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ELÕHANG

ELÕHANG

Karácsony elsõ napja volt, pár perccel dél elõtt. A pulyka már
a sütõben izzadt, illata belengte a házat, amikor Arthur M.
„Art” Cummings II-nek üzenete érkezett a mobiltelefonjára. 

Az FBI parancsnoki központjából utasították, hogy egy biz-
tonságos vonalon hívja vissza õket. Miután visszahívta õket, 
a központból közölték vele, hogy a NorthWest légitársaság
Amszterdamból Detroitba tartó 253-as járatán, az út vége felé,
pontosabban, amikor a gép belépett az amerikai légtérbe, az
egyik utas megpróbált felrobbantani egy bombát. 

Az FBI nemzetbiztonsági ügyekért felelõs igazgatóhelyette-
seként az ötvenéves Cummings hatáskörébe tartozott az iroda
terrorelhárító és kémelhárító tevékenységének irányítása.
Közvetlenül az õ felelõssége volt a terrorista merényletek fel-
derítése és megakadályozása, illetve a más országok által foly-
tatott kémtevékenység elhárítása. Az amerikai kormányban
kevesen tudtak annyi titokról, mint õ. 

Cummings számára a terroristák utáni vadászat észjáték volt.
Õ volt a ragadozó, a terrorista a zsákmány. Akadt-e terrorista,
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akinek sikerült kijátszani õt? Megbízhat-e a hozzá eljutott infor-
mációban? Elkerülte-e nyom a figyelmét? Ilyesféle kérdésekre
riadt fel éjszakánként, miközben az irányítása alatt megpróbál-
ta átalakítani az FBI-t egy olyan ügynökséggé, amely nem annyi-
ra az ügyészi és vádemelési folyamatokat végzi, sokkal inkább 
a merényletek megakadályozását tartja elsõdleges céljának. 

A terroristák lefülelésének érdekében Cummings naponta
beszélt az FBI Taktikai Bevetések szekciójával (FBI Tactical
Operations – TacOps), azzal a szupertitkos, a betöréseket mû-
vészi szinten ûzõ ügynökökbõl álló FBI-csoporttal, amely a
bíróságok által engedélyezett behatolásokat hajtja végre laká-
sokba, irodákba vagy akár nagykövetségekre is, ahol aztán a
csapat tagjai poloskákat és videokamerákat rejtenek el, és betör-
nek a számítógépekbe. A terroristák mellett a célpontok lehet-
nek a maffia tagjai, a Kongresszus korrupt képviselõi, a kémek
vagy az orosz és kínai titkosszolgálatok tisztjei is. 

A fedett akciók közben a TacOps tagjai elkábítják az õrku-
tyákat, néha ál-közlekedési baleseteket rendeznek, elterelik a
forgalmat vagy közmûjavítást színlelnek, hogy a ház lakói vagy
a biztonsági szolgálat emberei csak hosszabb úton érjenek
oda. A zárakat feltörõ és a riasztórendszereket ártalmatlanító
ügynökök álcázására hamis utcai házfrontokat húznak fel a
valódi ház elé, vagy éppen mûbokrokban bújtatják el az ügy-
nököket. Lebukás esetén ugyanis a TacOps tagjait akár agyon
is lõhetik a lakók, akik betörõnek vélik õket. 

Az al-Káida levadászása mellett Cummingsnak a szerveze-
tek közötti rivalizálással is meg kellett küzdenie. A New York-i
városi rendõrség például megszegte az FBI-nak tett ígéretét, és
a New York-i metró felrobbantását tervezõ és az al-Káidának
dolgozó Najibullah Zazi esetében még a startpisztoly eldör-
dülése elõtt akcióba léptek. Az Egyesült Államok Belbizton-
sági Minisztériuma (U.S. Department of Homeland Security)
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képtelen volt ellátni a bevándorlási ügyekkel kapcsolatos fel-
adatait, miközben megpróbált beavatkozni olyan, a terrorelhá-
rítást érintõ döntésekbe, amelyek kizárólag az FBI hatásköré-
be tartoztak. És akkor még nem is beszéltünk az Országos
Hírszerzés Igazgatói Hivataláról (Office of the Director of 
National Intelligence – ODNI), amely szintén gyakran volt láb
alatt, miközben az FBI szinte semmi hasznot nem húzott 
a tevékenységébõl.

