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Diplomácicri ffi
pólyáróI ólmodik
rrz ex-idegenlégiós
kotláÍ Attilá vélplofi harcos

>

Iv]ilyen előzménYéi

vol

tak ennek a nagy kalandnak?

-

Budapesten, aVlll. k€rÜ
let e8yik i€p!sztult, Veszélyes
körnvékén telt a gvermekko
ösztön
rom, aho jó Véd€k€rő
fejlődlk kl az emberben. Ma]
szem mel rossz syerek vo ta m.

>

Hogy kelült az idegen
lé8ióba?
- Gyerekkoromban k€zd'
tem el a harcműVészetet.

többség táVozott, én nrarad'
tanr és egy románfiú'

>

-

Miért estek kisokan?

A tesztfeladatok nagyon
nehezek| pl. e8ytérképet egy
perclg nézhettük, s utána szó
szerint le kellett írni, hogy mit
láttam. Ezzel a m€gfigyelőké

p€sséget, a coopeí_teszttel
pedig aZ álóképességet Vizs

ó9 Vot. Kama9ként én is na

8álták' Naponta 10 emberbő
9 kiesett' Ezen ls tújt]tottam,
s átvittek castelnaudaryba, a.
lLalápkiképző báz sáía, ahola
3' századba keÍü tem' lde ér
keznek a jelentkezőktöbbszáz

gyon eÍősnek éreztem ma
gam' A katonasá8 után e8y

napos kőkemény képzé5a att

shotokan é5 sh]to rvu sti L]sok
ban. Mesterem dr. Varga Mik-

y

Verekedés részese
voltam, amire nem vagyok
komo

fó5 turnusai. A négy és félhó

>

-

Milyen státusza volt?
J€ entkezéskor kaptunk

egy számot, amiá Vércsopor
tunkkal €gyüitfelkerÜ té dö8
cédu ára' 185 194 Vot az én
5zámom' Egyébként Vez€ték

néVen szóítanak, de a pa'
rancsban a szám 9erepe '

>

Tehát készen állt a be'

_ A k]képzőtisztü|k folya
matosan Dzsibutiíó be92élt'
m]nt jó keíes€ti h€ yről,aholő
tiz éVi8 Vo t.5 mivela noVtal
gikls mesé vel€zt be eültette
a fejembe, én rö8ton oda je_
entkezteÍn, e ég felelótlent]l.

52 fok melegben érkeztem

ben légkondi és Ventilátor
né kűl te t' Lega]ább tíz liter

>Alégióbanajobbák
közé

tartozott?

L]stázvé Vo tunk, sa saját

századomban én a hárm.dik
Voltam, kéiíra|cia után' Megá lá5 nélkül, napi szinten ké
pezt€k bennÜnketésfolyama
tosan értékeltek A llsta máso'
dlk részéb€n éVőket lenéz]k,
ahoAv a civi é etben ls Eíős a
lé8iósok kózötb hieraÍchia' Az
ekő kasztban kell lenn '

>

Hogy ért véget a karri

erje az

ll'ben?

büszke.''

> '..pedig látszatra nagyon békéstermészetű !
- lgen,defiatal koromban

ha nagyon herge tek, Végü
Veszítettem az önkontrollt'

e

Ez tödént 1993_ban, s mivel
többeknek sérü é5t okoztam,
a rendórség hivatálból feljelentett, ügy leti belől€' sok
Rejtő regényt o Vasta m, s úgy
gondo tam, hogy az egyedü i
menekülé5i Iehetőségenr az
idegen]é8ló ( L), mert nem
Vo t külföldón rokonom' Ezjó
me8o]dá5nak ígérkerett anya'
gilág ls' Apámtó búcsútVet

tern, de nem árutám el

.

tervemet. Megvettem a vonatjegyet Strasbourgba, ott
bekopogtanr a légiótoborzó
rodájába, aho egy marcona

férfi nyitott ajtót' Benn már
sokan voltak, s miután levetí
tettek egy haditudósitók á tal,

háborús terü|eteken felVett,
durva cselekményekkel te i
fi met, min den ki eld ónthette,
hogy marad vagy elnregy.
Mondanom sem kel, hogy.

