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Steve Coll: A Bin Ladenek: egy család és 
meggazdagodásának története 
(The Bin Ladens: The History of a Family and Its Fortune. Penguin Books–
Allen Lane, 2008. 671 o.)

Oszama bin Ladent 2001. szeptember 11. a világ érdeklődésének középpontjá-
ba röpítette , a szaúdi származású milliomos terroristát, akit a világ minden 
titkosszolgálata üldöz, akinek ritkán megjelenő videoüzenetei a híradók élén 

szerepelnek, és akinek manapság sem lelik nyomát. Hét évnek kellett eltelnie ahhoz, 
hogy megjelenjen az első olyan könyv, amely megpróbálja az al-Káida vezetőjét nem 
pusztán nyilatkozatai és tettei alapján megérteni, hanem szélesebb körben vizsgálva, 
családja és baráti körének viszonyrendszerében igyekszik bemutatni fejlődését és cse-
lekedeteinek okait.1 Steve Coll – napjaink egyik legismertebb oknyomozó újságírója 
– háromévnyi kutatás, másfél száz interjú, a szakirodalom alapos feldolgozása után 
2008-ban jelentette meg a Bin Laden családról szóló könyvét. 

Az újságíró a Washington Post egykori és a New Yorker jelenlegi munkatársaként az 
1980-as évek vége óta foglalkozik Délkelet-Ázsiával és az azt érintő amerikai külpoli-
tikával. A 2001. szeptemberi terrortámadások után elővette egykori jegyzeteit, tudósí-
tásait, és 2004-ben megírta a Ghost Wars: The Secret History of the CIA, Afghanistan, and 
Bin Laden, from the Soviet Invasion to September 10, 2001 című könyvet, amelyért második 
Pulitzer-díját kapta. 

A Ghost Wars számos új elemmel bővítette meglevő ismereteinket a korszakról.  
A szovjet megszállás vége után tizenöt évvel elsőként foglalkozott hosszabban a CIA és 
néhány híres mudzsahed parancsnok követlen kapcsolatával. Az úgynevezett unilateral 
csoport onnan kapta nevét, hogy az amerikai titkosszolgálat az 1980-as évek második 
felétől közvetlen kapcsolatot is kiépített velük. A közhiedelemmel szemben ugyanis, 
hogy az afgán ellenállókat (és az arab önkénteseket) az amerikai titkosszolgálat maga 
képezte ki és irányította, a gyakorlat az volt, hogy a CIA-nak sokáig csak felületes rálá-
tása volt a pakisztáni Interservice Intelligence (ISI) által végzett titkos tevékenységre. Az 
ISI, amely a mai napig meghatározó politikai tényező Pakisztánban, az 1980-as évek 
elejétől kezdett felnőni szerepéhez, s ebben meghatározó szerepet játszottak az afgán 
események. 

A nyugati titkosszolgálatoknak – amelyeknek egyébként sem voltak pastu nyelvű 
ügynökeik – évekbe telt, mire átlátták, hogy a hátuk mögött a pakisztáni vezetés miként 
manipulálja saját céljai szerint az ellenállókat. Csak ez után a felismerés után kezdőd-
tek meg azok a titkos akciók, amelyek az ISI háta mögött igyekeztek támogatni pénzzel 
és fegyverrel azokat a mudzsahed vezetőket, akiket Iszlámábád valamilyen okból nem 
kedvelt, és így nem juttatott számukra elég felszerelést.
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Coll mindkét műve az angolszász oknyomozó újságírás klasszikus hagyományaira 
épül. Alapos kutatómunka, exkluzív interjúk, a szakirodalom alapos feldolgozása és 
pontos hivatkozása és végül, ami az egészet olvashatóvá teszi: a leírások és személyes 
szálak érdekfeszítő elegye, a finom stílus. Ennek megfelelően a The Bin Ladens nem 
kínálja a „lányom nélkül soha” stílusú visszaemlékezések egyoldalú, arab/iszlámvilág-
ellenes hangulatát, hanem kiegyensúlyozott képet igyekszik rajzolni mind Oszama bin 
Ladenről, mind családjáról. Az eredmény egy lebilincselő könyv, amely egy szegény 
jemeni kisfiú és leszármazottainak mesés felemelkedését mutatja be az Ezeregy éjszaka 
meséire jellemző történetekkel. Az Egyesült Államokban akár a Ewing család története 
is lehetne ez, csak a helyszín a konzervatív Szaúd-Arábia, a családfő az ország királyá-
val barátkozik, és nem három gyermek van családban, hanem ötvennégy. 

