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1. fejezet

„Most hárman vagyunk egy szobában, egy francia, 
egy madagaszkári és jómagam. Haverkodunk, de 
igazán jó barátságot nem ala-kítok ki senkivel. Egy 
szerb jóbarátom például két hete dezertált, és ilyen-
kor látszik, hogy érdemes mindenkivel megtartani a 
három lépés távolságot. Valakivel összebarátkozol, 
de nem tudod, mikor gondol egyet, és a következő 
percben már nincs is itt. A rosszabbik esetben meg-
bízol benne, és még pénzt is adsz neki kölcsön, amit 

természetesen soha nem látsz viszont.”
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Interjú egy mai légióssal

Nincs pontos adatunk arról, hogy ki lehetett 
az első hazánkfia az 1831-ben alapított Francia 
Idegenlégióban, annyi viszont bizonyos, hogy a 
magyarok ma is jelentős számban képviseltetik 
magukat ebben a különleges hadseregben. 
Közéjük tartozik az a 28 esztendős fiatalember is, 
aki – ma is aktív tagként – szívesen osztotta meg 
velünk a tapasztalatait.

 – Miért lépett be a légióba?
 – Nagyon prózai oka van: mert egyelőre ebből 

tudok megélni.
 – Tényleg olyan sok embert szórnak ki a felvételin?
 – Igen, de azért nagyon sokakat fel is vesznek. 

Aki érdemes rá, nem utasítják el.
 – Mióta szolgál a légióban?
 – A szerződésem 2008. november 5-től érvé-

nyes.
 – Meddig akar maradni?
 – Egyelőre 2013. november 5-ig, vagyis a szer-

ződésem lejártáig. De ha igazán őszinte akarnék 
lenni, akkor azt kellene mondanom, hogy addig 
szeretnék maradni, amíg jól érzem itt magam, 
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függetlenül a szerződéstől. Akár lejárt, akár nem, 
ha menni akarok, menni fogok.

 – Mivel foglalkozik, mi a beosztása?
 – Jelenleg a 2. műszaki ezred 3. harcoló század 

2. harcoló szakaszában szolgálok. Viszont éppen 
váltás előtt állok, két hét múlva szakaszt cserélek. 
Századon belül átmegyek a műszaki szakaszba, 
és MPG-sofőr leszek. Ez egy 24 tonnás, tolólapos 
földmunkagép. Hétfőtől kezdődik a tanfolyam. 
Szinte az összes sofőrképzés kéthetes, nem bíbe-
lődnek túl sokat, egy rövid betanítás után máris 
küldenek minket „éles bevetésre”.

 – Sok mindent hallani a légió szigoráról, az ott 
megkövetelt fegyelemről. Hogyan telik egy átlagos 
napja?

 – Általában fél 6-kor van az ébresztő, 6 órakor 
a századsora-kozó, aztán negyed 7-kor a takarí-
tás. Háromnegyed 8-kor ismét századsorakozót 
tartunk, ez a tényleges munkakezdés. 8-tól van a 
reggeli sportfoglalkozás, aztán fél 10-től két órán 
át munka, mert mindig van mit csinálni, még ha 
a világ legértelmetlenebb elfoglaltsága is az. 

Háromnegyed 12-kor sorakozunk az ebéd-
hez, 13 órától ismét takarítás a program, fél 2-kor 
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pedig a szokásos századsorakozó, és a délutáni 
munkák kiosztása. Háromnegyed 6-kor ér véget 
a munka, sorakozhatunk a vacsorához. Este sza-
badfoglalkozás, majd fél 11-kor takarodó.

 – Keményebb itt a szolgálat, mint az átlagos had-
seregben?

 – Szerintem nem, viszont a sport az jóval több, 
és ha valaki nem szeret sportolni, az valószínűleg 
keményebbnek érzi a szolgálatot.

 – Harcolt már valahol?
 – Nem, de viszonylag rövid ideje szolgálok a lé-

gióban, a harcot viszont senki sem úszhatja meg, 
előbb-utóbb sor kerül arra is. 

 – Mi volt a legkeményebb feladata, akár gyakor-
laton, akár éles bevetésen?

 – Reggelente a 45 perces futás. Utálok futni.
 – Merrefelé járt a nagyvilágban a légióval?
 – Külföldön még sehol, egyelőre csak Francia-

országon belül. Síeltünk a Pireneusokban, tú-
ráztunk a Magas-Alpokban, bár ezen nem egy 
hagyományos kirándulást kell érteni. November 
közepén pedig indulunk Dzsibutiba.

 – Mi lesz Dzsibutiban?
 – Konkrétan még nem tudom. Annyit tudok, 
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hogy ott kell lenni, és meg kell védeni az orszá-
got, illetve részt veszünk egy kiképzésen is. 

 – Mi volt az eddigi legmaradandóbb élménye?
 – Mivel eddig még nem harcoltam, az, hogy 

megtanultam síelni, és felmásztam az Alpokban 
3237 méterre.

 – Milyenek a többiek, a társai? Honnan érkeztek, 
barátkoznak-e egymással?

 – Általában jól kijövök a társaimmal. Hogy 
honnan érkeztek? A világ minden tájáról. Az 
alapkiképzésen például egy szobában hatan lak-
tunk, egy magyar légiós volt mellettem, illetve 
egy holland, egy orosz, egy francia és egy portu-
gál, a szobaparancsnok pedig egy horvát tizedes 
volt. Most hárman vagyunk egy szobában, egy 
francia, egy madagaszkári és jómagam. Haver-
kodunk, de igazán jó barátságot nem alakítok ki 
senkivel. Egy szerb jóbarátom például két hete 
dezertált, és ilyenkor látszik, hogy érdemes min-
denkivel megtartani a három lépés távolságot. 
Valakivel összebarátkozol, de nem tudod, mikor 
gondol egyet, és a következő percben már nincs 
is itt. A rosszabbik esetben megbízol benne, és 
még pénzt is adsz neki kölcsön, amit természete-
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sen soha nem látsz viszont. Szerencsére, ez velem 
nem történt meg.

 – Miért dezertált a barátja?
 – Igazából nem tudom. Elmondta, hogy haza 

akar menni, én pedig segítettem neki elvinni a 
cuccait. Ennyi.

 – Ilyenkor nem indulnak a keresésére?
 – Nem. Egyik nap kiadnak egy körözést ellene a 

hivatalos formalitások miatt, de a másik nap már 
kiadják a visszavonást is.

 – Sokan dezertálnak?
 – Ez teljesen változó. Van, ahol nagyon sokan, 

van ahol kevesebben. Nálunk kevesebben.
 – Mivel akar foglalkozni a leszerelés után?
 – Egyelőre nem tudom, az még nagyon mesz-

sze van. Próbálok minél több dolgot megtanulni, 
amit majd hasznosítani tudok a civil életben. Az-
tán majd egyszer, mielőtt itt hagyom ezt a „nagy 
családot”, eldöntöm, mit is szeretnék tenni iga-
zán.


