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A kép a Nílus partján készült Khartoumban 1966-ban. Balról jobbra hátsó sor: Rimner Gábor édesanyja, egy 
szudáni barátjuk, Abdullah Fadel El Mahdi, Rimner Gábor 12 évesen, a nővére Zita, és Amal Akasha, Abdullah 
felesége. A homokban előttük a Mahdi család két lánya, Szuszu és Reháb

→ Az egész külkereske-
delmi szakmára igaz volt, 
hogy mi nem magyar 
külkereskedelmet bonyo-
lítottunk. A külkereske-
delmi minisztérium alatt 
működött az államosított 
magyar külkereskedelem 
a 40-es évek vége óta. 
Közvetítettünk Moszkva 
és a Nyugat között.

→ Rimner Gábor

Budapesten született 1954-ben. 18 évesen arra 
vállalkozott, hogy másféléves kiképzés után az 
Egyesült Államok hírszerzője lesz Magyarországon 
a megszálló szovjet csapatok ellen. Rimner Gábor 
munkája során felfi gyelt egy bolgár cég által szál-
lított különös vasszerkezetre, amelyről később 
kiderült, hogy akár amerikai célpontok elérésére 
is alkalmas ballisztikus rakéták tartozéka. Rimner 
legnagyobb eredménye az ICBM-rakéták tárolásá-
ra szolgáló szovjet támaszpont felfedése volt, ahol 
1974-ben beazonosított egy ballisztikus rakéták 
szállítására alkalmas járművet. A nukleáris töltetet 
is hordozni képes, kimondottan támadó fegyver-
nek minősülő rakéták magyarországi hadrendbe 
állítását 1990-ig mind a pártállam magyar veze-
tése, mind a Szovjetunió kategorikusan tagadta. 
1981. márciusában bukott le, 12 év börtönbünte-
tésre ítélték, a rendszerváltás idején szabadult.

folytatás az                 oldalról1.
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Az amerikaiaknak kémkedő magyarországi hírszerző

Tud-e olyan emberről, aki ha-
sonló titkos küldetésben vett 
részt, mint ön?

Konkrétumokat, neveket még 
véletlenül sem mond az ember, 
még 30–50 évvel később sem. 
Tudtam, nem egyedül vagyok. 
Igen szép számmal voltunk, akik 
az Egyesült Államok, Kanada, 
Nagy-Britannia, Franciaország 
vagy Németország által küldött 
hírszerzőkként dolgoztunk. Én 
egy németet és egy kanadait 
ismertem. Ők is arra voltak rá-
állítva, hogy a Magyarországon 
állomásozó szovjet Déli Hadse-
regcsoportot, annak fegyverze-
tét megfi gyeljék, közvetítsék a 
mozgását. Nem mindenki bukott 
le és került börtönbe, mint én. A 
mai napig is van több személy, 

aki él és virul, csak 1990 óta 
megszaporodtak az orosz, kínai, 
koreai, iráni és izraeli kollégáik 
létszámbeli gyarapodása miatt. 
De így van ez világszerte, nem 
csak Magyarországon. Túl sok 
a titkolózás, a gyanakvás és a 
titkosszolgálatok dolga ezeket 
felfedni. Értelmetlen volna misz-
tifi kálni a jelenséget.

A büntetőeljárás során mire 
ítélték?

1981. március 28-án tartóz-
tattak le. Kihallgatótisztem dr. 
Csenki István volt. Első fokon tíz 
évet kaptam. A tíz évet Moszk-
vában túlságosan kevésnek tar-
tották. Jogerősen végül 12 évet 
kaptam. De kémkedésért béke-
időben minősített esetben élet-
fogytiglanit, azaz 25 évet is lehe-
tett kapni. Háború esetén pedig 

a hírszerzők a halálbüntetést is 
kockáztatták.

A vagyonelkobzás mellékbün-
tetésként mire terjedt ki?

Elvettek egy tihanyi nyaralót, 
amit édesapám vásárolt 1956-
ban. Ez az én nevemen volt, ma 
120–130 milliót érhet. Ezen kívül 
a bérelt lakásomban lévő ingó-
ságaimat kobozták el. Maradt a 
ruhám, az asztal, egy ágy, egy 
szekrény és néhány szék. Teljes 
vagyonelkobzással sújtottak.

Mondott-e bárki köszönetet az 
ön által a 70-es években tanúsí-
tott bátorságért az elmúlt har-
minc évben?

