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KIADÓI ELŐSZÓ

Irak 
Ázsia délnyugati részén, a Közel-Keleten található, történeti neve Mezopotámia.1 Itt 
volt a világ első ismert civilizációja, a sumer, amit az akkád, a babiloni és az asszír kul-
túrák követtek. 

Irak 1932-ben nyerte el függetlenségét Nagy-Britanniától. 
1979-ben Szaddám Huszein, a szunnita Baasz Párt vezetője, Irak köztársasági elnöke 

lett. Röviddel hatalomra jutása után Irak szomszédságában, Iránban drasztikusan meg-
változott a politikai helyzet a Ruholláh Homeini ajatolláh által vezetett iszlám forrada-
lom következtében. Irak 1980-ban hadat üzent Iránnak. Az 1988-ban véget ért háború 
alatt Irak nagymértékű amerikai és nyugati támogatást kapott, mert szemükben akkor 
Irak kevésbé tűnt veszélyesnek, mint az iráni iszlám állam.

1990-ben az irak–iráni háború végét követő gazdasági válság hatására Szaddám Huszein 
elhatározta: elfoglalja olajban gazdag szomszédját, Kuvaitot, így finanszírozva Irak gazda-
sági újjáépítését annak erőforrásaiból és pénzéből. Irak 1990 augusztusában megszállta Ku-
vaitot.2 Az ENSZ intézkedéseket hozott Irak ellen, követelve az azonnal kivonulását Kuvait 
területéről. A követelést Irak elutasította. Ezután az Egyesült Nemzetek Biztonsági Taná-
csa egyhangúlag döntött az Irak elleni katonai akcióról. Az Amerikai Egyesült Államok3 
pedig vállalkozott a Kuvait és Irak ügyében szerveződő nemzetközi koalíció vezetésére.

Az Öböl-háború
A koalíciós erők jóval fejlettebb fegyverzettel léptek háborúba, mint az irakiak. Az iraki 
fegyveres erőket gyorsan szétverték, Szaddám Huszein utasította az iraki hadsereget, 
hogy vonuljon ki Kuvaitból. A béke fejében Irak arra kényszerült, hogy elfogadja terü-
lete felett egy repülési tilalmi övezet létrehozását. Le kellett szerelnie minden birtoká-
ban lévő vegyi és biológiai fegyvert, és hozzá kellett járulnia, hogy ezen intézkedések 
végrehajtását az Egyesült Nemzetek Szervezetének megbízottai ellenőrizzék. 

A háború után Irak e feltételeket többször megszegte. 1998-ban kiutasították az Egye-
sült Nemzetek Szervezetének fegyverzetellenőreit, azt állítva, hogy a CIA számára kém-
kednek. 2002-től a Nyugat, s közvetve az ENSZ is – pontatlan és hamis bizonyítékok 
alapján – azzal vádolták Irakot, hogy országszerte titkos fegyverlaboratóriumokat létesí-
tett. Utólag minden ilyen állítás hamisnak bizonyult. 2002-ben Szaddám Huszein amerikai 
és ENSZ nyomásra hozzájárult, hogy a fegyverzetellenőrök4 visszatérhessenek Irakba.

1 Mezopotámia görög szó jelentése: folyóköz (föld a két folyó, a Tigris és az Eufrátesz között).
2 Történelmi hasonlóság, 2014: Oroszország manővere a Krím félsziget annektálására, a fekete-tengeri jelenlé-

tének, mozgásszabadságának bebiztosítása érdekében!
3 Amelyet akkor az idősebb George W. Bush elnökölt, míg a 2003-ban indított intervenció során már fia, ifjabb 

Geoerge W. Bush volt az USA adminisztráció vezetője.
4 Akik között magyar fegyverzetellenőr is volt. 
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Az Irak ellen indított USA-invázió
2003. március 20-án az Amerikai Egyesült Államok által szervezett koalíció – erre fel-
hatalmazó ENSZ-mandátum nélkül – megtámadta Irakot, arra hivatkozva, hogy Irak 
nem hajlandó felhagyni nukleáris és vegyifegyver-fejlesztési programjával. Az ifjabb 
George Bush elnökölte Amerikai Egyesült Államok, s hű szövetségese, a Tony Blair 
miniszterelnök által vezetett Nagy-Britannia ezért jogot formált Irak megtámadására 
annak érdekében, hogy megakadályozza Irakot tömegpusztító fegyverek építésében 
vagy birtoklásában, továbbá eltávolítsa a ’80-as évek irak–iráni háborúja5 idején még a 
Nyugat által támogatott iraki diktátor Szaddám Huszein elnyomó rezsimjét és demok-
ratikus rendet vezessen be Irakban. Az Irakot elítélő állítások mind hamisnak bizonyul-
tak – később, … későn.

A megszállás után az Egyesült Államok Irak kormányzására felállította a CPA-t (Co-
alition Provisional Authority /Ideiglenes Koalíciós Hatóság). Feladatát 2004 júniusá-
ban az IIG (Iraqi Interim Government/ Iraki Ideiglenes/Átmeneti Kormány) vette át. 
Hivatalos iraki kormány választására 2005 októberében került sor, s 2006 óta az elmúlt 
két ciklusban Núri al-Máliki síita kormányfő vezette a kabinetet. 2006 őszére polgár-
háborús helyzet alakult ki Irakban, részben a megszálló amerikai hadsereg (és koalíciós 
partnerei) és az ellenük küzdő felkelők gerillaháborúja miatt, részben pedig a nem szű-
nő szunnita-síita vallásháborús konfliktus okán, amibe még az al-Káida (al-Qaeda in 
Iraq) iraki szárnya is „besegített”.

Az USA vezetésű koalíciós erők (37 ország 157 ezer fős hadereje) Bagdadban lét-
rehozott CJTF–7 (Combined Joint Task Force/Többenemzeti Összhaderőnemi Al-
kalmi  Harci Kötelék) főparancsnokságán előbb a CJ3 vezetőjeként, azaz a koalíciós 
hadműveletek főnökeként, majd a későbbiekben DCG Coal Ops-ként, azaz a főpa-
rancsnok koalíciós műveletekért felelős helyetteseként szolgálva lehetőségem volt rálát-
ni a szunnita-síita vallási viszály kibékíthetetlenségéből fakadó konfliktustörténetre. Az 
is érzékelhető volt Szaddám Huszein 2004. december 14-i elfogása, majd bírósági ítélet 
alapján történő kivégzése után is, hogy a valamikori erős, uralkodó Baasz Párt sohasem 
mond le a hatalom visszaszerzéséről. 

Kijelenthető, hogy Irak a nemzetközi erők 2011. december 31-gyel Irakból tör-
ténő távozását követően, s a gyenge bagdadi kormányzati tevékenység negatív ered-
ményeként – kiegészítve a részben megbízhatatlan iraki haderő hadrafoghatatlansá-
gával – alkalmas területe és jó táptalaja egy revánsra törekvő szunnita mozgalomnak. 
A szíriai konfliktus és polgárháború kapcsán elkövetett nemzetközi hibás értékelések, 
és a valós ellenség felfegyverzése pedig elvezetett a 2013. évi al-Káida előretöréshez 
Szíriában és Irakban is. 

