Diplomaták mesélik 2.

– Jaj, ne tessék! A hétvégék már csak ilyenek, de esküszöm, mától
pisszenést se fognak hallani.
Hiszünk neki – és csakugyan, a hátralévő két éjszakán síri csönd
honol.
—

KIFÜSTÖLTEK

—

Tr o m b i t á s Z s ó f i a

Közel hét évig vezető beosztásban dolgoztam a Külügyminisztérium
Protokoll Főosztályán, aminek révén számos fogadásra, ültetett vacsorára, kulturális programra kaptam meghívást. Többek között az
arab diplomaták rendezvényein is gyakori vendég voltam.
A hazánkba akkreditált arab nagykövetek szoros baráti viszonyt
ápoltak egymással, élénk társadalmi életet éltek, amiből a feleségek is
kivették a részüket. A Szaúd-Arábiai Királyság első budapesti nagykövete, a királyi család tagja nem sokkal a megérkezését követően a
társaság központi figurája lett. A nagykövet és felesége többször is meghívott a rezidencián tartott hol közös, hol pedig csak hölgyek részére
szervezett rendezvényekre, ahová a férfiak – hogy úgy mondjam –
be sem tehették a lábukat. Ezzel szemben voltak olyan fogadások is,
ahonnan a nők voltak kitiltva – ezeket a protokoll „férfi alkalom”-nak
nevezi.
Történt egyszer, hogy a szaúdi nagykövet fogadást adott az egyik
búcsúzó arab nagykövet tiszteletére. Tipikus férfi alkalom volt, azazhogy mégsem egészen, mert rajtam kívül még két hölgyet is meghívtak, bizonyára a vezetői beosztásunknak köszönhetően. Ennek ellenére
az urak átnéztek rajtunk, mintha ott sem lettünk volna. Ők közben
remekül érezték magukat, hangosan és élénken gesztikulálva arabul
beszélgettek egymás közt, és ahogy fokozódott a hangulat, egyre többen cigarettára gyújtottak, majd díszes dobozokból a világ legdrágább
szivarjai is előkerültek. Csakhamar vágni lehetett a nemes füstöt.
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Közel-Kelet

Mi hölgyek, miközben majd megvakultunk a sűrű füstfelhőben,
a tüdőnket kiköhögve azon tanakodtunk, hogy talán nekünk is rá kellene gyújtanunk egy Cohibára, Gurkhára vagy valami hasonló exkluzív szivarra, hogy jobban belesimulhassunk a férfitársaságba, utóvégre
a szivarozás férfiassá tesz. Végül feladtuk, és a korai távozás mellett
döntöttünk. Az urak sikeresen kifüstöltek bennünket.
—

ZARÁNDOKÚT

—

Medg yes Péter

A damaszkuszi nagykövetségen bejelentkezik egy hippi külsejű magyar fiatalember. Mekkába szeretne utazni, szerezzek neki szaúdi vízumot.
– Mégis, hogy képzeli? Oda kizárólag muszlimok tehetik be a lábukat – magyarázom.
– Hát majd azt mondom, hogy muszlim vagyok. Ha kell, beöltözöm a szerkójukba.
– De tudja-e, fiatalember, hogy ha lebukik, ott helyben meglincselik?
– Ugyan már! Intézze el a vízumot, a többit bízza rám – jelenti ki
rendíthetetlen optimizmussal.
Természetesen a kisujjamat sem mozdítottam az érdekében. Merem
remélni, hogy nem jutott el Mekkába, és ma is él.
—

GYÖNGE VIGASZ

—

Bayer Mihály

1994 májusában háború tört ki Jemenben az 1990-ben egyesített Jemen fenntartását, illetve az elszakadást támogató politikai-társadalmi
erők között. A szeparatisták délről Scud-rakétákkal támadták a fővárost, Szanaát és az ország más északi területeit. Nagykövetségünk és
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