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Torma Béla – Wagner Péter: Homokvihar Bagdadban –
Magyar katonák az iraki válságkezelésben 1991–2011

(Budapest: Zrínyi Kiadó, 2014. 340 o.)

A 2015-ös év Irak kapcsán több kerek évfordulót is hoz: 35 éve kezdődött el az 
iraki–iráni háború, 25 éve, hogy Irak lerohanta Kuvaitot, és 10 éve indult el a 
NATO iraki kiképzőmissziója, amelyben Magyarország az egyik legnagyobb 

hozzájáruló volt.
A Zrínyi Kiadó gondozásában megjelent kötet egyszerre legalább kétféle igénynek, 

szempontnak próbál megfelelni. Ez a cél könyv felépítésében is megjelenik. Az első 
részt (mely szintén az önmagában kissé semmitmondó „Homokvihar Bagdadban” cí-
met viseli) Torma Béla, a másodikat („A magyar szerepvállalás 2003–2011 között”) és a 
harmadikat („Invázió és útkeresés”) Wagner Péter írta.

A két szerző eltérő megközelítésének együttes bemutatása nemzetközi szinten is sa-
játos, újszerű feldolgozását adja a témának. A kiadói előszó szerint a kötet egyfelől egy, 
az ENSZ-mandátumú missziókban a helyszínen szolgált katona, nyugalmazott ezredes 
(Torma) visszaemlékezéseit ötvözi egy fiatal, a térség viszonyait kiválóan ismerő, szak-
mai-tudományos téren és a Magyar Honvédség berkeiben is elismert kutató (Wagner) 
elemzésével.

Csak az első rész olvasása közben derül ki, hogy már az is tartalmaz számos lábjegy-
zet-apparátusos elemzést, sajátos formában – és logikai rendszerben – vegyítve azokat 
a könnyed, személyes hangvételű visszaemlékező részekkel. A könyv „bestsellerjellegű” 
címe is megtévesztő, de pozitív értelemben: az olvasó ugyanis nem „csupán” missziós 
visszaemlékezéseket és a magyar missziós részvétel bemutatását kapja – mint ezt a 
cím sugallná –, hanem jóval szélesebb spektrumú, általános jellegű információkat is, 
mind Irakról, mind a nemzetközi válságkezelés részleteiről, az 1980-as évektől szinte 
napjainkig.

A hasonló típusú könyvek megjelenése esetén a külügyi szakma képviselői „menet-
rendszerűen” kifejezik azt a – jelen mű által is felkeltett – véleményüket, hogy célszerű 
lenne – akár e könyv szerkesztési tapasztalatait is felhasználva – a külországi misz-
sziók személyes tapasztalatainak célzott, egységesített összegyűjtése, rendszerezése 
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és publikálása, ezáltal az elkövetkező magyar missziós részvételekhez e tapasztalatok 
hasznosítása, a konklúziók levonása. Ezzel összefüggésben fontos kiemelni Wagner 
Péternek a 2003–2004-ben működött szállítózászlóalj kapcsán leírt gondolatait, amely 
őszinte aggodalommal tölthet el mindenkit, aki a Magyar Honvédség misszióit (és ta-
lán általában a történetét) kutatni szándékozik a jövőben:

A szállítózászlóaljjal kapcsolatosan hivatalosan megőrzött dokumentumok 
egyetlen helye a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múze-
um Központi Irattára. Aki ezeknek az iratoknak az alapján szeretné feldol-
gozni egyszer a szállítózászlóalj történetét, reménytelen vállalkozásra indul. 
Az irattárban megőrzött dokumentumok nagy része a magyar kontingens 
életét szabályozó parancsok voltak, amelyekből semmilyen érdemi informá-
ciót nem lehet megtudni. (235. o.)

Sem napi és heti jelentéseket, incidensriportokat, sem a nyugati haderőkben oly ked-
velt Power Point-dokumentumokat, jóformán semmit sem sikerült megőriznie a rend-
szernek erről a misszióról. Wagner a problémát úgy hidalta át, hogy megkeresett több, 
a misszióban vezető beosztást betöltő személyt, továbbá feldolgozta a már publikált 
kevés forrást, és ami a legfontosabb, sikerült magánúton begyűjtenie több DVD-nyi do-
kumentumot, amiket a misszió tagjai kimentettek annak idején.

