítógépeiben kutatva, sikeresen
kiderítette, hogy a férfi az utolsó
pillanatban megváltoztatta a járatait. Ez
a manőver azonban nem mentette meg az
életét. A repülőtérre vezető úton
bombamerénylet áldozata lett. Röviddel
ezután az Intifada egyik vezető
személyisége egy cserbenhagyásos
baleset áldozata lett Rómában.

Ugyanakkor, a Moszad a Promis által
képes volt belelátni egy sor külföldi
titkosszolgálat rendszerébe is.
Guatemalában szoros kapcsolatot
fedezett fel az ország biztonsági erői és a
kábítószer-kereskedők között, valamint
részleteket az amerikai kapcsolataikról.
A neveket a Moszad szállította az FBI-



nak és a Drog- és Fegyverellenőrzési
Hivatalnak.

Dél-Afrikában, az izraeli
nagykövetség egyik katsája a Promist
használva nyomozta le a betiltott
forradalmi szervezeteket és közel-keleti
kapcsolataikat. Washingtonban, az
izraeli nagykövetség szakértői behatoltak
és lehallgatták az amerikai
kormányszervek európai partnereikkel
folytatott beszélgetéseit. Ugyanez
megtörtént Londonban és más európai
fővárosokban is. A rendszer értékes
információkkal látta el a Moszadot.
1989-re több mint 500 millió dollár
értékben adtak el Promis programokat
Nagy-Britannia, Ausztrália, Dél-Korea
és Kanada számára. A szám jóval



nagyobb lehetne, de a CIA a saját
változatát terjesztette a hírszerző
szövetségeknek. Nagy-Britanniában az
M-I5 az északír terroristák útjának
követésére, valamint olyan politikai
vezetők megfigyelésére, mint Gerry
Adams, használta a Promist.

Maxwell még a lengyel
titkosszolgálatnak is eladta a programot.
Cserébe a lengyelek, Ben-Menashe
szerint hozzásegítették a Moszadot, hogy
megszerezze az orosz MiG-29-est. Az
akció emlékeztetett az iraki MiG
elrablására. A lengyel titkosszolgálat
gdanski irodájának vezetője, a New
York-i City Bankban elhelyezett
egymillió dollár ellenében, elintézte,
hogy az egyik gép légi alkalmassági



engedélyét visszavonják, jóllehet a gép
frissen érkezett az orosz gyárból. A
gépet szétszedték, ládákba rakták, a
ládákra ráírták: mezőgazdasági
alkatrészek, és elszállították Tel-
Avivba. Ott aztán összeszerelték, és az
izraeli légierő pilótái berepülték. Innen
kezdve szembe tudtak szállni a szíriai
MiG-29-esekkel.

A történteket Moszkva csak hetekkel
később, a Varsói Szövetség gépeinek
rutinellenőrzése során fedezte fel.
Moszkva hevesen tiltakozott, és azzal
fenyegetőzött, hogy leállítja a zsidók
kivándorlását. Az izraeli kormány,
miután szakemberei a MiG összes titkát
megfejtették, őszinte sajnálatukat
fejezték ki, és bocsánatot kértek a



túlbuzgó tisztek jogszerűtlen eljárása
miatt. Addigra a lengyel titkosszolgálat
tábornoka magához vette New Yorkban
az egymillió dollárját. Washington új
papírokat ígért neki, ha viszonzásul az
Amerikai Légierő szakemberei maguk is
hozzáférhetnek a MiG adataihoz.

Nem sokkal a történtek után, Robert
Maxwell Moszkvába utazott.
Hivatalosan a Gorbacsowal készítendő
interjú volt a látogatás célja. Valójában
azért jött, hogy a KGB-nek eladásra
kínálja a Promist. A titkos mikrochip
segítségével a Moszad bepillantást
nyerhetne az orosz katonai
titkosszolgálatba, így az oroszok
szándékait illetően a Moszad lenne a
legtájékozottabb szervezet a világon.



Maxwell Moszkvából Tel-Avivba
repült. Rendkívüli tisztelettel fogadták a
repülőtéren, mentesült a külföldiekkel
kapcsolatos formaságoktól is.

Maxwell az őt kísérő külügyes
alkalmazottal ugyanúgy bánt, mint
minden beosztottjával. Ragaszkodott
hozzá, hogy vigye a csomagjait, és a
sofőr mögé üljön. Azt is tudni akarta, hol
van a motoros kísérete, és amikor azt a
választ kapta, hogy ilyen neki nem jár,
azzal fenyegetőzött, hogy felhívja a
miniszterelnököt és kirúgatja a férfit.

Minden piros lámpánál üvöltött a
szerencsétlen emberrel, és ez így ment,
amíg a szállodába nem értek. Kedvenc
prostituáltja már várta. Ez alkalommal
elküldte, mondván fontosabb dolga van.



Londonban Maxwell sajtóbirodalma
komoly anyagi gondban volt. Egy gyors
tőkeinjekció nélkül hamarosan
működésképtelenné válhatott. Ám
Londonban, ahol pedig eddig mindig
tudott pénzt szerezni, most nem sikerült
anyagi támogatást szereznie. A jó
szimattal rendelkező pénzügyi
szakemberek megérezték hetvenkedő,
erőszakos viselkedése mögött is, hogy
elvesztette pénzügyi érzékét, ami miatt a
múltban oly sok mindent elnéztek neki.
Akkoriban mindenen őrjöngött, tombolt
és félt a legkisebb kihívásoktól is. A
bankárok még egyszer félretették
haragjukat, és teljesítették követelését.
De ez volt az utolsó eset. A Bank of
England és a City más pénzintézetei



között elterjedt a hír, hogy Maxwell
dolgai rosszul állnak.

Információik részben izraeli bizalmas
jelentésekből származtak, miszerint azok
az izraeli befektetők, akik kölcsönöztek
Maxwellnek a Daily Mirror
megvásárlásakor, most visszakövetelik
pénzüket. A visszafizetési határidő már
rég lejárt, és a követelés egyre
hangosabb formát öltött. Hogy
elhallgattassa őket, Maxwell még
nagyobb profitot ígért nekik arra az
esetre, ha hajlandók várni. Az izraeliek
nem fogadták el az ajánlatot: a pénzüket
akarták és azonnal. Maxwell ezért sietett
Tel-Avivba. Azt remélte, hogy rábeszéli
őket egy újabb hosszabbításra. A jelek
semmi jóval nem bíztattak. A repülőút



alatt több indulatos telefonhívást kapott
befektetőktől, akik azzal fenyegetőztek,
hogy az ügyet a City of London vizsgáló
bizottsága elé viszik.

További aggasztó ügyekkel is szembe
kellett néznie. Jelentős összegekkel
meglopta az ORA-t is, amit a szovjet
blokk országaiban rejtett el. Ezt a pénzt
próbálta a Mirror csoport megmentésére
fordítani. Maxwell már korábban
ellopott mindent, amit a nyugdíjalapból
csak bírt, és az ORA pénzével nem jutott
messzire.

Az izraeli befektetőktől eltérően, ha
egyszer felfedezik a lopást, olyan nehéz
fiúkkal találja magát szembe, mint Rafi
Eitan. Maxwell eleget tudott ahhoz, hogy
felmérje: nem sok jó származna ebből az



összetűzésből.
Szállodai szobájából nagyszabású

hadműveletbe kezdett. Részesedése a
Degem Promis eladásából származó
haszonból nem lenne elég a pénzügyi
válság menedzselésére, ugyanúgy a
Maariiból, a Daily Mirror izraeli
hasonmásából származó bevételek sem.
De volt egy lehetőség: a tulajdonát
képező, tel-avivi székhelyű Cytex
Coorporation, amely magas színvonalú
high-tech nyomdai gépeket gyártott. Ha a
Cytex-et gyorsan el tudja adni, a pénz
nagyban segítene a bajok orvoslásában.

Maxwell magához kérette a Cytex
igazgatóját, Jichák Samir miniszterelnök
fiát. Az igazgató rossz híreket hozott: a
gyors eladás nem kivitelezhető. A Cytex-



nek egyre nagyobb konkurenciával
kellett szembenéznie. Egyszerűen nem
alkalmas az idő, hogy most dobják
piacra. Ráadásul az eladással egy csomó
embert el kellene bocsátani épp akkor,
amikor a munkanélküliség komoly
probléma Izraelben.

A válasz rettenetes rohamot váltott ki
Maxwellből, aki a megmenekülés utolsó
reményét veszítette el. Taktikailag óriási
hibát követett el, amikor így kifakadt a
miniszterelnök fia előtt, aki azonnal
tudatta apjával, hogy Maxwell komoly
anyagi gondban van. A miniszterelnök,
gondolva a mágnás Moszadhoz fűződő
kapcsolataira, azonnal értesítette Nahum
Admonit. Összehívott egy értekezletet,
hogy megbeszéljék, hogyan kezeljék a



kialakult helyzetet.

* * *

Több lehetőség is szóba került. A
Moszad felkérhette a miniszterelnököt,
vesse latba tekintélyét az izraeli
befektetőknél, nem csupán azért, hogy
legyenek további türelemmel, hanem
hogy saját forrásaikból, illetve
kapcsolataik segítségével próbáljanak
meg pénzt szerezni, hogy kezességet
vállaljanak Maxwellért. Ezt az ötletet
azzal utasították el, hogy Maxwell
alaposan megsértette Shamirt fennhéjázó
stílusával. Mindenki tudta, hogy
Shamirban nagyon erős az önfenntartás
ösztöne, és most igyekszik távol tartani
magát Maxwelltől.



Egy másik lehetőség az lett volna,
hogy a Moszad London befolyásos
sayanjait kéri meg, hogy legyenek a
Moszad segítségére egy segélycsomag
összeállításában. Ezzel egy időben,
Moszad-barát újságírók pozitív
hangvételű cikkeket jelentetnének meg a
bajbajutott mágnásról. Ezeket a
javaslatokat is elvetették. Admoni olyan
jelentéseket kapott Londonból, hogy több
sayan szívesen látná Maxwell bukását,
és a Mirror csoporton kívüli újságírók
közül alig valaki hajlandó kedvező
színben feltüntetni azt az embert, aki
éveken keresztül fenyegette a sajtót.

Az utolsó lehetőség a kapcsolat teljes
megszakítása volt. Ennek viszont volt
egy veszélye: Maxwell kiszámíthatatlan



állapotának nyilvánvaló tünetei mellett,
még mindig felhasználhatja lapjait a
Moszad ellen. Túl sokat tudott ahhoz,
hogy a következmények akár végzetesek
legyenek.

A találkozó azzal végződött, hogy
Admoni felkeresi Maxwellt és
figyelmezteti a Moszaddal és Izraellel
szembeni kötelességére. Aznap este a két
férfi Maxwell lakosztályában
vacsorázott. Hogy mi hangzott el kettejük
között, titok fedi. Ám néhány órával
később Maxwell magánrepülőjén
elhagyta Tel-Avivot. Mint utólag
kiderült, ez volt az utolsó alkalom, hogy
élve látták őt Izraelben.

* * *



Visszatérve Londonba, mindennek
ellenére, úgy tűnt, sikerül összetartania a
lapcsoportot. Olyan volt, mint egy
afrikai táncoló dervis, miközben egyik
megbeszélésről a másikra sietett, hogy
pénzügyi támogatást szerezzen. Időnként
felhívta a Moszadot, hogy beszéljen
Admonival. Minden alkalommal úgy
jelentkezett be az igazgató titkárnőjének,
hogy a „kis cseh" van a vonalban. A
gúnynév azután ragadt Maxwellre,
miután beszervezték. Hogy miről
beszélgettek, mindeddig nem ismeretes.

Később a korábbi katsa, Osztrovszkij
szolgáltatott némi magyarázatot. Úgy
látta, Maxwell komolyan vissza akarja
fizetni a nyugdíjalapból ellopott
összeget. Ugyanakkor Maxwell azt is



javasolta, hogy a Moszad, az ő nevében
lobbizzon Mordeháj Vanunu szabadon
bocsátása érdekében, és adják át neki.
Akkor ő elvinné Vanunut Londonba, ahol
személyesen készítene vele riportot a
Daily Mirror számára. A cikk lenne
Vanunu vezeklése, oly módon tálalva,
mintha Izrael megbocsátott volna neki.
Az egész felhajtás lényege, hogy a cikk
óriási mértékben megnövelné a
példányszámot, s ezzel megnyílna
Maxwell előtt a City számos, eddig zárt
ajtaja.

Osztrovszkij nem volt egyedül,
amikor megállapította, Robert Maxwell
veszélyessé vált a Moszad számára.

* * *



1991. szeptember 30-án, Maxwell
bizarr viselkedésének újabb
bizonyítékaként értékelték
telefonbeszélgetését Admonival. Ezúttal
nem próbálta szavak mögé rejteni
fenyegetéseit. Anyagi helyzete
rosszabbra fordult, és már a parlament
és a brit média is rászabadította az
agarait, amit eddig jogász barátaival
féken tudott tartani. Ekkor Maxwell azt
mondta, hacsak azonnal nem fizeti vissza
a Moszad a Mirror nyugdíjalapjából
ellopott pénzt, nem garantálja, hogy
továbbra is titokban tudja tartani
Admoni találkozását Vladimir
Krjucskowal, a KGB korábbi
vezetőjével. Krjucskov jelenleg
tárgyalásra vár egy moszkvai börtönben,



a Mihail Gorbacsov elleni, meghiúsult
puccsban való részvétele miatt. A vád fő
eleme az a Maxwell jachtján történt
találkozó volt az Adrián, amely nem
sokkal a puccs előtt történt.

A Moszad ígéretet tett, hogy latba veti
befolyását az új moszkvai hatalom
amerikai és európai elismertetése
érdekében. Cserébe Krjucskov elintézi,
hogy valamennyi szovjetunióbeli zsidó
kivándorolhasson Izraelbe. Az
egyezségből nem lett semmi, de ha
nyilvánosság elé kerül, súlyosan
érintheti Izrael szavahihetőségét a
fennálló orosz hatalommal és nem
utolsósorban az Egyesült Államokkal
szemben.

Ez volt az a pillanat, amikor Victor



Osztrovszkij szerint a Moszad
főhadiszállásán megtartott gyűlésen
megszületett a konszenzus Robert
Maxwell likvidálásáról.

Ha igaz Osztrovszkij állítása – és ezt
Izrael formálisan soha nem tagadta –
elképzelhetetlen volt egy ilyen döntés
Izrael miniszterelnöke, Jichák Shamir
beleegyezése nélkül.

A Moszad számára a dolog megoldása
akkor vált sürgőssé, amikor egy
amerikai nyomozó riporter, Seymour M.
Hersh könyve megjelent, A Sámsoni
lehetőség, avagy: Izrael, Amerika és a
bomba címmel. A könyvről érkező hírek
a meglepetés erejével hatottak a Moszad
vezetőire, és azonnal beszereztek néhány
példányt belőle. Miután alaposan



elolvasták, arra a megállapításra
jutottak, hogy jobb, ha nem reagálnak rá.
Fájdalmas lecke volt ez, amiért
összetűztek Osztrovszkij kiadójával (ez
a könyv is nála jelent meg). Ám volt egy
probléma: Hersh nyilvánosságra hozta
Maxwell Moszadhoz fűződő
kapcsolatait. Ezek az utalások csaknem
teljes egészében felfedték a Mirror
csoport Vanunu sztorijának
manipulációját, és Nick Davies, az ORA
és Ari Ben-Menashe kapcsolatát. Mint
arra számítani lehetett, Maxwell
ügyvédei mögé bújt, és perrel fenyegette
Hersht és angol kiadóját. Ám ez
alkalommal emberére talált. A Pulitzer-
díjas Hersh nem ijedt meg. A
parlamentben sokkal élesebb kérdések



hangzottak el Maxwell Moszadhoz
fűződő kapcsolatáról. Régi dolgok
kerültek felszínre. A képviselők tudni
akarták, mennyit tudott Maxwell a
Moszad angliai működéséről. Victor
Osztrovszkij szerint kezdett égni a talaj
Maxwell lába alatt.

* * *

Október 30-án négy izraeli érkezett a
marokkói Rabatba. Azt mondták,
mélytengeri búvárkodásra jöttek, és
bérbe vettek egy óceánjáró motoros
jachtot. A Kanári-szigetek felé indultak
el.

* * *



Október 31-én Maxwell, miután
Tenerife szigeténél elérte Santa Cruz
kikötőjét, egyedül megvacsorázott a
Mency Hotelben. Vacsora után rövid
időre hozzácsapódott egy férfi. Hogy ki
volt, és miről beszélgettek, az Robert
Maxwell utolsó napjainak titka marad.
Röviddel ezután Maxwell visszatért a
jachtra és kihajózott a nyílt tengerre. A
következő harminchat órában a Lady
Ghislaine a szigetek között hajózott,
távol a partoktól, különböző
sebességeket váltogatva. Maxwell azt
mondta a kapitánynak, még gondolkodik,
hová menjenek. A személyzet
visszaemlékezése szerint, még soha nem
látták Maxwellt ilyen határozatlannak.



* * *

Ami ezután következett, a világsajtó
címoldalára került: Hogyan és miért
ölték meg Robert Maxwellt? Az angol
Business Age című magazin határozottan
azt állította, hogy egy kétfős kivégző
osztag ereszkedett le egy csónakba egy
motorcsónakról az éj leple alatt és
árnyékként követte a Lady Ghislaine-t. A
hajóra feljutva, Maxwellt a hátsó
fedélzeten találták. A támadók legyűrték,
még mielőtt segítségért kiálthatott volna.
Aztán az egyikük levegőbuborékot
fecskendezett Maxwell nyaki verőerébe.
Alig néhány pillanat múlva Maxwell
halott volt.

A magazin állítása szerint azután



vízbe dobták, és a gyilkosok
visszaszálltak a csónakjukba. Tizenhat
óra telt el addig, amikor megtalálták a
holttestet, s ez épp elég idő volt ahhoz,
hogy a tű nyomát eltüntesse a puffadás és
a halak közreműködése.

Annyi bizonyos, hogy november
negyedikéről ötödikére virradó éjszakán
a Moszad problémáit elnyelték az
Atlanti-óceán hideg hullámai. Az ezt
követő rendőrségi nyomozás és a
spanyolok által elvégzett boncolás
megválaszolatlanul hagyott egy sor
kérdést. A tizenegy főnyi legénységből
miért csak kettő volt ébren a jachton?
Általában öten ügyelnek éjszaka. Az
utolsó óráiban kinek küldött Maxwell
több ízben faxüzenetet? Mi történt a



másolatokkal? Miért tartott annyi ideig,
amíg a személyzet észrevette Maxwell
eltűnését? Miért késlekedtek további
hetven percen keresztül a vészjelzések
leadásával? Mind a mai napig nem
kaptunk kielégítő válaszokat.

A boncolást három spanyol patológus
végezte. A létfontosságú szerveket és
néhány szövetmintát Madridba akartak
küldeni további vizsgálatokra. Mielőtt
azonban ezt megtehették volna, a
Maxwell család tiltakozását fejezte ki,
és elrendelte a tetem bebalzsamozását,
és azonnali Izraelbe szállítását a
temetési ceremóniához. A spanyol
hatóságok, érthetetlen módon, nem
ellenkeztek.

Ki vagy mi győzte meg a családot,



hogy hirtelen így döntsenek?

* * *

1992. november 10-én Robert
Maxwellt a jeruzsálemi Olajfák Hegyén
temették el, a nemzet legnagyobb hősei
közé. Az állami tiszteletadáson jelen
volt a kormány és az ellenzék szinte
minden képviselője. Nem kevesebb,
mint hat aktív és korábbi titkosszolgálati
vezető hallgatta Shamir miniszterelnök
méltatását: – Többet tett Izrael államért,
mint amit felsorolni képesek lennénk.

* * *

A gyászolók között feltűnt egy fekete
öltönyös és fekete inges férfi. Libanoni



keresztény családban született, alacsony,
kövér ember volt. Ibrahim atya azonban
nem közönséges pap volt. A Vatikán
államtitkárságán dolgozott.

A temetési ceremónián történt diszkrét
részvétele nem a Robert Maxwellnek
szóló utolsó tiszteletadás volt, hanem a
még mindig titkos izraeli-vatikáni
kapcsolatok elismerése. Tökéletes
bizonyítéka Meir Amit nézetének,
miszerint a hírszerzés nem ismert
határokat.



XI. FEJEZET

SZENTSÉGTELEN
SZÖVETSÉGEK

Az izraeli miniszterelnökök mindig is
csodálták a pápaság intézményét, egy
abszolút uralkodóét, akit egy életre
választanak, aki nem tartozik
elszámolással semmilyen hatalomnak.



Egy piramisszerű és monarchiális
rendszeren keresztül a főpapnak különös
hatása van a gazdasági, a politikai és az
ideológiai életre, nem csupán a
katolikus, hanem az egész világ
tekintetében. Dávid Ben-Gurion egyszer
azt mondta: – Nem az az érdekes hány
hadosztálya van, hanem hogy hány
embert tud a segítségére hívni.

A Moszad számára csupa
titokzatosság volt a Vatikán működése.
Egy jól megszervezett mechanizmus,
amely eltakart mindent, amit nem akart a
világgal láttatni. Gyakran hónapok teltek
el, mire kiszivárgott a pápa részvétele
egy-egy diplomáciai eseményen. Még
akkor is csak részleteket lehetett tudni,
az egész történetet soha. Minden Moszad



igazgató, és miniszterelnök megpróbált
áthatolni a rejtély fátylán, de
sikertelenül. A próbálkozást udvariasan,
de határozottan elutasították.

Az igazsághoz hozzá tartozott, hogy a
Szentszék kormányhivatalaiban erős
Izrael-ellenes lobbi létezett. Ezek a
főpapok a Gázai övezetre vagy a Nyugati
partra, mint megszállt térségekre utaltak,
a Golan-fennsíkra pedig, mint a Szíriától
annektált területre. Esténként kihajtottak
apró államukból és ellátogattak gazdag
arabok római lakásaiba, vagy
csatlakoztak hozzájuk a Piazza Navonán
egy italra, és rezzenéstelen arccal
hallgatták a sóvárgásokat Izrael
elpusztításáról.

A papok vigyáztak, mit mondanak: azt



gondolták, a zsidó államnak mindenhol
vannak emberei, akik figyelnek,
hallgatnak, s talán fényképeznek vagy
magnófelvételeket is készítenek. Az
újonnan érkezettek figyelmét mindig
nagyon komolyan felhívják, hogy
óvakodjon, főleg azon országok
ügynökeitől, akiktől a Vatikán mereven
elzárkózik diplomáciai kapcsolatot
létesíteni. Izrael előkelő helyen állt ezen
a listán. 1978-as megválasztásakor II.
János Pál megerősítette, hogy minden
változatlan marad, csak jóval később
egyezett bele, hogy Izrael teljes
diplomáciai státuszt kapjon.

Az Izraelről szerzett információit még
mindig azok a papok befolyásolták, akik
arabokkal tartottak kapcsolatot.



A közel-keleti ügyekkel foglalkozó
vatikáni hivatal apró, cellaszerű
irodákból állt, melyek ablakai a San
Damaso udvarra néztek a nagy palota
közepén. A hivatal által készített első
iratok egyike, amelyet a lengyel pápa elé
terjesztettek, Jeruzsálem nemzetközi
státuszáról szólt, és arról, hogy az ENSZ
tagállamai lássák el a védelmét, míg a
város katolikus templomaiért a Vatikán
viselne a felelősséget. A javaslat híre
1979 elején ért el Tel-Avivba, miután
egy püspök átadta a dokumentumot egy
Rómában élő gazdag libanoni keresztény
arabnak. A férfi személyzetében egy
sayan is dolgozott. Jeruzsálem
nemzetközivé tételének ötlete
felbőszítette Menáhem Begin



miniszterelnököt, aki utasította a Moszad
igazgatóját, Jichák Hofit, hogy
törekedjen minél előbb kapcsolatot
létesíteni a Vatikánnal.