Az egész egy ökörrel kezdődött, ezzel a felütéssel indul az első fejezet és a család újkori tör-
ténete. Oszama bin Laden nagyapját ez a kölcsönbe kapott igavonó döntötte anyagi rom-
lásba, és kényszerítette szegény hadramuti (Jemen) szülőfalujának elhagyására. Oszama 
apja, Mohamed tizenévesen végül az akkor formálódó szaúd-arábiai Dzsiddában kötött 
ki 1925-ben, majd a szaúdi olajtermelés fellegvárában, Dahranban dolgozott mint az 
Arabian American Oil Company (Aramco) munkása. Itt tehetségével és problémamegoldó 
képességével hamar előrelépett, és egyszerű kőművesből építésvezető lett. A vállalatot 
otthagyva a szerencséjét 1935 környékén „csinálta meg”, amikor lehetőséget kapott az 
államalapító Abdul Aziz ibn Szaúd első kőpalotájának felépítésére Rijádban. A pontos 
körülmények nem ismertek, de a fáma szerint sem az Aramco, sem a Bechtel nem vállalta 
a feladatot, amelyet így az alig 27 éves, félszemű Mohamed bin Laden vállalt el. 

A család története innentől kezdve a folyamatos emelkedés és gazdagodás volt. 
Szaúd- Arábiában, ahol a sikerhez kulcsfontosságú a jó kapcsolat megléte a királyi csa-
láddal, s ahol a dollármilliókról szóló döntések az uralkodóval folytatott teázás vagy 
solymászás alatt születnek meg, Mohamed bin Laden egyenesen mint a király egyik 
építőmérnöke tevékenykedhetett. A Bin Laden vállalat (Bin Laden Group, BLG) bőví-
tette a mekkai és medinai nagymecsetet évtizedeken át, restaurálta Jeruzsálemben a 
Szikla-mecsetet, autópályák, luxusszállodák és repülőterek tucatjait építette Malajziá-
tól Egyiptomig.

A szerző sohasem téveszti szem elől a képzeletbeli olvasót, akinek ezt a merőben 
idegen vidéket és kultúrát élvezetesen és olvasmányosan kell tálalnia. Ezer apró anek-
dota színesíti a nagy történeti leírásokat. Egyszer például az amerikai Caterpillar vál-
lalat egyik munkatársa megállapította, hogy valószínűleg a család rendelkezik a világ 
legnagyobb járműflottájával. A családfő ugyanis sosem szervizeltette a munkagépeket, 
amelyek így az építési területeken rozsdásodtak el, és minden egyes elnyert koncesz-
szióhoz és projekthez új járműveket hozatott az Egyesült Államokból. 

Egyik legidősebb fia, Szalem, 1984-ben, egyik amerikai útján nemcsak felvásárolta 
egy ultrakönnyű repülőket árusító áruház teljes készletét, de néhány dolgozót is elvitt 
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magával Pakisztánba, hogy működtessék a felszerelést. A társaság London, Kitzbühel 
(itt mindenki kapott ajándékba egy teljes sífelszerelést), Marbella, Kairó, Dubai érinté-
sével érkezett meg Pesavárba. Több barátnője volt egyszerre az Egyesült Államokban 
és Európában. Egy furcsa pillanatában a négy legkedvesebbet összehívta egyik London 
melletti villájába, ahol egyszerre tett házassági ajánlatot nekik.

A Bin Laden család tagjai különösen vonzódtak a repüléshez. Az élete végéig írástu-
datlan Mohamednek az elsők között volt sugárhajtású repülőgépe az országban, bár ve-
zetni sosem tanult meg. Légiszerencsétlenségben halt meg, csakúgy, mint a már említett 
legidősebb fia, a bonviván élű Szalem, aki apja halála után évtizedeken át vezette a céget 
és a családot. Oszama több testvérének is van pilótaigazolványa és saját repülőgépe, egyik 
húga pedig 2001. szeptember 11-én is repülőoktatóként dolgozott Los Angelesben. 