A kötet a sorozatszerkesztő, Dr. Isaszegi János ny. vezérőrnagy tényszerű, pragmati-
kus kiadói bevezetőjével indul, mely frappáns összefoglalóját adja a könyv által felölelt 
nagyobb logikai egységeknek (Irak, öbölháború, 2003-as iraki háború stb., egészen az 
Iszlám Állam megjelenéséig).

Szerkesztési szempontból – szubjektív véleményem szerint – talán szerencsésebb lett 
volna a teljes első részt átstrukturálni. Az ugyanis Torma Béla személyes missziós él-
ményeit és tapasztalatait tartalmazza, amit időnként megszakít egy-egy tematikus fe-
jezet. A szerző kijelenti, hogy nem állt szándékában egyfajta abszolút igazság megírása 
(„És kinek az igazsága?… az ENSZ, az iraki nép, vagy Szaddám Huszein rezsimjének 
igazsága? Az igazság három arca?”), és valóban, szubjektív élményei hatására látás-
módja több helyen is különbözik a köztudatban élő, „hivatalos” iraki helyzetképtől, 
annál elmélyültebb, árnyaltabb – ami a könyv egyik legfontosabb hozzáadott értéke.

Sajnálatos ugyanakkor, hogy az előszó és a bevezető nem mutat rá e rész vezérfonalára, 
a szerző alapkérdéseire és a később tárgyalandó – a visszaemlékezésen túlmutató – főbb 
témákra.

A történet kiindulópontja Tormának az 1992. júniustól decemberig az ENSZ-misszi-
óban MILOB-ként (katonai megfigyelő) eltöltött idejének a felvezetése és az odautazás 
mozzanatainak a bemutatása. Ezt követően kissé in medias res ékelődik be Irak korai 
(i. sz. 637-től) és jelenkori (1958-tól) történetének a rövid bemutatása. Majd a szerző a 
misszióba való beilleszkedés nehézségeiről és az ENSZ-es gépkocsivezetői engedély 
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megszerzéséről ír, amit az 1980–1988-as iraki–iráni háború részletes, izgalmas ábrázo-
lása követ, több alfejezeten keresztül.

A következő alfejezet a szerző első bevetéséről szól, majd az 1980-as éveket érintően, 
„Az olaj, a nagyhatalmi érdekek és az ENSZ” című fejezetben eljutunk az UNIIMOG 
(United Nations Iran–Iraq Military Observer Group) és az UNOSGI (United Nations Office of 
the Secretary-General in Iraq) megalakításáig. A „Feszültség szítása az ENSZ ellen” alfeje-
zetben visszakapcsolódunk Torma misszióbeli személyes tapasztalataihoz. A követke-
ző fejezetekben a Baszra környéki harcok, valamint az ENSZ és Irak közötti feszültség 
bemutatása történik. Ezt ismét egy nagyobb egység, az 1991-es öbölháborúnak és kö-
vetkezményeinek az ismertetése, majd újabb, a misszió kapcsán szerzett iraki szemé-
lyes tapasztalatok megosztása követi. Külön fejezet foglalkozik Szaddám propaganda-
gépezetével, és útleírások (Szaddám-emlékmű, ókori Babilon), sajtófigyelők színesítik 
tovább a kinti „sztorikat” (például a pajszeros gépkocsivezetőről, aki egyben a testőr-
feladatokat is ellátta). Ezután tematikus fejezeteket olvashatunk a kurd helyzetről, az 
iraki–török viszonyról (az olajkérdés kapcsán), amit a szerző – ezúttal az olajcsempészet 
terén folytatott – „nyomozása” egészít ki, amelyből az is kiderül, hogyan járultak hozzá 
az illegális kereskedelemhez a segélyt szállító teherautósofőrök.