5 Irak és a perzsa Irán háborúja 1980–1988 időszakban tartott, és több millió fős veszteséggel végződött mind-
két oldal számára.
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Irak „stabilizálása”, 2003–2011
Az USA és Nagy-Britannia koalíciója által 2003-ban Irak ellen indított katonai művelet, 
invázió a Szaddám Huszein vezette rezsim bukásával6 járt együtt. Az ENSZ BT (Biz-
tonsági Tanács) az inváziót követően kiadott határozatában különös hangsúlyt fektetett 
az iraki nép megsegítésére, az ország stabilizációjára és újjáépítésére, illetve a humani-
tárius segélyek eljuttatására. A koalíciós erők felkérték a partnerországokat a stabilizá-
ciós műveletekben való részvételre. Ennek a felkérésnek eleget téve az Országgyűlés 
jóváhagyta, hogy a Magyar Honvédség szállítózászlóaljat és törzstiszteket küldjön a 
nemzetközi hadosztály irányítása alatt álló szektorba. Ugyancsak döntés született arról 
is, hogy egy főt – a korábbi nemzetközi műveletekben való tevékenysége figyelembe 
vételével, névre szóló kikérő alapján – az USA vezetésű szövetséges erők bagdadi főpa-
rancsnokságára vezényeljenek a koalíciós hadműveletek vezetését végző törzsbe.

Irak, a nemzetközi erők kivonulása utáni anarchiában, 2012–2013
Az USA vezette koalíciós erők, illetve az önállóan tevékenykedő USA-haderő egységei, 
valamint a NATO kiképző missziójának katonái 2011 decemberében elhagyták Ira-
kot. A Dzsalál Talabani kurd etnikumú elnök, a háromtagú elnökség, a közelmúltban 
a választásokon meglepetésre nyertes párt képviselőjeként immár harmadik turnusára 
készülő síita vallású Núri al-Máliki kormányfő által vezetett Irakban mindennaposak a 
vallási, etnikai, gazdasági indokú robbantások, a civil lakosság mészárlása.

A történelmében és kultúrájában oly gazdag Irak külön fejezetet nyithat az ország-
ban 2013-ban végrehajtott terrorcselekmények mennyiségének és az áldozatok számá-
nak vonatkozásában egyaránt: a szunnita vs. síita halálos gyűlölet nem csökkent az 
utóbbi időben, (sőt) gyakran még egymás vallási ünnepeit és temetkezéseit sem kímélve 
pusztítják arabok az arabokat. Ha pedig a pénzről, az olajról vagy a hatalomról van szó, 
egymásnak feszül az arab–kurd gyűlölethullám, már több ezer halottat követelve 2014. 
első félévében is a kölcsönös robbantásos pusztítások során. S ebbe a gyilkolás-kam-
pányba, amelyet a – nemzetközi erők 2011. év végi, Irakból történt távozása után saját 
hibájából magára maradt, tehetetlen – Núri al-Máliki kormány még követni sem ké-
pes, nemhogy akadályozni vagy mérsékelni, egyre erőteljesebben beszállt a nemzetközi 
szakértők és a CIA által is 2013-ban kemény visszatérőnek ítélt iraki al-Káida. Úgy gon-
dolom, ennek felismerése vezethette a korábbi iraki külügyminisztert, Hoshyar Zebarit 
arra, hogy 2013 decemberében kapcsolatba lépjen az afgán Hamid Karzai elnökkel, 
s javasolja számára a BSA (Bilateral Security Agreement/Kétoldalú Biztonsági Meg-
állapodás) aláírását az USA-val, majd pedig a SOFA-megállapodást (Status of  Forces 

6 George W. Bush Jr. USA-elnök 2003. május 1-én jelentette be az iraki rezsim megdöntését, „The War is Over” 
közismertté vált mondatával. Az már egy másik tény, hogy az igazi háború, amely a 2011. december 31-el 
történő csapatkivonásig több ezer koalíciós katona vesztét is hozta, igazából csak a már említett bejelentést 
követően indult meg!
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Agreement/Az erők jogállását rögzítő megállapodás) a NATO-val, a 2014. december 
31-et követő időszakra, nehogy a biztonsági vákuum az afgánok országában is hasonló 
következményekkel járjon. 

Irak, 2014: ismét (vallás)háborúba sodródva

Az Iraki és Levantei Iszlám Állam előretörése

Miközben a világ közvéleménye az afganisztáni elnökválasztás utáni közeljövő kihívá-
saira, vagy éppen a 2011 februárja óta tartó szíriai polgárháborús véres eseményekre 
figyelt, a „háttérben” Irak visszatért az évszázadokon át kibékíthetetlenül zajló szunni-
ta–síita véres ellenségeskedéshez, ezúttal vallási háború formájában.

Az ISIS (Islamic State of  Iraq and the Levant/ILIÁ-Iraki és Levanti Iszlám Állam) 
radikális iszlamista szervezet erői között jelentős számban megtalálhatóak voltak eddig is 
a szomszédos szíriai polgárháborúban a központi kormányzattal szemben harcoló Szíriai 
Szabad Hadsereggel együtt akciózó nemzetközi önkéntesek – sajnálatos módon a nyu-
gati államok által felfegyverkezve és kiképezve. Látva a Szíriában zajló harci események 
trendjének számukra viszonylag kedvezőtlen alakulását, felismerve a bagdadi vezetésű, 
etnikailag és vallásilag is megosztott iraki kormányzás tehetetlenségét, helyén értékelve az 
iraki haderőt, annak gyengeségét, megbízhatatlanságát, az ISIS lépett: a bagdadi kormány 
megdöntését és egy iszlám állam, majd kalifátus, s hírhedt saría7 jogrendjének bevezetését 
célul kitűzve, az ISIS erői ez év elején jól tervezett, szervezett támadást indítottak Irakban, 
először a Bagdadtól nyugatra eső területeken. 

Az ISIS 2014 kora tavaszán elfoglalta és megtartotta a Bagdadtól nyugatra eső terüle-
teket, azon teljes ellenőrzést és iszlám vallási jogrendszert vezetett be, s sikeresen vissza-
vert minden bagdadi központi ellencsapást. Az ISIS 2014 áprilisától immár Irak északi 
területét, majd a Bagdadtól keletre található tartományokat is célba vette. Tehette ezt 
annál inkább, mert a Bagdadtól délre etnikai többségben élő síiták nemigen mertek ed-
dig sem akciókba bonyolódni a Bagdadtól nyugatra és északra (a kurd területekig!) eső, 
többségében szunniták által lakott és ellenőrzött országrészben. Az ISIS az észak-iraki 
olajmezők feletti ellenőrzést is megcélozta, jól tudva, hogy arra a síita Núri al-Máliki 
vezette bagdadi kormányzatnak, de a Maszúd Barzáni (legfontosabb kurd személyiség 
Észak-Irakban) és Talabani (Irak államfője) vezette kurdoknak is égető szüksége van.

