
Az amerikai kémként elhíre-
sült Rimner Gábor a kádári 
Magyarországon hét–nyolc 
évig az Egyesült Államok hír-
szerzőjeként dolgozott. 1981-
ben bukott le, amikor hosszú 
börtönbüntetésre ítélték. 
Harminc éve a rehabilitáció-
jáért küzdő budapesti férfi ről 
dokumentumfi lm is készült. 
Az Erdélyi Naplónak hírszerző 
munkájának fontosabb részle-
teiről mesélt.

→ KELEMEN MIKLÓS

Több éven keresztül Észak-Kelet 
Afrikában élt családjával. Milyen 
gyermekkora volt Szudánban?

Jó emlékeket őrzök kamasz-
koromból. Édesapám Szudánban 
kapott állást az UNESCO-tól az 
ENSZ oktatásüggyel foglalkozó 
szervezeténél. Építészként köz-
épülettervezés volt a feladata, 
ott éltünk mintegy kilenc évet. 
19 éves voltam, amikor újra Ma-
gyarországra kerültem. Szinte 
észrevétlenül megtanultam két 
nyelvet, az arabot és az angolt 
(régen Szudán angol gyarmat 
volt). Sokat sportoltam, tanul-

tam, rengeteg barátom volt. Ka-
tolikus ferencesek által alapított 
iskolába jártam, olasz papok vol-
tak a tanáraink, kivéve az iszlám 
történelem és arab nyelv órákon, 
ott egyiptomi és szudáni tanárok 
tanítottak. Egyébként református 
vagyok.

Mi történt önnel a felnőttkor 
küszöbén?

Tizennyolc évesen belebotlot-
tam az amerikaiakba, és ők meg-
győztek, hogy érdemes vissza-
jönni Magyarországra, ha valami 
hasznosat akarok tenni. A kar-
túmi amerikai követségre men-
tem, ahol a kulturális attaséval 
beszéltem, mert eredetileg ame-
rikai ösztöndíjat akartam a Kali-
forniai Egyetemre. Szüleim nem 
akartak hazajönni, édesapám 
erdélyi szász származásúként 
Németországban szeretett volna 
letelepedni. Semmiképpen sem 
akart visszatérni a kommunista 
Magyarországra. Én meg kamasz-
kori lázadásból végül hazajöttem. 
S miattam a szüleim is, három hó-
nappal később, 1973 szeptemberé-
ben szintén hazatértek.

Szovjetellenességének mi volt a 
családi előzménye?

Az egész család sokszorosan 
megsínylette a szovjet gyarmatosí-

tást. Nagymamámat egy orosz te-
herautó platóján erőszakolták meg 
többen. Ceglédi nagyszüleimnek 
mindenét elvették, földjüket, sző-
lőjüket, házukat. Nagyapám birto-
kából ceglédi állami gazdaság lett, 
ahol aztán megengedték, hogy 
dolgozzon. Édesapámtól elvették 
Budapesten az építészmérnöki iro-
dáját. Az amerikai nagykövetségen 
felmérték antikommunista, szov-
jetellenes beállítottságomat.

Miért vállalta e veszélyes külde-
tést 18 évesen?

Ha a küldő szempontjából néz-
zük, akkor hírszerzőtisztről vagy 
felderítőről beszélünk, a másik 
oldal már kémet lát. Az amerikai-
aknak szükségük volt olyanra, aki 
a megszálló szovjet csapatokról 
minél több információt tud besze-
rezni. Nekem ez az ötlet 17–18 éve-
sen nagyon megtetszett. Bántott, 
hogy a szüleim félnek a kommu-
nizmustól: meg akartam mutatni, 
a rendszer ellen lehet tenni is. Meg 
akartam mutatni a világnak, hogy 
nem ijedek meg 74 ezer orosz ka-
tonától. Célom az volt, hogy ismét 
magyarok lehessünk, nem pedig 
a ruszkik kiszolgáló személyzete. 
Így néhány hét gondolkodás után 
büszkén vállaltam a feladatot.