Ezt követi az egyre gyakoribbá vált iráni határsértések (déli határ) miatt megsokaso-
dott teendők bemutatása, majd egy külön elemzés a „diktatúra bájáról”: az iraki nép-
jóléti intézkedésekről, melyek eredményeinek többségét a szövetségesek „jó érzékkel” 
lebombázták, amivel azt érték el, hogy a nép felsorakozott a diktátor mellett.

A személyes élmények az 1992. december 21-i hazatéréssel érnek véget, valamint az-
zal a különös ténnyel, hogy Torma az UNIKOM-misszióban (United Nations Iraq–Kuwait 
Observation Mission) végzett tevékenységéért kapott kitüntetést, holott nem is abban, 
hanem az UNOSGI munkájában vett részt. Ezt követően a szerző – immár „távolról” – 
áttekinti az 1992 és 2003 közötti iraki eseményeket, ismét sajátos logikát követve: fordí-
tott kronológiai sorrendben. Torma leszögezi, 2004 szeptemberére már bizonyossá vált, 
hogy „Irak vegyi fegyvereit már 1991-ben megsemmisítette. Szaddám Huszein 1995-
ben lemondott biológiaifegyver-programjáról és [azon] ambíciójáról is, hogy biológiai 
fegyvereket gyártson. (…) Sőt, az is bebizonyosodott, hogy az iraki lakosság nem igé-
nyelte az amerikai felszabadítást.”

Ezt az UNOSCOM (United Nations Operations in Somalia) 1991–1994, majd 1994–1998 
közötti tevékenységének a bemutatása követi, a 687. sz. BT-határozat tükrében, utána 
pedig a Desert Fox (1998) műveletnek, illetve előzményeinek a taglalása. Külön értéke 
a könyvnek, hogy az 1991–1998 időszakot – az audiatur et altera pars elvének szemmel 
tartásával – iraki szemszögből is bemutatja. A kötet első része az UNMOVIC-misszió 
(United Nations Monitoring, Verification and Inspection Commission) megalakulásával és 
– az iraki invázió diplomáciai előestéjének bemutatása mellett – egy „utószónak” elke-
resztelt konklúzióval zárul, mintegy azt sugallva, hogy az első könyv véget ért, és már 
egy másik könyv kezdődik.
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Összefoglalásként elmondható, hogy a kötet első része kétségtelenül nagyon érde-
kes, színes és informatív. Magyar szempontból egy olyan Irak (illetve Kuvait) képe 
bontakozik ki, amelynek állampolgárai alapvetően szimpátiával tekintenek Magyaror-
szágra, így a szerző számos váratlan segítséget kapott tőlük. Torma Béla sajátosan izgal-
mas betekintést nyújt továbbá az ENSZ-missziók világába, többek között a nemzetközi 
csapatban szerzett munkatapasztalatai, a helyiekkel való viszony bemutatásával, vala-
mint a nagykövetségekkel, illetve egyéb nemzetközi szereplőkkel való együttműködés 
kulisszáinak felfedésével. Az alfejezetek azonban kissé esetlegesen követik egymást, 
ami a „naplójegyzetszerű” szerkesztési forma miatt természetes, az eseményeket vala-
milyen kronológiai vagy logikai sorrendben követni vágyó olvasó dolgát viszont nem 
könnyíti meg.

Célszerűbb lett volna e részt esetleg több tematikus fejezetre tagolni, és azok végére, 
mintegy „feloldásként”, vizuálisan is feltűnőbben elkülönítve, dőlt betűvel szedetten 
elhelyezni a könnyebb stílusú, személyes élményeket tartalmazó részeket. Kissé meg-
nehezíti az olvasó dolgát az is, hogy – talán költségkímélési szempontból – a fejezetek 
nem új oldalakon kezdődnek, hanem minden fejezet, alfejezet tagolatlanul egybefolyik. 
Ezek tipográfiai megkülönböztetése sem nagyon szembeötlő. Szerencsére a könyv eleji 
tartalomjegyzék kellően részletes, így a visszalapozás nagyban segíti az eligazodást.