Mindketten tudták, mi történt, amikor
legutóbb Begin elődje, Golda Meir
hivatalos látogatását akarta a Moszad
kihasználni.

* * *

1972 végén, Golda Meir végre választ
kapott VI. Pál pápától, hogy kész fogadni
őt egy rövid, magánjellegű audiencián.
Decemberben, a szokásos heti
kormányülés alkalmával tájékoztatta a
minisztereket, és elmondta, mennyire
csodálja a pápaság marxista
strukturalizmusát. A kabinet tagjai



kétségüket fejezték ki a látogatás
gyakorlati hasznát illetően. Golda Meir
azzal érvelt, hogy a Vatikán egy példa
nélkül álló pénzügyi hatalom.
Másodszor, politikai pártok, vagy
szakszervezetek nélkül működik. Az
egész apparátus az ellenőrzésre épül. A
római kúria ellenőrzi a püspököket, a
püspökök a klérust, a klérus a világiakat.
Az egész rendszer ideális a kémkedésre
és az információ továbbítására!

Az audiencia időpontja 1973. január
15. délelőttjére volt kitűzve. Előre
közölték Golda Meirrel, hogy harmincöt
percet tölthet a pápa társaságában, majd
ajándékokat cserélnek. A találkozásnak
nem volt különösebb témája, de Golda
Meir azt remélte, ráveszi a pápát, hogy



látogasson Izraelbe. A hivatalos indok
egy mise celebrálása lehetne a
százezernyi keresztény arab számára.
Ám azzal is tisztában volt, hogy ez a
látogatás óriási lökést adna az ország
nemzetközi elfogadtatásának.

Biztonsági elővigyázatosságból nem
jelentik majd be előre a látogatást.
Golda Meir egy Párizsban tartott
nemzetközi konferencia után, az El A1
különgépén repül Rómába. A vele utazó
újságírókat csak a levegőben
tájékoztatják, hogy a Vatikánba tartanak.

Zvi Zamir, a Moszad igazgatója
személyesen ellenőrizte Rómában a
biztonsági előkészületeket. A város az
arab és az európai terrorszervezetek
melegágya volt. Ám ők is itt szereztek



fontos információkat a Moszad jelenlegi
legfontosabb feladatához, a müncheni
vérengzés elkövetőnek felderítéséhez,
illetve kivégzéséhez.

Zamir Mark Hessnert, az egyik
legügyesebb katsát bízta meg a római
arab kolónia felderítésével. Milánóban,
egy másik terroristaellenes központban,
Shai Kauly, egy ugyancsak tapasztalt
katsa dolgozott. Miután Zamir
mindkettőjüket tájékoztatta a közelgő
látogatásról, elkísérték a Vatikánba.

1973. január 10-én a három férfi
keresztül autózott a városon. Sokkal
többet tudtak a Vatikán más
titkosszolgálatokhoz fűződő
kapcsolatáról, mint azt a házigazdáik
sejthették.



* * *

1945-ben, az OSS-t – a CIA elődjét –
ahogy James Jesus Angleton, az OSS
római részlegének főnöke megjegyezte,
tárt karokkal fogadták a Vatikánban. XII.
Pius és a kúria azt kérte Angletontól,
hogy segítse az egyház militáns,
antikommunista keresztes háborúját oly
módon, hogy hatalomra segíti az Olasz
Kereszténydemokrata Pártot. Angleton, a
hívő katolikus minden létező eszközt
felhasznált, vesztegetett, zsarolt és
fenyegetett választókat, csakhogy a
kereszténydemokratákra szavazzanak.
Szabad hozzáférést kapott a Vatikán
hírszerző rendszeréhez egész Itáliában.
Minden pap jelentette az



egyházközségében élő kommunisták
minden mozdulatát. Amikor a Vatikán
összegyűjtötte ezeket az információkat,
átnyújtották Angletonnak, aki azonnal
továbbította Washingtonba.

Ott a külügy aggodalmát csak növelték
ezek a hírek, hisz azt látták, a
Szovjetunió valóságos, és hosszú távú
fenyegetést jelent a Nyugat számára.
Angleton azt az utasítást kapta, hogy
mindent tegyen meg a kommunista párt
hatalomra jutásának megakadályozása
érdekében.

A pápához hasonlóan, Angleton előtt
is a kommunizmus fenyegetésének réme
lebegett, amely a világot két rendszerre,
kommunizmusra és kapitalizmusra
osztja, amelyek soha nem tudnak



egymással békében élni. Sztálin maga
sem gondolta ezt másként.

A pápa meg volt győződve, hogy az
olasz kommunisták mindenáron el
akarják pusztítani az egyházat. Pius és az
istenfélő Angleton rendszeres
találkozóin a kommunizmus mumusa
egyre nagyobb lett. A pápa sürgette
Angletont, hogy győzze meg
Washingtont, tennie kell a fenyegetés
ellen. Az az ember, aki a békét
jelképezte a földön, lelkes támogatója
lett annak az amerikai politikának, amely
a hidegháborúhoz vezetett.

1952-re, a római részleget már egy
másik megszállott katolikus, William
Colby vezette – aki aztán a CIA
tevékenységét is irányította Vietnamban.



Colby erős informátorhálózatot épített ki
minden vatikáni kongregációban és
bíróságon. Ezeket a CIA a szovjet
hírszerzés és a felforgató tevékenységek
elleni harcában sikeresen felhasználta. A
papok rendszeresen jelentették a
Vatikánnak, mi történik a
környezetükben. Olyan országokban,
mint például a Fülöp-szigetek, amely
hagyományosan katolikus ország volt, a
kommunisták megpróbálták megvetni a
lábukat, de a CLA-nek sikerült időben
közbelépnie. A pápa tudott a
kegyetlenkedésekről, de szükségszerűnek
tekintette, és magáévá tette azt a
gondolatot is, hogy ha az Egyesült
Államok nem teszi meg ezeket a
„szomorú, de szükséges lépéseket", a



világ évtizedekig szenvedne.
1960-ban a CIA újabb áttörést ért cl,

amikor Milánó püspöke, aki három
évvel később VI. Pál néven pápa lett,
megadta azoknak az amerikai papoknak a
nevét, akik szimpatizáltak a
kommunistákkal. Dühöngött a
hidegháború. Az FBI üldözni kezdte a
papokat.

Amikor XIII. Jánost megválasztották,
megdöbbentette a kúriát azzal a
kijelentésével, hogy a kommunizmus
elleni keresztes háború megbukott. Az
olasz bíborosok számára elrendelte a
politikamentességet. A CIA őrjöngött,
amikor megszüntette a szabad
hozzáférést titkos anyagaihoz. Az
ügynökség pánikhangulata csak



növekedett, amikor megtudta, a pápa
keleti irányba szándékozik nyitni, és
óvatos párbeszédet kezdeményezett
Hruscsowal. A CIA római irodájának
vezetője szerint a Vatikán nem az
amerikai rendszer feltétlen híve. A
Szentszék ellenséges, és mostantól
kezdve minden lépésüket ebben a
megvilágításban kell látnunk.

1963 tavaszán a római részleg azt
jelentette Washingtonnak, hogy a
Szentszék teljes körű diplomáciai
kapcsolatot szándékozik létesíteni a
Szovjetunióval. A CIA igazgatója, John
McCone Rómába repült, kierőszakolt
egy találkozót a pápával. Elmondta, hogy
Amerika első katolikus elnökének, John
F. Kennedynek a személyes kérésére



utazott Rómába, hogy megakadályozza
ezt az elmozdulást a kommunizmus
irányába. Veszélyes és elfogadhatatlan
alkudozni a Kremllel. A kommunizmus
olyan, mint egy trójai faló, ahogy azt az
olasz választásokon történt baloldali
előretörés is bizonyítja. A hatalomra
jutott kommunisták a katolikus pártok
által támogatott több intézményt is
megszüntettek.

McCone tíz percen keresztül beszélt
megállás nélkül, aztán csend borult a
palota audienciatermére. A pápa még
egy percig nézte magas, aszketikus
alkatú vendégét, aztán halkan beszélni
kezdett. Elmondta, hogy az általa vezetett
egyháznak sok teendője van: harcolni a
szegénység és az emberi jogok lábbal



tiprása ellen, megszüntetni a
nyomornegyedeket és bádogvárosokat,
felemelni szavát a fajgyűlölet és a
politikai elnyomás ellen. Mindenkivel
beszélgetést kezdeményez, aki hajlandó
ebben a segítségére lenni – beleértve az
oroszokat is. A kommunizmus
kihívásával csak józan érvekkel lehet
szembeszállni.

McCone nem bírta tovább fékezni
indulatát. Nem vitatkozni jöttem –
mondta. A CIA rendelkezik olyan
bizonyítékokkal, hogy miközben a pápa
az enyhülés politikáját követve az
oroszokkal tárgyalt, a kommunizmus
papokat üldöz Kelet-Európában,
Ázsiában és Dél-Afrikában. János pápa
azt mondta, hogy eggyel több ok a



kapcsolatkeresésre és a párbeszédre.
János váratlan halála – gyors

lefolyású rákban szenvedett –
megkönnyebbüléssel töltötte el McCone-
t és Kennedy elnököt is.

Amikor a milánói Montini VI. Pál
néven a pápai trónra lépett 1963-ban,
Washington fellélegzett. Két nappal
beiktatása után magánkihallgatáson
fogadta Kennedyt. Kint, a vatikáni
kertekben McCone úgy vonult, mint egy
gazda, aki hosszú távollét után végre
hazatért.

Pál hosszú pápaságát egyrészt egyre
romló egészségi állapota, másrészt a
vietnami háború jellemezte.
Meggyőződése volt, hogy Lyndon B.
Johnson elnök 1966-os döntése hibás



volt, és a Szentszéknek a békét kell
hirdetnie. Három hónappal azután, hogy
Richard Nixon az Ovális Iroda lakója
lett, látogatást tett Rómában. Elmondta a
pápának, hogy határozott szándéka
növelni az amerikai jelenlétet
Vietnamban. A CIA továbbra sem volt a
Vatikán kedvence.

* * *

Zvi Zamir mindezt egy washingtoni
katsától tudta meg. Most, ezen a
ragyogóan napos január 10-én, 1973-
ban, amint két kollegájával a Vatikán
felé hajtat, hogy ellenőrizze Golda Meir
látogatásának biztonsági előkészületeit,
az járt a fejében, hátha a Moszad
átveheti a CIA helyét a Vatikán



titkosszolgálatokkal való flörtölésében.
A Vatikán biztonsági főnöke már várta

őket. A magas, sötétkék öltönyt viselő
férfi hosszú túrára vitte őket a kicsiny
városállamban, és megmutatott minden
lehetséges helyet, ahol egy arab
fegyveres elrejtőzhet, hogy lelője Golda
Meirt. Azt nem vette észre, hogy az
idegenvezetés közben Zamir a lehallgató
készülékek elrejtésére legalkalmasabb
helyeket keresi, ha majd egyszer
normalizálódnak a kapcsolatok a
Szentszékkel. Zamir elégedetten utazott
haza, és ami fontosabb volt, azt
tapasztalta, mintha enyhült volna a
hangnem Izrael irányában.

Zamir gépe még le sem szállt Tel-
Avivban, amikor Golda Meir utazásának



részletei már ott voltak a Fekete
Szeptember nevű terrorszervezet
kezében, amit valószínűleg egy arab-
barát atya szivárogtatott ki. Ali Hasszan
Salamed, a csoport vezetője számára,
jóllehet a Moszad halállistáján szerepelt
a müncheni események miatt, Golda
Meir látogatása olyan alkalom volt, amit
nem tudott kihagyni. Egy rakétatámadás
terveit dédelgette Golda Meir gépe
ellen, amikor az leszáll a Leonardo da
Vinci repülőtéren. Azt remélte, nemcsak
a miniszterelnök-asszonyt, hanem
számos, útjára vele tartó minisztert, és a
Moszad igazgatóját is kivégezheti ily
módon. Mire Izrael magához tér ekkora
sokk után, ők már az oroszok által
felajánlott rejtekhelyen élnek



biztonságban.

* * *

1968 óta, amikor a II. Világháború
után született nemzedék megkezdte
harcát a társadalom ellen, olyan nevek
alatt, mint a Vörös Brigádok
Olaszországban, a Vörös Hadsereg
Frakció Németországban, a
Népfelszabadító Hadsereg
Törökországban, és a PFSZ, a Kreml
átértékelte harcmodorát, és segített
elpusztítani az imperializmust és Izraelt.

Az arab terroristák egészen más
hangot ütöttek meg a KGB-vel szemben.
Sokkal vakmerőbbek voltak, mint más
csoportok. És ők a Moszaddal néztek
farkasszemet, azzal a szervezettel,



amelyet a KGB régóta gyűlölt és csodált
kegyetlenségéért. A KGB válogatott arab
aktivisták számára oktatást szervezett a
moszkvai Lumumba Egyetemen. Ez nem
egy hagyományos egyetemi kampusz
volt, hanem a terroristák szakmai
továbbképzésének színhelye. Nem
csupán politikai képzést kaptak, hanem
az újabb gyilkolási technikákat is
elsajátíthatták. A Lumumba Egyetemen
fejezte be tervét a müncheni
mészárlásról Salameh. A gyilkos akció
után az életben maradtak Moszkvától
kértek menedéket, de az oroszok nem
voltak hajlandók befogadni őket. A
müncheni vérengzés óriási felháborodást
keltő visszhangja mellett még a Kreml
sem vállalta fel, hogy rejtegeti a



gyilkosokat. Halogatták a döntést, azt
mondták, még megfontolják, mit
tehetnek.

Az igazsághoz hozzátartozik, hogy az
oroszok nem segítették a Fekete
Szeptember utáni hajszát, és főleg nem
árulták el, hogy a csoport egy egész
arzenált rejtett el Jugoszláviában orosz
rakétákból. Ezeket a rakétákat
használnák fel Golda Meir gépe ellen.

* * *

A terv, mint mindegyik, amelyet
Salameh készített, merész és egyszerű
volt. A rakétákat Dubrovnikban raknák
hajóra, és a keleti parton, Barinál
rakodnák ki. Onnan közúton szállítanák,
röviddel Golda Meir gépének érkezése



előtt. Salameh nem felejtette el a
stratégia órákon tanultakat: – Mindig
tereld el az ellenség figyelmét.
Salamehnek el kell terelnie a Moszad
figyelmét Rómáról a támadás idejére.

1972. december 28-án a Fekete
Szeptember egyik osztaga támadást
intézett Izrael bangkoki nagykövetsége
ellen. Az épületre felhúzták a PFSZ
zászlaját, és hat izraelit túszul ejtettek.
Rövid idő alatt mintegy ötszáz thai
rendőr vette körül az épületet. A
terroristák követelték, hogy Izrael
engedjen szabadon harminchat
bebörtönzött PFSZ aktivistát, különben
kivégzik a túszokat.

Tel-Avivban beindult a gépezet. A
kabinet rendkívüli ülésen találkozott. A



szokásos vita kezdődött megadásról és
ellenállásról. Felemlegették az entebbei
eseményeket is. Meglehet-e ismételni
ugyanazt még egyszer? Maga Zvi Zamir
mondta ki a nemet. Bangkokhoz alapos
logisztikai ismeretek szükségesek,
amelyekkel nem rendelkeztek. És az
entebbei repülőtérrel ellentétben, ami
egy távoli, magányos célpont volt, az
izraeli követség a zsúfolt város
központjában állt. A kormány még csak a
halvány lehetőségét sem kockáztathatja
egy elszabadult lövöldözésnek. Ám
rövid alkudozás után, a terroristák
váratlanul elfogadták a thai ajánlatot,
hogy a túszok szabadon bocsátása
fejében szabad elvonulást biztosítanak
számukra az országból. Néhány óra



múlva a Fekete Szeptember csoport
tagjai a Kairó felé tartó gépen ültek,
majd nyomtalanul eltűntek.

Tel-Avivban Zamir
megkönnyebbülését, hogy nem voltak
áldozatok, hirtelen gyanú váltotta fel. A
Fekete Szeptember tagjai jól képzett és
jó anyagi lehetőséggel rendelkező,
erősen motivált terroristák voltak, és
most mintha stratégiai hibát követtek
volna el. Nagyon is jól tudták, meddig
mehetnek el egy-egy kormány
zsarolásában. Miért adták fel ezúttal
ilyen könnyen? Több mint valószínű,
hogy a célpont kiválasztása nem volt
véletlenszerű. A követség épületén belül
követték a nagy guru, Che Guevara
tanácsait, a gyűlölet ébrentartásáról. A



kiszolgáltatott túszoknak ocsmány
antiszemita szidalmakat kellett
végighallgatniuk – de lehet, hogy mindez
csak egy taktikai félrevezető manőver?
Lehet, hogy a világ egy más részén
támadást terveznek Izrael ellen? Hol és
mikor? Zamir még mindig ezeken a
kérdéseken rágódott, amikor Golda
Meirrel Párizsba tartott a kongresszusra.
Még ott is kereste a válaszokat.

1973. január 14-én, a hajnali órákban
végre világos lett minden. A római
telefonközpontban dolgozó sayan két
hívást észlelt egy olyan lakásban lévő
állomásról, amelyet időnként a PFSZ
aktivistái használtak. Az első hívás
Bariba ment, a második Ostiába, Róma
kikötőjébe. A beszélgetés arabul folyt,



amit a sayan szerencsére megértett. A
hívó azt mondta, ideje leszállítani a
születésnapi gyertyákat az ünnepséghez.

Ezek a szavak meggyőzték Zamirt,
hogy kódolt beszélgetésről van szó, és
egy hamarosan bekövetkező
terrorcselekményre utaltak. A
születésnapi gyertyák fegyverek
lehetnek: nagy valószínűséggel rakéták.
És egy rakéta tökéletesen alkalmas
Golda Meir gépének lelövésére.

Semmi értelmét nem látta, hogy
figyelmeztesse a miniszterelnököt. Olyan
nő volt, akiben nem volt félelem. Ha a
Vatikánt értesíti, még lemondják a
találkozót. A Szentszék a legkevésbé
sem szeretne belekeveredni egy
terrortámadásba, ráadásul arab barátait



is el kellene ítélnie.
Zamir felhívta Hessnert és Kaulyt,

akik elkísérték a Vatikánba, aztán a
Golda Meirt kísérő kis számú
delegációhoz csatlakozva, az első
géppel Rómába utazott. Hangulatukat
Zamir akasztófahumora jellemezte a
leginkább, amikor azt mondta: – Róma,
valóban az örök város lehet Golda Meir
számára.

Rómába érve Zamir előadta
aggodalmát a DIGOS, az olasz
terroristaellenes csoport igazgatójának.
Az olaszok körülvették a lakást, ahonnan
a hívások jöttek. A házkutatás során
rakéták használatához való, orosz nyelvű
használati utasítást találtak. Éjszakánkét
az olasz kommandósok egy-egy katsa



kíséretével rajtaütöttek több PFSZ
lakáson, de Zamir félelmét növelendő,
semmi mást nem találtak. Eljött a hajnal
és néhány óra múlva megérkezik Golda
Meir gépe. Úgy döntött, a kutatást a
reptéren és annak környékén folytatja.

Röviddel napfelkelte után, Hessner
kiszúrt egy Fiat teherautót, amely a
leszálló pálya körzetében, egy mezőn
parkolt. A katsa utasította a sofőrt, hogy
szálljon ki. Ehelyett azonban kipattant a
hátsó ajtó és valaki tüzet nyitott. Hessner
nem sérült meg, de két terrorista a
teherautóban súlyosan megsérült, amikor
viszonozta a lövéseket. Hessner a
menekülő férfi után futott, aki
megpróbált leinteni egy arra haladó autót
– Kauly autóját. A két katsa betuszkolta



a kocsiba, és villámgyorsan Zamir mobil
parancsnoki posztjához, egy
teherautóhoz hajtottak.

Akkora már leadták az üzenetet, hogy
a teherautóban hat darab rakéta volt.
Meg kellett tudniuk, van-e még máshol is
elrejtve rakéta. A sofőrt kegyetlenül
megverték, mire elárulta a második
sorozat rejtekhelyét. Őrült sebességgel
száguldva Zamir, Hessner és Kauly,
lábuk alatt a kábult terroristával, észak
felé robogott.

Kiszúrták a teherautót az út mellett. A
tetőponyván kidudorodott a rakéta
semmivel össze nem téveszthető hegyes
orra. A távolban, lassan süllyedve
közeledett Golda Meir 747-ese.
Anélkül, hogy lassított volna, Zamir,



mint egy faltörő kos, egyenesen
nekihajtott a teherautónak, úgy, hogy
amint elkapta az oldalát, az autó
felborult. A két terroristát összepréselte
a rájuk zuhant rakéta.

Csak annyira állt meg, hogy a
magatehetetlen sofőrt a teherautó mellé
lökte az útra, és elhajtott. Zamir
értesítette a DIGOS embereit, hogy egy
érdekes baleset történt, amit feltétlenül
látniuk kell. Egy ideig fontolgatta, hogy
megöli őket, de aztán úgy döntött,
kellemetlenül hatna Golda Meir pápával
történő találkozására.

Meir úgy érezte, a világ összes gondja
a pápa keskeny vállait nyomja. A
látogatás végén feltett kérdésre Pál azt
válaszolta, hogy ellátogat a Szentföldre,



és pápaságát zarándokútnak nevezte.
Amikor Meir az Izraellel való formális
kapcsolat megteremtésének
lehetőségéről kérdezte, a pápa
felsóhajtott, és azt mondta: – Az idő még
nem alkalmas.

Golda Meir a Szent Földet bemutató
bőrkötéses könyvet ajándékozott a
pápának, aki a Humanae Vitae  enciklika
egy dedikált példányát nyújtotta át,
amelyben felszentelése történetét írja le.

A Vatikánból kifelé jövet, Golda Meir
azt mondta Zamirnak, hogy a Szentszék
órája másképp jár, mint az övék.

* * *

Azóta a pápa több hosszú
magánkihallgatáson fogadta Jasszer



Arafatot és nem mulasztott el egyetlen
alkalmat sem, hogy kifejezze
elkötelezettségét, hogy egyszer a
palesztin nép is megtalálja hazáját. A
PFSZ, amely most Tunéziába költöztette
főhadiszállását, állandó kapcsolattal
rendelkezett a Vatikánban, és a
Szentszéknek is saját követe volt a
palesztinoknál, Idi Ayad atya
személyében.

Ayad egyforma odaadással szolgálta a
szentatyát és a PFSZ-t, olyannyira, hogy
ágya felett a pápa és Arafat bekeretezett
képe egyaránt ott lógott. Ayad segített
Arafat-nak megfogalmazni egy levelet a
pápának, amellyel nagy örömet szerzett:
– Kérem, engedje meg, hogy álmodjam.
Látom Önt, amint Jeruzsálem felé tart, és



körülveszik Önt a hazatérő palesztin
menekültek, kezükben olajág, amit a
lábai elé szórnak.

Ayad azt javasolta Arafatnak, hogy a
szent napokon üdvözölje a pápát: így
kezdett Arafat karácsonyi üdvözlő
lapokat küldeni, míg a pápa a próféta
születésnapjáról emlékezett meg. A
fáradhatatlan pap egy találkozót is
összehozott a PFSZ vezető és Casarolli
bíboros, a Szentszék külügyminisztere
között. Ezek után a közel-keleti irodát
felfejlesztették, és a pápai nunciusokat,
az egyház nagyköveteit utasították, hogy
igyekezzenek megszerezni a kormányok
támogatását a PFSZ erőfeszítéseihez,
hogy a palesztinok végre hazához
jussanak. Izraellel a hivatalos



kapcsolatok még mindig csak az
esetleges találkozókra korlátozódtak. Az
izraeli kormány küldötte néhány percet
tölthetett mindössze a pápa közelében.