A hivatalok közötti belvillongások mellett Cummingsnak
kellett kezelnie azokat a kéréseket is, amelyek az FBI függet-
lenségét sérthették. Miután az Igazságügyi Minisztérium
(Department of Justice) bejelentette, hogy Khalid sejk Moha-
medet New Yorkban állítják bíróság elé, a minisztérium fel-
kérte Cummingst, hogy készítsen egy biztonsági felmérést
arról, hogy a tárgyalás milyen veszélyeket jelentene a városra.
Cummings ebbe nem ment bele. Úgy vélte, hogy egy ilyen FBI-
felmérést mind a republikánusok, mind a demokraták poli-
tikai célra használnának. Ráadásul úgy tartotta, hogy a New
York-i tárgyalásra – amelyet felelõtlen ötletnek tartott – amúgy
sem kerül sor.

Cummingst halálra bosszantotta az is, hogy az Obama-kor-
mányzat tisztviselõi nyilvánosan „ember által okozott kataszt-
rófának” nevezték a terrorista merényleteket, csak hogy ne
kelljen az iszlamista vagy a dzsihadista kifejezést használ-
niuk. „Förtelmes, förtelmes – vélekedett Cummings ezekrõl az
ötletekrõl. – Senki nem tagadhatja, hogy napjainkban az iszla-
misták tartják kézben a terrorizmus világát.”

Másfelõl viszont Cummings semmi rosszat nem látott abban,
hogy mind az Obama-, mind a Bush-kormányzat ragaszkodott
ahhoz, hogy a terroristáknak is felolvassák a jogaikat. Úgy vél-
te ugyanis, hogy a legtöbb esetben az FBI a törvényes keretek
között (ideértve a letartóztatottak jogainak felolvasását) is
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megszerezheti azt a hírszerzési információt, amelyekkel a ter-
vezett merényleteket megakadályozhatja. A trükk ebben az
esetben az volt, hogy a gyanúsítottakkal még az õrizetbe vétel
elõtt beszéljenek, még akkor beszédre bírják õket és a bizal-
mukba férkõzzenek.

Cummings zseniálisan vette rá a rosszfiúkat arra, hogy be-
mártsák magukat. Mesterien bánt a szemkontaktussal, s mi-
vel elöl kopaszodott, ezért a põre fejbõre csak még jobban
kiemelte átható pillantását. Kék szeme mágnesként vonzotta
a másik tekintetét, miközben minden energiáját a hallgató-
jára irányította.

„A lényeg az ütésváltás közted és az ellenfeled között – ma-
gyarázza Cummings. – Vajon hány apró morzsát ejtett el és
mennyit tudok ebbõl én felcsipegetni? Hogyan tudom kiszed-
ni belõle a választ, hogyan tudhatom meg, hogy mi is történt
valójában? Számtalan módja van annak, hogy ezt elérjem, de
messze a legjobb módszer az, ha leülsz valakivel szembe egy
asztalhoz. A legjobb az, ha mélyen belemélyeszted a fogaidat a
nyakába, és õ közben még mosolyog is hozzá, mert meggyõz-
ted, hogy az õ érdekében teszed, amit teszel, még akkor is, ha
ez igen távol áll a valóságtól.”

Miután Cummings értesült a karácsonyi robbantóról, felmar-
kolt egy Snickers csokit és egy doboz kólát. 2009-ben ez lesz a
karácsonyi menüje. Ellen, a felesége és három tinédzserkorú
gyermekük egyedül fogja felfalni a pulykát és az áfonyaszószt.

Ettõl a pillanattól fogva ugyanis Cummings irányítása alá
került Omar Farúk Abdulmutallab ügye, márpedig ez az eset
lett az FBI legellentmondásosabb és feltehetõen a legnagyobb
veszélyt is rejtõ terrorista ügye. 

Cummings bevágta magát a szolgálati autójába, egy Dodge
Chargerbe, felkapcsolta a szirénát és a vörös-kék villogót, majd
elrobogott az FBI-központ felé. 
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