Bagdad, majd azt követően a fővárostól délre eső országrész elfoglalását is be-
jelentette céljaként az ISIS. A szervezet célja, hogy iszlám kalifátust hozzon létre, 

7 Saría (v. saria) jogrendszerek: tágabb értelemben olyan jogrendszerek, amelyek az iszlám szerinti, Isten által 
elrendelt normáknak kívánnak megfelelni. Szűkebb értelemben, a klasszikus iszlám jogtudományi hagyomá-
nyokra, struktúrára épülő jogrendszereket nevezzük saría jogrendszereknek. A saría legszűkebb értelmében 
az iszlám vallásjogot, vallásjogi hagyományt jelent. Elsődleges forrásai a Korán (a muszlimok szerint Isten 
által kinyilatkoztatott mű, és mint ilyen, Isten szavait tartalmazza) és Szunna (a Szunna az iszlám szunnita ágá-
ban Mohamed próféta, illetve kortársai cselekedeteinek, tanításainak összességét jelenti – a síita irányzatban a 
Szunna kibővül az imámok tanításaival és cselekedeteivel is).
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amely átnyúlik Szíria és Irak határain. A nagyon ambiciózus cél hirdetése miatt csap-
tak össze az ISIS erői a korábban velük egy táborba tartozó al-Nuszra Front szíriai 
csoporttal, amely magának követeli a szíriai hatalmat, persze ha nyernek a szíriai 
központi erőkkel szemben.  

Látható és tudható az is, hogy a Bagdadban lévő iraki központi kormányzat 2014 
májusa óta már semmilyen hatással sincs az események alakulására. Az USA vezetése, 
de Ban Ki Mun ENSZ főtitkár is Núri al-Máliki bagdadi kormányát okolja a történ-
tekért, a kormányfő távozását sürgetve, akit többször is az USA hozott helyzetbe az 
elmúlt évtized során, s aki (hasonlóan Hamid Karzai afgán elnökhöz, persze USA–Af-
ganisztán viszonylatban) szintén nem írta alá – 2011-ben – az USA-val a Kétoldalú Biz-
tonsági Megállapodást, melynek így a következménye az amerikai csapatok majdnem 
teljes (kivéve a nagykövetséget védőket) kivonása lett Irakból 2011. december 31-én.

Az ISIS erőinek térnyerését, felkészültségét, felszereltségét érzékelve és értékelve 
kijelenthető, hogy célzott légicsapásokkal, hírszerzési adatokkal és az ISIS-erők mozgá-
sának információival, továbbá a már korábban beígért fegyverszállítmányok felgyorsí-
tásával lehetne helyzetbe hozni az iraki haderő maradványait és az önkénteseket. Tény 
ugyanakkor az is, hogy a fegyverszállítmányok jelentős része rendszeresen a nemkívá-
natos oldalon jelenik meg, a dezertálások, s a nem kellően alapos információk okán, 
amint ez történt Szíriában is. Nem véletlenül tiltakozott 2013 őszén a szenátusi meg-
hallgatáson Martin Dempsey tábornok, az USA haderői vezérkarfőnökök egyesített 
bizottságának elnöke a szíriai „ellenállás” amerikai fegyverekkel történő ellátása kap-
csán, mondván: megismétlődhet az afganisztáni korábbi helyzet, amikor az USA-ból 
származott fegyverekkel, az USA kiképzői által felkészített ellenállók utóbb az amerikai 
katonák életét veszélyeztették.          

Az ENSZ BT elítélte az ISIS által Irakban elkövetett terrorista cselekményeket. Ez 
felszólítás és engedély lehet nemzetközi akciókra. Miért is? A válasz adott: az al-Káida 
és a hozzá köthető szervezetek rendkívüli veszélyt jelentenek nemcsak Irak esetleges 
polgárháborúba sodrásával, hanem a térség destabilizálódásának erősödésével, a Szíri-
ában és most Irakban kiképzett, s majd „hazatérő” nyugati állampolgárságú ISIS-tagok 
terrorista képességeivel is! Elképzelhető közeli lépések az USA, Nagy-Britannia részé-
ről: légicsapások az ISIS-erők táboraira, pilóta nélküli repülőeszközökkel felderítés és 
célzott likvidálás, esetleg iráni nemzeti gárdisták megjelenése az iraki síita szent váro-
sok védelménél, engedve Szisztáni nagyatolláh síita iraki vallási vezető (érdekességként: 
Szisztáni nagyajatolláh nem iraki, hanem iráni) felhívásának.

A tét: regionális vallási háború, amelyben a térség államai egyre mélyebbre süllyedve 
rombolják egymás létrehozott értékeit, nem is beszélve az élhető élet biztosításának 
szükségességéről lakosságaik részére.    

Az Iszlám Állam, a Kalifátus megalapítása
Az ISIS 2014. június végén kalifátus létrehozását jelentette be Szíria és Irak jelentős 
területeit ellenőrzése alatt tartva, egyúttal nevét Iszlám Államra módosítva. A kikiáltott 
kalifátus vezetője Abu Omar al-Bagdádi lett, az iraki al-Káida korábbi vezetője.
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Az Iszlám Állam irányítása alá került terület nagysága Szíriában mára meghaladta az 
50 ezer négyzetkilométert (ez a szomszédos Libanon területének ötszöröse), Irakban 
pedig az északi és a nyugati országrész felett tart fenn ellenőrzést és befolyást, különö-
sen a 2014. június 9-én beindított sikeres iraki hadjáratuk eredményeképpen! Az Iszlám 
Állam harcosai 2014. július első hetében elfoglalták Szíria legnagyobb olajmezejét, s 
robbantásos merényleteket hajtottak végre az iraki síiták egyik szent városánál, Szam-
arránál is.  

Torma Béla és Wagner Péter közös alkotása, a Homokvihar Bagdadban (Magyar katonák 
az iraki válságkezelésben, 1991–2011) című könyv egy olyan ország történelmét, min-
dennapjait és az elmúlt negyedszázadot érintő háborúit mutatja be, amely a fentiekben 
ismertetett sorsfordító kihívásokkal küzd immár 1991 óta, s amely ennyire reménytelen 
helyzetben a több ezer éves történelme során kevésszer volt.

Torma Béla ny. ezredes katonaként, ENSZ-mandátumú misszió tagjaként élte meg 
az iraki valóságot, s a könyv általa készített első részében személyes hangvételű memo-
árjában ismerteti meg a kedves Olvasót az 1990–2002 közötti Irak életével, vezetőinek 
tevékenységével, a missziósok feladatrendszerének adott országbeli nehézségeivel is.

Wagner Péter, kül- és biztonságpolitikai szakértő 2003-tól mutatja be Irak kihívásait, 
konfliktusait és háborúit, majd a nemzetközi erők 2011. december 31-ei Irakból történő 
távozását követő iraki anarchiát, eljutva napjaink borzalmaihoz.

A két szerző eltérő szakmai feladatrendszere, fogalmazási stílusa, továbbá a két idő-
szak kihívásainak egyedisége valószínűleg szembetűnik majd a kedves Olvasónak is. De 
az eltérő mondanivaló, irodalmiság, szakmai történetformálás csak erősíti azt a hatást, 
amely markánsan jelzi Irak egyre erőteljesebb sodródását a legnagyobb katasztrófaszce-
nárió felé, azaz a történelmi Mezopotámia feldarabolódásához. 