A mindkét részről egyformán hideg
viszony a 48-as államalapítást követő
incidensnek tudható be. A Vatikán
külügyminisztere egy megbízottat küldött
Izrael főügyészéhez, Haim Cohnhoz,
azzal a kéréssel, hogy Jézus perét újítsák
fel, és természetesen, hozzanak ellentétes
ítéletet. Amint ez megtörtént, a Vatikán
formálisan elismeri Izraelt. A
diplomáciai kapcsolat felvételének
kudarca természetesen nem Cohnon
múlott. Ám ő maga is azt gondolta, hogy
ennek a tárgyalásnak a világon semmi
értelme nincs, és egyébként is fontosabb



dolgokkal voltak elfoglalva, például a
túléléssel. – Krisztus életrajzát átírni, a
teendőim között meglehetős hátul
szerepelt – mondta az ügyész.

Miután a pápai küldöttet Cohn
hűvösen elbúcsúztatta, a Vatikán
egyszerűen hátat fordított Izraelnek.

Azóta csak akkor csillant fel a remény
a diplomáciai viszony rendezésére,
amikor János Pál közvetlen elődje, a
Szent Péter trónján alig harminchárom
napon át ülő Albino Luciano,
megemlítette, hogy fontolgatja a
kapcsolatfelvételt Izrael állammal.
Szívroham okozta halála vezetett Karol
Wojtyla megválasztásához. Pápasága
alatt az Apostoli Palota Bronz Kapuja
zárva maradt Izrael előtt, míg a



Szentszék egyre többet szerepelt a
nemzetközi politikai életben, amit a
CLA-vel felújított kapcsolata is
megkívánt.

1981-ben, a CIA igazgatója a
megrögzött katolikus, William Casey
lett. Elsők között volt, akiket a pápa
beiktatása után magánkihallgatáson
fogadott. Casey letérdelt a karizmatikus
lengyel pápa előtt, és megcsókolta a
Halász Gyűrűjét az ujján. Minden szava
és mozdulata maga volt az alázat, semmi
nem volt benne elődei keménységéből.
Ám egy közös vonása azért volt mind
elődeivel, mind a pápával: a
kommunizmus iránti mély megvetés és
félelem.

Több mint egy órán keresztül



beszélgettek számukra kedves témákról.
Merre halad most a keleti politika?
Hogyan reagál a lengyel kormány, illetve
az egész szovjet blokk a Vatikánban
szükségszerűen bekövetkező
változásokra? Casey úgy hagyta cl az
audienciatermet, hogy egy dologban
teljesen biztos lehetett: János Pál nem a
könnyebbik végénél fogja meg a
dolgokat. Ettől volt olyan karizmatikus.
Tiszta hite, meggyőződése volt a
lehetséges válasz arra a réges-régi
kérdésre, amit Sztálin tett fel, hogy
tudniillik, hány hadosztálya van a
pápának? Casey hitte, hogy János Pál
egymaga bebizonyítja, hogy a hit
erősebb minden fegyvernél.

Casey visszatért Washingtonba, hogy



beszámoljon Reagan elnöknek a
látogatásról. Reagan azzal küldte ismét
vissza a CIA főnökét Rómába, hogy
mostantól kezdve egy, az elnök által
jóváhagyott titkos egyezmény
értelmében, a Szentszéket tájékoztatni
fogják az USA politikájáról, mind
katonai, mind politikai és gazdasági
vonatkozásban.

Péntek esténként a CIA római
irodájának vezetője a Vatikánba vitte a
legfrissebb műholdas és elektronikus
megfigyelésből származó információkat.
Egyetlen külföldi vezető sem kapta meg
azt az információhalmazt, amit a pápa.
Ez hatalmazta fel a minden idők
legpolitikusabb pápáját, hogy kialakítsa
sajátságos hozzáállását mind az egyházi,



mind a világi élethez. A pápai
diplomácia ötszázéves történelme alatt
soha nem merült annyira bele a
nemzetközi politikai életbe, mint János
Pál uralkodása alatt. Mint a világ egyik
vezető személyisége, ez a magatartás kis
híján az életébe került, amikor 1981.
május 13-án majdnem merénylet
áldozata lett.

Két évvel később, 1983. november
15-én, egy hideg téli este János Pál
megkapta a választ a kérdésre, amely oly
régóta foglalkoztatta: Kinek állt
érdekében megöletni? A történtek
minden pillanata mélyen belevésődött az
emlékezetébe, és olyan friss maradt,
mint sebének szövetei.

1981. május 13-án, szerda délután



körülbelül százezer ember gyűlt össze a
Szent Péter téren. A tér háromnegyedét
töltötték meg, Bernini oszlopai között.
Elkerített sáv jelölte a pápamobil útját,
ahol a pápa végighajt majd az
emelvényhez, hogy a tömeghez szóljon.
A hangulat emelkedett volt, az emberek
azt találgatták, mit csinálhat a pápa
odabenn?

Hogy mi járt a fiatal török, Mehmet
Ali Agca fejében, nem tudjuk. Kora
délután érkezett a térre, és odaküzdötte
magát az elkerített út közelébe. Agca egy
török terrorszervezet, a magát Szürke
Farkasoknak nevező csoport tagja volt,
ám otthagyta őket, és végigjárta a Közel-
Kelet legszélsőségesebb iszlám
fundamentalista kiképző táborait.



Mostanra csaknem útja végére ért. Agca
nem imádkozni jött a térre, hanem azért,
hogy megölje a pápát.

Négy órakor János Pál magára öltötte
a frissen vasalt ősi fehér reverendát. A
CIA tanácsára, a ruhát ügyesen úgy
módosították, hogy egy mellényt
észrevétlen alá lehetett venni. Utolsó
látogatása alkalmával maga Casey
jegyezte meg, hogy a mai bolond
világban még a pápa sincs teljes
biztonságban. – Elmondtam, nincs
bizonyítékunk, hogy konkrét veszély
fenyegetné. De János Pál annyira
ellentmondásos figura a nemzetközi
politikai életben, hogy egy fanatikus
megpróbálhatja megölni.

János Pál elutasította a mellény



viselését. A puszta gondolata is cáfolta
mindazt, amit a pápasága képviselt.

János Pál délután 4:50-kor lépett a
San Damasco udvarra. Camillo Cibin, a
Vatikán biztonsági főnöke kipipálta az
időpontot a percnyi pontossággal
kidolgozott menetrenden. A Cibin szürke
öltönyére csíptetett kicsiny, de nagyon
erős mobiltelefon közvetlenül a római
rendőrséghez volt bekötve. Ám a pápa
közvetlen biztonsága a kék öltönyös
Vigiliken múlott. A Vatikán kis
létszámú, de jól képzett biztonsági ereje,
a hagyományos svájci gárda
egyenruhájában már elfoglalta a helyét a
téren.

A pápamobil, vagy campagnola az
udvaron várakozott, körülötte a kíséret



idősebb tagjai. Titkára, Monsignor John
Magec úgy emlékszik, a pápa
„szokatlanul jó formában" volt.

Pontban öt órakor a pápamobil
kihajtott az udvarról. A téren felharsant
az éljenzés. Amint a campagnola
elhaladt a Harangtorony alatt, városi
rendőrök csatlakoztak a Vigilikhez, és a
jármű előtt és mögött haladtak. Ahogy a
térre értek, a tömeg felhördült. János Pál
mosolygott, és integetni kezdett.

Óránként háromkilométeres
sebességgel, a pápa egyik oldalról a
másikra fordulva, a jármű a tér közepén
álló egyiptomi obeliszk felé indult.
Pontosan 5:15-kor az autó második körét
kezdte a téren, Cibin vigyázó tekintete
mellett: a biztonsági főnök az autó



mellett kocogott. A tömeg egyre
hangosabban éljenzett. A pápa váratlanul
valami olyat tett, amitől Cibin mindig
megőrült: kinyúlt az autóból, és magához
emelt egy gyereket. Megölelte,
megcsókolta, és visszaadta az
eksztázisba esett anyának. Cibin attól
rettegett, hogy a gyerek kirúgkapálja
magát a pápa karjaiból és leesik, csúnya
balesetet okozva. Ám János Pál nem
törődött ilyen aggályokkal.

5:17-kor ismét kinyúlt, hogy egy
fehérbe öltözött lányka fejét
megsimogassa. Aztán kiegyenesedett,
körülnézett, hogy kit érintsen még meg.
Abban a percben elfelejtette, milyen
veszély leselkedett rá már nagy
tömegekben. Alig három hónappal



ezelőtt, Pakisztánban bomba robbant
Karachi stadionjában, röviddel a
megérkezése előtt.

Az első lövés 5:18-kor dördült el a
Szent Péter téren. János Pál állva
maradt, keze még mindig a korlátot
markolta. Aztán megtántorodott. Mehmet
Ali Agca első lövése gyomron találta,
több sebet ejtve a bélcsatornában. A
pápa ösztönösen odakapta a kezét, hogy
megállítsa a spriccelő vért. Arcát
eltorzította a fájdalom, és lassan kezdte
elveszíteni az eszméletét. Alig néhány
másodperc telt el a lövés óta.

Agca második lövése a pápa jobb
kezét érte, amely élettelenül lógott az
oldalán. Fehér reverendáját beborította a
vér. A harmadik 9 mm-es lövedék János



Pált a jobb karján találta el.
A campagnola sofőrje megfordult az

ülésben, szája tátva maradt, és a
döbbenettől nem bírt megszólalni. Cibin
ráüvöltött, hogy hajtson. Egy pápai
segítő eltakarta testével Wojtylát. Az
autó felgyorsult. Egyszerre több nyelven
hangzott el a döbbent mondat: A pápát
lelőtték.

Cibin és a vatikáni biztonságiak
fegyverükkel hadonásztak, parancsokat
és utasításokat osztogattak, miközben a
merénylőt keresték. Agca áttört a
tömegen, futás közben fegyverét még
mindig jobb kezében tartotta. A tömeg
megnyílt a fegyver előtt. Akkor hirtelen
eldobta a pisztolyt, és ugyanabban a
pillanatban kirúgták alóla a lábait. Egy



római városi rendőr tartóztatta le. Egy
pillanat alatt mindkét férfi egy tucat
rendőr alá került, és a jelenet kezdett egy
rögbi meccsre emlékeztetni. Többen
ütötték-vágták egyszerre Agcát, mielőtt
betuszkolták egy rohamkocsiba.

A pápamobil őrjítően lassan haladt a
legközelebbi mentőautóhoz, amely a
Bronz Kapunál állt. Ám a mentőben nem
volt oxigén, ezért a pápát a második
mentőhöz szállították. Értékes percek
mentek veszendőbe.

Villogó lámpával és végig szirénázva,
a mentő a Vatikánhoz legközelebbi
kórházba, a Gemellibe vitte a pápát,
mindössze nyolcpercnyi rekordidő alatt.
Egész út alatt a pápa ajkát nem hagyta el
egy jajszó sem, a Szűz Máriához



imádkozott.
A kórházban azonnal a kilencedik

emeleti sebészeti osztályra vitték, ahol
együtt volt az előkészítő, a műtő és az
utókezelő. Itt, a krízisközpontban nem
volt pánikhangulat, nem voltak
felesleges szavak, se mozdulatok.
Minden csendben, gyorsan és
fegyelmezetten történt.

Vér áztatta reverendáját, mellényét és
alsóneműjét szakszerűen levágták róla,
és leakasztották nyakából a véres
aranykeresztet is. Műtős lepedőket
borítottak meztelen testére. Kesztyűs
kezek nyúltak a műszerekért.

Amikor a hatórás műtét után magához
tért, János Pál azt mondta, a Fatimai szűz
mentette meg az életét, mert a merénylet



napja egyben az ő ünnepe is. Gyógyulása
hosszú hónapjai alatt egyre többet
töprengett azon, kinek állt volna
érdekében az ő halála. A rendőrségtől, a
CIA-től, a Nyugat-Német BND-től
kapott minden egyes bizonyítékot
megpróbált értelmezni. Képtelen
vállalkozás volt: rengeteg írott anyag
született, de kevés konkrétum.

Egyetlen dokumentum sem adott
választ János Pál kérdésére. A
háromnapos tárgyalás sem világította
meg a merénylő motivációit. Agcát
életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték,
de jó magaviselet esetén 2009-ben
feltételesen szabadlábra helyezhető.

* * *



Két évvel az események után a pápa
végre bíztató ígéretet kapott, hogy
megkaphatja a választ. Egy olyan pap
hozta, akiben mindenkinél jobban
megbízott. Luigi Poggi érsek a
kommunista Európából származó
titkosszolgálati adatokat kezelte. A
Vatikánban csak úgy emlegették: a pápa
kéme.

Poggi hosszú hónapokon keresztül
szigorúan titkos kapcsolatban állt a
Moszaddal. Csak mostanában, amikor a
dolgok már előrehaladtak, számolt be a
pápának. János Pál engedélyezte, hogy
folytassa. Azóta találkozott a Moszad
vezetőivel Bécsben, Párizsban,
Varsóban és Szófiában.

Néhány nappal korábban ismét



találkoztak, ezúttal is Bécsben, amely
színhelyet mindkét fél szívesen
választott.

Erről a találkozóról érkezett vissza
Poggi a Vatikánba azon a jeges,
novemberi éjszakán, 1983-ban. Magával
hozta a választ a pápa kérdésére: Ki
utasította Agcát a gyilkosságra?



XII. FEJEZET

SOKÁIG
ÉLJENEK

A
MESTERKÉMEK

Az egyik masszív kapu már zárva volt –
a Vatikán összes kapujának bezárását



jelző szokásos éjszakai rituáléként –
amikor megjelent egy sötétkék Fiat
limuzin. Reflektorai rávilágítottak a két
svájci gárdistára, akik a hideg ellen
felhajtották kabátjuk gallérját. Mögöttük
egy Vigili állt. Az egyik őr előrelépett,
karját félig üdvözlésképpen, félig
megálljt mutatva felemelte. Az autót már
várták, a kormány mögött ülő férfi a
Vatikán egyik ismert sofőrje volt. Ám a
pápa elleni merényletkísérlet óta
senkivel nem tettek kivételt.

A sofőr egy órát várt a Bécsből rossz
idő miatt késve érkező gépre. Az őr
oldalra lépett, és szalutált a mélyen az
autó hátsó ülésébe húzódó utasnak, aki
nem viszonozta az üdvözlést.

Amikor az autó megállt a San



Damasco udvaron, a palota főbejárata
előtt, a sofőr kiugrott, és kinyitotta az
ajtót a férfi előtt. A feketébe öltözött
Luigi Poggi érsek kiszállt az autóból.

Utolsó néhány útja igazolta annak a
jelentőségét, amit Poggi Bécs régi zsidó
negyedében hallott. Ott, egy meredek
tetejű házban, alig néhány lépésre Simon
Wiesenthal irodájától, az érsek
figyelmesen hallgatott egy embert, akit,
megállapodásuk szerint, egyszerűen csak
Élinek szólított.

Poggi mostanra hozzászokott a
Moszad efféle óvintézkedéseihez. Az
egyetlen személyes dolog, amit Eliről
megtudott, az volt, hogy számos nyelven
beszélt, és végre megadja a választ a
pápa kérdésére: – Ki akarta megöletni?



Azon a hideg novemberi éjszakán, az
utazástól kimerülten lépett a lifthez, hogy
a pápai lakosztályba siessen.

A testőr intett, hogy beléphet a
dolgozószobába. A könyvespolcok
kötetei árulkodtak a pápa egyre növekvő
érdeklődési köréről. A klasszikus
irodalom bőrkötéses lengyel kiadásai
mellett teológusok, filozófusok munkái is
ott sorakoztak, ám helyet kapott a
Nemzetközi Védelmi Szemle néhány
példánya, vagy a Katonai felkészültség
problémái illetve a Katonai egyensúly
és a meglepetésszerű támadás is. A
könyvek azt is bizonyították, hogy 1983-
ban a pápa még mindig a kommunizmust
tartotta a világ legnagyobb ellenségének.

János Pál gyakran mondogatta a



személyzetnek, hogy még az
ezredforduló előtt valami nagyon fontos
dolog történik majd a világban.
Kérdésükre csak megrázta a fejét, és
annyit mondott, imádkozniuk kell, hogy
az egyház ne veszítsen több teret a
szekularizáció miatt, mint az Egyesült
Államok, Németország és Hollandia
esetében.

Az üdvözlések után Poggi
megállapította, hogy a pápa még jobban
visszavonult saját gondolataiba, és hogy
Agca golyói nemcsak a szöveteket
roncsolták, hanem mély érzelmi sebeket
is ejtettek rajta, amelyek a pápát
zárkózottá, magába fordulóvá tették.

Poggi érsek leült, két kezét a térdén
pihentette, mint mindig, amikor rossz hírt



kellett közölnie, és beszélni kezdett.

* * *

Amikor a Szent Péter téren 1981.
május 13-án történtek híre elért Tel-
Avivba, a Moszad igazgatójának, Jichák
Hofmak az első reakciója az volt, hogy a
lövöldözést egy őrült követte el.
Amennyire sokkoló volt az esemény
Rómában, Tel-Avivban a Moszad
aktuális problémáit nem érintette.

Az izraeli arabok egyre
radikálisabbak, míg a zsidó
szélsőségesek, a Kahane Kach párt
vezetésével, egyre erőszakosabbak
lettek. Az utolsó pillanatban szereztek
tudomást esztelen tervükről, hogy
felrobbantják a muzulmánok legszentebb



templomát, a jeruzsálemi
Sziklamecsetet. A következményeket
megjósolni is borzalom volt. A libanoni
polgárháború az állandó amerikai
diplomáciai próbálkozások ellenére
tovább folyt. A Begin miniszterelnök
vezette Likud párt a PFSZ-szel történő
végső leszámolásról álmodott. Arafat
kivégzése még mindig élő parancs volt.
Pont abban a hónapban is, amikor a pápa
elleni merényletet végrehajtották, két
sikertelen kísérlet is történt Arafat
likvidálására.

Az a tény, hogy a nyomozásban szinte
minden titkosszolgálat részt vesz,
távolmaradásra késztette a Moszad
igazgatóját. Majd megtudják a dolog
hátterét valamelyiktől.



Ám mielőtt hírt kaphatott volna, 1982-
ben Nahum Admoni átvette a hivatalát.
Lengyel származása folytán Admoni
érdeklődése a katolikus egyház iránt
több volt kíváncsiságnál. Látta, milyen
erős befolyása lehet az egyháznak. Róma
segítette hatalomra a katolikus Kennedyt,
és Franciaországban továbbra is komoly
szerepet játszik az egyház. Ahogy
elfoglalta székét, Admoni bekérette a
pápa elleni merénylet aktáját. Ám ez
jószerével csak a római katsa
újságkivágásait tartalmazta, amivel nem
sokra ment. Admoni úgy határozott, saját
nyomozást indít.

Kezdte felfedni a CIA kapcsolatát a
pápasággal. Casey rendszeres
látogatásai között a kapcsolatot egy



érdekes alak, John Krol kardinális
tartotta, aki folyamatosan ingázott a
Fehér Ház és a Vatikán között. Ahogy
John Magee, a pápa angol anyanyelvű
titkára megjegyezte, Krol volt a
Szentatya igazi pajtása. Ugyanazzal a
háttérrel rendelkeztek, ugyanazokat a
lengyel dalokat ismerték, és az asztalnál
ugyanazokon a lengyel tréfákon nevettek.

János Pál felépülése után Krol kísérte
el Caseyt, a CIA igazgatóját a pápai
audenciára. A beszélgetés témája a
közel-keleti helyzettói az egyház
belpolitikájáig, de még a Kreml
vezetőinek egészségi állapotáig is
kiterjedt. Richárd Allén, aki Ronald
Reagan első számú nemzetbiztonsági
tanácsadója volt, és maga is hívő



katolikus, azt mondta: – A CIA és a pápa
közti kapcsolat szoros szövetség volt
mindenkor. Reagan hitte, hogy a pápa
segít megváltoztatni a világot.

Ami valószínűbb, hogy közös
feladatokat határoztak meg. Az Egyesült
Államok több millió dolláros segélyeket
tartott vissza azoktól az országoktól,
ahol születésszabályozást folytattak. A
pápa, jóllehet hallgatólagosan, de
támogatta az USA katonapolitikáját,
beleértve a NATO felszerelését a
rakéták új generációjával.

Admoni Alexander Haig
külügyminiszterhez fűződő személyes
kapcsolatát kihasználva megszerezte a
CIA pápáról készített jellemrajzának
másolatát.



Egy olyan ember portréja volt ez, aki
vallásos áhítatában gyakran felkiált, és
akit nem ritkán a magánkápolnája
padlóján találnak arccal a földnek,
karjai keresztként széttárva, mintha
meghalt volna. Órákig tudott így feküdni
a földön. Vonzódása a geopolitikához
félelmetes volt, és sokszor olyan
rendíthetetlen volt, akár egy diktátor.
Nem félt szembeszállni a Kúriával, a
Vatikán civil szervezetével, vagy az őt
régóta szolgáló külügyminiszterével,
Casaroli bíborossal. A jellemzés
megjegyzi, hogy politikai érdeklődése
lengyel származásának köszönhető, és
élvezi a világpolitika színpadán való
szereplést.

Nahum Admoni számára világos volt,



hogy a CIA és a pápa közti szoros
kapcsolat lassan elfogadtatja a pápával
is azt a CIA vélekedést, hogy az ellene
elkövetett merényletet a Kreml rendelte
meg.

Mi van, ha bebizonyítja, hogy nem jól
gondolkoznak? Hogyan reagálna a pápa?
Megingatná a CIA-ben vetett hitét?
Óvakodni kezdene az összes
titkosszolgálattól? Lehetséges – ha a
Moszadnak sikerülne kideríteni az
igazságot –, hogy megtalálja az utat a
Vatikán Bronz Kapuján át?

* * *

Hat hónap múlva Admoni kielégítő
választ kapott első kérdésére.

A merénylet tervét Teheránban



dolgozták ki, Khomeini ajatollah teljes
hozzájárulásával. A pápa meggyilkolása
a dzsihad első lépése lett volna, a szent
háborúé a Nyugat, és dekadens értékei
ellen, amit Khomeini szerint a keresztény
egyház is helyesel.

Az Admoni számára készült jelentés
szerint: Khomeini a vallásos fanatizmus
élő példája. Népe előtt az isteni tanító
képében tetszeleg. Hogy megőrizze ezt a
mítoszt, egyre látványosabb és
veszélyesebb akciókat eszel ki – Izrael
nem kis aggodalmára.

Feltételezve, hogy Agcának nem
sikerül kiviteleznie a tervet, iráni
felkészítői, részleteket kiszivárogtatva
eddigi életéről, úgy állították be, mint
valami magányos fanatikust. Mehmet Ah



Agca egy Yesiltepe nevű távoli faluban
nőtt fel, Törökország északi részén,
amely az iszlám fundamentalizmus
melegágya volt. Tizenkilenc évesen
csatlakozott a Szürke Farkasokhoz, egy
Iránbarát terrorista szervezethez, amely
számos törökországi merényletért vállalt
felelősséget. 1979. februárjában Agca
megölt egy nyugatbarát isztambuli
lapszerkesztőt. Miután letartóztatták, a
Szürke Farkasok segítségével
megszökött. Másnap ugyanaz az újság
egy fenyegető hangú levelet kapott a
pápa három nap múlva esedékes
látogatásával kapcsolatban:

– A nyugati imperialisták, félve attól,
hogy Törökország és iszlám testvérei a
Közel-Kelet megerősödött politikai,



gazdasági és katonai hatalmai lehetnek,
Törökországba küldik a Keresztesek
Vezérét, ezt a János Pált. Ha nem
mondják le a látogatást, szándékaim
szerint meg fogom ölni a pápa
parancsnokot.

Admoni meg volt győződve, hogy a
levelet Teheránban fogalmazták:
stílusban és tartalomban messze
meghaladta a majdhogynem analfabéta
Agca képességeit. Khomeini
beszédeinek számítógépes elemzése
során kiderült, hogy Khomeini korábban
már utalt a Keresztesek Vezérére, és a
pápa parancsnokra, ahogy János Pált
nevezte.

Végül, a pápai látogatás incidens
nélkül lezajlott. Agca neve és fényképe



bekerült egy sor titkosszolgálat
információs rendszerébe, ám ebből a
Moszad kimaradt. Ottó Kormek, az
osztrák biztonsági szolgálat mellett
dolgozó katsa nem tartotta szükségesnek.
– Izrael lenne az utolsó hely a világon,
ahová Agca önként betenné a lábát –
gondolta.