További pozitívum az írásos tartalmat színesítő térképek, fényképek, dokumentu-
mok megfelelően eltalált arányú alkalmazása. Személy szerint úgy vélem, még egy, 
külön a Magyarország és Irak gazdasági-diplomáciai-kulturális kapcsolatait bemutató 
témaspecifikus fejezet (alfejezet) is bekerülhetett volna, ugyanakkor ez nem jelenti azt, 
hogy ha elszórtan is, de ne találnánk számos információt erre vonatkozóan is.

A könyv Wagner Péter által írt második része a 2003–2011 közötti iraki magyar sze-
repvállalást mutatja be, igen alapos és összeszedett formában. Ennek logikai felépíté-
se jobban követhető, szerkezete jelentősen tisztább, átláthatóbb. A szerzőnek sikerült 
kitűnően megoldania egy alapvető feladatot, amelyre a bevezetőben ő maga is utal: 
„A könyv írása során a második jelentős kihívást az arányok és a szerkezet pontos ki-
alakítsa jelentette.”

A laikus olvasó számára ugyanakkor a második rész kezdetén logikailag hiányzik 
egy összekötő láncszem, a 2003-as tavaszi iraki hadművelet, illetve az iraki misszió 
nemzetközi hátterének, előkészítésének a bemutatása, amely előzményként vagy kiin-
dulási pontként szolgálhatna – bár azt az első rész vége mintegy „felvezeti”. Ez valószí-
nűleg nem Wagner hibája, ugyanakkor a könyv folyamatos olvasásakor jobb híján a ki-
adói előszóhoz, a könyv 10–11. oldalára tudunk visszalapozni a hiányzó információért. 
(Más kérdés, hogy ez az egyébként nagy műgonddal megírt két oldal talán arányaiban 
kissé kevésnek tűnik például az iraki–iráni háború több mint tizenegy oldalas – szintén 
„felvezető információ” funkciót betöltő – terjedelméhez képest.)
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Természetesen benne van a könyvben ennek a hiányolt időszaknak a bemutatása is, de 
azt, szokatlan módon, csak utólag, a harmadik, befejező részben kerül ismertetésre, im-
már kellő részletességgel. A laikus(abb) olvasónak ezért a könnyebb érthetőség kedvéért 
célszerűbb talán a második részt átugorva, először a harmadikkal folytatni az olvasást.

A sorrend azért is nehezen érthető, mert a harmadik részt is Wagner Péter írta. 
Ugyanakkor e két rész kétségtelen pozitívuma, hogy az általános/iraki/nemzetközi jel-
legű részek a két fejezetre való bontással logikusabban, áttekinthetőbben különülnek 
el a magyar, illetve a műveleti vonatkozású információktól, és nem folynak úgy egybe, 
mint az első részben. Valószínűleg az lehetett a szerkesztő dilemmája, hogy előbb is-
merje-e meg az olvasó a 2003 utáni politikai-biztonsági helyzetet, s csak utána az abban 
vállalt magyar szerepet, vagy éppen fordítva.

A második rész tehát Magyarország részvételére – azon belül is a magyar szállító-
zászlóalj iraki tevékenységére, a 2004 és 2011 közötti NATO-misszióban való magyar 
jelenlétre és a jordániai helyszínű rendőri kiképzés magyar résztvevőire – fókuszál. 
A szerző az iraki misszió előkészítését övező politikai vitákkal indít, melyek kapcsán 
megjegyzi, hogy hazánk történetében ez a jelenlét volt az első, amely – ellentétben pl. 
a balkáni szerepvállalással – nem élvezett teljes politikai támogatást, s az „otthoni bi-
zonytalanság állapota” visszaköszön a katonák visszaemlékezéseiből is.

Ezután olvashatunk az Irakban állomásozó koalíciós erőknek és a többnemzetisé-
gű (közép-dél) hadosztálynak a 2003 májusa utáni helyzetéről, majd a szállítózászlóalj 
megtervezéséről, telepítéséről és működtetéséről. A magyar szállítózászlóaljhoz saját 
FP- (biztosító) képességeket is rendelt a politika, tehát meg kellett tudnia védeni saját 
magát, és – mint Wagner kiemeli – a magyar BTR-80A-k 30 mm-es gépágyúi képvisel-
ték a hadosztályon belül a legnagyobb űrméretű lövegeket, azaz a legnagyobb tűzerőt.