24,rr,rs

lEkban 2004 benhat hónapot dolcozott, minden nap él€tve'élyb€n

a €hető

egmostohább körül
Voltunk, ahol
szinte a fdldbetapossák a c Vil
lényedet, fi zikailag, 5zellemi
leg, moráli5an' Kilrtvé ézöná ló dóntési képességet egy
o yan katonáVá formá nak át,
aki feltéte né kü] €nged€lmes
k€dik bármi yen p3íancsnak'
Art l, megtanítottáL hogy ]n
du atésgyű óletné kü harcol
]unk, és tiszteljÜk a legyőrött

r.énvek között

e lenséget' Ezután kötÓttlk
meg a2 öt éVre szóló szerző

déí'

volt' Feladatát

meg, és az ezredparancsnok
köszöntőjébő €]képedv€tud
tam meg, hogy nregkezdtem
kétév€s afr]kai szolgálatomét.
D25 butiban Van az L elosztó_
báz sa, onnan küldika lé8ióso
kat a háborús terÜ €t€kre'
Ek
korzajott a szomá iaiés a ru_
andaiháború. Emellett meg ]s
betegedtem, kolerát és mélá_
riát kaptam, de a franc a had_
seíég oíVos e látása kVáó'
Egy hónapos kóíházi ápoLás
után t€ jesen rendbe jöttenr'
A9zo8élat54 56fokos meleg

'

még i5

e

lvégezte

1996' december Végén

táViratban érte5it€ttek, hogy au
apám haldok ik' Í\,4ia att Afriká

ban Vo tanr anyám nreghalt, s
nemtudtam hazamenn . Rossz
lelkiá apotba k€rült€m,
de 5i
került rendbe jönnór.' De

apám más Volt' Ezért soron
kíVÜl kimaradást kéilem áz
ezredparancsnoktól, aki kategorikusan V]sszautasította a
kérésem€t'

meg'ököm'

E

döntöttem,

hogy

Átnrávtam

a

kő'

k€rítésen, lesétá tam a Város
ba, átó tözt€m c Vilbeé5taxival

nyelV,tudásom i5 na8yon ha5z_
nos Vo L m€rt sokat utaztun k'
NégyéVig dolgoztam Vele, na
gYon jó kapcsolatban. 1997'

kóz]ési hálózaL bankhálózat'

ben evégeztem egy szemé y_
és vacyonőr tanÍo yamot és
fegyverViselési engedél\,,t 15

lás helyett, heti konvojokkaI
A ból B_be szállítsunk, harci

>

Ho8Yanfolytatódottaz

éléte?

-

M]Ve azüz€tembeíkez
dett me8vá ni az érdekeltség€i_

től Ínegszűntek a feladatok'
2003'ban ekezdődÖtt a test

Á kiképzésltán Dzsibutiba Vezelett az útja Attilánák

a pályaudvalra Vitetter. ma_
gam' Megnézter., hogy mikor

>

Ha hazaen8edték vol_
na, akkor kihúzzá az aláírt

órképzésem' Ekkor már nagyon erősVo tbennem a bizo_

indul az ekő Vonat Kelet_EUró'
pa felé, Bécsbe Véltottam je'
gyet' ReggelÖng, a néVsorova
sásig elke let1hagynom Flanciaor5zágot, mert rögtön kiad_
tákvo naa ködzési para ncsot'

öt évet?

viseler., ha valami nem sike

>

Megérkezett Bé.sbe.'.
FelhíV1am a barátomat
Budapesten és kértem, hogy
jöjjÖn é.tern Bécsbe' A határon

kértékaz lgázolványokat, azt
nrondtam' hogY e Veszt€tteín'

otttudtam me8, ho8y

a táVo

_

l-Átemben a bírósác €fo'y,tatta
a Vizsgá atot, Ítélet€t hozott,

5

köröznek az e]tűnésem miatt'
A Mérkó utca] bííó9égonültem
a folyosón, mia att apám hal
dok ott' Ebben á kjlátástalan

helyzetben hihetetlen dolog
tönént: kijÖti eBy Vezető be_
osztású bíró és megkérdezte,
hogy miéd jöttem haza, ha
tudtar., hogy kÖíÖznek' Mond'
tam, hogyapáÍn haldoklik' Mi
közben levetett€ Íó]arn a bilincs€t m€gkérdezte, ho8y van e
ná am pénz? s ez a rendkíVül]
enrpátiáVal nre8áldott enrber
a letötendó büntetést otthely
ben pé n zb ü ntetésre vá ltoztal
ta' Befizettenr 65 000 foÍintot

Peísze, még többet is.
AkiVo t katona, aztudjé, hogy
csakaz első két év nehéz, Utá_
na a5szim lálódsz, befogad na
s

ott sok pénzt keresei'

>

ónfegye]nret, ma méínem
tudnak kihozni a sodromból'

>
a

-

Nem túlságosan' Édes
apám halála után nregismerkedtem a ]€€ndő
feleségem
me| és kia|ak! t _cgy noímá|js
civil é et, de az első fél éVben
mindig Váaram, hogy adjanak
parancsot, ám a feleségem
nem o yan paíancso gatótipus
Voh' Két gy€reklnk ett, ma a
fiam 14, a lánYom 17 éV€s'

ni?