A Moszad nyomozása során kiderült,
hogy a börtönből való szökése után Agca
Iránban bújt meg, ahol hónapokat töltött
különböző kiképző táborokban,
miközben felkészítették. A táborokból
szerzett információk alapján a Moszad
összeállított egy képet Agca akkori
életéről.

Még hajnal előtt fölkelt, mélyen az
arcában ülő apró, vörös szemei



figyelték, ahogy a többiek ébredeznek.
Az első napsugarak megvilágították a
kunyhó falán lévő posztereket: az
ajatollahról készült fotókat és forradalmi
jelmondatokat, mind-mind, az ő
lelkesítésükre. Buzdításukra szólt a
forradalmi zene is a hangszóróból.

Rövidnadrágot és mellényt hordott,
így felöltözve nem volt túl megnyerő
figura. Keze és lába aránytalanul nagy
volt a törzséhez képest. Az első dolog
minden nap az imaszőnyeg kiterítése
volt. Háromszor megérintette
homlokával a földet, közben Allah nevét
mormolta. Ezután egy hosszú lista
következett a gyűlölt személyekről,
akiket oktatója engedélyével le is
írhatott. Szerepelt rajta a NATO, az



imperialista hatalmak, azok az arab
országok, amelyek nem átallottak olajat
eladni a nyugati hatalmaknak. Külön
imádkozott Allahhoz azért, hogy
pusztítsa el az Egyesült Államokat, a
föld legnagyobb hatalmát és népét.

Ezután már csak a vallásos
gyűlölnivalók maradtak. Ezek voltak a
legerősebbek, beleette magát a tudatába,
mint rák a testbe. A többi vallást
fenyegetésnek érezte, mintha meg
akarnák semmisíteni az egyetlen igaz
hitet, Allahét. Oktatói azt tanácsolták,
gyűlöletét egyetlen személyre vetítse ki:
egy férfira, aki csupa fehérbe öltözik, és
a hegyeken túl, messze egy palotában él.
Onnan parancsolgat az engedelmes
millióknak. Pompa és dicsőség veszi



körül. Szemérmetlenül több címet
halmoz, mint maga Allah. Különböző
néven szólítják: Isten szolgáinak
szolgálója, a Nyugat pátriárkája, Jézus
földi helytartója, Róma püspöke,
Vatikán városállamának uralkodója,
Őszentsége II. János Pál pápa.

Mehmet Ah Agca ígéretet kapott, hogy
amikor eljön az idő, lehetősége lesz
megölni ezt az embert. Oktatói
beleverték azt is, hogy nem véletlenül
akkor került hatalomra a pápa, mint
amikor szeretett vezérük,

Khomeini ayatollah a sálitól átvette az
ország vezetését. A „római hitetlen",
ahogy Agcának neveznie kellett a pápát,
csak azért került hatalomra, hogy
elpusztítsa a Szent Korán nevében



kikiáltott forradalmat.

* * *

Valamennyi igazság azért van a vád
mögött. János Pál többször élesen kikelt
az iszlám, és annak fundamentalista
szárnya ellen. Az Olivetti gyárban tett
látogatása alkalmával például a
következő szavakkal lepte meg a
munkásokat:

– Amit a Korán tanít, az agresszió,
amit mi tanítunk az embereknek a
szeretet.

* * *

1981 januárjában Agca Líbiába
repült. A Moszad eleinte nem értette ezt



az utazást, ám amikor az egyik katsa
felfedezte, hogy egy bizonyos Terpil,
valamikor CIA ügynök, szintén
Tripoliban tartózkodott abban az időben,
a dolog más megvilágításba került.
Terpilt Washingtonban elítélték, amiért
fegyvert adott el Líbiának, és részt vett
Kadhafi egyik ellenfele kairói
kivégzésének megszervezésében.
Líbiában terroristák kiképzését
irányította, majd Bejrútba költözött és ott
eltűnt. A Moszad szerint, amikor már
nem vették hasznát, egyszerűen eltették
láb alól.

A Moszad tudta, hogy Agca és Terpil
találkozását Teheránban szervezték meg,
és a pápa elleni merénylet után
kiszivárogtatták a KGB felé, hogy azt



higgyék, az egész a CIA műve volt. Mint
a Moszadnál, a KGB-ben is fejlett volt a
pszichológiai hadviselés osztálya. A
CIA-ról szóló kitaláció több ezer
oldalra rúgott. Hogy még zavarosabbá
tegye a dolgot, a teheráni mullahok
elintézték, hogy Agca Líbiából Szófiába
utazzon, ahol találkozott néhány
emberrel, akik a bolgár titkosszolgálat
tagjainak adták ki magukat: erre
vonatkozóan soha, semmilyen konkrét
bizonyíték nem került elő. A KGB
igyekezetén, hogy besározza a CIA-t,
felbőszülve az amerikaiak azt
terjesztették, hogy a bolgárok az oroszok
megbízásából irányították Agcát.

Amikor Mehmet Ali Agca utazásairól
Tel-Avivban végre összeállt a kép,



Nahum Admoni feltette az utolsó
kérdést, hogyan juttassa el a hírt a
pápához. A megoldást a számítógép
keresőprogramja nyújtotta. Rafi Eitan
egykori kémje, egy Münchenben élő
katolikus hívta fel a figyelmet arra a
fontos szerepre, amit Luigi Poggi töltött
be a pápaságon belül. Nahum Admoni
Eliért küldött, és kérte, lépjen
kapcsolatba Poggival.

Most, két évvel azután, hogy Agca a
pápára lőtt, a püspök ott ült késő éjszaka
a pápa előtt, és feltárta az igazságot,
amit Élitől hallott.

* * *

Egy hónap múlva, 1983. december
23-án hajnali 4:30-kor, pont három



órával korábban, mint ahogy majd az
égőket meggyújtják a Szent Péter téren
álló fenyőfán, a pápát felébresztette az
inasa.

A hálószoba meglepően kicsiny, falait
pasztellszínű kárpit borította, ami még
János Pál elődjének ízlésére vallott. A
csillogóan fényes padlót lengyel apácák
által készített szőnyeg borította. Az ágy
fölött, amelyben a pápa négy elődje is
várta a halált, egy kereszt lógott. Egy
másik falon Mária képe volt látható.
Mindkettő Lengyelországból származó
ajándék. Akik ilyenkor látták őt – inasa
mellett rendszerint egyik hivatalnok
papja a halaszthatatlan hírekkel
őreimmel nyugtázhatták, hogy
szerencsére visszanyerte régi életerejét.



Mint mindig, a pápa most is imával
kezdte a napot, majd megborotválkozott
és lezuhanyozott, magára öltötte a
kikészített ruhákat: a vastag fehér gyapjú
reverendát, vállán gallérral, a fehér papi
inget, a fehér térdharisnyát és barna
cipőt, végül fejére tette a fehér
sapkácskát. Kész volt, hogy
meglátogassa Ali Agcát Róma Rebibbia
börtönében.

A találkozást a pápa kérésére
szervezték meg, és a megbocsátás
jeleként értékelték. Valójában a pápa
meg akart bizonyosodni, hogy amit a
Moszad állított, igaz-e. A volán mögött
ugyanaz a sofőr ült, mint aki akkor a
téren a pápamobilt vezette. A városi
motoros rendőrök kíséretével észak-



keletre hajtottak a városból, a börtön
irányába. A kísérő autóban helyet kapott
néhány újságíró, többek között e sorok
írója is. Azért hívták meg őket, hogy
tanúi legyenek a pápa és merénylője
történelmi találkozásának.

Két órával később, János Pált
bekísérték a Rebibbia szigorúan őrzött
szárnyába. Egyedül lépdelt végig a
folyosón a T-4-es cella nyitott ajtajáig,
ahol Agca már várta őt. Az újságírók a
folyosó távolabbi részén álltak, a
biztonsági őrökkel együtt.

Amint a pápa előrenyújtotta gyűrűs
kezét, Agca mozdult, hogy kezet rázzon,
majd hezitálva lehajolt, hogy
megcsókolja a Halász Gyűrűjét. Aztán
megfogta a pápa kezét, és egy pillanatra



a homlokához érintette.
– Lei e Mehmet Ali Agca? – kérdezte

alig hallhatóan a pápa. Hallotta, Agca
olaszul tanul a börtönben.

– Si. – Villanásnyi mosoly jelent meg
Agca arcán, mintha zavarba jönne attól,
hogy elismerje, ki ő.

– Ön itt él? – János Pál őszinte
érdeklődéssel nézett körül a cellában,
mintha arra lenne kíváncsi, „majdnem"
gyilkosa hol tölti majd élete hátralévő
részét.

– Si.
János Pál leereszkedett az ajtó

közelében előkészített székre. Agca az
ágyára ült, hol összefonta a karját, hol
leengedte maga mellett.

– Come si sente? – A pápa



érdeklődése Agca hogyléte felől már-
már atyai volt.

– Bene, bene – válaszolta sietve, de
olyan halkan, hogy szinte csak a pápa
hallhatta.

János Pál arckifejezése
elkomolyodott. Arca közel volt Agca
arcához, és részben eltakarta az őrök és
az újságírók elől.

Agca a pápa bal fülébe suttogott. A
pápa alig észrevehetően megbiccentette
a fejét. Olyan közel voltak egymáshoz
most, hogy szinte összeért a fejük. Agca
szája alig mozgott. János Pál arcán
fájdalom tükröződött. Becsukta a szemét,
mintha ettől jobban tudna figyelni a
másik szavaira.

Agca hirtelen megállt a mondat



közepén. János Pál nem nyitotta ki a
szemét, csak az ajka mozdult, és csak
Agca hallhatta, mit mond.

A török folytatta. Néhány perc múlva
a pápa apró mozdulatot tett kezével, és
Agca elhallgatott. János Pál bal kezét a
homlokára tette, mintha el akarná takarni
a szemét Agca elől.

Aztán megszorította a fiatalember
karját, mint aki megköszön valamit. A
találkozó huszonegy percig tartott, aztán
a pápa lassan felemelkedett a helyéről,
és kinyújtotta a karját, mintegy bátorítva
Agcát, hogy ő is álljon fel. A két férfi
mélyen egymás szemébe nézett. A pápa
ennek a majdnem drámai jelenetnek a
végén a reverendája zsebébe nyúlt, és
egy kis fehér dobozkát vett elő, rajta a



pápai kereszttel. Agca felé nyújtotta.
Agca zavarban volt, amint elvette.

A pápa várt, arcán halvány mosoly
Agca kinyitotta a dobozkát és kiemelte
belőle a gyöngy rózsafűzért.

– Ti ringrazio – köszönte meg. – Ti
ringrazio.

– Niente. Niente – felelte a pápa,
majd előrehajolt és megint csak Agca
füleinek szánta mondandóját.

Aztán már nem esett több szó köztük,
a pápa elhagyta a zárkát.

Agca megerősítette, amit Luigi Poggi
a Moszadtól hallott. A pápa
meggyilkolásának forgatókönyve
Teheránban készült. János Pál arról
kezdett beszélni személyzete előtt, hogy
a valódi szembenállás a világban nem a



Kelet-Nyugat konfliktusa, nem az
oroszok és az amerikaiak vitája, hanem
az iszlám fundamentalizmus és a
kereszténység között feszülő ellentét. A
nagy nyilvánosság előtt gondosan
kettéválasztotta az iszlámot, mint hitet és
az iszlám fundamentalizmust.

Izraelben a Moszad elemzői a pápa
megváltozott viselkedéséből arra
következtettek, hogy az információ
eljutott a címzetthez. Jóllehet nem hívták
a Moszadot azonnal a pápa asztalához,
ám a pápa rájött a Poggi és Eh közötti
párbeszéd hasznosságára. Továbbra is
találkozgattak Európa különböző
városaiban. Beszélgetésük sok témát
felölelt, ám egyet mindig érintettek, a
közel-keleti helyzetet és a pápa



Szentföldre tervezett utazását. Ettől
függetlenül, János Pál folytatta a
palesztinok támogatását, hogy önálló
hazához jussanak.

* * *

Poggi megvilágította, hogy a pápa
kedveli Jasszer Arafatot. Nem osztja
olyan emberek véleményét, mint Rafi
Eitan, Dávid Kimche vagy Uri Sangui a
PFSZ vezetőjéről, akik közönséges
gyilkosnak tartják.

A pápa a nácikkal szembeni hősies
ellenállásban való részvétel ellenére,
Arafatot karizmatikus egyéniségnek
tartotta, aki megannyiszor túljárt a
Moszad eszén, és nem sikerült őt eltenni
láb alól. Poggi elmondta Élinek, Arafat



azzal büszkélkedett egy ízben, hogy
kifejlesztett magában egy hatodik érzéket
– sőt egy hetediket is –, amikor
veszélybe kerül az élete. – Az ilyen
ember megérdemli, hogy éljen – tette
hozzá Poggi.

1984 májusában Poggi a Vatikánba
invitálta Elit. Órákig beszélgettek a
püspök dolgozószobájában. Hogy miről
esett szó a két férfi között, máig nem
tudja rajtuk kívül senki.

Izraelben újabb botrány tört ki a
titkosszolgálatok között. Egy hónappal
azelőtt, április 12-én, négy PFSZ
terrorista hatalmába kerített egy
autóbuszt, harmincöt utassal, amint a déli
város Ashkelon felé haladt. A hivatalos
verzió szerint a Shin Bet megrohamozta



a buszt, és tűzpárbajban megölt két
terroristát, kettő pedig a kórházba
szállítás közben halt meg.

Az újságokban szereplő fotókon az
látszott, hogy elvezetik őket a busztól,
láthatóan nem komoly sérülésekkel.
Ezután az történt, hogy a mentőautóban
agyonverték őket. Bár a Moszad
közvetlenül nem vett részt ebben az
akcióban, a nemzetközi közvélemény
mégis a titkosszolgálatot ítélte el.

Ezek után Poggi közölte Élivel, hogy
szó sem lehet a diplomáciai kapcsolatok
felvételéről Izraellel. – Akkor pedig szó
sem lehet a pápa Szentföldre
látogatásáról – felelte Eli.

Ettől függetlenül megegyeztek, hogy
tovább folytatják a hídépítést a két állam



között, és hogy az ügy nem reménytelen.

* * *

1986. április 13-án János Pál olyan
dolgot tett, amit előtte még soha egyetlen
pápa sem: belépett Róma Lungotevere
dei Cenci zsinagógájába, ahol a város
főrabbija megölelte őt. A két főpap
egymás mellett lépdelve haladt a teva
felé, amely azt a helyet jelöli, ahol a
zsidók a Tórát olvassák.

Eli, aki létrehozta ezt a történelmi
találkozót, meghúzódott a zsinagóga
végében. Még mindig nem valósult meg
Izrael álma, a pápai elismerés.

Ez majd csak 1993 decemberében
következett be, amikor a
keményvonalasok ellenzése dacára



megszületett a kapcsolatfelvétel.
Akkor már nem Nahum Admoni volt a

Moszad igazgatója. Utóda, Shabtai
Shavit folytatta az óvatos próbálkozást,
hogy közelebb hozza a Moszadot a
Vatikánhoz. Ennek a próbálkozásnak a
sikere volt, hogy bebizonyították a
Pápának, mind Izrael, mind a PFSZ
érdekelt a megállapodásban, és
felismerték az iszlám
fundamentalizmusban a közös ellenséget.
János Pál ennek a felismerésnek viselte
a fizikai nyomait.

A Moszad ugyanakkor nagyon
aktívnak mutatkozott azon a kontinensen,
ahol a Vatikán annyi jövőbeli reményt
táplált – Afrikában. A Szentszék innen
reméli majdani első fekete pápáját. De



Afrika volt az a terület is, ahol a Moszad
sikerrel mutatta meg képességét, hogyan
kell kijátszani az egyik titkosszolgálatot
a másik ellen, hogy biztosítsa saját
pozícióját.



XIII. FEJEZET

AFRIKAI
KAPCSOLATOK

Néhány utcányira Nairobi patinás
Norfolk nevű szállodájától, az Oázis
Klub régóta a kenyai üzletemberek
kedvenc találkahelye. Egész éjszaka
iszogathatnak bárjában, és miután



ellenőrizték friss orvosi igazolásukat,
hogy nem szenvednek semmilyen nemi
betegségben, így nőket is fölszedhetnek,
és szobára vihetnek.

1964 óta a klubnak gyakorta vannak
más nemzetiségű vendégei is. Szafariba
bújt kínaiak, lapos képű oroszok, és
férfiak, akiknek nemzetisége a
mediterrán medence bármelyik országa
lehet. Ők nem a hideg sör, vagy a klub
ajánlata, „Afrika legjobb lányai" miatt
járnak ide.

Ezek a férfiak olyan
titkosszolgálatoknak dolgoztak, amelyek
meg akarták vetni a lábukat Közép-
Afrikában, azon a földön, ahol nem is
olyan régen az angol M-l6
egyeduralkodó volt. Az újak a kínai



titkosszolgálatot (CSIS), a szovjet KGB-
t és a Moszadot képviselték. Minden
szervezet saját haditervet dolgozott ki,
és mindegyik túl akart járni a másik
eszén. De ezt a Moszadnál senki nem
csinálta jobban.

Több tucat katsa dolgozott az
Egyenlítő mentén, Dar es Salamtól az
Indiai-óceán partján, végig egészen
Freetownig, az Atlanti-óceán mellett.
Elképesztő mennyiségű hamis útlevéllel
felszerelkezve, fiatal, tökéletes fizikai
állapotú, a munkával és a túléléssel
kapcsolatos minden ismeret birtokában
lévő férfiak, akik ráadásul az
orvoslásban is jártasságot szereztek.

A Moszad afrikai kiruccanása
röviddel Fidel Castro 1959-es



hatalomra jutása után kezdődött, amikor
Fidel megkezdte forradalma exportját.
Első sikere helyettese, John Okello, egy
botcsinálta tábornok nevéhez fűződik,
aki Castro parancsára elfoglalta a
kicsiny kelet-afrikai szigetet, Zanzibart.
A puszta mérete – százötven kiló volt –
megfélemlítette a sziget csekély létszámú
rendőrségét, és a megadást választották a
nagy emberrel szemben. Okello szedett-
vedett hadserege leigázta azt a népet,
akinek egyetlen fegyvere az a primitív
szerszám volt, amivel a fűszereket
leszüretelte. A sziget Castro kiinduló
bázisa lett a kontinens meghódításához.
Élt Dar es Salamban egy kínai közösség,
amely értesítette Pekinget a történtekről.
Peking felismerte egy kisebb forradalom



lehetőségét, amely nagyobb befolyást
engedne a kontinens életébe. A CSIS
parancsot kapott, hogy hozzon létre a
térségben egy csoportot, és adjon meg
minden támogatást a forradalmároknak.

Castro ugyanakkor teljes erővel azon
volt, hogy kubanizálja az éppen
polgárosodó fekete felszabadítási
mozgalmat. A figyelem központjában
Casablanca állt. Hajószámra érkeztek a
kubai fegyverek, visszafelé pedig Afrika
minden részéből összeverbuvált leendő
gerillákat szállítottak kiképzésre
Havannába. Hamarosan a CSIS is
segített a válogatásban.

A több ezer kiképzett és felfegyverzett
forradalmár közelsége nyugtalanítani
kezdte Tel-Avivot, de amíg nem



jelentenek közvetlen veszélyt, nem
akarták provokálni ezt a
gerillahadsereget. Meir Amit utasította
afrikai katsáit, hogy tartsák nyitva a
szemüket, de ne keveredjenek bele
semmibe.

A KGB térségbe érkeztével minden
megváltozott. Az oroszok olyan
ajánlattal jöttek, aminek a leendő
terroristák nem tudtak ellenállni: a
moszkvai Lumumba Egyetemen
tanulhatnak. A KGB gerillaharcokban
legjáratosabb oktatóitól tanulhatják a
szakmát. Hogy nagyobb kedvet
csináljanak, az oroszok magukkal hozták
a Lumumba legjobb hallgatóit, az arab
terroristákat.

Meir Amit megerősítette a katsákat



egy-két kidonnal. Új parancsa az volt,
hogy minden eszközzel akadályozzák
meg a kapcsolatokat az oroszok és az
afrikaiak, valamint a KGB és a CSIS
között. Továbbá, hogy öljék az arab
aktivistákat, ahol csak tudják, és ápolják
a kapcsolatokat a fekete
szabadságharcosokkal azt ígérve, hogy
Izrael sokkal több segítséget nyújt, mint
a gerillaharcok elsajátítása, és lehetővé
teszi szervezetük számára a politikai
legitimációt. Izrael cserébe csak arra kér
biztosítékot, hogy ezek a mozgalmak nem
intéznek támadást ellene.

Az Oázis Klub az afrikai
forradalmárok lelkéért, szívéért
folytatott harc színtere lett. Az éjszakák
vitákkal teltek, egyezségek születtek,



kijelölték, kiket kell kivégezni, és mit
kell lerombolni. Néhány áldozat majd
egy poros országúton végzi, másokat az
ágyukban lepnek meg.

Egyik nap egy KGB ügynök, a
következőn egy CIA kém. Egyik a
másikat okolja majd azért, amit a
Moszad elkövetett.

Meir Amit minden információt
megosztott ügynökeivel arról, amit a
CSIS-ről megtudott. A szervezet kétezer
éves hagyományokkal rendelkezik.
Évszázadokon keresztül a császárok
saját népük ellen használták ezt a
fegyvert. Ám Mao, majd később Teng
hatalomra kerülésével a hírszerzés, mint
annyi más dolog az országban, új
irányokat vett. A CSIS terjeszkedni



kezdett a csendes-óceáni térségen
keresztül az Egyesült Államokban,
Európában, a Közel-Keleten és végül
Afrikában.

Ezeket a hálózatokat nem csupán
kémkedésre használták: a kábítószer-
kereskedelem és a pénzmosás célját is
szolgálták. Mivel a világ
ópiumtermelésének fele ott zajlott a
határainál, az Arany Háromszögben –
Thaiföld, Laosz és Myanmar – a CSIS
segített a triónak nyugatra csempészni a
kábítószert. Honkong pozíciójából
adódóan a világ egyik legnagyobb
pénzmosodája, így a CSIS számára
tökéletes megoldás volt, hogy elrejtse
Kína hatalmas, a kábítószer-eladásból
származó bevételeit. Ebből a pénzből



tudta finanszírozni afrikai jelenlétét is.
1964-től ezt a jelenlétet a CSIS
igazgatója, Qiao Shi ellenőrzi. Magas,
görbe hátú férfi volt, aki kedvelte a
konyakot és a kubai szivart, több száz
titkos ügynök főnöke, aki szabadon
gazdálkodik egy akkora költségvetéssel,
amelyet csak a KGB büdzséje múl felül
– ha vesztegetésről és zsarolásról van
szó. Közép-Kína munkatáborai azokkal
vannak tele, akik ellent mertek mondani
Qiao-nak. A Moszad személyiségrajza
azt mutatja, hogy a csendes, alattomos
tettek embere.

A CSIS helyi parancsnoka Kao Ling
ezredes volt, aki Nepálban és Indiában
szerzett tekintélyt magának felforgató
tevékenységével. A Zanzibárban



állomásozó Kao Ling fényűző életmódot
folytatott, és egy egész háremet tartott
fenn núbiai nőkből. Mint egy ragadozó,
úgy vonult végig Közép-Afrikán, olykor
hetekre is eltűnve. Nairobiba látogatása
mindig orgiákba fulladt az Oázis
bárjában.

A Kubából hazatérő gerilláknak
ünnepséget rendeztek, mielőtt eltűntek az
afrikai bozótban. Egyikük vérfagyasztó
mutatvánnyal szórakoztatta a parti
résztvevőit: megivott egy pohár
embervért, amit meggyilkolt
ellenségéből csapolt le.