Irakot ismerő és megszerető emberként, katonaként, kívánom, hogy ez ne történjen 
meg, s iraki szunniták, síiták, arabok és kurdok éljenek békében ezen a csodálatos tör-
ténelmű és adottságú földön!

Budapest, 2014. július 7-én                    
Dr. Isaszegi János ny. vezérőrnagy

a Zrínyi Kiadó mb. vezetője 
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ELŐSZÓ

1992 júniusától decemberéig MILOB-ként ( Military Observer/katonai megfigyelő) 
rövid hét hónapot ENSZ-szolgálatban töltöttem Irakban. Visszaemlékezéseimet Bag-
dadban vezetett naplóm alapján vetettem papírra. Most, két évtized távlatából furcsa 
érzéssel olvastam az első élmények hatására megfogalmazott gondolataimat, melyek 
egy részét már másként látom és értékelem. Könyvemben mégis ragaszkodtam az ak-
kori közvetlen benyomások érzelmileg telített soraihoz, mert ezek adják vissza azokat 
a kihívásokat, melyeket az eredeti környezetben kellett megválaszolnom, és melyekre 
nem kaphattam céltudatos felkészítést1 és azonnali segítséget sem. Ma már látom, hogy 
mindezt helyettesítette szülői neveltetésem a hazaszeretetre, a magyar katona büszkén 
vállalt hivatástudata, katona-szakmai felkészültségem, humán érdeklődésű műveltsé-
gem történelmi ismeretei és a mások iránt, előítéletek nélküli őszinte kapcsolatokra 
törekvésem.

Naplómat nem azzal a céllal vezettem, hogy ennek a munkának forrásául szol-
gáljon. Csupán az emlékek megőrzésének igénye késztetett a fontosabb események 
megörökítésére, hogy alkalmakkor mesélhessek életem eme nagy élményéről gyer-
mekeimnek, unokáimnak és barátaimnak. Könyvem megírására és nyilvánosság elé 
tárására viszont az ösztönzött, hogy beszámolhassak a magyar katona helytállásáról 
annak a magyar közösségnek, amely korábban csak távolról szemlélhette a Magyar 
Honvédség társadalom elől elzárt belső életét, melynek valódi értékeit közvélemé-
nyünk ezért nem is tudhatta megítélni. Társadalmi elismertségünk igazából napjaink-
ban sem mérhető. Miért? Hiszen katonáink nemzetközileg elismert teljesítményeket 
nyújtanak itthon és békemissziókban, vagy fegyveres szolgálatban távol a hazájuktól. 
Igaz, mindez már eljut(hat) a köztudatba, de mivel nem látszik az eredmények mö-
gött megbúvó, véres verejtékkel megszerzett tudás, a kitartást és akaraterőt próbára 
tevő felkészülés, az igazi értékek sem csillanhatnak fel, melyek nélkülözhetetlenek a 
társadalom elismerésének kivívásához. Mi kerül ma elsősorban a nyilvánosság elé? 
Sajnálkozva felkapjuk a fejünket egy-egy tragédia, sebesülés vagy hősi halál hallatán, 
de mindez hamar feledésbe merül. Pedig a katonai hivatás olyan különleges fegyveres 
szolgálat, melynek kezdetén a szolgálatot vállalók katonai esküjükben arra tesznek 
fogadalmat, hogy a hazájukat életük árán is szolgálják és megvédik. Amikor eskümet 
mondtam, mélyen átéreztem ennek a fogadalomnak a lényegét, és gondolom minden 
katona így van ezzel. 

A félreértések elkerülése végett hangsúlyozom, hogy Irakban nem fegyveres szol-
gálatot láttam el. Munkánk inkább katonadiplomáciai jellegű volt. Nem vittem véghez 
hőstetteket, csupán helytállásról és emberi kapcsolatokról mesélhetek egy olyan nem-

1 Meg kell említenem, hogy küldetésem előtt nagyon alapos orvosi vizsgálaton és egészségügyi felkészítésen 
estem át, a kötelező védőoltásoktól kezdve egy hasznos „házi gyógyszercsomag” összeállításáig. Ugyancsak 
kifogástalan ruházati ellátásban részesültem, mely a nemzetközi társaságban is elismerést vívott ki.
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zetközi környezetben, ahol magyarként egyedül képviseltem hazámat. Hogy ez meny-
nyire sikerült, döntsék el Önök, kedves Olvasók.

BEVEZETŐ

Iraki ENSZ-küldetésem idején átlagosan kéthetenként sikerült telefonkapcsolatba 
lépni családommal. A beszélgetések során először értetlenül vettem tudomásul, hogy 
otthon, Magyarországon vajmi keveset tudnak a térségben, mindenekelőtt az Irakban 
történtekről. Ahhoz legalábbis nem elegendő információt, hogy nyomon követhessék 
az eseményeket. Ahhoz meg rendkívül keveset, hogy véleményt alkothassanak, hogy a 
fehér és fekete között felfedezzék a szürkét, netán a feketét se lássák olyan sötétnek, 
vagy a hivatalos fehéret sem patyolattisztának. 

Hazánkban az írott és elektronikus közösségi tájékoztatás jobbára a hivatalos ál-
lásfoglalásokat közvetítette, alkalmazkodva a nagyhatalmak erőviszonyai eredőjeként 
kialakult, általánosan elfogadott nemzetközi szélirányhoz. 

Közben nem vettük észre, hogy a szélárnyékban egy nép szenved, amihez tulajdon-
képpen statisztáltunk. Bagdad utcáit járva egy szívfacsaró kép kitörölhetetlenül belevé-
sődött emlékezetembe. A kolduló iraki nő, aki egy bolt vagy utcai zöldséges közelében 
csadorjába burkolódzva, hangtalanul könyörög adományért. Csak a kinyújtott kezének 
fölfelé néző, esengő tenyere volt látható, miközben térdelt az aszfalton. Mi történt vol-
na itthon, ha médiánk azt is láttatja, mi kényszerítette koldulásra? 

Mi történt volna itthon, ha az emberek megismerik azt is, hogy a két háborúért fele-
lős diktátor hogyan küzd országa-népe egységéért és hatalma megtartásáért? De médi-
ánk jobbára csak a hivatalos állásfoglalást tette láthatóvá, nem adta meg a lehetőséget a 
közvéleménynek a gondolkodásra ösztönző információk megszerzésére.

Az iraki sajtóban havonként megjelent egy-egy cikk Magyarországról. Témái válto-
zóan sokszínűek voltak. Foglalkoztak a rendszerváltással, a bős–nagymarosi vízlépcső 
problémáival, de olvastam híradást a szlovák rendőrség brutális beavatkozásáról ma-
gyar szurkolók ellen Pozsonyban, vagy szerkesztői cikket a nemzetünket sújtó trianoni 
békekötésről is. 

Tévedés ne essék, nem szándékozom, nem is tudom – hiszen annyira össze-
tett – megírni az igazságot. Csak annyit szeretnék láttatni könyvemben, hogy milyen 
bonyolult is az. És kinek az igazsága? – tehetjük fel magunkban a kérdést: az ENSZ, 
az iraki nép vagy Szaddám Huszein rezsimjének az igazsága? Az igazság három arca? 