Ezen a kérdésen jót nevetek. 
A magyar társadalomban ez nem 
így működött az elmúlt három év-
tizedben. Nemcsak, hogy köszö-

netet nem mondott senki, hanem 
még a rehabilitációmmal kapcso-
latban is kérdések vannak. 1990. 
március 28-án szabadultam. A 
közügyektől való eltiltásom 2000 
márciusáig tartott, azonban a 
gyakorlatban 2001 szeptemberé-
ben, 11 és fél év után szüntették 
meg. Politikai elítélésem miatt 
próbáltam a rehabilitálásomat 
kiharcolni, de nem történt meg. 
Ám ezzel nem vagyok egyedül. 
Akiket a kommunista rendszer-
ben politikai okokból 1963 és 
1989 között elítéltek izgatás, 
kémkedés és egyéb rendszerelle-
nes tevékenység miatt, azoknak 
a döntő többségét (több ezer em-
bert) nem rehabilitálták, vagyis 
az ítéleteket nem nyilvánították 
semmissé, így az enyémet sem. 
Ez morális adóssága az 1990 és 
napjaink között regnáló minden-
kori kormánynak és a törvényho-
zásnak immár több mint 30 éve. 
Nincs ehhez kellő politikai aka-

rat, sem szégyenérzet, hogy még 
mindig a Kádár-korabeli politikai 
ítéletek jogfolytonosságát hang-
súlyozzák. A valós okokat politi-

kus még nem merte kimondani 
Magyarországon. Sokan vannak 
még a politikában, akik érintet-
tek lennének. A rehabilitációra 
akkor lenne esélyem, ha még 
élnék, amikor ez a korosztály ki-
halt. Meg vagyok győződve, erre 
is sor kerül egyszer, csak nem 
biztos, hogy én azt megérem.
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E
z az Orbán megint oda-
adja a pénzt másoknak! 
Mikor áll már le? Nem 
szégyelli magát? – fa-
kadt ki nemrég egyik is-

merősöm Erdélyből Magyarország-
ra telepedett, s onnan a nyáron 
hazalátogató szomszédja. – Ugyan, 
Pisti, mi történt már megint? – jött 
a kíváncsiskodó kérdés. – Hát a sok-
gyerekes családoknak jelentősen 
csökkentették az adójukat. Vagyis 
a közpénzt, amihez én is hozzájá-

rulok, odaadják nekik. Tehát az én 
pénzemet kapják meg – érkezett a 
„koherens” válasz a felháborodott 
egykori szomszédtól.

– Nézd, Pisti, a sokgyerekes szü-
lők is dolgoznak, ráadásul elég ne-
héz fenntartaniuk a családot, eltar-
tani a három-négy gyereket, sokkal 
többet költenek, mint te arra az egy 
gyermekre. Természetes, hogy az ál-
lam segíti őket – jött a magyarázat. 
– Akkor meg minek vállaltak annyi 
gyereket? Hogy elvegyék a pénze-
met? Az én adómból az állam sen-
kit ne segítsen! – háborgott tovább 
tajtékzó szájjal a hosszú évek alatt 
pestivé vedlett Pisti.

– Figyelj ide – próbálta isme-
rősöm jobb belátásra bírni egykori 
szomszédját –, örvendjünk, hogy 

egyre többen vannak, akik legalább 
három gyermeket akarnak vállalni. 
A családtámogatás lassan-lassan 
meghozza gyümölcsét, érdemes tá-
mogatni az ilyen családokat, hiszen 
fennmaradásunk is nagyrészt ettől 
függ, s ezen kívül a nyugdíjtámoga-
tás rendszere sem mellékes.

Ám ekkor már a gyökereit is 
megtagadó Pistit nem lehetett jobb 
belátásra bírni, folyamatosan kia-
bálta, hogy nem Orbánért kell több 
gyermeket vállalni – amiben ter-
mészetesen igaza is volt. Csakhogy 
nem erről volt szó.

Ismerősöm nagyot csalódott 
egykori szomszédjában, és igen-
csak elszomorodott. Pedig nem 
kellett volna. Az embereket kevés-
bé érdekli, hogy 20–30 év múlva 

milyen lesz a nyugdíjrendszer, 
hány alkalmazott fogja eltartani 
az országot, mennyi lesz a nyug-
díjkorhatár. Az pedig sajnos még 
kevésbé, hogy megmaradunk-e 
magyarnak a Kárpát-medencé-
ben. Egyesek ugyanis gürcölnek 
a megélhetésért, a mindennapi 
betevőért, mások pedig a minél si-
keresebb karrierért, a sok pénzért, 
a minél modernebb autóért teszik 
tönkre akár az egészségüket is. 
Ilyen körülmények között kit érde-
kel ma a Kárpát-medencei jelenlé-
tünk, az 1100 éves történelmünk, a 
magyar kultúra és jövő? Jóformán 
senkit. A magyarországiak közül 
igencsak keveset, s már itt Erdély-
ben sem sokakat. Mert mit hallunk 
állandóan a fősodratú sajtóból? 

Az egységesülő Európát, az idegen 
kultúrájú és vallású, színesbőrű 
embertömegek minél előbbi be-
fogadását, az LMBTQ-propagan-
dát, amely már nemcsak a felnőtt 
társadalmat mételyezi, hanem a 
fi atalokat is rontja… Halljuk azt a 
liberális-globalista mantrát, amely 
nem a családi értékeket, a keresz-
tyén kultúrát és közösséget helye-
zi előtérbe, hanem az egyént, az 
egyéni boldogulást, a hedonista 
– egyre inkább elfajzó, sőt kimon-
dottan perverz – életstílust. Éppen 
ezért kellene minél többet beszélni 
e természetellenes jelenségekről a 
sajtóban s az iskolában. Csak hát 
kérdés, hogy a polkorrektség egyre 
nagyobb diktatúrájában van-e ki, s 
van-e kivel.
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