Kao Ling tovább terjeszkedett, és már
Etiópiában, Dél-Jemenben és
Egyiptomban is szervezett akciókat.
Jelentős pénzeket adott terroristáinak,



hogy Izraelt is támadják. A CSIS Izraelt
Washington játékszerének tekintette, és
egy lehetséges célpontnak
szabadságharcosai számára.

Meir Amit úgy döntött, a CSIS-szel
szemtől szembe kell felvenni a harcot.
Először is meghiúsította a tervüket, hogy
a nyugatbarát Hastings Banda hatalmát
megdöntsék Malawiban. Másodszor a
teljes kínai hálózatot lebuktatták a kenyai
hatóságok előtt. Később ezt azzal
viszonozta a nairobi kormány, hogy
engedélyezte az izraeli vadászgépek
átrepülését az entebbei akció alatt. Az
Oázis Klubot bezárták, és kínai
pártfogóit repülőgépre rakták, és
kiutasították az országból. Hiába
tiltakoztak, hogy ők csak üzletemberek.



Nekik szerencséjük volt. Sok CSIS
ügynök örökre Afrikában maradt,
megölte egy Moszad kidon, és a
szavannák állatai falták fel őket.

A kínaiak minél inkább próbáltak
visszavágni, az izraeliek annál
kegyetlenebbek lettek. A CSIS ügynökei
akármerre próbálkoztak Afrikában, a
kidonok végeztek velük. Ghánában egy
kínai ügynököt lelőttek, amint
barátnőjével kilépett egy discóból. Egy
másik Malin autósbomba áldozata lett.
Zanzibarban, ami még mindig a CSIS
fellegvárának számított, tűz martaléka
lett a CSIS vezetők által bérelt apartman.
Egyik vidéki útja során Kao Ling
épphogy megmenekült a halál torkából,
amikor egy megérzésre hagyatkozva



autót cserélt Brazzaville-ben. A másik
autó néhány perc múlva felrobbant.
Zambiában egy CSIS ügynököt élve
kikötöttek egy fához, az oroszlánok elé.

Amikor Kwame Nkrumah, Ghána
Kína-barát uralkodója hivatalos
látogatásra Pekingbe érkezett, a Moszad
felkelést szított távolétében, amely végén
Nkrumah-ot megfosztották hatalmától, és
az ország egész területén szétverték a
CSIS teljes infrastruktúráját.

A Moszad három éven keresztül
folytatta halálos játszmáját Afrika
széltében-hosszában, amikor egy CSIS
kommandó elfogott egy Moszad katsát
Kongóban és a krokodilok elé dobták.
Az utolsó pillanatokat videóra vették, és
elküldték a helyi Moszad iroda



vezetőjének. Ő személyesen bosszulta
meg társa halálát: rakétát lőtt a CSIS
irodájának épületére. Három kínai
vesztette életét.

Végül egy közvetítő, Mobutu zairei
elnök segítségével a CSIS a Moszad
tudtára adta, hogy nem akar tovább
harcolni. Ellenkezőleg, azt javasolja,
fogjanak össze az oroszok ellen a
kontinensen. Ez a megközelítés
tökéletesen beleillett a Moszad
nagyhatalmakkal szemben alkalmazott
politikájába, amelyet a Meir-paktum
fejezett ki annak idején: Oszd meg őket,
és segíted Izraelt a fennmaradásban.

Miközben a CSIS és a Moszad
egymással volt elfoglalva, a KGB
folytatta Castro tervének megvalósítását,



Afrika kubai mintára történő átalakítását.
A KGB vezetősége a Kremlben
találkozott a politikai bizottság tagjaival
és megegyeztek, hogy Oroszország jótáll
Kuba egész gazdaságáért. Ez azt
jelentette, hogy a hétmilliós nép mintegy
a Szovjetunió zálogába, azaz birtokába
kerül. a cserébe Castro beleegyezett,
hogy a kommunizmus szovjetunióbeli
változata az igazi Afrika számára, nem a
kínai. Elfogadta továbbá azt az ötezer
tanácsadót, akik Kuba titkosszolgálatát,
a DGI-t, irányítják majd az afrikai
területen.

A KGB a kubaiakkal együtt kezdte
Fekete-Afrikában a tevékenységét. Hat
hónap leforgása alatt minden
terrorcselekményt az oroszok



ellenőriztek. A kelet-európai
kiképzőtáborokból áthozta a legjobbakat
Afrikába, hogy a dél-afrikai fajüldöző
rezsimmel szemben háborút szítsanak.

Meir Amit véleménye szerint: „A
dolgok valóban kezdtek felforrósodni az
Egyenlítő mentén". Rájött, csak idő
kérdése, hogy a harcedzett zsoldosok
Izrael ellen forduljanak. A kínaiaktól
érkezett ajánlatot, hogy működjenek
együtt az oroszok és a terroristák ellen,
nagy megelégedéssel fogadták a
Moszadnál. A kínaiak elkezdték
szállítani az információkat az arabok
mozgásáról. Néhányukat a szokásos
Moszad módszerrel ölték meg.

A Moszad is megtartotta az ígéret rá
vonatkozó részét, és elárulta a CSIS-nek,



hogy Moszkva óriási anyagi támogatást
készül nyújtani a világ legszegényebb
országának, Szomáliának. Peking
azonnal megduplázta az ajánlatot.
Legközelebb a Moszad segített Kínának
Szudánban, ahol Moszkva Nimeri elnök
katonai kormányára támaszkodva
hídfőállást épített ki. Ám amikor a
diktátor nem mutatott hajlandóságot a
teljes alázatra Moszkvával szemben, a
KGB puccsot szervezett. A Moszad
értesítette erről a CSIS-t, a kínaiak pedig
Nimerit, aki kiűzte országából az összes
diplomatát és a szovjet blokkbeli
segítőit.

Mialatt a két óriást, a két kommunista
hatalmat egymás torkának ugrasztotta, a
Moszad Afrika egyetlen



titkosszolgálatára figyelt, amely
szimpatizált vele: ez a BOSS, a dél-
afrikai titkosszolgálat volt. A két
szervezet gyorsan összebarátkozott, és
Afrika-szerte gyakran hajtottak végre
ezután közös akciókat, Golda Meir és a
pretoriai rezsim vezetőinek
hallgatólagos beleegyezésével.

Az együttműködés első eredménye a
Dimonába irányuló uránium szállítmány
volt. A szállítások az El Al gépein
történtek Johannesburgból Tel-Avivba.
Dél-afrikai tudósok utaztak Dimonába,
és ők voltak az egyetlen idegenek, akik
ismerték a titkát. 1972-ben Ezer
Weizmann, a védelmi minisztérium
nevében megállapodást írt alá R W.
Botha miniszterelnökkel, hogy



bármelyikük országát támadás éri, és
katonai segítségre van szüksége, a másik
a segítségére siet. Izrael ellátta a dél-
afrikai hadsereget amerikai gyártmányú
fegyverekkel, és cserébe lehetőséget
kapott első nukleáris fegyverek
kipróbálására az Indiai-óceánban.

Mindkét szervezet, a Moszad és a
BOSS is meg volt győződve arról, hogy
az afrikai kontinens egy baloldali
forradalom felé sodródik, amely mindkét
ország létét fenyegetheti. Hogy ezt
megakadályozzák, bármilyen eszköz
megengedett. Ez a két titkosszolgálat lett
rövid idő alatt Afrika legfélelmetesebb
szervezete.

Washingtonnak nem volt ínyére a
szövetség. A CIA attól félt, saját



szerepét veszélyeztetik a kontinensen. A
gyarmatosítás felszámolását követően új
érdekviszonyok alakultak ki. A CIA-n
belül megalakult az Afrika ügyosztály,
és minden afrikai országban irodát
nyitottak.

Bili Buckly az elsők között érkezett.
Őt rabolja majd el később a Hezbollah
és végzi ki Bejrútban. Röviddel
elrablása előtt így nyilatkozott: – Mi már
késve érkeztünk a bulira. A Moszad úgy
nézett ránk, mintha betolakodók lennénk.

Washingtonban a külügyminisztérium
diszkrét, de határozott lépéseket tett,
hogy csökkentse Izrael befolyását
Afrikában. Kiszivárogtatott részleteket,
hogy több száz dél-afrikai zsidó repült
északra a szuezi válság alatt, hogy



segítse Izraelt. Húsz fekete-afrikai állam
szakította meg a diplomáciai
kapcsolatokat Izraellel. Köztük volt
Nigéria is. A szakítás tragikus
következményekkel járhatnak Izraelre
nézve: Nigéria adja az ország olaj
szükségleteinek 60 százalékát, a
fegyverekért cserében, amit Izrael az
Egyesült Államoktól kapott. A
diplomáciai szakítás ellenére Jichák
Shamir úgy döntött, titokban folytatja a
fegyverszállítást, ha továbbra is kapják
az olajat.

* * *

1984 szilveszterének napján Nahum
Admoni napi jelentései között szerepelt
a hír a nigériai hatalomátvételről.



Shamir miniszterelnök kérdése az
olajellátásra vonatkozott. A választ nem
tudta senki. Egész nap hiába próbáltak
kapcsolatot létesíteni az új hatalom
képviselőjével, Muhammad Buhari
tábornokkal.

Hatalomra kerülésének második
napján Buhari kiadott egy listát azokról a
volt kormánytagokról, akik valamilyen
bűncselekményt követtek el. A lista élén
szerepelt Umaro Dikko elzavart
szállítási miniszter, akit több millió –
olaj eladásból származó – dollár
elsikkasztásával vádoltak. Dikko
elmenekült és minden próbálkozás
ellenére, nem sikerült kézre keríteni.

Admoni meglátta a lehetőséget.
Kanadai útlevéllel a nigériai fővárosba,



Lagosba utazott. Buhari késő este
fogadta. A tábornok figyelmesen
hallgatott, miközben Admoni előadta
ajánlatát. Ha garantálja, hogy nem
szünteti be az olajexportot, a Moszad
megtalálja és leszállítja Dikkót. Buhari
megkérdezte, hogy a Moszad meg tudja-e
találni a pénzt is? Admoni azt felelte, a
pénz valószínűleg egy svájci számlán
van, amit gyakorlatilag lehetetlen
lenyomozni, hacsak Dikkó nem önként
árulja el. Buhari először az este
folyamán elmosolyodott.

* * *

Rafi Eitan ügynökeit Európa-szerte
mozgósították. Minden követ
megmozgattak, mindenkit riadóztattak, a



plasztikai sebészektől kezdve, a
légitársaságok, az utazási irodák
alkalmazottait is beleértve.

Aztán egyszer csak, hét hónappal
eltűnése után Dikko felbukkant. 1984.
június 30-án, egy katsa kiszúrt egy férfit,
akire ráillett Dikko személyleírása.
Öregebbnek és véknyabbnak tűnt, de
másodszorra a katsa határozottan
felismerte.

A katsa gyalogosan követte egy
Dorchester Terrace-hoz közeli házig.
Azonnal értesítette Admonit. A Moszad
igazgatója utasítást adott a ház
huszonnégy órás megfigyelésére. Közben
a nigériaiak a saját nagykövetségüket
használták bázisul, hogy az emberrablást
előkészítsék.



Szokatlan módon, a kulcsszerepet egy
kívülállóra bízták. Egy nagy tiszteletnek
örvendő doktorra. Levi-Arie Shapiro,
aneszteziológus, és a tel-avivi Hasharon
kórház intenzív osztályának főorvosa
volt. Alexander Barak szervezte be, aki
bízott a doktor hazafias érzelmeiben. Az
orvos Londonba utazott, ahol a Baraktól
kapott ezer dollárt orvosi műszerekre és
nyugtatókra költötte. További
utasításokat is Londonban kap majd.
Shapiro nem fogadott el pénzt a
szolgálataiért, azt mondta, boldog, hogy
szolgálhatja Izraelt.

* * *

Július 3-án egy nigériai 707-es
teherszállító gép szállt le a Londontól



negyven kilométerre északra lévő
Stansted repülőtérre. Lagosból érkezett,
rakomány nélkül. A pilóta azt mondta a
reptéri hatóságoknak, hogy követségi
csomagért jött. A személyzettel együtt
biztonságiak is érkeztek, akik nem
titkolták kilétüket, és közölték, a csomag
biztosítása a feladatuk. Jelenlétükről
azonnal tájékoztatták a Scotland Yard
különleges csoportját. Az utóbbi időben
több bejelentést is kaptak, hogy a katonai
rezsim életveszélyesen megfenyegetett
menekülteket. A nigériai biztonságiak
nem hagyhatták el a repülőteret.

Másnap délelőtt, egy kanárisárga
minibusz hajtott ki, a Notting Hill Gate
egyik garázsából. Dr. Shapiro hátul
kucorgott egy láda mellett. Barak és egy



Félix Abithol nevű másik katsa is vele
volt. Délben a 707-es kapitánya
megkérte az útvonalengedélyt délután
háromra. A cargo-papíron két,
dokumentumokkal teli láda szerepelt, a
címzett pedig a lagosi
belügyminisztérium volt. A papírokon
diplomáciai mentességet kértek mindkét
szállítmányra.

Kevéssel tizenkettő előtt az autó
megállt a Dorchester Terrace-beli ház
előtt. Nemsokára kilépett Umaru Dikko,
hogy egyik barátjával ebédeljen egy
közeli étteremben. Magántitkára,
Elizabeth Hayes az ablakból figyelte.
Amint a nő egy pillanatra elfordult, a
mikrobusz hátsó ajtaja kivágódott, és két
sötét bőrű férfi elkapta Dikkot és az autó



belsejébe tuszkolta. Épp kiáltani akart,
amikor az ajtó becsapódott mögötte, és
nagy sebességgel elrobogtak.

Amikor a nő rádöbbent, hogy mi
történt, azonnal hívta a gyorssegélyt, a
999-et. A rendőrök perceken belül a
helyszínen voltak, mögöttük a
terroristaellenes csoport vezetője,
William Hucklesby. Sejtette, hogy mi
történt. Riadóztatott minden repülőteret
és kikötőt. Hucklesby nem volt könnyű
helyzetben. Ha Dikkot a nigériai rezsim
rabolta el, akkor kényes politikai
szituáció alakulhat ki. Értesítették a
külügyet, és a Downing Streetet is.
Hucklesby azt az utasítást kapta, hogy
tegyen belátása szerint.

Nem sokkal három előtt érkezett a



mikrobusz a repülőtérre. A sofőr
meglobogtatta diplomata útlevelét a
reptéri vámosok eló'tt. Figyelték, amint a
két ládát beemelik a gépbe: – Volt egy
olyan érzésem, hogy valami nem
stimmelt a ládákkal. Aztán meghallottam
a hangokat az egyikből. Diplomáciai
védettség ide vagy oda, látni akartam –
mondta Charles Morrow, az egyik
vámtiszt.

A ládákat kiemelték a gépből, és a
sofőr heves tiltakozása ellenére bevitték
egy hangárba. Az egyikből eszméletlen
állapotban előkerült Umaru Dikko,
mellette fecskendővel a kezében dr.
Shapiro, készen arra, hogy növelje a
gyógyszeradagot. Dikko torkán egy
csövet dugtak le, hogy elkerüljék a



fulladást, ha esetleg hányna. A másik
ládában Barak és Abithol kuporgott.

A tárgyaláson mindkét ügynök kitartott
amellett, hogy kereskedők, és egy
nigériai üzleti csoportot képviselnek,
akik azzal bízták meg őket, hogy
visszavigyék Dikkot, akinek bíróság elé
kell állnia. Anglia legjobb és legdrágább
ügyvédje volt a védőjük.
Védőbeszédében ezt mondta a bíróság
előtt: – „Lehet, hogy a legkézenfekvőbb
magyarázat az, hogy az izraeli
titkosszolgálat nem volt nagyon távol az
eseményektől."

A vád nem tudta bizonyítani a Moszad
részvételét. A bírón volt a sor, hogy a
zárszavában megtegye. Azt mondta az
esküdtszéknek címezve:



– A cselekmény végrehajtásának
módja egyértelműen a Moszadra utal.

Barak tizennégy év büntetést kapott,
dr. Shapiro és Abithol fejenként tizet. A
sofőr tizenkét év börtönt. Hamarosan
mindnyájukat elengedték, jó
magaviseletükre hivatkozva, és
csöndben elhagyták Angliát.

Az M-I5 azt üzente Nahum
Admoninak, hogy még egy ilyen lépés,
és a Moszadot nemkívánatos
szervezetnek tekintik Angliában. Ám a
Moszad főnöke ekkor már egy másik
akción törte a fejét, amellyel
megmutathatja Angliának, ki az igazi
ellenség – ugyanakkor elnyerheti Izrael
számára a világ szimpátiáját.



XIV. FEJEZET

A SZOBALÁNY
BOMBÁJA

1986 egy felhőtlen február reggelén, két
izraeli vadászgép rárepült egy líbiai
felségjelzésű, Tripoliból Damaszkuszba
tartó Learjetre. A gép nemzetközi
légtérben repült, tízezer méterrel a



Földközi-tenger fölött, és épp süllyedni
készült a szíriai légtér felé, a
leszálláshoz. A gép fedélzetén egy
delegáció tartózkodott, akik egy Kadhafi
által szervezett konferencián vettek rész.
A palesztinok és más radikális
csoportok Kadhafi ezredes kedvenc
témáját tárgyalták: hogyan törölhetnék el
Izraelt a föld színéről.

A gép két oldalán megjelent
vadászgépek látványa okkal keltett
pánikot a tizennégy utas körében. Négy
hónappal ezelőtt, 1985. október l-jén az
izraeli légerő lerombolta a PFSZ tuniszi
irodáját, miután több mint négyezer
kilométert repültek észrevétlenül, a
levegőben megtankoltak, és végül
pontosan céloztak. Ez az, ami az arab



világot félelemmel töltötte el.
Az akkori támadás válasz volt arra a

PFSZ akcióra, amikor megöltek három
középkorú izraeli turistát, amikor
Larnaca kikötőjében hajóra szálltak. A
gyilkosság pont Jom Kippurkor történt,
ami az izraelieket egy korábbi
eseményre emlékeztette, amely éppúgy
meglepte őket, mint ez a támadás a
gyanútlan nyaralókat.

A terrorizmus negyvenévnyi múltja
ellenére az esemény mélyen megrázta, és
félelemmel töltötte el az izraelieket: a
turistákat a hajón tartották egy ideig, és
megengedték, hogy papírra vessék utolsó
gondolataikat, mielőtt kivégzik őket.
Először a nőt ölték meg, akit hasba
lőttek, aztán a két férfit arra



kényszerítették, hogy a korláton át a
vízbe dobják. Aztán egyiket a másik
után, közvetlen közelről tarkón lőtték.

A PFSZ azt állította, hogy a három
izraeli Moszad ügynök volt, és feladatot
hajtottak végre. Olyan jól tálalták a saját
verziójukat, hogy több európai újság
azonosította a nőt az 1973-as
lillehammeri esemény ügynöknőjével.
Az a nő még most is él, és régen
felhagyott mindenféle hírszerző
tevékenységgel.

Azóta az arab sajtó mindenhol arra
figyelmeztet, hogy az izraeliek bosszút
forralnak.

A Learjet utasai, akik néhány órája
még kórusban kántáltak Izrael bukásáért,
az üvegen át, közvetlen közelről láthatták



ellenségük arcát. Az egyik vadászpilóta
meglebegtette gépe szárnyát, ami a
követésre való felszólítás egyezményes
jele. Hogy nyomatékot adjon
utasításának, kesztyűs kezével előre
mutatott, Galilea irányába. Az utasok
közül az egyik nő jajveszékelni kezdett,
egy férfi hangosan imádkozott, a többiek
a sorsra bízva magukat, üres tekintettel
bámultak maguk elé.

Ahogy a Learjét süllyedni kezdett, az
utasok arra gondoltak, rajtuk bosszulják
meg az izraeliek az Achille Lauron
történt eseményeket.

* * *

Abu Al-Abbas, akit az arabok hősként
tiszteltek, 1985. október 2-án elrabolt



egy olasz hajót, s tette a világ
hajózásának történetében az eddigi
legvakmerőbb kalóztámadás volt. Al-
Abbas meggyilkolta az egyik utast, Leon
Klinghoffert, egy amerikai tolószékes
zsidó férfit úgy, hogy egyszerűen
beledobta a vízbe.

A terrorcselekmény hatalmas
diplomáciai felbolydulást okozott,
felbőszítette Izraelt és az Egyesült
Államok lakosságát, de haragot váltott ki
Egyiptomban, Olaszországban,
Szíriában, Tunéziában, és a hontalan
palesztinok körében is. Néhány napra
egységbe olvasztotta a mediterrán térség
országait. Egy utasszállító hajó – tele
turistákkal, amely keményvalutát
jelentett az izraeli gazdaság számára –



elrablása, és ráadásul az egyik utas
meggyilkolása, tanácstalanságot váltott
ki a kormányokból. A gyilkosságot
elvileg olasz területen követték el, a
hajó genovai bejegyzésű volt. Ám
Olaszország eléggé ki volt téve a
terrortámadások veszélyének, az ő
érdeke azt diktálta, hogy minél előbb, és
a lehető legnagyobb csendben zárják le
az ügyet. Az Egyesült Államok igazságot
akart szolgáltatni meggyilkolt
állampolgára haláláért. Végül, miután a
terroristák napokig a vezető lapok
címoldalán szerepeltek, az egyiptomi
hatóságoknak megadták magukat, akik
aztán Izrael bosszúságára, kiengedték
őket az országból.



* * *

Az utasok nem véletlenül tartottak
attól, hogy rajtuk állnak majd bosszút. A
gép végül egy katonai bázison leszállt. A
várakozó Aman kikérdezőknek a Moszad
azt mondta, hogy az utasok között van a
Föld legkeresettebb terroristája, Abu
Nidal, és a hírhedt Ahmed Jibril. Ezzel
szemben, a kérdezők egy csapat
szerencsétlen, halálra ijedt arabbal
találták magukat szembe, akik közül
egyetlen név sem szerepelt a
számítógépes nyilvántartásban. A
Learjet, utasaival együtt elhagyhatta
Izraelt.

Izrael váltig állította, hogy azért
szállították le a gépet, mert terroristákra



számítottak. Ám a Moszad egyik
alapelve az volt, hogy egyetlen alkalmat
sem szabad elszalasztani, hogy az arabok
között félelmet és pánikot keltsenek.

Ehud Barak, az Aman igazgatója
szerint ez az akció is a Moszad cowboy
módszereire vallott, és nem titkolta
véleményét Nahum Admoniról.

Admoni egy új akción törte a fejét,
amellyel visszaszerezheti a Moszad
tekintélyét és Izrael számára is
elismerést hoz majd.

A Moszad két nagyon különböző
képességekkel rendelkező ügynököt
szemelt ki. Az egyik katsa Londonban
szolgált, Tov Levy álnév alatt. A másik
egy palesztin informátor volt, és Abunak
hívták. Ót akkor szervezték be, amikor a



Moszad rájött, hogy meglopta a PFSZ
kasszáját a jordán-izraeli határ menti kis
falujában. Arra a félelmére alapoztak,
hogy egy névtelen bejelentés a falu
vezetőjéhez, a biztos halált jelentené
Abu számára. A Moszaddal való
együttműködés fejében kijuttatták
Londonba. Ellátták hamis iratokkal,
amely szerint üzletember, és ennek
megfelelően bőséges költőpénzt is adtak
neki. Kijelölt felettese Tov Levy volt.

Abu tökéletesen megfelelt Uzi
Mahnami, egykori Moszad ügynök
meghatározásának, hogy tudniillik,
milyen egy jó ügynök: „Órákat töltesz
vele, vagy inkább napokat, mindent
megtanítasz neki, amit tudnia kell,
segíted, végignézed vele a családi



fényképalbumot, megtanulod a gyerekei
nevét. De az ügynök nem emberi lény.
Soha nem szabad így gondolnod rá. Az
ügynök csak fegyver, eszköz, mint egy
Kalasnyikov – ennyi, és nem több. Ha az
akasztófára kell küldeni, még csak ne is
gondolj rá, mint emberre. Az ügyök csak
egy szám, soha nem egy személy."