Hogyan folyt a kiképzése?
Másféléves kiképzés kezdődött 

1972 januárjától 1973 júniusáig. 
Először pszichológust hozattak 
Washingtonból: mindent tudni 
akartak a személyiségemről, képes-
ségeimről. Tesztekkel, hosszas be-
szélgetésekkel telt az idő, majd 

írás- és fegyverszakértő, rejtjele-
ző-kódoló foglalkozott velem, részt 
vettem fényképésztanfolyamon is. 
Minden fegyvertípust, rendszert 
kódnevekkel együtt memorizálnom 
kellett, amit a Varsói Szerződés tag-
államainak a területén használtak. 
Mindezt az érettségire készülés mel-
lett. Naponta legalább hat órában, 
hétvégén is. Vizsgáznom is kellett. 
Megtanították a kapcsolattartás, a 
konspiráció különböző módozatait. 
Felkészítettek arra, mi az, ami majd 
vár rám. Szakszerű Budapest-tér-

képekkel láttak el. Olyan helyszíni 
ismeretekkel rendelkeztem, amikor 
Budapestre érkeztem, mintha ott 
éltem volna az azt megelőző nyolc–
kilenc évben.

Mennyi ideig fi gyelhette az el-
hárítás, mielőtt 1981-ben letar-
tóztatták?

1980 karácsonyán szakítottam 
a barátnőmmel, ő bosszúból felje-
lentett egy közös rendőrismerős-
nél, aki továbbította azt az elhárí-
tásnak. De levéltári adatokból az 
elmúlt 30 évben megtudtam, hogy 

már 1976-tól megfi gyelés alatt áll-
tam, amikor az Országos Takarék-
pénztár valuta-deviza osztályán 
dolgoztam angol–arab részlegre 
szakosodott főelőadóként. Az el-
hárításnál Janus (mint kétarcú) 
név alatt tartottak nyilván.

A külkereskedelmi vállalatoknál 
milyen folyamatokat fi gyelt meg?

Először az Elektroimpexnél, le-
tartóztatásom előtt pedig a Medim-
pexnél dolgoztam. Az Elektroimpex 
híradástechnikával foglalkozott. Az 
egész külkereskedelmi szakmára 
igaz volt, hogy mi nem magyar kül-
kereskedelmet bonyolítottunk. A 
külkereskedelmi minisztériumban 
közvetítettünk Moszkva és Nyugat 
között. A moszkvai export-import 
kihelyezett tagozata voltunk. A 
külföldön beszerzett új technoló-
giát azonnal továbbítanunk kellett 
a ruszkiknak. Az embargós techni-
kát is meg tudtuk néha szerezni, 
Magyarország fi zetett is érte, de to-
vábbítanunk kellett a Szovjetuni-
ónak, éppúgy mint a nyugati álla-
mokban dolgozó hírszerzőink és az 
általuk fi zetett ügynökök jelentése-
it. Így lett a Chevroletből Volga, a 
Fiatból Zsiguli. Katonai technikát 
is közvetítettünk, de Magyarország 
fi zetett érte. Minden szál Moszk-
vában futott össze, a Magyar Nép-
hadseregnek önálló döntési joga 
nem volt.

Munkája során találkozott Ma-
gyarország számára veszteséges 
más üzlettel is?

Amit az oroszok nem tudtak 
Líbiába exportálni Moammer 
Kadhafi nak, például lokátorrend-
szereket, azt mi megvásároltuk a 
ruszkiktól, a szocialista interna-
cionálé jegyében pedig ingyen 
odaadtuk az egyébként nagyon is 
fi zetőképes Líbiának. A líbiai ka-
tonatisztek pedig Magyarország-
ra jöttek, Hűvösvölgybe a HM3-
ba tanfolyamra, ahol mi orosz 
segítséggel megtanítottuk nekik, 
hogyan kell az orosz technikát 
alkalmazni (tolmácsként dolgoz-
tam ott.) Líbiai katonatiszt nem 
mehetett a Szovjetunióba, orosz 
katonák pedig Líbiába, hogy ne 
legyen nemzetközi tiltakozás, 
ezért mi nagyon jóban voltunk 
Kadhafi val. És mi fi zettük a líbiai 
tisztek oktatását is.
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→ A pestivé vedlő Pistik társadalma – Somogyi Botond jegyzete
→ Akinek bajsza volt a védjegye – köszöntjük a 90 esztendős Barkó György színművészt
→ Lassan készülő remek sültek: a BBQ-technológia a környék leghíresebb éttermévé tette a Székely Tanyát

Rimner Gábor az 1956 Magyar Nemzetőrség egyenruhájában, 
ezredesként egy budapesti koszorúzáson a Kongresszusi Központnál

Rimner Gábor igazolványképe 2000-ből

→ Az egész család sok-
szorosan megsínylette a 
szovjet gyarmatosítást. 
Nagymamámat egy orosz 
teherautó platóján erő-
szakolták meg többen. 
Ceglédi nagyszüleim-
nek mindenét elvették, 
földjüket, szőlőjüket, 
házukat. Nagyapám 
birtokából ceglédi állami 
gazdaság lett.
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