Könyvemben nem is személyes élményeimet helyezem előtérbe, ez inkább keretül 
szolgál kísérletemre, a mögöttük megbúvó sokszínű valóság bemutatására, arra, hogy 
a szubjektív igazságok milyen sok árnyalatába botolva gabalyodtam lelkiismereti konf-
liktusokba. A köztudatban élő, „hivatalosnak” tekinthető, hézagosan ismert iraki hely-
zetképtől eltérő szemléletemet és értékítéleteimet nagyban befolyásolta, hogy a szolgá-
lati viszonyokon túl közvetlen kapcsolatba kerülhettem a mindennap a megélhetéséért 
küszködő iraki emberekkel.
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Talán még az is belefér sajátos műfajomba, hogy időben ugyan rövid, de első kézből 
származó, helyszíni élményeim által befolyásolt keresztmetszetét adjam Irak válságos 
időszakának egy jellemző évéről, 1992-ről. Mindezt részben mai ismereteim birtokában 
visszatekintve teszem, indíttatva attól, ahogy azt akkor megéltem Irakban.

Mikor könyvemnek találó címe után kutattam, több változaton is elgondolkodtam, 
mint Az ENSZ szorításában Irakban vagy Az ENSZ szolgálatában Irakban, de előfordult 
A diktatúra bája, A demokrácia gőgje, A hatalom arroganciája és a Katonai kötelesség is. Nem 
tartottam jónak őket, mert nem fogták át csapongó gondolataim teljes körét, hiszen 
mindegyikről írok.

ELUTAZÁSOM VISZONTAGSÁGAI

Letartóztattak és őrizetbe vettek. Egy sárga színűre meszelt, légkondicionáló nélküli 
szobába zárva vártam sorsom alakulására. Mindez történt 1992. június 17-én Irakban, 
Bagdadtól mintegy 100 kilométerre, Habbáníja repülőterén. Verejtékezve és a kiszol-
gáltatottság szorongó érzésével magamba roskadva gondoltam át az elmúlt napok 
eseményeit, melyek egy ENSZ-szolgálatot vállaló, magyar honvéd alezredes „őrizetbe 
vételéhez” vezettek.

Küldetésem a tervek szerint 15-én kezdődött volna, miszerint a kuvaiti légitársaság 
járatával Ferihegyről Kuvaitba repülök, majd onnan egy ENSZ-szolgálati repülőgéppel 
a Bagdadhoz közel eső Habbáníja repülőterére érkezem, ahol a bagdadi ENSZ-köz-
pontból vár majd egy kolléga, aki szolgálati helyemre, az UNOSGI2 (United Nations 
Office of  the Secretary General in Iraq/Iran) irodájába visz. Azonban minden más-
képpen történt. 

Külszolgálatom viszontagságai, már itthon, fölkészülésemkor megkezdődtek, 
ugyanis az Öböl-háborút3 követő ENSZ-embargó4 erősen korlátozta Irak gazdasági 
érdekeit és sértette politikai önállóságát, ezért ahol csak tudott, retorziót alkalmazott 
az Egyesült Nemzetek tagállamaival szemben. Ez nálunk úgy csapódott le, hogy a 

2 Az ENSZ-főtitkárnak közvetlen alárendelt iroda egyik része Teheránban, a másik pedig Bagdadban műkö-
dött. Az UNOSGI-t az UNIIMOG (United Nations Iran–Iraq Military Observer Group/ENSZ Irak–Irán 
Katonai Megfigyelő Csoport) feloszlatása után, mint civil hivatalt 1991. 02. 28-án állította fel az ENSZ. Ve-
zetője civil ENSZ-alkalmazott volt. Állományába három MILOB tartozott. A katonai megfigyelők feladatát 
az irak–iráni határhelyzet folyamatos figyelemmel kísérése, a jelentett határsértések és katonai konfliktusok 
kivizsgálása képezte. Bagdadban egy-egy fő Zambiából, Malajziából és Magyarországról teljesített szolgála-
tot. A hivatal működése 1992 decemberében szűnt meg. Létrejöttének előzményeire az irak–iráni háború 
(1980–1988) történetével kapcsolatban részletesen kitérek.

3 Az Arab- vagy Perzsa-öböl térség háborúit a nemzetközi szakirodalomban Öböl-háborúként ismerik és kü-
lönböző sorszámozással különböztetik meg. A német fölfogás szerint az 1. Öböl-háború az irak–iráni háború 
(1980–1988); a 2. Öböl-háború Kuvait fölszabadítása az iraki megszállás alól (1991); a 3. Öböl-háború Szad-
dám Huszein megdöntése (2003) volt. Az angolszász szakirodalom 1. Öböl-háborúként Kuvait fölszabadí-
tását tartja számon. Könyvemben ez utóbbi megkülönböztetést használom, sorszám nélkül, hiszen 1992-ig 
ebben az értelemben csak egy háborúról beszélhetünk.

4 Pongyola kifejezés, valódi tartalmát a későbbiek során részletezem.
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HM Külügyi Osztály által ENSZ-misszióra kiállított diplomata-útlevelembe nem 
kaptam meg az Iraki Köztársaság Nagykövetségétől a beutazási engedélyt, az iraki 
vízumot. 

Ráadásul tovább bonyolította helyzetemet, hogy tervezett indulásom napján a kuva-
iti járatot törölték, és a repülést másnapra halasztották. Az új repülési terv szerint elő-
ször Párizsba repülök a Charles de Gaulle repülőtérre, majd onnan csatlakozásom lesz 
Kuvaitba, ahonnan ENSZ-géppel érkezem Irakba. Talán örültem is egy kicsit a járat 
törlésének, mert így nem kellett búcsúzkodnom a repülőtérre kikísérő feleségemtől és 
fiamtól. Szégyelltem volna az elérzékenyülést.

Másnap, 16-án korán keltem, családom dolgozott, és így kíséretük nélkül készü-
lődtem a hosszú útra. A repülőtérre a Honvéd Vezérkar alárendeltségében működő 
nemzetközi részleg egy munkatársa kísért ki, és ő segített levinni a lakásból az erre a 
célra kapott szolgálati gépkocsihoz a meglehetősen bőségesre sikeredett, nagyszámú 
útipoggyászomat (egy kb. 50 kg-ot nyomó tengerészzsákot, két 20-25 kg-os utazóbő-
röndöt és egy degeszre tömött sporttáskát). 

A repülőtéri búcsúzás erősen szolgálati jellegűre sikeredett, és kollégám hivatalos 
hangnemben gratulált szerencsémhez, hogy én tölthetem be ezt a megtisztelő ENSZ-
megbízatást, és szerinte egy év múlva ő fog váltani. Mivel ő volt kijelölve arra, hogy 
felkészítsen feladatomra (helyi körülmények, társadalmi viszonyok, lakosság szokásai, 
viselkedési normák, a hivatal működése stb.) és szervezze utaztatásom, megkérdeztem 
tőle, hogyan lépek be Irakba érvényes vízum nélkül? Beengednek-e az országba, és 
Kuvaitban kiértesítették-e az ott szolgálatot teljesítő UNIKOM5 (United Nations Iraq–
Kuwait Observation Mission)-parancsnokot, valamint Bagdadban az UNOSGI-iroda-
vezetőt az előre látható két nappal későbbi érkezésemről és annak okáról? A „minden 
rendben lesz” válaszából sejtettem, hogy nem történt semmi, de reménykedtem: figye-
lemfelhívó kérdéseim után – ha nem is miattam, de – nemzetközi szinten lebonyolítja 
a fogadásomat előkészítő telefonhívásokat, amire minden eszköz a rendelkezésére állt.