Abu tökéletesen játszotta a szerepét, a
játéktermek ismert figurája lett
Mayfairben. Gazdag arab
fegyverkereskedők és PFSZ
szimpatizánsok között mozgott, és
hasznos információkat szedett fel. A
Moszad néhány hét alatt tizenöt PFSZ
aktivistát ölt meg.

Tov Levyvel néhányszor a Park Lane-
en lévő Hiltonban találkoztak. Itt



dolgozott egy nő Dublinből, Ann-Marie
Murhy.

Mint előtte oly sokan, ő is azzal a
reménnyel érkezett a fővárosba, hogy
nagy pénzt keres majd, és megcsinálja a
szerencséjét. Ehhez képest a
szobalányságig vitte egy szállodában, és
mások után takarította a WC-t.

1985 karácsonya előtt, amikor Ann-
Marie épp azon szomorkodott, hogy az
ünnepeket egyedül kell töltenie, távol
otthonától, találkozott egy sötét bőrű
fiatalemberrel, akit meglehetősen
jóképűnek talált. A selyem öltöny és a
divatos nyakkendő valószínűleg
hozzájárult ehhez a pozitív véleményhez.
A fiatalembert Nezar Hindawinak
hívták, és Abu távoli unokatestvére volt.



Egy bárban találkoztak. A nő még soha
nem járt a bárban azelőtt, és meg is
lepődött, amikor Hindawit a durva arcú,
ír akcentussal beszélő vendégek között
megpillantotta. Ám úgy tűnt, a férfi jó
néhányat ismer a vendégek közül, mert
együtt ittak és mulattak.

Hindawi azért járt hetekig az ír
kocsmába, mert azt remélte, összefuthat
IRA tagokkal. Abu kérte meg erre a
szívességre, bár jellemző módon, nem
adott magyarázatot. Hindawi minden
próbálkozását, hogy politikai síkra
terelje a beszélgetést, elhessegették, és
csak az ivás maradt. Ann-Marie
megjelenése legalább más irányba
terelte gondolatait.

A lányt elbűvölte a férfi kellemes



modora, és azon vette észre magát, hogy
nevet, amikor a férfi közel-keleti
életéről mesél. Csak nem lesz szerelmes
belé? Hindawi hazakísérte, és a kapuban
megcsókolta.

Másnap egy szír étteremben
ebédeltek, és talán az elfogyasztott
libanoni bor hatására, amikor a férfi
felvitte a lakására, nem tiltakozott. Ann-
Marie szűz volt, és mivel katolikus ír
családban nőtt fel, nem is védekezett.

1986 februárjában vette észre, hogy
terhes. Elmondta Hindawinak, aki
megnyugtatta, hogy mindent elintéz. A
lány megrémült, hisz az abortusz meg
sem fordult a fejében. Hindawi
megrémült, hisz nem vehet el egy rangján
aluli nőt, és egyébként sem szerette. A



lányt azonban megnyugtatta, hogy ő sem
abortuszra gondolt.

Hindawi az egyetlen emberhez
fordult, aki segíthet rajta, Abuhoz.
Abunak is megvoltak a saját problémái,
hisz sok pénzt vesztett, és nem
kölcsönözhetett Hindawinak annyit, hogy
Ann-Marie-t hazaküldje Írországba
megszülni a gyereket, hogy aztán
adoptálhassa. A lány maga javasolta ezt
a megoldást.

Másnap Abu találkozott Tov Levyvel.
Levy a vacsoraasztal mellett elmondta
Abunak, hogy valamit ki kell találnia,
hogy az angolok bezárják a szíriai
nagykövetséget, és kiutasítsák teljes
személyzetét, mert régóta az a
feltételezés, hogy közük van



terrorcselekményekhez. Levy azt mondta,
kellene valami jó kis csali, amire
ráharapnak. Tud Abu valami jó ötletet?
Bármit, bárkit, ami hasznos lehet? Abu
elmesélte unokatestvére, Nezar Hindawi
történetét az ír lánnyal, aki terhes lett
tőle. Ezen elgondolkoztak.

* * *

A Tov Levyvel töltött este után Abu
megkereste Hindawit, és azt mondta,
persze hogy segít, és elnézést kér
korábbi, közömbös viselkedése miatt.
Természetesen segít, de előbb tudnia
kell néhány dolgot. Megtartja a lány a
gyereket? Még mindig azt szeretné, hogy
elvegye feleségül? Nezar szerette-e
egyáltalán a lányt? Más-más kultúrából



származnak, és az ilyen vegyes
házasságok ritkán sikerülnek jól.

Hindawi azt felelte, hogy nem érez
semmit a lány iránt, és egyáltalán nem
szeretne elvenni egy szobalányt
feleségül.

Abu tízezer dollárt adott az
unokatestvérének – elég arra, hogy
megszabaduljon Ann-Marie-tól és
fényűző életet éljen Londonban. A pénz
természetesen a Moszadtól származott.
Cserében Hindawinak egy apró
szívességet kellene megtennie az ügyért,
amelyben mindketten hisznek: Izrael
legyőzésében.

1986. április 12-én Hindawi
meglátogatta Ann-Marie-t London
Kilburn nevű külvárosában. Virágot és



pezsgőt vitt ajándékba. Azt mondta,
szereti, és azt akarja, tartsák meg a
gyereket. Szavai könnyeket csaltak a
lány szemébe. Egy pillanat alatt ő lett a
világ legboldogabb asszonya.

Hindawi azt mondta, már csak egy
akadálya van boldogságuknak. Egy arab
hagyományról van szó, amit egyetlen fiú
sem hagyhat figyelmen kívül. Ann-
Marie-nek el kell repülnie egy kis
izraeli faluba, ahol a szülei élnek. Úgy
festette le a falu életét, mint ami nem
sokat változott azóta, hogy Jézus köztünk
járt. A lány, akit apácák neveltek, egyre
biztosabb volt, hogy jó döntést hozott,
amikor igent mondott a fiúnak. Lehet,
hogy nem keresztények, de az Úr földjén
élnek, az ő szemében ez egyet jelentett



azzal, hogy istenfélő' emberek. Ám
honnan vegye a pénzt a repülőjegyre? És
egy ilyen fontos találkozóra rendesen fel
is kellene öltöznie. Hindawi
megnyugtatta, és zsebéből egy halom
pénzt vett elő. A másik meglepetés az
volt, amikor egy repülőjegyet is
elővarázsolt, az El A1 április 17-i
járatára, öt nap múlva. A jegyet aznap
délután vásárolta.

Ann-Marie elnevette magát: – Ennyire
biztos voltál benne, hogy elmegyek? –
kérdezte.

– Annyira biztos, mint amilyen biztos,
hogy szeretlek – válaszolta Hindawi és
megígérte, amint visszatér Londonba,
összeházasodnak. A következő néhány
nap rohangálással telt a terhes szobalány



számára. Felmondta az állását, elment az
ír követségre, hogy kiváltsa új angol
útlevelét, és vásárolt néhány kismama
ruhát is. Minden este szeretkeztek, és
minden reggel fényűző reggelit ettek az
ágyban, és tervezgették jövőjüket.
Írországban élnek majd egy tengerparti
kis házban. A gyereküket Sean-nak
keresztelik majd, ha fiú, és Sinead-nak,
ha lány lesz.

Ann-Marie elutazásának napján,
Hindawi azt mondta a lánynak, hogy van
egy barátja, aki takarító a repülőtéren, és
egy csomagot akar küldeni a szüleinek.

Ari Ben-Menashe, aki tudott az
akcióról, azt mondta, maga Hindawi
rendezte úgy, hogy a csomagot már csak
az El A1 gépbe való beszállás előtt



kapja meg Ann-Marie, nehogy elvegyék
tőle korábban, mivel túl sok a
kézipoggyásza. Az, hogy egyetlen
kérdése sem volt a csomagról, egy fülig
szerelmes nő normális, előre bekalkulált
reakciója volt. A reptérre vezető úton, a
taxiban, Hindawi az aggódó leendő apát
alakította. Nehogy elfelejtse a légző
gyakorlatokat a hosszú repülőút alatt,
igyon eleget, és feltétlenül folyosó
melletti széken üljön, hogy ki tudja
nyújtani a lábát.

A beszállásnál alig akartak elválni
egymástól. Hindawi még egyszer,
utoljára megcsókolta a lányt, akit szinte
úgy kellett betuszkolni, hogy le ne késsé
a járatot.

Nézte, amíg el nem tűnt szem elől,



majd követte Abu további utasításait, és
a szír légitársaság buszával visszatért a
városba. A gyanútlan Ann-Marie átjutott
az útlevélkezelésen és a brit biztonsági
ellenőrzésen is. Ezután lépett az El A1
utasai számára elkerített területre. A
Shin Bet által kiképzett biztonsági
szakemberek alaposan kikérdezték, és
megvizsgálták a csomagját, majd
csatlakozott a többi 355 utashoz.

Ari Ben-Menashe szerint, a Hindawi
szüleinek szánt csomagot a reptéri
takarítók kék overallját viselő férfitól
kapta meg, aki ahogy jött, olyan gyorsan
el is tűnt. Ben-Menashe írja: – Néhány
másodperc múlva Ann-Marie-t
megkérték, fáradjon motozásra. Az El
A1 biztonsági emberei a táska egy rejtett



zsebében robbanószert találtak.
Több mint másfél kiló Semtexet

tartalmazott a csomag. Ann-Marie elsírta
magát az M-I5 tisztjének, nyomorult
sorsa miatt. Miután rájöttek, hogy a nő
egy szerencsétlen, akit kihasználtak,
Hindawi szíriai kapcsolataira kezdtek
koncentrálni.

Ahogy az autóbusz beért Londonba,
Hindawi ráparancsolt a sofőrre, hogy
forduljon a szír nagykövetség felé.
Amikor a sofőr tiltakozott, azt mondta,
neki joga van, hogy utasításokat adjon. A
követségre érve politikai menedékjogot
kért a konzultól. Elmondta, attól tart, az
angol rendőrség le fogja tartóztatni, mert
fel akarta robbantani az El Al járatát a
„szent cél" érdekében. A megdöbbent



követségi alkalmazott átadta Hindawit
két biztonsági őrnek. Miután kikérdezték,
megkérték, ne hagyja el az épületet.
Meglehet, feltámadt bennük a gyanú,
hogy valamiféle provokációval állnak
szemben, amivel kompromittálni akarják
Szíriát. Amikor Hindawi a kérés
ellenére mégis elhagyta a követséget, ez
a gyanújuk megerősödni látszott.

Hindawi elment, hogy megkeresse
Abut. Miután hiába kutatott utána,
megszállt egy hotelben, a Notting Hill
kerületben, ahol nem sokkal később
elfogták.

A BBC tudósított a reptéri
eseményekről. A híradás szokatlanul
részletes volt: a cseh gyártmányú
Semtex, amit Ann-Marie csomagjában



rejtettek el, tizenháromezer méter
magasságban robbant volna.

Ben-Menashe számára az eset teljes
sikerrel zárult: Margaret Thatcher
bezáratta a szíriai nagykövetséget.
Hindawi negyvenöt év börtönbüntetést
kapott. Ann-Marie hazatért Írországba,
ahol leánygyermeknek adott életet. Abu,
szerepe véget ért, visszatért Izraelbe.

Hindawi tárgyalása után Robert
Maxwell dörgedelmes című és
hangvételű cikkben ítélte el Hindawi
tettét: „A gazember azt kapta, amit
megérdemelt!" „A halál nagykövete" –
harsogta egy másik cím, amikor a
nagykövetet meghallgatásra berendelték
a St. James Court-ra. „Takarodj, szír
disznó!" – kiáltott egy másik cím az



újságos standon. Ben-Menashe büszke
volt, hogy Szíriát kicsit partvonalra
tették a nemzetközi politikai életben.

Ám volt néhány nyugtalanító kérdés is
ebben a jól sikerült akcióban: Ann-
Marie valóban működő bombát kapott,
vagy ez is a színjáték része volt csupán?
A kék overallos férfi valóban Hindawi
barátja volt, vagy egy biztonsági ember?
Mennyire volt az M-I5 beavatva?
Elképzelhető-e, hogy akár az izraeli,
akár az angol biztonsági szervek
megkockáztatják a legkisebb mértékben
is, hogy a bomba a fedélzetre feljutva,
esetleg már a földön felrobbanjon? Egy
ilyen robbanás jókora területet
pusztíthatott volna el a repülőtérből
akkor, amikor zsúfolásig tele volt. Lehet,



hogy épp attól volt briliáns az ötlet,
amivel diplomáciai síkon
ellehetetlenítették Szíriát, hogy a
robbanószer csak hasonlított a
Semtexre?

Aki tudja a választ az hallgat, aki nem
tudta eddig a választ, az ezután sem fogja
megtudni.

Anglia Whitmoor börtönéből Hindawi
folyamatosan küldözgeti fellebbezéseit,
azzal érvelve, hogy egy klasszikus
Moszad akció szenvedő alanya lett.
Megőszült, és már cseppet sem sovány.
Azt mondja, úgy érzi, hátralévő éveit
börtönben fogja leélni. Ann-Marie-t csak
úgy emlegeti, az az asszony. 1998-ban
Ann-Marie Dublinban élt a lányával, aki
szerencsére nem hasonlít az apjára. Ann-



Marie nem emlegeti volt szerelmét.



XV. FEJEZET

A
FELÁLDOZHATÓ
KARIKATURISTA

Nahum Admoni igazgatói széke 1986
egy júliusi délutánján kezdett inogni, egy
bonni utcán történt eseményt követően.
Az utca negyven évvel a háború után



elegáns, polgári házakkal teli sugárút
lett, ápolt előkertekkel. A riasztókat
gondosan elrejtették a kovácsoltvas
kapuk mögött. Senki nem látta azt az
ismeretlen személyt, aki a sarki
telefonfülkében hagyott egy bőrtáskát. A
rendőrjárőr kiszúrta, és megállt, hogy
közelebbről is megvizsgálja. A táska
nyolc, frissen készült üres brit útlevelet
rejtett. A Bundeskriminal Amt (BKA),
az FBI német megfelelője, első reakciója
az volt, hogy nyilván valamelyik
terrorszervezet számára hagyták ott.

Azt feltételezték, hogy az útleveleket
egy futár hozta. A lehetséges
terrorszervezetek listája meglehetősen
hosszú volt. Az IRA-tól, és Németország
saját Vörös Hadsereg Frakciójától,



olyan külföldi szervezetekig, mint a
Szudáni Iszlám Nemzeti Front, a
Kolumbia Nemzeti Felszabadító
Hadserege, az Angolai Felszabadító
Mozgalom, vagy a tamil gerillák. Ezek,
és még sok más szervezet rendelkezett
sejtekkel a Német Szövetségi
Köztársaságban. Közülük bármelyik
tervezhet támadást brit katonai
támaszpont ellen az országban, vagy az
iratokat felhasználva, akár Angliában is.

A BKA azt feltételezte, hogy az
útlevelek felbukkanását valahol véres
cselekmény követi majd. Értesítették a
BundesNachrichten Dienst, a CIA német
megfelelőjét, ők pedig az M-l6
összekötő tisztet a BDN főhadiszállásán,
az ország déli részén fekvő Pullachban.



Londonban az M-l6 megállapította, hogy
az útlevelek tökéletes hamisítványok. Ez
rögtön kizárta az IRA-t és a
terrorszervezetek legtöbbjét. Ezek nem
rendelkeztek olyan háttérrel, amely
hasonló minőségű hamisítványokat képes
lenne előállítani. A gyanú a KGB-re
terelődött. Ők voltak a legjobbak ezen a
téren. Ami ellenük szólt, hogy nagy
készleteik vannak útlevelekből, és a
telefonfülke sem az ő stílusuk. A dél-
afrikai BOSS-t is kizárhatták, mert ők
gyakorlatilag felhagytak az európai
tevékenységgel. Az M-16 figyelme az
egyetlen titkosszolgálat felé fordult,
amely jó hasznát veheti az útleveleknek
– s ez a Moszad volt.

Arié Regevet, az izraeli nagykövetség



attaséját, aki egyébként szintén katsa
volt, találkozóra hívták, hogy az M-16
vezetőivel megbeszéljék ezt a dolgot.
Regev azt mondta, fogalma sincs az
útlevekről, de feltétlenül megemlíti a
dolgot Tel-Avivnak. Nahum Admoni
hamar visszaválaszolt: a Moszadnak
nincs köze a dologhoz. Azt sugallta, hogy
talán a keletnémetek keze lehet a
dologban. A Moszad nemrég rájött, hogy
a Stasi, a keletnémet titkosszolgálat, az
utóbbi időben keményvalutáért hamis
útleveleket ad el német zsidóknak, akik
Izraelbe szeretnének kivándorolni.
Admoni tudta, hogy az útlevelek Moszad
hamisítók munkája, és az Európában
titkos küldetésen lévő katsák Angliába
jutását segítették volna.



Annak ellenére, hogy Rafi Eitan
megállapodott az M-I5-tel, hogy a
Moszad minden angliai akciójáról
értesíti őket, titokban működtettek egy
ügynököt annak reményében, hogy dupla
sikert érnek el a Moszad számára:
megölik a PFSZ különleges alakulatának
vezetőjét, és véget vetnek Jasszer Arafat
sikeres próbálkozásának, hogy jó
kapcsolatot építsen ki a Thatcher
kormánnyal.

Arafat neve már nem jelentett egyet a
terrorizmussal Londonban. Mrs.
Thatcher komolyan hitt abban, hogy
Arafat képes igazságos és hosszantartó
békét teremteni a Közel-Keleten, és
elismertetni a palesztin nép
önrendelkezési jogát, ugyanakkor



biztosítani Izrael békéjét. A zsidó állam
vezetői ennél azért szkeptikusabbak
voltak. Azzal érveltek, hogy a PFSZ a
terrorizmus révén jutott el odáig, ahol
jelenleg tart, és hogy mindaddig a terror
eszközéhez nyúlnak, amíg követeléseik
nem teljesülnek. Nem először történt,
hogy Londont nem hatotta meg Tel-Aviv
érvelése. A Moszad továbbra is úgy
tartotta számon Angliát, mint aki
támogatja a palesztinok ügyét.

Az Egyesült Államok és a PFSZ közti
megállapodás később, Henry Kissinger
aláírásával jött létre. Hat héttel azután,
hogy az amerikai szudáni nagykövetet a
Fekete Szeptember meggyilkolta 1973.
november 3-án, a CIA
igazgatóhelyettese, Vernon Walters és



Jasszer Arafat titkos találkozón vettek
részt. Az eredmény egy USA és a PFSZ
közti megnemtámadási szerződés volt.

– Az amerikaiak elleni támadások
veszélye, legalábbis Arafat PFSZ-e
részéről elhárult – írta Kissinger.

Jichák Hofi magán kívül volt, amikor
tudomást szerzett az egyezségről.
Bizonyos csatornákon keresztül
megpróbálta rávenni Waltert, hogy vonja
vissza a megállapodást. A CIA helyettes
igazgatója visszaüzent, hogy ez már nem
lehetséges, viszont rendkívül
barátságtalan lépésként értékelné, ha a
dolog kiszivárogna.

Hofi haragja akkor nőtt csak igazán
nagyra, amikor megtudta, kit bízott meg
Arafat a szerződésben foglaltak



betartásának ellenőrzésével: Ah Hasszan
Salamehet, a Vörös Herceget, a Fekete
Szeptember vezetőjét, azt a gazembert,
aki a müncheni vérengzés kiagyalója
volt, aki az amerikai nagykövet khartumi
meggyilkolásáért is felelt. Azt a
Salamehet, aki úgy fogja végezni, ahogy
élt, egy hatalmas, Rafi Eitan által
előkészített, robbantásos merényletben.
De ez még néhány évnyi távolságra van.
Igazából az sokkolta a Moszadot, hogy
az amerikaiak mindezek ellenére
elfogadták Salamehet, aki hamarosan
rendszeres látogató volt a CIA
központjában, Langleyben. Általában
maga Walters kísérte fel a tágas, hetedik
emeleti irodájába. Találkozójukat csak
akkor szakították meg, amikor a CIA



rangidős vezetőihez csatlakoztak a
kantinban. Walters hűségesen fizetett a
Vörös Herceg ebédjéért. Langleyben
„olyan, hogy ingyen ebéd, pedig nincs".

Hogy miről volt szó kettejük között,
arról nem szivárogtak ki információk.
Bili Buckley, akit később Bejrútban
terroristák meggyilkoltak, azt mondta:

– Salameh döntő szerepet játszott
abban, hogy az USA szívét és lelkét a
PFSZ oldalára állította. Karizmatikus és
megnyerő személyiség volt, tudta, mikor
vitatkozzon, s mikor hallgasson. És a szó
klasszikus értelmében, remek informátor
volt.

Például, ő figyelmeztette a CIA-t,
hogy Henry Kissinger gépét
legközelebbi bejrúti útja során egy Irán-



barát csoport le akarja lőni. Aztán ő
kötötte azt az üzletet is, amikor a PFSZ
263 nyugati civilt kísért biztonságos
helyre a libanoni háború legnagyobb
zűrzavarában Bejrútban. Nem sokkal
később figyelmeztette a CIA-t, hogy
merénylet készül az amerikai nagykövet
ellen. Bejrútban az a szóbeszéd járta,
hogy az amerikaiakkal jó egy házban
lakni, mert a PFSZ megvédi őket.

Jichák Hofi, a Moszad igazgatója
követelte, hogy a CIA szakítson meg
minden kapcsolatot a Vörös Herceggel.
A kérést válaszra sem méltatták.
Langleyben úgy emlegették: – a „rossz
fiú, aki egyébként jól jön nekünk".
Amikor végül meggyilkolták, a CIA
komolyan megneheztelt a Moszadra, és



jó ideig hűvös volt a kapcsolat a két
titkosszolgálat között.

Most, hat évvel később, a PFSZ
rászedi Margaret Thatcher kormányát,
miközben a Force 17 elnevezésű
szervezete új vezető irányításával
gyilkolja az izraelieket. Nahum Admoni
úgy határozott, ő azért is sikereket fog
elérni ott, ahol elődje kudarcot vallott.
Majd ő véget vet a PFSZ és az angolok
jó kapcsolatának, és egy kalap alatt
megöleti a Force 17 vezetőjét is.

* * *

Ismail Sowan tehetségét tíz évvel
ezelőtt fedezték fel. 1977-ben, amikor
még tizenévesként a Nyugati Parton élt
egy kis faluban, és egy katonai elhárító



tiszt felfigyelt az értelmes fiúra.
Egész gyerekkorában egy szót hallott

á l l a n d ó a n : igazságtalanság. Ezt
sulykolták a fejébe az iskolában és
otthon is.

Tizenötödik születésnapja után
szemtanúja volt egy Jeruzsálembe tartó
zsidó zarándokokat szállító autóbusz
elleni brutális merényletnek Az arabok
nőket és gyerekeket mészároltak le. Azon
az estén, Ismail feltett magának egy
olyan kérdést, amely megváltoztatta
egész gondolkodásmódját: – Mi van, ha
a zsidóknak tényleg joguk van
megvédeni, földjüket? Minden más
ebből a kérdésből eredt: elidegenedése
társai durvaságától, hite, hogy a zsidók
és arabok élhetnek együtt békében, mert



együtt kell élniük. Innen származott az a
meggyőződése, hogy ha módjában lesz
tenni ezért, meg is teszi.

Két év múlva, alig tizenhét évesen,
megint leült ugyanazzal az elhárító
tiszttel, és elmondta, hogyan érez. A tiszt
figyelmesen meghallgatta, aztán alaposan
kikérdezte Ismailt. Hogyan fordíthat
hátat népe hitének, hogy halálukig kell
harcolni a gyűlölt ellenséggel?

Sowan aktája bekerült a
titkosszolgálat számítógéprendszerébe,
és nevét megjelölték, mint akivel
érdemes foglalkozni a jövőben. Innen
kerültek adatai a Moszad egyik toborzó
tisztje elé.