A szerző a magyar szállítózászlóalj kapcsán nem hallgatja el azokat a problémákat 
sem, amelyek 2003–2004-ben jelentős (estenként parancsmegtagadáshoz is vezető!) – 
de mindvégig a katonai szakmai körökön belül maradt – vitákat okoztak a nemzeti 
megkötésekkel működő szállítózászlóalj és az azokat figyelmen kívül hagyni akaró fe-
lettes hadosztálytörzs között. Mindennek következtében ez a rész alapos elemzést ad 
a parancsnokság kérdéséről (hogy a zászlóaljnak minden körülmények között magyar 
irányítás alatt kellett maradnia) és a már említett nemzeti megkötések okozta konfliktu-
sokról is. A szállítózászlóalj második századát az eredeti tervek (elvárások?) szerint az 
amerikai hadsereg nehéz katonai teherautóival szerelték volna fel, a valóságban azon-
ban egy amerikai magáncégnek (KBR) a célnak jóval kevésbé megfelelő gépparkját kap-
ta a kontingens – ez okozta a legtöbb súrlódást a szövetségesekkel.

A szerző elsősorban a fennmaradt eredeti dokumentumok és néhány korábbi ta-
nulmány alapján rekonstruálta a kontingens működése szempontjából legkritikusabb 
pillanatokat. Nagy Richárd szakaszvezető halálának körülményeit az eredeti jegyző-
könyvből idézi, míg a magyar haditechnika minőségének siralmas voltát a missziót 
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megjárt katonák írásai és visszaemlékezései alapján mutatja be, nemegyszer rég elfele-
dett publikációk felkutatásával.

Magyarország az újjáépítés során a Külügyminisztérium NEFE- (nemzetközi fej-
lesztési együttműködési) keretéből magyar rendvédelmi oktatókat delegált a jordániai 
Nemzetközi Rendőrképző Központba. A nyolc hét alatt összesen 35.000 rendőrt kiképző 
intézmény munkáját illetően Wagner kiemeli, hogy az amerikai vállalkozás ott is 
elkövette a rutinszerű hibáit (amiket – tehetjük hozzá – Malitól kezdve, Kongón keresz-
tül Szomáliáig elkövetnek a hasonló missziós képzési programok): a rendőri szolgálatot 
vállalókat képtelenek voltak jobban ellenőrizni, és a büntetlen előélet feltétele is csak 
az illető saját bevallásán alapult. Ez amiatt különösen aggasztó, hogy – mint a szerző 
írja – „az érkezettek (…) nem rejtették el az országukban állomásozó külföldi katonai 
erők iránt érzett negatív véleményüket. (…) a 13. hallgatói tanfolyam esetében (…) a 
tanfolyam résztvevőinek több mint egyharmada támogatta a külföldi katonák elleni 
harcot.” Így akár szélsőséges csoportok tagjai, terroristák is lehettek azok között, akiket 
az éppen az ellenük alkalmazandó tevékenységekre és eszközök használatára képeztek 
ki. Ez azonban túlmutat a magyar kontingens felelősségi körén.

Külön fejezet szól a misszió tevékenysége alatti biztonsági helyzetről. Wagner a for-
rásokon és a szakirodalmon túl több interjú anyagával is árnyalja-színesíti az összképet 
(például a forró, sivatagos hadszíntéren a magyar BTR-ek – páncélozott szállító harc-
járművek – műszaki problémáinak megoldása érdekében ukrán javaslatra alkalmazott 
praktikus módszer leírásával).

Ezután következik a NATO iraki kiképzőmissziójában betöltött magyar részvétel 
bemutatása, a misszió általános jellemzésén, a magyar szerepvállalás kezdetének és 
az ar-rusztamijai bázis magyar mentorai tevékenységének az ismertetésén keresztül. 
Ezt a részt a mentorcsoport által végzett feladatok részletezése és a törzstiszti munka 
2008–2011-es periódusába való betekintés zárja.