Szalem tette a legtöbbet azért, hogy apja halála után ne hulljon szét a vállalat. Testvé-
reit és féltestvéreit amerikai műszaki egyetemekre íratta be (a lányok számára a belső 
tervezés és dizájn volt a preferált terület), így a család második generációjában több épí-
tőmérnök és építész biztosította, hogy a Bin Laden vállalat ne jusson azoknak a nyugati 
cégeknek a sorsára, ahol az alapító eredményét a gyermekek és az unokák herdálták el.

A könyv egyik nagy újdonsága, hogy kiderül belőle, milyen szorosan is kapcsolódik 
a család és a vállalat az amerikai életstílushoz és amerikai cégekhez. Ez a kapcsolat 
évtizedes, a családtagok egy része életének felét vagy még többet az Egyesült Álla-
mokban töltötte el, s így történhetett meg, hogy mindenkit sokkszerűen ért az a bánás-
mód és rágalomhadjárat, amely érte őket a Világkereskedelmi Központot ért támadás 
után. (Abdullah, a legfiatalabb fiú szerezte a család első doktori fokozatát a Harvardon,  
ő haza sem tért szeptember 11. után).

A könyv nem foglalkozik külön Oszama bin Ladennel, az ő és az al-Káida történe-
tét a „családregénybe” ágyazva mutatja be Coll. A róla szóló történetek vajmi kevés 
összhangban állnak azokkal a rémhírekkel és rosszindulatú pletykákkal, amelyekkel 
a világsajtó démonizálta 2001. szeptember 11. után. Nem járt Arsenal-meccsekre Lon-
donban, nem vett részt szexorgiákon Bejrútban diákkorában, nem volt háborús hős 
Afganisztánban, és a CIA fizetett ügynöke sem volt. Coll leírásából (és néhány újabban 
megjelent kutatási eredményből) egy olyan személyiség rajzolódik elénk, akinek gyer-
mekkorában hiányzott apja (mivel korán elvált édesanyjától), akit nem nagyon ismert, 
s ennek megfelelően kicsit mitizált, felnézett rá. Oszama bin Ladent tanárai, beosztottai 
és rokonai alapvetően visszahúzódó, tisztelettudó, átlagos képességű, de szorgalmas 
fiatalembernek látták, olyannak, aki éppúgy élvezetét leli a kihívást jelentő és megbe-
csülést adó mérnöki feladatok megoldásában, mint az elmélyülést kívánó vallási tanul-
mányokban. 

A világ által üldözött terroristának lenni nem hétköznapi dolog, s ezt Coll képes 
olyan személyes szinteken is bemutatni, mint hogy Oszama bin Ladennek miként kel-
lett megválnia legkedvesebb elsőszülött fiától, aki rosszul tűrte a szudáni száműzetés 
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kényelmetlenségét, és inkább a Bin Ladenek szaúdi luxusába vágyott. Oszama elen-
gedte fiát csakúgy, mint később két feleségét és további gyermekeit, akik az afganisztá-
ni üldöztetésből tértek vissza szülőhazájukba. 

Coll a könyv végén igyekszik még egy mítosszal leszámolni, ez pedig a milliomos 
terroristáé. Már az 1990-es évek végétől megszilárdult az a kép, hogy Oszama édesapja 
halála után 300 millió dollárt örökölt, és ebből a pénzből (illetve vállalkozásaiból) finan-
szírozta az al-Káida tevékenységét. Ez a hatalmas vagyon sokak képzeletét megmozgat-
ta, forrása pedig nem volt más, mint az FBI és a CIA munkatársainak félinformációkon 
alapuló téves számításai. Az újságíró a könyvben olyan forrásokhoz fordult, ame-
lyek bárki számára elérhetők, de egyetlen titkosszolgálatnak sem jutott eddig eszébe  
figyelembe venni: Oszama különböző fiú féltestvéreinek váló- és más peres irataihoz. 
A dokumentumokból jól nyomon követhető az egyes testvérek részesedése a „csalá-
di ezüstből”, a személyes vagyon és a vállalati részesedés összekuszált viszonya. Coll 
saját számításai szerint a későbbi terrorista vagyona sosem haladta meg a 15-20 millió 
dollárt, s bár ez is jelentős, ám nagyságrenddel kisebb összeg az alaposan sohasem 
vizsgált 300 milliós kalkulációnál.