Ismail Sowant Tel-Avivba kérették,
hogy a jövőjéről beszélgessenek. A fiú



nemrég adta bejelentkezését egy
jeruzsálemi oktatási intézménybe. A
Moszad felajánlotta, hogy átvállalja a
költségeket, ha végigcsinál egy
alapkiképzést is. Megértették vele, ha
bárkinek beszél erről, élete veszélybe
kerülhet.

Szokásos figyelmeztetés volt ez, amit
minden arab ügynöknek nagyon
komolyan kellett vennie. Az idealista
Ismail Sowan számára óriási lehetőség
volt ez: végre tehet valamit az arab-
izraeli kapcsolatokért.

A kiképzés során kitűnt
számítástechnikai ismereteivel, és a
gyakorlatban pedig azzal, hogy
kivételesen ügyesen rázta le követőit.
Kiemelkedett az iszlámmal foglalkozó



órákon is, és a PFSZ közel-keleti
konfliktusban való szerepéről írt
dolgozatát oktatói érdemesnek látták
megmutatni a Moszad igazgatójának,
Jichák Hofinak.

Kiképzése végén Sowan bodel, a
központ és a nagykövetségek közti futár
lett. Állandóan a mediterrán térség
országait járta, Athén, Madrid és Róma
útvonalon hordta-vitte a diplomáciai
postát. Az, hogy világot látott, és még
fizettek is érte – havi ötszáz dollárt
kapott – izgalmas érzés volt a még
mindig nagyon fiatal fiú számára.

Amiről nem tudott, hogy az iratoknak
semmi jelentőségük nem volt. Arra
voltak kíváncsiak: meg lehet-e bízni
benne, és keresi-e a kapcsolatot más



arabokkal?
Miután néhány hetet városnézéssel

tölthetett, utasították, hogy utazzon
Bejrútba, és csatlakozzon a PFSZ-hez.

A feladat egyszerű volt, hiszen ehhez
csak be kellett sétálnia Nyugat-Bejrút
egyik toborzó irodájába. A toborzó tiszt
alapos és járatos volt a politikai
dolgokban. Nem sajnálta az időt és
tüzetesen kikérdezte Ismailt.

Elmondta, ha elfogadja a
játékszabályokat, élete alapjaiban
változik meg. A szervezet lesz az
ellenséges világgal szembeni egyetlen
védelme.

A Moszad előre felkészítette Sowant
a jó válaszokra, így azonnal Líbiába
küldték, kiképzésre. Az agymosás ott



folytatódott. Azt sulykolták reggeltől
estig a fejébe, hogy Izrael el akarja
pusztítani a PFSZ-t, ezért nekik kell az
elsőnek lenni a támadásban. Ami a
PFSZ-en kívül volt, az ellenséges, és
elpusztítandó. A Moszad
szerepjátszásról szóló leckéinek most jó
hasznát vette. Azt tanították, hogy a
gyilkosság nem egyéb, mint a szabadság
elnyerésének egyik módja, az
emberrablás az igazság elérésének
eszköze, az autós bomba is a
szabadsághoz vezető egyik út.
Elsajátította az ismereteket, de soha nem
tette magáévá az eszmét. Amikor
elhagyta a kiképzőbázist, egyre feljebb
jutott a ranglétrán.

Találkozott a szervezet vezetőivel is,



többek között Jasszer Arafattal. Bejrútba
visszatérve, megtanult együtt élni az
izraeli légitámadások veszélyével.
Ügyesen, mindig megtalálta a módját,
hogy találkozzon Moszados kiképző
tisztjével, aki rendszeresen beszökött
Bejrútba, hogy a híreket begyűjtse
Sowantól.

Mindig megőrizte inkognitóját.
Amikor Ali Hassan Salamehet
meggyilkolták, Ismail Sowan kántált a
leghangosabban az izraeliek ellen.

1984-ben, amikor Arafatnak el kellett
hagynia Bejrútot, és Tuniszba költözött,
a PFSZ Párizsba küldte Ismaelt, hogy
franciául tanuljon. Nahum Admoni, aki
ekkora már felváltotta Hofit az igazgatói
székben, óriási lehetőséget látott abban,



hogy Európában is van egy PFSZ
informátora.

Párizs arab gettói a terrorizmus
fészkei voltak. A szűk utcácskák, ahol az
emberek a törvény elől megbújva éltek,
a fegyveresek és bombagyártók
rejtekhelyei voltak. Innen intéztek
támadásokat zsidó üzletek és zsinagógák
ellen. Itt született az a kiáltvány is,
amely közös fellépést kezdeményez
európai izraeli célpontok ellen.

A Moszad minden alkalommal
kegyetlenül visszavágott. Kidonok
szivárogtak be az arab közösségekbe, és
gyilkoltak meg feltételezett terroristákat
saját ágyukban, vágták szét arcukat fültói
fülig, vagy metszették el a torkukat, mint
egy csirkének.



Ám ezek csak apró győzelmek voltak.
A Moszad tudta, ezeket az embereket a
jól szervezett PFSZ gyorsan pótolni
tudja.

Néhány nappal Párizsba érkezte után
Sowan találkozott összekötőjével. Csak
annyit tudott róla, hogy Adamnak hívják.
Megállapodtak, hogy kávéházakban vagy
a metrón fognak találkozni, és hogy
Sowan egy napilapba rejti üzeneteit.
Adam ugyanolyan újságba helyezi el a
további utasításokat és Sowan havi
keresetét, amit ezer dollárra emeltek. A
kiképzés során tökéletes szintre
kidolgozott módon, véletlenül
egymásnak ütköznek, és kölcsönös
bocsánatkérések közepette, észrevétlenül
kicserélik az újságokat.



Egy szép napon Adam azt mondta
Sowannak, hogy Angliába kell utaznia,
ahol egy tudományos fokozatra készülő
diákot kell eljátszania. Feladata az lesz,
hogy a PFSZ londoni szervezetébe
bejutva, igyekezzen mindent megtudni a
Force 17-ről. Ennek vezetője Abdul
Rahid Musztafa volt, aki Angliát
használta bázisul. Musztafa szerepelt a
Moszad halállistáján.

Ismail felkereste a PFSZ párizsi
irodájának vezetőjét, és azt mondta,
befejezte tanulmányait – a hamis
bizonyítványt a párizsi katsától kapta –
és szeretne Angliába menni, tanulni. Még
azt is becsempészte mondandójába, hogy
magasabb végzettséggel, jobb
bombaszakértő lehetne.



Az ötletet örömmel vették, mindig
nagy szükség volt jó bombagyártó
szakemberre a PFSZ háza táján, legfő-
ként 1984 környékén. A PFSZ meg
akarta mutatni a Gázai övezet és a
Nyugati part palesztin harcosainak, hogy
nem feledkeztek meg róluk.

Ismail 1984 februárjában érkezett
Londonba, a Moszadtól kapott jordán
útlevéllel. A kanadai útlevelét elrejtve
hordta zakója bevarrt zsebében. Azt az
utasítást kapta, hogy csak abban az
esetben használja, ha sürgősen el kell
hagynia Angliát. Az útlevél mellé
megkapott minden információt Abdul-
Rahid Musztafáról, és az általa vezetett
Force 17-ról.



* * *

Az egység létrehozásának eredeti
célja Jasszer Arafat személyes
biztonságának védelme volt. A szám az
elnevezésben Arafat bejrúti irodájának
telefonmellékét jelenti. Volt idő, amikor
a Force 17 csapata több mint ezer
harcost tudhatott soraiban. Egyik
szervezeti egységük, a Fekete
Szeptember csoport lett. Mielőtt
székhelyüket Tuniszba helyezték,
vezetőjüket, a hírhedt Ali Hasszan
Salamehet Rafi Eitan egy autós
bombamerénylettel a túlvilágra küldte.
Tuniszban Arafatnak súlyos
problémákkal kellett szembenéznie. A
Moszad vadászott rá, de egy másik arab



terrorista vezér, Abu Nidal is az életére
tört. Nidal azt hangoztatta, hogy ő a
fegyveres harc igazi képviselője, és
addig nem győzhetnek, amíg Arafatot el
nem távolítják az útból. Arafatnak tehát
duplán érdeke volt a Force 17-et
újjászervezni, és megfelelő vezért találni
az élére. Musztafa ilyennek mutatkozott.
Tuniszban, kínai és orosz,
gerillaharcokban járatos kiképzőtisztek
irányították Musztafa embereinek
kiképzését. Musztafa bejárta Angliát,
hogy új katonákat toborozzon.

London tele volt veterán katonákkal,
Észak-Írországot megjárt volt SAS
tagokkal, akik égtek a vágytól, hogy
ölhessenek. A PFSZ jól fizetett, és sok
zsoldosban antiszemita érzelmek is



lappangtak. Sokan jelentkeztek, és
boldogan utaztak el a tuniszi
kiképzőtáborokba.

Musztafának egy éven át sikerült az
M-l5 szeme előtt ki-bejárni az országba,
anélkül, hogy tudták volna kicsoda.
Ismail Sowan feladata az volt, hogy
megpróbálja Musztafát csapdába csalni,
lehetőleg a Közel-Keleten, ahol a
várakozó kidonok kivégezhetik. Adam
azt mondta Sowannak, hogy a londoni
követségen dolgozó összekötök
irányításával fog majd Londonban
dolgozni. Az egyik Arié Regev, a másik
Jacob Barad, aki Izrael kereskedelmi
képviselője is volt, a harmadik pedig
Bashar Samara, aki az első számú
kapcsolata lesz. O intéztette el Sowan



lakásbérlését Londonban.
Néhány nappal érkezése után, Sowan

találkozott Samarával, aki átadta a
hatszáz fontnyi illetményét és az
utasítást, hogy szerezzen munkát a PFSZ
irodán.

Mindenki az utazással járó feladatokat
választotta, ahol valami esélye lehetett,
hogy meglátják vezérüket, Arafatot.
Amikor tehát Sowan megjelent a londoni
irodában, örömmel alkalmazták.

Pár nap múlva találkozott
Musztafával. Néhány csésze mentolos
tea mellett felidézték közös emlékeiket
Bejrútról. Végül Musztafa megkérdezte a
fiatalembert, hogy mit csinál Londonban.
Tanul, hogy jobban szolgálhassa a
PFSZ-t, vágta rá, és visszakérdezett.



A kérdésre válaszolva, Musztafa
részletesen elmesélte, hogyan készültek
eltéríteni egy izraeli repülőgépet német
turistákkal, ám Arafat az utolsó
pillanatban lefújta, mert nem akart a
német hatóságokkal összetűzésbe
kerülni. Ezért Musztafa Ciprusra és
Spanyolországba helyezte az Izrael
elleni harc színterét. Dicsekvésképpen
megmutatott egy fotókkal illusztrált
könyvet a Force 17 történetéről, amit
százezres példányszámban osztogattak a
palesztinok között. Egy példányt
dedikálva átnyújtott Ismailnak is, aki a
legközelebbi találkozón továbbadta
Samarának, az összekötőjének.

Kapcsolatuk csaknem egy évig tartott
így. Ez alatt az idő alatt Sowan



megismerkedett egy Carmel Green-smith
nevű angol lánnyal, és hamarosan
házasságról beszéltek. Ám még az
esemény előestéjén sem volt a
vőlegénynek tanúja.

A PFSZ irodában tett újabb látogatása
alatt összefutott Musztafával, aki a
Londonban megjelenő arab Al-Qabas
című újság kitépett lapjait lobogtatta
dühösen. A lap, maró gúnnyal megrajzolt
karikatúrát tett közzé Jasszer Arafatról.
Az újság megjelenését a kuvaiti
uralkodócsalád támogatta. A
karikatúrákat az arab világ
legkedveltebb karikaturistája, Naji Al-
Ali, egy Londonban élő" művész
készítette.

Sowan mosolygott magában. A



Moszad mindennek örült, ami aláásta
Arafat tekintélyét. Ismail kihasználta az
alkalmat, és megkérte, legyen az esküvői
tanúja. Amikor Musztafa boldogan igent
mondott, arab módra összeölelkeztek.
Talán ez volt az első pillanat életében,
amikor azt kívánta, bárcsak
megszabadulhatna valahogy a
Moszadtól.

* * *

Nahum Admoni kíváncsi volt, az
angolok mikor jönnek rá a hamis
útlevelek eredetére. Az útleveleket a
bonni nagykövetségnek szánták. A
feladatot egy új futár kapta, aki még soha
nem járt Bonnban. Eltévedt, de nem
akart útbaigazítást kérni, nehogy magára



vonja a figyelmet. Végül egy
telefonfülkéből felhívta az izraeli
nagykövetséget, ahol leszidták, hogy hol
késik. Talán, mert pánikba esett, talán
egyszerű gondatlanságból, de a táskát a
fülkében felejtette. Amikor a követségre
ért, rájött, hogy hibázott, és akkor esett
igazán kétségbe, amikor nem tudta
megmondani, hol volt a fülke. A
követség dühös biztonsági főnöke hiába
ült azonnal kocsiba vele, nem találták
meg. A futárt, a Negev-sivatagba
helyezték.

A dolgok váratlanul nem várt
fordulatot vettek.

Sowan felesége sürgette a férjét,
fogadjon el egy kutatói állást Hullban, a
Humberside College-ban. Ismail azt



remélte, így legalább megszabadulhat a
Moszad egyre követelőzőbb ellenőrétől.
Találkozásai mind kínosabbá váltak
Samarával. A katsa azt kérte, próbáljon
meg behatolni a PFSZ
számítógéprendszerébe, és készítsen
másolatokat bizonyos adatokról. Azt is
ösztönözte, hogy menjenek együtt
nyaralni Ciprus szigetére, ahol Musztafát
a kidon csoport tagjai várnák. Eddig
sikerült Sowannak kibújnia – nem volt
alkalma egyedül maradni a számítógép
mellett, illetve, hogy a tanulmányai miatt
nem tud szabadságra menni –, ám érezte
az ügynök hangjában a növekvő
fenyegetést.

Azt remélte, Hullban kevesebb
kapcsolata lesz Musztafával, de



Samarával is. Ám a Moszadnak más
tervei voltak vele.

* * *

1987. július 22-én Ismail Sowan
bekapcsolta a televíziót és a BBC esti
híreit figyelte. Április óta nem hallott a
Moszadról.

Most a képernyőt betöltötte annak a
férfinak a képe, akiről Musztafa azt
mondta, megérdemli a halált: Naji Al-
Alit, a karikaturistát agyonlőtték, amikor
kilépett az Al-Qabas londoni irodájából.
A gyilkos elmenekült. A lövedék a
karikaturista arcán hatolt be, és a
koponyájában maradt. Sowan első
gondolata az volt, hogy nem a Force 17,
de nem is a Moszad követte el a



gyilkosságot. Mindkét szervezet
egyformán profi módon ölt: több lövés a
fejre, vagy a felsőtestre. Ez a mostani,
amatőr munkának látszott. A riporter azt
nyilatkozta, hogy a művész kollegái
szerint a gyilkosság mögött Naji
„hatalmas ellenségei" állnak.

Sowan hirtelen úgy döntött, jobb, ha
felségével együtt elutaznak Tel-Avivba.
Már csomagoltak, amikor kopogtak az
ajtón.

Egy férfi volt, két nagy bőrönddel.
– Azt mondta, sürgősen el kell

rejtenem őket Musztafa számára. Amikor
azt feleltem, tudni akarom, mi van
bennük, csak mosolygott, és azt mondta,
ne aggódjak. – Aki nem kérdez, az nem
hall hazugságot. Amikor elment,



belenéztem a bőröndökbe. Tele voltak
fegyverekkel és robbanószerrel. Annyi
Semtex volt ott, hogy az egész Towert
fel lehetett volna robbantani vele. AK-
47-esek, pisztolyok és detonátorok.

Ismail egy londoni telefonszámon
keresett kapcsolatot a Moszaddal, de
sikertelenül. A követséggel is
próbálkozott, ahol azt a választ kapta,
hogy se Regev, se Barad nem tud a
telefonhoz jönni. Ekkor Bashar Samarát
kérte. Rövid várakozás után egy
ismeretlen hang jelentkezett.

– Most kedvez az idő egy nyaralásra.
Ez volt a jel, hogy azonnal utazzon

Tel-Avivba.
A Sheratonban szállt meg, ahol

találkozott Jacob Baraddal és Bashar



Samarával. Beszámolt a két bőröndről.
Azt mondták, várjon, amíg utasítást
kérnek. Még aznap késő este azzal tértek
vissza, hogy a következő géppel
repüljön Londonba, és meglátja, minden
rendben lesz.

Sowan gyanútlanul tért vissza
Londonba, 1987. augusztus 4-én. A
Heathrow repülőtéren fegyveres
biztonságiak letartóztatták, és Naji Al-
Ali meggyilkolásával vádolták. Amikor
tiltakozott, és közölte, hogy Moszad
ügynök, egyszerűen kinevették. Sowan
éppúgy áldozat volt, mint a karikaturista,
aki végül két hét után belehalt
sérüléseibe. Sowant azért áldozták föl,
hogy a Thatcher kormány jóindulatát
visszaszerezzék. A fegyverek



hiteltelenné tették a meséjét, hogy ő
Moszad ügynök. A fegyvereket egy
sayan hagyta a lakásán.

Londonban, Arié Regev átadta az M-
I5-nek az összes bizonyítékot, amit a
Moszad Sowan terrorista múltjáról
összegyűjtött.

* * *

A döntés mögött, hogy feláldozzák
Sowant, a Moszad egyik alapelve állt:
semmi áldozat nem felesleges, ha a
túlélésről van szó. Hiába öltek a
kiképzésébe rengeteg pénzt és energiát,
amikor a szükség úgy hozta, könnyű
szívvel feláldozták. A Moszad azt
remélte, megromlik a PFSZ és a
Thatcher kormány viszonya, és Izrael



bebizonyíthatja, hogy Jasszer Arafat az a
terrorista, akinek a Moszad mindig is
tartotta. Ismail Sowanok pedig mindig is
lesznek.

Admoni nem számolt azzal, hogy
Sowan nagyon nem akart börtönbe
kerülni. A nyomozóknak részletesen
leírta a Moszad összekötőket, akikkel
állandó kapcsolatban volt, éppúgy, mint
mindent, amit a Moszad kiképzés alatt
tanult. Az M-16 kezdte hinni, hogy a
fiatalember igazat beszél.

Regevet, Baradot és Samarát
kiutasították Angliából. A londoni
izraeli nagykövetség egy közleményt
adott ki: „Sajnáljuk, hogy Őfelsége
kormánya ilyen súlyos döntést hozott.
Izrael nem tett az ország érdekei ellen.



Egyetlen célja a terrorizmus elleni harc
volt."

Az igazság nem mentette meg Ismail
Sowant. Tizenegy év börtönbüntetésre
ítélték, mert fegyvereket rejtegetett
terrorszervezetek megbízásából.

Az incidenst követően öt évvel
később tért vissza a Moszad Angliába.
1988-ban már öt katsa működött, és
segítette az M-I5 munkáját az iráni
terrorszervezetek tevékenységének
megfigyelésében.

Ismail Sowan 1994 decemberében
szabadult a Full Sutton börtönből.
Visszakapta jordán útlevelét, és feltették
egy Jordániába induló gépre. Utoljára az
ammani reptéren látták. Kezében a
bőrönd, amelyet a Moszadtól kapott,



amikor először utazott Londonba. Már
nem volt dupla fenekű.



XVI. FEJEZET

KÉMEK
A SIVATAGBAN

1990. december 2-án, Bagdadtól délre
egy férfi, a sivataglakók koszos
ruhájában mozdulatlanul feküdt egy vádi
mélyén. Hajnalodott, és a homok
dermesztően hideg volt: éjjel a



hőmérséklet nulla fok alá süllyedt. A
férfi fejét gyapjú hupta fedte, ami a
sarann törzshöz, a legrégebbi iszlám
szufi szektához tartozását jelölte, amely
törzs a hatalmas iraki sivatagban
vándorolt, és akik fanatizmusát
tisztelettel teli félelemmel emlegette a
többi törzs. Ám a férfit lojalitása a több
száz kilométerre nyugatra fekvő
országhoz, Izraelhez kötötte.

Ugyanis katsa volt.

* * *

Ruháit a Moszad raktárából
válogatták össze. Álneve Shalom volt.

1990 augusztusában Szaddam
Husszein csapatai megszállták Kuvaitot,
ami az Öbölháborúhoz vezetett. Kuvait



lerohanása a nyugati titkosszolgálatok
látványos kudarcát jelentette. Egyikük
sem jelezte a közelgő eseményeket. A
Moszad megpróbált bizonyítékokat
szerezni azokra az információkra,
amelyek szerint Szaddam biológiai és
vegyi fegyvereket halmozott fel
Bagdadtól délre fekvő területeken,
ahonnan nem csak Kuvaitot, de Izrael
több városát is elérhette.

Shabtai Shavit azt mondta, az eddigi
információk alapján feleslegesen
keltenének pánikot a lakosság körében,
egy elrendelt riadókészültséggel.
Shalomot azzal indították útnak a
sivatagba, hogy derítse ki az igazságot.

Shalom kemény túlélési kiképző
programon esett át a Negev-sivatagban,



ahol elsajátított olyan képességeket, mint
hogyan ismerje fel a célt a
homokviharban? Hogyan találjon vizet?
És hogyan maradjon távol az
emberektől?

Éjjel-nappal ugyanazt a ruhát hordta,
hogy kellően viseltes legyen, mire útnak
indul. Sok időt töltött a lőtéren is, hogy
még biztosabb legyen a gyorstüzelésben,
a tűzpárbajban. Leckét kapott
gyógyszerismeretből is, hogy tudja,
mikor kell bevenni tablettáit. Egy egész
délelőttöt térképek memorizálásával
töltött, hogy megtalálja majd a
sivatagból kivezető utat.

Egy másik feladatban pszichológusok
kérdéseire kellett válaszolnia: mit tesz,
ha elfogják? Megadja magát, vagy



öngyilkosságot követ el? Egy sebesült
izraeli katonával találkozik, aki egy
másik küldetésen vesz részt. Megáll,
hogy segítsen neki, bár tudja, úgy is meg
fog halni, vagy tovább megy? – Shalom
válaszaitól nem függött semmi. Csupán
azt voltak hivatottak vizsgálni, milyen
gyorsan dönt stresszhelyzetben. A
Moszad pszichológusaival stresszoldó
gyakorlatokat tanult.

* * *

A küldetés előtti időben már csak
azokat az ennivalókat fogyasztotta,
amelyeken a sivatagban is élnie kell
majd: koncentrátumokat, amit majd
összekever vízzel, ha talál. Egy
nyelvtanár a szufik nyelvjárást



gyakoroltatta vele órákon keresztül.
Farszi és arab nyelven folyékonyan
beszélt ezelőtt is.

Shalom végigjárta a nehéz kiképzés
minden fokozatát, és 1990. november
25-én felszállt az izraeli légierő egy CH-
536 Sikorszky helikopterére.

Csupán Danny Játom vezérőrnagy
ismerte az útvonalat, amelyen
megközelítik az iraki határt. Az akció
résztvevői között volt Benjámin
Netanjahu, leendő miniszterelnök is.
Jatomnak ez a barátság később a Moszad
igazgatói székét jelentette. De ez még
messze volt akkor.

Azon a decemberi hajnalon, amikor
Shalom kikémlelve a vádi peremén, a
horizontot figyelte, nem is sejthette, hogy



küldetését egy tel-avivi döntésnek
köszönheti.

Azon a megbeszélésen jelen volt
Játom mellett Amnon Sliahak, az Aman
igazgatója, és Shabtai Shavit is. A
legfrissebb híreket tárgyalták meg,
amelyek egy az Irán európai
terrorszervezetébe mélyen beépült
informátortól származtak. Az illető
személyt – akiről csak Shavit tudta, hogy
férfi-e vagy nő – a nagy I betűvel
jelölték. Amit mind Jatov, mind Shavit
eltitkolt, hogy ennek a titokzatos I-nek,
Irán bonni nagykövetsége harmadik
emeletén lévő irodáihoz és
kommunikációs helyiségeihez szabad
bejárása volt. Innen irányították a
nyugat-európai terrorcselekményeket.