Közben beszállásra invitált a hangosbemondó, és én az elhangzottak után ugyan 
keserű szájízzel, de érzelmes búcsúzkodástól mentes, könnyű szívvel hagytam ott Sz. 
őrnagy urat. Még örültem is, hogy ez alkalommal családom nem tudott kikísérni, és ezt 
a „szolgálati búcsúztatást” nem hallgatta végig. Az Air France 447-es járatával 7:50-kor 
szálltunk fel Ferihegyről Párizs irányába.

Fél tizenegy táján landoltunk a Charles de Gaulle-on, és mintegy három óra állt 
rendelkezésemre az átszállásra. A kuvaiti járat az 1. sz. Airport 7. sz. Satellite-jétől 
(kapu) indult, ahová repülőtéri autóbusz szállította az utasokat. Közben megismerked-
tem egy kedves kuvaiti arabbal, aki megkérdezte, csatlakozhat-e hozzám, mert szeretné 
rám bízni magát az átszállás tortúrái alatt. Emlékeztem rá, előző nap ő is Ferihegyen 
várakozott. Gondolom, egyenruhám keltette a bizalmat irántam. Útközben néhány 

5 Az UNIKOM-ot 1991 áprilisában, az iraki erők Kuvaitból történő visszavonulása után hozta létre az ENSZ 
BT 689 (1991) sz. határozatával, azzal a feladattal, hogy a demilitarizált zóna mentén ellenőrizze a tűzszüneti 
rendelkezések betartását. Missziója 2003-ban szűnt meg.
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udvariassági formula után szóba elegyedtünk, és elmondta, hogy Budapesten turista-
ként töltött két hetet és a Margitsziget egy patinás szállodájában szállt meg családjával, 
és most utaznak haza Kuvaitba. Kérdezte, hogy én hová tartok. Elmondtam, hogy 
ENSZ-szolgálatban, Irakban katonai megfigyelőként fogok szolgálni egy évig, és most 
indulok elfoglalni szolgálati helyemet. Közben megérkeztünk a beszállókapuhoz, és 
„becsekkoltunk” a kuvaiti járatra. A sorban állva észrevettem, hogy többen kíváncsian 
méregetnek, és volt, aki hozzám fordulva megkérdezte a pontos időt, amit a csarnok 
órája is mutatott. Már megkaptam a beszállókártyámat, amikor – talán a Párizsban kis-
sé szokatlan, HUNGARY  feliratos magyar katonai egyenruha láttán – felkeltettem a 
figyelmét a repülőtéri biztonsági szolgálat egy tagjának is. Láttam rajta, hogy nem tud 
hová tenni, és rövid tépelődés után úgy döntött, hogy megszólít:

– Jó napot kívánok, uram, kérem, mutassa meg útlevelét és repülőjegyét! – fordult 
hozzám udvariasan, de határozottan. 

Beszállókártyám egyértelműen mutatta úti célom, azonban útlevelemből kiderült, 
hogy nem rendelkezem kuvaiti vízummal, holott a kuvaiti járat indulására várok. Meg 
is kérdezte:

– Tiszt úr, önnek nincs repülőjegye Irakba. Nem is lehet, hiszen oda repülési tilalom 
van érvényben a nemzetközi légi forgalomra. Hogyan akar eljutni Bagdadba?

Sajátos mimikája és gesztikulációja alapján úgy gondoltam, föl akar tartóztatni. Ek-
kor elővettem útlevelem, és felhívtam figyelmét annak két bejegyzésére.6

– Uram, ennek a diplomata-útlevélnek a tulajdonosa én, Torma Béla magyar hon-
védtiszt vagyok. A 44. oldalon olvasható, hogy ENSZ-misszióra Irakba utazom. Úti 
célom tehát nem Kuvait, csupán átutazom rajta. Kuvaitba az ENSZ ott működő szer-
vezete, az UNIKOM léptet be. Kuvaitból holnap reggel ENSZ szolgálati járattal repü-
lök az iraki fővárosba.

Láttam rajta, hogy elbizonytalanodik, ezért gyorsan folytattam:
– Uram, mint látja, útlevelem jogos tulajdonosa vagyok, diplomáciai védettséget él-

vezek, ezért feladatom végrehajtását az elfogadott nemzetközi normák szerint támo-
gatnia kell, és nem akadályozni.

Úgy láttam viselkedésén, hogy diplomáciai védettségre hivatkozásomat magáévá 
tette, de a beszállókártyámat nem akarta visszaadni, a kuvaiti vízum hiányára hivatkoz-
va. Ezt a civódást aztán a hátam közepébe sem kívántam. Féltem, hogy míg győzködjük 
egymást, véget ér a beszállás, és a gép nélkülem száll fel.

Azonban szerencsémre, szóváltásunkat látva újdonsült kuvaiti ismerősöm hozzánk 
lépett, és udvariasan megkérdezte tőlem, hogy mi okozza a már feltűnést keltő vitát. El-
magyaráztam összekülönbözésünk okát, és erre nem kis meglepődésemre a biztonsági 
személyhez fordulva mondta: 

6 A második oldal három nyelven (magyar, angol és francia) igazolta, hogy az útlevél tulajdonosa a Magyar 
Köztársaság diplomata-útlevelével rendelkezik. A 44. oldalon pedig ez állt: KATONAI MEGFIGYE-
LŐ – MILITARY OBSERVER WITH UNITED NATIONS OFFICE OF SECRETARY-GENERAL IN 
IRAQ (röviden: az ENSZ-főtitkár katonai megfigyelője Irakban).
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– Uram, én mint kuvaiti állampolgár, aki két hétig élveztem Magyarország vendég-
szeretetét, biztosítom önt, hogy a magyar tiszt úrnak a kuvaiti repülőtéren megszerzem 
a belépési engedélyt Kuvaitba.

– Ön nem hivatalos személy, kezesség vállalását nem fogadhatom el! – hangzott a 
hivatalos közeg határozott válasza.

– Várjon, kérem! Hozok azt is – mondta kuvaiti ismerősöm, és elrohant. 
Mindketten meglepődtünk. A gépre már az utasok többsége beszállt, kuvaiti mecé-

násom pedig távolabb figyelő családját és kézipoggyászát otthagyva, eltűnt a szemünk 
elől. Pár perc múlva pilóta-egyenruhát viselő „hivatalos” személlyel érkezett vissza. 
Mint kiderült, a repülőgép kapitányával, kuvaiti állampolgárral. Ők ketten vállaltak ke-
zességet értem és a kuvaiti vízumért. Öt perc múlva indult a repülőgép. A biztonsá-
gi közeg mindezek után nem vállalhatta akadályoztatásomat, és fanyar arckifejezéssel 
kénytelen-kelletlen visszaadta beszállókártyámat. 