Ar lLném nyúltön után?
Ha va aki ldő előtt meg_
szök]k, akkolaz lLcsak Francia-

ország terÜletén keresi, tíz
éVig' Azóta r.ár többször jártam Franciaoíszágb3n'

Nehézvoltvisszaszokni

civiléletbe?

>

>

>

Ekkor kezdődött
2i testőrka rrierje?
A 8yakorlatÍ isme

90'é5 éVek elején

cselekményeken keresztül,

rendkíVüli körúlmények kö
zÓti:' Ez egy életveszélyes
munka Volt. Utána is folya_
matosan ta

n u

ltam, 2005'be n

magánnyomozói Vizs8át tet
tem, 2010 b€n közigazgatási
diplomát szereztem' 2012

óta egYvagyonkeze ő cégnél

hiVatásos magánnyornozó
vagyok.

>

M|lyen kapcsolatban áll

az IBSSA'val?

a' igareteim

sen hiányzott' Farkas Ati]ilától
sokatt3nultam' E jött a Vizs_

havi 10 000 frank (kb. 3oo ga, egy dip]ornamunkát i5
000 forint) volt a zsoldom,
kel ett készíteni'A dolgoza_
akkor a mágyaÍ át agÍizetés tom tartalma és terj€de me
havi 15 000-20000forintvolt.
felélt egy kutatási nr U nkáVa l:
A testőrÖkke| szenrben tá
> Mit profitált az anya8! masztott köVetelménvek cím_
akon kívül?
Ínel' Ennek erednrényekép'
Nyelü!dá5t, kitartástés pen rö8tőn megkaptam a

az ü8y' A

natban érkeztem, apám már
nem ismert rneg senkit, csak
engem' Beszéln] már nem iu
dott, csak fogta a kezem és
rövidesen meghalt'

rÜl'

me8votak, az e mé etjtelje'

Ténvl€gsok pónzt?

'A

kórházba szinte az Utokó pllla_

é5 ezzel törlődött

L

nyítás]Vágy és nra is nehez€n

Ezérl az Volt a feladatunk,

hogy a katonákz5o djáL több
százezerdol árt, b3nki átuta

céghe, beérkező me8bízáso_
kat' ]ött egy fe]kérés, hogv
legyek a pa13ncsnoka egy cég
irakimunkáinak- Egy hét mÚl_
Va már Bagdadban VoltaÍn'
ahol 2004-benvoltaka egnasyobb harcok. Az amerikalak

mindent ebombártak, meg
szűnt a tel]es infrastruktúra:
nenr vo]t kom mU nikációs hír_

-

2005 óta vagyok tagja'
Köszónhetően a jó emberi és
szoros szakmal kapcsoatnak,
együttrnűködésn€k
2011 től

a7 lBssA_n belüli kapcsolat_
rendszerben kornoly me8bízá

sokkal kezdtek e látni' sok hi
re, ember mellett dolsoztam/
mint sz€mélYi testőr, több€k
között: ornela Muti, Franco
Nero, Daryl Hannah, Richard
clayderman, losé cura, soros
György, Forró Tamás, steve
Menden, Paulvan Dyk.

>

Mi|y€n

további terv€i,

.éljaivannak?
- A diplomácl3 nagyon

Vonzó terü et 5zámonrra' s2e'
Íetnék felvéte]t nyernia bécs]
Diplomáciai Akadérn iáía ' lvlin_
d€n tőlem telhetőt rnegte9ek,

hogy megvalósítsam é etem
nagyálmát.
PopperAnna

Mivel kezdett foglalkoz-

Ahogy hazajöttem, kap
tam egyfelkérésl hogy egyek
egY üzletenrber t€íóre' Az
letónek az olajosokkal Vo tak
konfl iktu5ai, e8yébként 5zéle5

il

spektr!mÚ

tevékenységet

> számítottazlLmúltja?

- Ternrészetesen, szakma]
és m€gbízhatósá8i 5zempont
ból' Ráadá5ul azangol fíancia

Vllá3:ztarok t.{óte volt' ittepp.n orné||á MUti

9|ni'n&

vedi
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