Nemrégiben próbáltak egy tonna
Semtexet és elektronikus detonátorokat
kicsempészni Libanonból és
Spanyolországba szállítani. A Moszadtól
kapott információk alapján a spanyol
hatóságok átvizsgálták a hajó
rakományát, amint spanyol vizekre értek.

Ám ezen a novemberi megbeszélésen
nem Irán jelentette a fenyegetést, hanem
Irak. I-nek sikerül megszereznie egy
másolatot a részletes iraki haditervről,
amelyben szó van a Scud-rakéták
biológiai és vegyi rakétafejekkel történő
felszereléséről, és bevetéséről Irán,
Kuvait és Izrael ellen.

Megbízható-e az információ? – ez a
kérdés foglalkoztatta a jelenlevőket. I
minden eddigi jelentése igaznak



bizonyult. Kapcsolatba lépni vele sok
időbe került volna, és egy másik katsa
beavatását jelentené. Egy informátort
kihozni az illegalitásból hosszadalmas
folyamat. Ha továbbra is lojális maradt,
akkor rá nézve kockázatos is volna. Ám
valamilyen módon mégis csak
ellenőrizni kell az adatokat.

Egyetlen megoldás maradt, hogy a
haditervről megtudják az igazat, ha
Shalomot Irakba küldik.

A helikopter a legmodernebb jordán
radarok számára is láthatatlanul repült
az iraki határ közelébe, ahol Shalom
kiugrott, és eltűnt az éjszakában.

Az alapos kiképzés ellenére, nem volt
felkészülve erre a pillanatra.
Tökéletesen egymaga volt. Ahhoz, hogy



életben maradjon, együtt kellett élnie a
környezetével. A meglepetések
tekintetében semmi nem veheti fel a
versenyt a sivataggal. Egy dolgot nagyon
belevertek: az első hiba amit elkövet, az
utolsó lehet.

Három nap telt el, mióta ledobták az
ellenséges vonalak mögé, és most ott
lapult az iraki vádi mélyén. Egyetlen
fegyvere, amit egy sarami törzsbelinél
megtalálhatnak, vadásztőre volt.
Számtalan módon tudott vele ölni. Vagy
mást, vagy önmagát, ahogy a helyzet
hozza. Végső esetre ott volt a tabletta is.
Eli Cohen megkínzása és halála óta,
minden Irak, Irán, Jemen vagy Szíria
területén dolgozó ügynök felhatalmazást
kapott, hogy szabad belátása szerint



elkövethet öngyilkosságot, inkább, mint
hogy barbár vallatók kezére jusson.

Shalom várt és figyelt.
A vádi mögött úgy egy kilométerre a

nomádok imához készülődtek sátraik
előtt. A szél közel hozta a kutyák
ugatását, de az állatok nem hagyják el a
tábor területét, legalábbis amíg a nap föl
nem kel.

Az előzetes információk szerint a
konvoj a hegyek és a tábor között jelenik
majd meg, tőle kissé balra.

A nap már magasan járt, amikor a
konvoj végre megjelent: egy Scud
hordozó rakétaállvány és mögötte a
kísérő járművek. Nem egész egy
kilométerre volt már, amikor a menet
megállt. Shalom fotózni kezdett, közben



mérte az időt.
Az iraki személyzet negyedóra alatt

tudta kilőni a Scudot. A rakéta nagy
ívben felemelkedett, majd eltűnt a
láthatáron. Kis idő múlva a menet
tovább hajtott a hegyek felé. Az a rakéta
perceken belül elérheti Tel-Avivot, vagy
valamelyik izraeli várost, ha ez nem
csak gyakorló lövés volt.

Shalom elindult vissza Tel-Avivba.

* * *

Hat héttel később, 1991. január 12-én,
már ő is ott ült az USA Georgia
állambeli légi bázisán tartott
megbeszélésen, ahol a Moszad, az Aman
és az amerikai Zöld Sapkások, valamint
a SEAL képviselői vettek részt.



Miután Shalom visszatért a
sivatagból, Shavit tájékoztatta az
amerikai vezérkari főnököt, Earl Stinert,
hogy Szaddam készül valamire. Mint az
USA első számú katonai vezetője, tudta,
a jó felderítés aranyat ér, és a Közel-
Keleten szerzett saját tapasztalatai is azt
bizonyították, hogy a Moszad a legjobb
ezen a téren.

A konferenciateremben ülők
valamennyien tudták, hogy az ENSZ által
január 15-re kitűzött határidőig a világ
egy sükettel próbál párbeszédet
folytatni. Szaddam továbbra is az
eljövendő háborút élteti.

Downing vezérőrnagy azzal kezdte a
beszédét, hogy tolmácsolta Washington
óhaját, Izrael maradjon ki a háborúból.



Ha megteszi, hosszú távon mind
gazdasági, mind politikai téren csak
előnye származhat majd belőle.

Az izraeli delegáció erre kitette az
asztalra a Shalom által készített
felvételeket a Scud-rakétákról. Aztán
feltették kérdéseiket:

– Tételezzük fel, hogy Szaddam
nukleáris fejekkel látja el a rakétákat.
Azt várják el Izraeltől, hogy tétlenül
nézze, amint atom–, vagy vegyi töltetű
rakétákkal lövik őket? Mit akar a
szövetséges erők parancsnoksága tenni a
Scud-rakétákkal, mielőtt kilövik
valamennyit? Van valami fogalmuk, hány
Scud-rakétája van Szaddamnak?

Downing egyik hírszerzője azt
válaszolta: – Úgy ötven, minden



bizonnyal.
– Mi úgy gondoljuk, legalább ötször

ennyi – felelte Shabtai Shavit. – De az
sem lehetetlen, hogy ötszáz.

A döbbent csendet Downing kérdése
törte meg.

– Tudjuk, hol helyezte el őket?
Shavit nem mondhatott többet,

minthogy valószínűleg az iraki nyugati
sivatagban és az ország keleti részén.

Az amerikaiak egyetértettek
Downinggal, hogy az jó nagy terület.

– Akkor jobb, ha minél előbb
dologhoz látnak – mondta Shavit, nem
rejtve véka alá bosszúságát.

Downing megígérte, hogy alaposan
megvizsgálják a kérdést, és azzal a
nyomatékos felszólítással zárta be a



találkozót, hogy Izrael tartsa magát távol
a közelgő eseményektől, ám minden
információnak örülnek, amit a Moszad,
vagy az Aman nyújtani tud. Az izraeli
delegáció azzal a kellemetlen érzéssel
utazott haza, hogy ők húzták a rövidebbet
a tárgyaláson.

* * *

1991. január 17-én, röviddel hajnali
három után, és néhány órával a Sivatagi
Vihar kezdetét követően, hét Scud-rakéta
találat érte Tel-Avivot és Haifát,
lerombolva 1587 épületet, és
megsebesítve 47 civilt.

A délelőtt folyamán Jichák Shamir
miniszterelnök szinte barátságtalan
hangnemben azt kérdezte a Tel-Aviv-



Washington forródróton: – Hány
izraelinek kell meghalni ahhoz, hogy
Bush elnök végre tegyen valamit? A
rövid beszélgetés azzal ért véget, hogy
Bush további türelmet kért, mire Shamir
közölte, Izrael nem marad sokáig csak
puszta szemlélője az eseményeknek.

Shamir már utasítást adott a
légierőnek, hogy folyamatosan
ellenőrizzék a légteret az iraki határ
mentén. Bush erre rögtön megígérte,
hogy ha visszahívja a járőröző
vadászgépeket, azonnal küld két Patriot
rakétaelhárító üteget az izraeli városok
védelmére, és hogy a szövetséges
haderők napok alatt megsemmisítik a
maradék Scud-rakétákat.

A rakéták tovább hulltak Izraelre. Az



egyik Tel-Aviv belvárosára esett, január
22-én. 96 civil sebesült volt, több
közülük igen súlyos, és három halott.

Amnon Shahak felemelte a telefont, és
a Pentagont hívta. Az ő beszélgetése még
rövidebb volt, mint Shamiré: –
Csináljanak valamit, különben most már
mi lépünk.

Az Öbölháború hátralévő napjaiban
csaknem 500-an sérültek, illetve haltak
meg, köztük 128 amerikai. Négyezer
izraeli maradt otthon nélkül.

* * *

Az Öbölháború után a Moszad és az
Aman heves támadások kereszttüzébe
került a Kneszet titkos ülésén. Mindkét
titkosszolgálatot mélyen elítélték amiatt,



hogy képtelenek voltak előre jelezni a
fenyegetés mértékét. Kiszivárgott
információk szerint Amnon Shahak és
Shabtai Shavit komolyan
összeszólalkoztak az ülésen. A vége
majdnem az lett, hogy Shavit lemondott.
Ám még nem veszett el minden a sokat
támadott Moszad igazgató számára.

* * *

A Moszad pszichológiai
hadviseléssel foglalkozó osztályát eddig
csak akkor hívták, ha hamis információt
kellett terjeszteni, vagy ha valakit be
kellett feketíteni. Most azt kértek az
újságíróktól, írjanak arról, hogy az
Öbölháború esetében nem arról volt szó,



hogy kevés információt kapott a
lakosság, hanem hogy nem voltak
felkészülve lelkileg arra, hogy a saját
földjükön támadják rakétákkal őket. Ez
volt az első alkalom.

Cikkek tucatjai jelentek meg a Moszad
áldásos tevékenységéről, emlékeztetve,
hogy nincs még egy titkosszolgálat,
amelyik ennyit segített volna a
szövetséges haderőknek az Öbölháború
során, mint az izraeli. Ugyanakkor a
Scud-rakétáktól megrémült lakosság
megnyugtatása csak akkor lehetséges, ha
a pénzhiányt kiküszöbölve, megtalálják a
pénzforrást a megfelelő védelmi
rendszer kiépítésére.

Hirtelen lett pénz. Izrael, aki hosszú
ideje az USA műholdfelvételeinek volt



kiszolgáltatva, felgyorsította saját
műholdprogramját. Elsőbbséget élvezett
az a katonai műhold, amelyik Irakot volt
hivatott figyelni. Megkezdődött, Hetz
néven egy új rakétaelhárító rendszer
gyártása. Az USA-tól Patriot rakétákat
rendeltek.

Shavit pozíciója megerősödött, a
Moszad visszaszerezte a bizalmat. Iraki
katsák azt az utasítást kapták, hogy
derítsék ki, a bombázások után mi
maradt Szaddam vegyi és biológiai
arzenáljából.

Kiderült, hogy Irak még mindig
rendelkezett bizonyos mennyiségű
lépfene, himlő, és Ebola-vírussal,
valamint annyi ideggázzal, ami elég
Izrael teljes lakosságának elpusztítására,



de a Föld lakosságát is alaposan
megtizedelné.

Shabtai most azzal a nehéz kérdéssel
nézett szembe, hogy ezt az információt
publikussá tegye-e, vagy tartsa titokban.
A turizmus a háborút követően így is
mélypontra esett, és a külföldi
befektetők is elmaradtak. A felelősség
nagy volt egy ilyen negatív hír
közzétételében.

Shabtai Shavit végül úgy döntött, nem
töri meg az optimista politikai
folyamatokat, amelyek végül a
washingtoni diplomácia
közreműködésével 1993 októberében
Jichák Rabin és Jasszer Arafat
történelmi jelentőségű kézfogásában
csúcsosodott ki.



Shavit 1996 tavaszáig vezette a
Moszadot, amikor is egy reggelen
Benjámin Netanjahu miniszterelnök
hívatta, és közölte, hogy ki van rúgva.
Shavit meg sem próbált vitatkozni.
Jobban ismerte Netanjahut ahhoz, hogy
tudja, teljesen fölösleges lenne. Csak
annyit kérdezett, ki váltja fel.

Netanjahu azt válaszolta: Danny
Játom.



XVII. FEJEZET

A
KONTÁRMUNKA

1998. január 16-án már hajnalodott,
amikor az állami autó elindult a jordán-
izraeli határ mentén álló fehérre festett
ház elől. Az épület azon a területen állt,
ahonnan Gedeon, a nagy zsidó harcos



kémei hírszerző útjaikra indultak, hogy
végül legyőzhessék a túlerőben lévő
ellenséget.

Danny Játom most azért látogatott erre
a történelmi helyre, hogy a végső
utasításokat megadja az akcióhoz, amely
talán megmentheti karrierjét.

Azzal kezdődött, hogy 1997
júliusában, Amman utcáin egy kidon
egységnek nem sikerült meggyilkolnia a
Hamasz vezérét, Klialid Meshalt. Játom
karrierje befejeződni látszott. Állandóan
feszült volt, és rettegett, mikor sújt le rá
a végzet.

A hóhéra maga Benjámin Netanjahu
miniszterelnök volt. Egykori szoros
barátságuk annyira megromlott, hogy
nem múlt el nap a Moszad főnökének



közeli menesztéséről szóló pletykák
nélkül. Más már régen lemondott volna,
de nem Játom. Homlokába hulló haja,
fémkeretes szemüvege és vékony szája
miatt joggal kapta a Porosz gúnynevet.

Ezen a hideg februári reggelen, Játom
tudta, hogy az ideje lejárt. Ezért
igyekezett az utóbbi hetekben kidolgozni
ezt az akciót. Meg akarta mutatni, hogy
még nem vesztette el minden képességét.

Egy hónappal ezelőtt kezdett
körvonalazódni egy új akció terve,
amikor egy dél-libanoni arab informátor
Moszad összekötőjének elmondta, hogy
Abdullah Zein rövid időre Bejrútba
érkezett, hogy Hezbollah vezetőkkel
találkozzon. Ezután rögtön hazalátogatott
a szüleihez, Rumanba. Már egy éve nem



járt szülei házában. Büszkén mutogatta
rokonainak fiatal olasz feleségéről és
európai lakásukról készült fotóit.

Az összekötő nem sürgette az
informátort. Tudta, a lényeg a
részletekben van. Végighallgatta, hogyan
hagyta el Zein szülei házát, arab
süteményekkel és feleségének szóló
ajándékokkal megrakodva, és hogyan
kísérte a Hezbollah egészen a bejrúti
repülőtérig, ahol feszállt a Svájcba
induló gépre.

– Mi volt az úticélja? – kérdezett
mégis közbe. – Bern – jött a válasz.

Ez volt a Moszad első híre Zeinről,
mióta elhagyta Libanont, hogy a
Hezbollah pénzgyűjtését szervezze az
Európában élő gazdag siíta muzulmánok



között. A pénz, az Iránból származó
pénzekkel együtt befolyt a bonni iráni
követségre, ahonnan a szervezet Izrael
elleni harcát is irányították. Az elmúlt
évben Zeint mintha elnyelte volna a föld.
Látták Párizsban, Madridban és
Berlinben, de amikor Játom utána
küldött egy katsát, a harminckét éves,
divatos olasz eleganciával öltözködő
Zein már nem volt sehol.

Hosszú keresés után az egyik katsa
jelentette, hogy egy Zürich melletti
kisvárosban, Liebefeldben, egy Volvo
volánja mögött felismerte. Nem volt
kétsége, hogy Abdullah Zeint látta.

A katsa követte a férfit egy bérházba.
Az egyik postaládán megtalálta Zein
nevét. A hallból egy ajtó vezetett az



alagsorba, ahol megtalálta az épület
telefonvonalainak dobozait. Néhány perc
múlva már autóban ült.

Másnap kibérelt egy lakást a
közelben. Azt mondta, barátait várja a
közelgő síszezonra.

* * *

Tel-Avivból egy kommunikációs
szakember érkezett Liebefeldbe, aki
kibogozta a vonalakat, és Zein telefonját
az új biztonsági lakásban elhelyezett
magnetofonra irányította. Egy további
berendezés azonnal írott formába önti
majd a beszélgetéseket, amit faxon
azonnal Tel-Avivba továbbítanak.

Játom a terv egy kényes pontjához
érkezett: ki kellett választania a



résztvevőket. Az akciót kétlépcsősre
tervezte. Az elsőben elegendő
bizonyítékot kellett szerezni arra
vonatkozóan, hogy Zein a Hezbollah
egyik kulcsembere. A másodikban pedig
meg kellett ölni. Zein halála nagy
veszteség lesz a Hezbollahnak, neki
pedig dicsőséget hoz a sikeres akció.

1998 februárjának közepére minden
készen állt.

* * *

Két férfi és két nő várakozott Jatomra.
Kettesével ültek a nagy
konferenciaasztal mellett, mint ahogy
majd Svájcban is eszerint játsszák
szerepüket. Húszévesek, napbarnítottak,



és jó alakúak voltak. Az utóbbi néhány
napot Izrael északi részén, sítudásuk
felfrissítésével töltötték.

Előző este megkapták a részletes
eligazítást és az igazolványokat. A
férfiak sikeres brókereket alakítanak
majd, akik barátnőikkel néhány napot
pihenéssel töltenek. Az egyik pár
feladata a nap huszonnégy óráján
keresztül figyelni Zein telefonjait. A
másik pár a kidon csapathoz tartozott.
Nekik kellett kitalálni, hogyan ölik meg
majd a férfit. Svájcba fegyvertelenül
utaznak, ezeket majd később, a brüsszeli
iroda juttatja el hozzájuk.

A két ügynök Solly Goldberg és Matti
Finklestein, míg a nők Leali Cohen és
Rachel Jacobson neveket kapták. És



mivel az El A1 közvetlen járatával
utaztak, izraeli útleveleket használtak. A
hamisakat majd Svájcban kapják meg.

A feladatra kiválasztott négyes még
soha nem dolgozott máshol, csak
Kairóban. Svájcban nem voltak
tapasztalataik.

Talán ezért gondolta fontosnak
felhívni a figyelmüket Játom arra, hogy a
német nyelvterületű kantonban, ahol
Liebefeld is feküdt, az emberek rögtön
rendőrt hívnak, ha valami szokatlant
tapasztalnak.

Játom kezet rázott velük, és sok
szerencsét kívánt.

Másnap reggel kilenckor a két pár az
El A1 gépének bussiness osztályán ülve
iszogatta pezsgőjét, és a vakációról



beszélgettek. Síléceik a gép
csomagterében utaztak.

Zürich Kloten repülőterén a brüsszeli
állomás katsá-ja várta őket egy
minibusszal. A katsa az idegenvezető
szerepét játszotta el, és erre az
alkalomra az Ephrahim Rubenstein nevet
használta.

Késó' délutánra értek Lieberfeldbe. A
két nő vacsorát készített, majd
letelepedtek a televízió elé. Még az este
folyamán megérkezett az a két autó, amit
Zürichből béreltek.

Február 20-án hajnali egykor a két pár
elhagyta a lakást és a
Wabersackerstrasséra hajtottak, ahol
Zein lakása volt. Ahogy odaértek, a két
jármű csaknem pont a házzal szemközt



parkolt le. Négy árnyék szaladt Zein
házának bejáratához. Rubenstein egy
tekercs műanyag fóliát, Goldberg a
telefonlehallgatás aktivizálására
szolgáló speciális laptopot, Jacobson
pedig egy nylon szatyorban lehallgató
készülékeket vitt magával. Leah

Cohen és Matti Finklestein úgy tett,
mintha szerelmes pár lennének és
összebújtak az egyik kocsiban.

Az utca túloldalán, egy öregasszony
álmatlanságban szenvedett. Kinézve
hálószobája ablakából, különös jelenetre
lett figyelmes. Egy férfi – Rubenstein –
valami sötétítőt próbált a szemközti ház
bejárati üvegajtajára rögzíteni, hogy ne
lehessen belátni. Bentről további két
alak sziluettjét vélte felfedezni. Az utcán



parkoló idegen autóban még két alakot
látott, akik nem illettek az utca
megszokott képébe.

Ahogy Danny Játom előrevetítette, a
hölgy értesítette a rendőröket.

Hajnali két óra körül megérkezett a
járőrkocsi. A szerelmes párra
ráparancsoltak, maradjanak az autóban,
és a hallban ügyködő két férfitól
magyarázatot kértek, mit keresnek az
épületben. Goldberg és Jacobson azt
mondták, összetévesztették az épületet,
azt hitték, ebben lakik egy barátjuk, és
Rubenstein azt állította, ő éppen hogy
levenni akarta a sötétítőt, nem pedig
felrakni.

Az események ekkor abszurd
fordulatot vettek. Goldberg és Jacobson



engedélyt kértek, hogy az autójukhoz
mehessenek, hogy még egyszer
megnézzék a barátjuk címét. Nem ment
velük rendőr. Abban a pillanatban
Rubenstein a földre vetette magát, és úgy
tett, mintha szívrohamot kapott volna. A
rendőrök köréje gyűltek, hogy
segítsenek, és közben értesítették a
mentőket. Senki nem mozdult, hogy
megállítsa a villámgyorsan elszáguldó
autókat. Valamivel távolabb megálltak,
és egy autóban mentek tovább. A négy
izraeli a reggeli órákban átlépte a
francia határt.

Rubensteint közben kórházba
szállították. Az orvosok megállapították,
hogy nem volt szívrohama. Őt
letartóztatták.



Helyi idő szerint hajnali 4:30-kor
Jatomot felébresztették. A Moszad
éjszakai ügyeletese kereste, és elmondta,
mi történt. Játom nem várt a sofőrre,
maga hajtott az irodájához.

Az ammani fiaskó után ez már igazán
nem hiányzott. Játom felhívta a
külügyminisztérium ügyeletesét, aki
azonnal értesítette Netanjahut. A
miniszterelnök Efraim Halevyt, a
Brüsszelbe akkreditált nagykövetet
hívta. Az angol születésű diplomata
harminc éven keresztül volt a Moszad
nemzetközi kapcsolatokért felelős tisztje.

– Simítsd ezt el, egy életre lekötelezel
– mondta Netanjahu.

A nagykövet először Jacob
Kellerberget kereste meg, a svájci



külügyminisztérium alkalmazottját.
Havely nagyon diplomatikus volt,
amikor azt mondta, történt egy sajnálatos
incidens, és a Moszad is érintve van.

– Mennyire sajnálatos? – kérdezett
vissza Kellerberger.

– Meglehetősen – felelte Halevy. Aki
azt hitte, minden rendben lesz, amíg
Kellerberger fel nem hívta Carla del
Pontét, Svájc főügyészét.

Az ügyésznő első kérdése az volt,
miért nem tartóztatták le a többi Moszad
ügynököt is? Kellerberger erre nem
tudott választ adni. Kapcsolatba
hozható-e a Moszad szóban forgó
akciója a „zsidók aranya" botránnyal? –
szólt a következő kérdés.

Halevy mindent megtett, hogy a dolgot



csendben elrendezzék. Három napon át
érvelt és könyörgött, de Carla del Ponté
hajthatatlannak mutatkozott. Február 25-
re sajtóértekezletet hívott össze, hogy
nyilvánosan elítélje a Moszadot:

– Ami történt, elfogadhatatlan és
nagyon szomorú a két állam
kapcsolatában.

Danny Játom néhány óra múlva
lemondott. Karrierje véget ért.

Egy hét múlva, Efraim Halevy
elfogadta a felkérést a Moszad igazgatói
székére. Szakítva a hagyományokkal,
nem hívta össze munkatársait, hogy
elképzeléseit, terveit megossza velük.

Mint Meir Amitnak, neki sem voltak
hírszerző tapasztalatai. Sokakban
felmerült a kérdés, vajon a brüsszeli



koktélpartikon szerzett tapasztalatai
elegendőek lesznek-e, hogy a morális
válságban lévő szervezetet összefogja. A
Moszad nélkül Izrael védtelenül állna
ellenségei előtt. Irán, Irak és Szíria
technológiai fejlődésén állandóan rajta
kell tartani a szemüket.

Halevy csak annyit mondott
szerényen, hogy szeretné, ha az izraeli
titkosszolgálatok megint egy család
lennének.

Hogy az álom valósággá válik-e, a
jövő zenéje. Sokan szkeptikusan azt
mondják, hogy minél távolabb jut a
Moszad az utolsó nyilvános
megszégyenülésétől, annál közelebb
kerül a következőhöz.
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