A könyv harmadik része a találó „Invázió és útkeresés” cím alatt a 2003-as „Iraki 
szabadság” nevű hadművelet rövid leírásával kezdődik, majd az Ideiglenes Koalíciós 
Hatóság (IKH) felállításának, az iraki politikai újjászerveződésnek, a kormányzótanács 
hatáskörének és az új (2003) iraki kormánynak a bemutatásával foglalkozik. A káoszban 
„nem kellett egyetlen olajkutat sem felgyújtani”, mégis összeomlott a teljes olajszektor. 
A szerző az IKH egyik legnagyobb hibájának a hadsereg feloszlatását tekinti, amely 
sokáig hatással volt az ország biztonságára. Létrehozta viszont az Iraki Kormányzóta-
nácsot, melynek hatókörébe tartozott az elnök kiválasztása és az ideiglenes kormány 
létrehozása is. Wagner utal arra a hatalmas méretű felháborodásra is, amely az Iraki 
Kormányzótanács tagjainak terveit követte: „A közvélemény jogosan érezte úgy, hogy 
az ország jövőjét, politikai berendezkedését az USA és a néhány emigráns iraki akarja 
majd eldönteni.” Az Egyesült Államok ismét kénytelen-kelletlen az ENSZ-hez fordult, 
ennek eredményeként küldték Lakhdar Brahimit különmegbízottként a helyszínre.
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„Az iraki ellenállás kialakulása a síita közösségen belül” című fejezetet az ideiglenes 
kormány megalakulásának (2004. június) és a 2005-ös választásoknak, majd az első 
Máliki-kormány időszakának bemutatása követi. 2006 nyarára–őszére nyilvánvalóvá 
vált, hogy az amerikai jelenlét hosszú távon nem tartható fenn, a Baker–Hamilton-je-
lentés a felkelésellenes műveletek megindításához és az amerikai csapatok létszámá-
nak megemeléséhez (ún. surge) vezetett. A harmadik részt konklúzióként az amerikai 
kivonulás utáni iraki helyzet bemutatása zárja, egészen a 2014-es választásokig.

Összegezve elmondható, hogy Torma Béla és Wagner Péter könyve jelentősen több 
a címben sugalltaknál, azaz „csak” a magyar iraki missziós tapasztalatok leírásánál: 
a mű ugyanis gyakorlatilag komplex képet nyújt az olvasónak az iraki helyzetről, az 
1980-as évektől napjainkig. Mindenképpen újdonság a könyvben mind Torma misszi-
ós tapasztalatainak leírása, mind pedig a 2003 utáni magyar szerepvállalás közel száz 
oldalon történő taglalása, amely először lát napvilágot ilyen részletesen és átfogóan. 
Külön érdeme mindkét szerzőnek, hogy a könyvben teljes realitással igyekeznek írni, 
legyen szó akár a saját (Torma esetében), akár a Magyar Honvédség tevékenységéről, 
kerülve a csak az eredményekre és sikerekre koncentráló látásmódot.

A sajátos szerkesztési szisztéma nem könnyíti meg ugyan a könyv olvasását, ám az 
ennek ellenére egyszerre hasznos és érdekes olvasmány: egyes részei kalandos, számos 
esetben humoros missziós történetek gyűjteményeként, illetve útleírásként funkcionál-
nak, míg a többi akár tankönyvfunkciót is betölthet.

A magyar részvételen és tapasztalatokon túl a könyv betekintést nyújt a nemzetközi 
békefenntartó missziók sajátos világába, bemutatja azok napi működését, belső koordi-
nációs-logisztikai problémáit és eredményességük kérdőjeleit is. A könyvben végig jól 
nyomon követhető az „iraki szcenárió” bemutatása, és pontos ismereteket kapunk az 
Egyesült Államok világpolitikai módszereinek megértéséhez is.

Türke András István