2001. szeptember 11. a Bin Ladenek kényszerű újraegyesülését is magával hozta.  
A család több tucatnyi tagját egy Boeing 727-es gyűjtötte össze Los Angelesből, 
Orlandóból, Bostonból, Washingtonból és az Egyesült Államok más városaiból. A csa-
lád vezetője, Bakr bin Laden, aki édestestvére, Szalem bin Laden repülőszerencsétlen-
sége után vette át a cégbirodalom irányítását, nem tartózkodott az Egyesült Államok-
ban, nem úgy, mint egy másik testvére, Shafik bin Laden, aki éppen a Carlyle Group 
befektetői konferenciáján vett részt Washingtonban, a Pentagont ért támadástól látó-
távolságnyira. A terrorcselekmények után az FBI megkeresett minden családtagot, 
majd szeptember 19-én kezdetét vette az evakuálás. Minden egyes megállás alkalmá-
val újabb és újabb megrettent és értetlen Bin Ladenek szálltak fel a gépre. Amikor a 
repülőgép pilótái megtudták, hogy kik az utasok, fellázadtak, és közölték, hogy csak 
extra fejpénz fejében hajlandók továbbvinni a gépet. Az összegyűlő rokonok közül so-
kan évek óta nem látták egymást, a harmadik generáció tagjai közül számosan voltak, 
akik már egész életüket az Egyesült Államokban élték le. Számukra maga a gondolat is 
ijesztő volt, hogy a konzervatív Szaúd-Arábiába kell utazniuk, és lehet, hogy sohasem 
térhetnek vissza. 

A család ezt követően még számos meghurcoltatáson esett át, amelyek közül talán a 
legismertebb Oszama egyik sógornőjének, Carmen bin Ladennek a „leleplező” könyve. 
Persze voltak ennél súlyosabb gazdasági jellegű veszteségek is, hiszen a Bin Laden név 
ettől kezdve igen rosszul csengett a nyugati üzleti világban (az iszlám világban néhol 
ennek pont az ellenkezője történt). Jeszlam bin Laden, Carmen férje 2001 februárjában 
védette le a Bin Laden nevet, arra gondolva, hogy genfi otthonából ruházati terméke-
ket, napszemüvegeket, kerékpárokat piacra dobva igazi luxusmárkává fejleszti a nevet. 
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Tervei nem estek teljesen kútba, ám az új márkanév elnevezése végül a kevésbé feltűnő 
Yeslam lett, az első terméke pedig egy parfüm.

A The Bin Ladens: The History of a Family and Its Fortune célpontja a modern világ 
problémái iránt érdeklődő átlagolvasó, aki bár szereti a tényszerű adatokat, a történel-
mi leírásokat, ám igényli a stílusában érdekes, sok személyes tartalommal, meglepő 
történettel fűszerezett könyvet. Coll ezt kínálja 671 oldalon (amelyben a jegyzetek majd 
száz oldalt tesznek ki), amikor nemcsak a világ leghíresebb terroristájának életét mu-
tatja be, hanem a Közel-Kelet egy példátlanul sikeres családi és üzleti vállalkozását és 
az azt körülvevő, az olaj révén a világpolitikába éppen berobbanó régió modernizációs 
eredményeit és kudarcait is.

Wagner Péter

Jegyzetek

 1  2006-ban Peter Bergen újságíró tollából már megjelent egy mű, amely elsőként szólaltatta meg 
Oszama bin Laden egykori barátait, ismerőseit és harcostársait, ám nem foglalkozott részletesen 
magának a családnak a szerepével. Peter Bergen: The Osama bin Laden I Know: An Oral History of al 
Qaeda's Leader. New York: Free Press, 2006. ISBN: 0-7432-7891-7. 444 o.