Most, 22 év távlatából mondok még egyszer köszönetet kuvaiti pártfogóimnak. 
Nem tudom, hogy bátor és barátságos hozzáállásukat minek köszönhettem, de ki-
állásukat egy magyar katonáért soha nem fogom elfelejteni. Velük töltöttem egy hét 
óra hosszat tartó kényelmes repülőutat, melyet arab ismerősöm társaságában, be-
szélgetéssel rövidítettünk le. A sors fintora, hogy útban Kuvait felé újra átrepültünk 
Magyarország felett. 

A társaság elszenderedett, én pedig gondolataimmal egyedül maradva még most sem 
akartam elhinni szerencsémet. Hiszen olyan történelmi térségbe kerülök, ahol a Tig-
ris és az Eufrátesz folyó között az ókori Mezopotámia kultúrájának, mai civilizációnk 
egyik bölcsőjének számtalan emlékével szembesülhetek. Magam elé idéztem az ókori 
Mezopotámia térképét. Történelmi és bibliai helyek: Bábel, Babilon, Ninive, Uruk, Ur, 
Aleppó7 városai rejtik a csodákat, melyekről Gilgames eposza mesél. Mit is tanultam 
Varga László tanár úrtól a győri Révai Miklós Gimnáziumban Mezopotámiáról? 

Mezopotámia lakói olyan tudományos és technikai felfedezésekkel gazdagították az 
emberiség tudásának kincsestárát, melyeket még ma is alkalmazunk. Városaik falait, 
templomaikat már égetett téglákból emelték. Nekik tulajdonítjuk az eke és a kerék fel-
találását is. Magas szintű csillagászati és matematikai ismereteiket írásban rögzítve hagy-
ták az utókorra. Az óra percbeosztását és a kör fokokra osztását ma is a mezopotámiai 
minta szerint használjuk.

Mezopotámiát számos ókori civilizáció hódította meg és népesítette be. Az i. e. 3. 
évezredben a sumerok és akkádok uralták a térséget, majd a babilóniaiak, asszírok, 
perzsák, hettiták és médek.

A sumer nép hozta itt létre az első városokat. Az egyik ilyen városnak, Uruknak 
a királya volt Gilgames. A monda szerint hatalmas falakat építtetett a város köré. Le-

7 Aleppó magyar vonatkozása is ismert. Jákút, az arab földrajzi irodalom képviselőjének följegyzéséből isme-
rünk egy 1220 körüli történetet, mely szerint Aleppó városában egy muszlim hitre tért magyar törzs képvise-
lői a vallásjog elsajátítása céljából tartózkodtak a városban. Forrás: A honfoglalás írott forrásai (szerk.): Kristó 
Gyula, 71. o. A városnak egy másik magyar vonatkozása is van: az 1848-as szabadságharc leverése után Bem 
tábornok ide került száműzetésbe, s itt is halt meg 1850-ben. Forrás: Vasárnapi Ujság, 1900. 12. 16. 1–2. o.
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győzte az égi bikát, pedig annak egyetlen dobbantása alatt is beszakadt a föld. Barátja 
halála után pedig elindult, hogy megszerezhesse a halhatatlanságot, azonban nem állta 
ki a próbát, hogy hét napig nem alszik. Aztán a tenger mélyéről felhozta az élet füvét, 
ám hazafelé nem vigyázott rá, és egy kígyó lenyelte azt. Gilgamesnek így nem sikerült 
elnyernie az örök életet.

A sumer uralom alatt erős hatalommal rendelkező városállamok jöttek létre. Uruk 
városán kívül ilyen hatalmi központok voltak Eridu, Ur, Lagas és Girszu. 

Az i. e. 24. században az akkádok hódították meg Mezopotámiát. Sarrukín, Agade 
királya megalapította az Akkád Birodalmat. Sorra elfoglalta a sumer városállamokat, 
és a városok élére saját hivatalnokait állította. Központi hadsereget szervezett, és egy 
közös államban egyesítette Mezopotámiát. A sumerok nyelve és kultúrája összeolvadt a 
hódító akkádokéval. A két műveltség összeolvadásából alakult ki az egységes mezopo-
támiai kultúra. Későbbi utódaik ezt vették át tőlük. Újabb városok léptek a történelem 
színpadára. Ilyen volt Babilon. 

Szembesülök-e ezekkel az emlékekkel, merengtem magamban, amikor:
– Kedves utasaink, megkezdjük leszállásunkat, kérem, csatolják be biztonsági övei-

ket! – riasztott fel álmodozásomból a hangosbemondóban a kapitány hangja. – Leszál-
láshoz készülünk, kellemes időtöltést kívánok Kuvaitban.

Este kilenc óra felé járt, mikor Kuvaitban landolt a gép. A repülőtéren már 
égtek az esti fények, és ekkor döbbentem rá, hogy egy teljesen ismeretlen világba 
érkeztem.

Aggódva léptem a repülőtér épületébe vezető folyosóra, és arra gondoltam, vajon 
hogyan rendeződik kuvaiti vízumom. Nagy megkönnyebbülésemre az útlevél-ellenőrző 
ablaknál magyar egyenruhát viselő kéksapkás8 katonákat pillantottam meg. Az UNIKOM 
magyar kontingensének parancsnoka, Lengyel Tivadar alezredes és a csoport két tagja állt 
ott, és mint kiderült, engem vártak. Kuvaiti pártfogóim segítségére nem is volt szükség, 
mert az UNIKOM MOVCON9 (Movement Control Unit)-tisztje intézte az útlevél- és 
vámvizsgálatot, és ők szállítottak a magyar kontingens szálláshelyére, ahol éjszakára szál-
lást biztosítottak számomra. 

Amint kiléptünk a légkondicionált repülőtéri csarnokból, és a várakozó gépkocsik-
hoz indultunk, mintha forró kemence ajtaját nyitották volna rám, olyan lélegzetelállító 
és tikkasztó volt a kuvaiti este. A száraz hőség (mintegy 40 °C) először mellbe vágott, 
aztán körülölelt, fogva tartott, hogy érezzem: menekülni nem lehet tőle. Az újdonság 
varázsa azonban hamar elfeledtette ezt velem.

Az estét a magyar kontingens által bérelt, légkondicionált lakásban töltöttem bajtár-
saimmal, ahol elsörözgettünk és éjfél utánig beszélgettünk. 

A második koccintás után megkérdeztem Tivadartól: 

8 A kék barett az ENSZ-emblémával a szolgálatot teljesítő ENSZ-katonák jelvénye.
9 Az ENSZ-missziók logisztikai feladatait tervező és irányító tiszt. Kapcsolatot tart a fogadó ország vám- és 

egyéb hivatalos szerveivel (szállítmányozás, utaztatás, szolgálatot teljesítő ENSZ-alkalmazottak be- és kilép-
tetése a fogadó országba/ból). Működését és hatáskörét minden misszió esetén külön szabályozzák.



24 | HOMOKVIHAR BAGDADBAN

– Nagyon meglepődtem, hogy vártatok a repülőtéren. Ezek szerint kiértesítettek 
benneteket, hogy később érkezem?

– Minden másképp történt! – válaszolta. 
Töltött magának, hátradőlt egy kényelmes fotelben, s a többiek somolygásától kí-

sérve mesélte: 
– Természetesen először a tervezett járatnál vártunk. Nem érkeztél meg, és senki 

nem értesített a késésed okáról. Azt sem tudtuk, hogy jössz, vagy nem. Ennek ellenére 
minden repülési tervben jelzett budapesti és bécsi járathoz kimentünk. Másnap egyik 
kollégánk felhívta otthon a feleségét és megkérte, hogy telefonáljon be a HM-be, és 
érdeklődje meg mi történt veled. Az asszonyka itt nem járt szerencsével, és végül is a 
MALÉV információtól tudta meg tervezett járatod törlését és az új útitervet, miszerint 
egy nappal később indulsz Kuvaitba. Az új információk birtokában azonnal felhívta 
férjét – aki szerencsére nem járőri feladatot hajtott végre a határon, hanem pihenőjét 
töltötte –, és rajta keresztül tudtunk meg rólad mindent.

Mindenesetre meglepődtem, hogy ilyen gyorsan elszakadtam az otthoniaktól, 
 UNIKOM-os kollégám feleségének pedig ez úton mondok hálás köszönetet önként 
fölvállalt, önzetlen segítségéért.

Kuvaitból Bagdadba
Tivadar és csapatának vendégszeretete és felelősségteljes, baráti elszántsága egy magyar 
bajtárs ügyének intézésében helyrebillentette lelki egyensúlyomat, amire az elkövetke-
zendőkben nagy szükségem volt.

Másnap, 17-én egy AN–16 típusú, orosz legénység által üzemeltetett, ENSZ szolgá-
lati repülőgépjárattal utaztam tovább, és utam során a sivatagi éghajlat első megpróbál-
tatásán estem át. Már reggel 35–40 °C hőség izzasztott, és a repülőgépet nem szerelték 
fel légkondicionáló berendezéssel. Szerencsémre reggelire csak egy kávét ittam, és a 
repülőgép fedélzetére szállás utáni egy perc alatt kiizzadtam víztartalékomat, többet 
már nem verejtékeztem, igaz a szomjúság annál jobban kínozott.

A fedélzeten még vagy 30, Bagdadba utazó ENSZ szolgálatos katona és polgári 
személy gyűlt össze. Elsőként én érkeztem meg, és amikor meghallottam az orosz szót, 
beszédbe elegyedtem a személyzettel. A szokásos udvariassági formaságokon túlesve, 
elmondták, hogy ők is most kezdik ENSZ-szolgálatukat, és tegnap este érkeztek Ku-
vaitba. Érdeklődésemre, hogy honnan és milyen útvonalon repültek, elmondták, hogy 
a repülési terv szerint Moszkva–Kijev–Budapest–Kuvait repülési útvonalon érkeztek. 

– Mikor indultak Budapestről? – tettem fel gyanakodva kérdésemet.
– Tegnap déltájt! – válaszoltak mosolyogva.
Mikor elmondtam nekik párizsi kitérőmet idejövet, jót nevettek. Nekem azonban 

hirtelen több minden jutott eszembe, és elment a kedvem a vidámságtól. Még ma sem 
tudom, hogy Budapestről miért nem jöhettem velük?

Mintegy két óra repülés után megérkeztünk Habbáníja nemzetközi repülőterére, 
ahol csomagjainkat felpakolták egy kis teherfurgonra, minket pedig egy kisebb busz 
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szállított még a bombatámadások nyomait viselő repülőtér egy épen maradt épületébe. 
A repülőtér biztonsági szolgálata az utasoktól begyűjtötte útleveleiket, és udvariasan 
egy várószobába kísértek bennünket. A tervek szerint itt már a bagdadi UNOSGI egy 
tagjának kellett várnia, így nem izgultam a várakozás miatt.

Lassan mindenki visszakapta úti okmányait és elmentek, én egyedül maradtam. Sen-
ki nem szólított. Egy idő után elfogyott a türelmem, és csomagjaim, pénzem, útlevelem, 
valamint további sorsom után aggódva átbátorkodtam a repülőtéri személyzet hivatalos 
helyiségébe, és ott az általam vélt iraki főnökhöz fordultam. Megneveztem magam, 
tájékoztattam, hogy a Bagdadi UNOSGI a szolgálati helyem, és ott már várnak. Ő erre 
udvariasan, de határozottan visszautasított a várószobába. Kis idő után bejött és fag-
gatni kezdett:

– Önnek nincs iraki vízuma, megmondaná, hogyan jutott el idáig?
– Uram, az ENSZ által jóváhagyott szolgálati helyemre igyekszem Bagdadba, mint 

látja az útlevelemben, az UNOSGI-hoz. Utazásomat is az ENSZ szervezte, hiszen rajta 
voltam a Kuvait–Bagdad ENSZ-járat utaslistáján. Kérem, hívja fel szolgálati helyemet, 
ott tudnak rólam és várnak.

– Töltse ki ezt! – és átadott egy űrlapot.
A részletes kérdőív kitöltése közben behozták útipoggyászomat. Mindent hiányta-

lanul megtaláltam. Kivéve az útlevelem.
Mintegy két óra várakozás után megérkezett a bagdadi ENSZ-iroda MOVCON-tiszt-

je, aki újabb faggatózás után (melyről az volt az érzésem, hogy személyazonosságom 
hitelesítése volt a célja) feltette kérdéseit: hogyan jutottam el idáig vízum nélkül, és miért 
késtem, és miért nem értesítettem az irodát késésemről. Mikor megbizonyosodott arról, 
hogy jövendő kollégával társalog, elment telefonálni. A pozitív visszajelzés után megkap-
tam útlevelemet, és csomagjaimmal együtt felpakolt egy UN (United Nations) megkülön-
böztető jelzésű terepjáróra, és mintegy másfél óra utazást követően megérkeztünk a Canal 
Hotelbe. Itt székelt az ENSZ HQ (Headquarters/főhadiszállás).10 

Itt találkoztam elődömmel Pornói Imre kollégámmal, akinek a váltására érkez-
tem. Ő még mindig az eredeti utaztatási tervemet ismerte, tehát hogy a 15-i kuvaiti 
járattal érkezem, ezért másnap, a 16-án szolgálatos ENSZ-gépnél vártak Habbá-
níja repülőterén. Mivel nem érkeztem meg, ettől a pillanattól kezdve semmit nem 
tudtak rólam, semmilyen hivatalos információt nem kaptak felőlem két napon ke-
resztül. Köddé váltam, eltűntem mindkét fél szeme elől. Számomra mindez érthe-
tetlen volt, mert az élő hivatalos hírközlési csatornák működtek, csak valamilyen 
(számomra már ismert) okból, melyet nem szeretnék minősíteni, senki nem nyúlt a 
telefon után. Ez természetesen nemcsak engem sértett, hanem az utaztató kuvaiti 
és a fogadó ENSZ-szervezetet, valamint a házigazda iraki felet is. Az UNOSGI 
már kezdett lemondani rólam. 

10 HQ – Headquarters – angol ’főhadiszállás’ szó rövidítése, magyar fordításban itt a ’központ’ helyénvalóbb. 
Tehát tartalmilag bagdadi ENSZ-központ.
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