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Megtapasztalt mélyszegénység
Kelemen József magyar katonaként szolgált fél éven át Afganisztánban

H A J N A L  C S I L L A

– Mi volt a dolga a magyar kato-
náknak 2010-ben Afganisztán-
ban, amikor ön ott külszolgálatot 
teljesített a Magyar Honvédség 
Tartományi Újjáépítési Csoport-
jának összekötő csoportparancs-
nokaként?

– A hollandoktól vettünk át egy 
területet mi, magyarok 2006-ban, 
vagyis egy Tartományi Újjáépítési 
Csoportnak az irányítását. Ez 2013-
ig tartott, én fél évig voltam ott 
Baglan tartományban, Észak-Afga-
nisztánban. Az infrastrukturális 
újjáépítési munka volt a fő felada-
tunk, illetve az, hogy stabilizáljuk a 
térséget, de humanitárius segítséget 
is nyújtottunk, iskolákba és orvosi 

rendelőkbe vittünk alap-
anyagokat. A tartományon 
belüli infrastrukturális pro-
jekteket kellett kivitelezni 
a helyieknek, ezt kellett 
koordinálnunk, illetve a 
biztonságot kellett megte-

remtenünk. Az én felelősségi 
területem az iskolaépítés és orvosi 
rendelők építése volt. Összekötő 
csoportparancsnok voltam, így az 
én dolgom az volt, hogy a három 
területre osztott tartománynak az 
egyik területét kellett ellenőriznem, 
új projekteket kellett találni és le-
szervezni. A helyi vezetőkkel való 
egyeztetés is a mi dolgunk volt, il-
letve az, hogy biztonságos legyen a 
helyi afgán alvállalkozók munkája 
az építkezések során.

– Kik ezek a helyi vezetők?
– Többfajta vezető van ott. A 2010-

es Afganisztán egy demokratikus 
köztársaság volt, azaz próbált lenni, 
Afganisztáni Iszlám Köztársaság volt 
a neve még pár nappal ezelőttig. Az 
ország tartományokból áll, a tarto-
mányok járásokból, és ezeknek van 
tartományi, illetve járási vezetőjük és 
rendőrfőnökük is. Voltak választások 
is természetesen, ahogy az egy de-
mokráciában lenni szokott, de általá-
ban azokat jelölték, akik erővel vagy 
pénzzel rendelkeztek. De az állam-
hatalmon kívül minden közösségben 
van egy úgynevezett shura vagy jirga 
is, azaz tanács. Ezekben a tanácsok-
ban jelen lévő öregek/bölcsek is va-
lamilyen szinten vezetők voltak. Volt 
olyan helyzet is, hogy a járási veze-
tőnek más volt a prioritása, ami nem 
biztos, hogy megegyezett a shura, 
azaz a nép által kiválasztott vezetők 

prioritásaival. Afganisztán vidéki 
része nagyon szegény és fejletlen, az 
áram és a vezetékes víz nagy luxus-
nak számít ott. A világ legszegényebb 
országai közé tartozik, például vízért 
napi öt-tíz kilométereket gyalogolnak 
a lányok és az asszonyok. Ha a helyi-
ekkel beszéltél, akkor természetesen 
ők a falu infrastrukturális fejlődésére 
fektették a hangsúlyt, a járási vezető 
pedig a saját falujába kért volna vala-
mi fejlesztést. Voltak kiemelt terüle-

tek, amelyekre hangsúlyt fektettünk, 
ezért olyan fejlesztéseket helyeztünk 
előtérbe, amelyekkel több embernek 
segíthettünk, viszonylag olcsóbb be-
ruházással, hiszen végesek voltak az 
eszközeink.

– Hogyan fogadták a katoná-
kat a helyi lakosok?

– A legtöbb helyen pozitív volt a 
fogadtatás, de ez kulturálisan kódolt 
viselkedés, mert náluk a vendéglá-
tás is vallási, törzsi kulturális alapon 
működik. Kötelezővé teszi számukra 
azt, hogy vendégül lássanak, ven-
dégszeretők legyenek. Az ottani vi-
selkedéskód azt követeli meg, hogy 
még az ellenségedet is vendégként 
fogadd, tehát ha bejön a faludba, ven-
dégül lásd, ha kimegy onnan, majd 
lerendezheted vele a dolgokat. Ezért 
nehéz volt megmondani, hogy ki volt 
az, aki igazából szívesen fogadott. 

Amit az egyenruháinkon láttak, az 
egy zöld ISAF (International Security 
Assistance Force) feliratú pajzs volt, 
ezért amíg nem kezdtél el beszélgetni 
velük, addig amerikainak gondoltak. 
Persze egy idő után már megismerték 
a magyar zászlót a járműveinken. Mi-
után megismertek minket, viszonylag 
kedvesek voltak, és elmondták, hogy 
mire lenne szükségük. Ha megkér-
deztük őket arról, hogy milyen a biz-
tonsági helyzet, vannak-e ellenállók, 

akkor azt felelték, hogy dehogy, nincs 
semmi gond, lövöldöznek néha, de 
minden rendben van. Egyrészt azért 
is, mert az volt az érdekük, hogy érez-
tessék, ott béke van, és a saját terü-
letük biztonságosnak tűnjön, hogy 
továbbra is folytatódjanak a beruhá-
zásaink. Viszont sok helyi csoport 
van, nem csak a tálibok, például a ha-
durak csapatai, a hadurakkal kapcso-
latban álló drogtermesztők csapatai, 
tehát sok kisebb csoport, akik ellensé-
gesen léphettek fel.

– Hol voltak akkor a tálibok, 
amikor önök ott állomásoztak?

– Nehéz megmondani, hogy ak-
kor éppen hol voltak és hol nem. Az 
ország és ez a tartomány egy hatal-
mas területet foglal magába pár ki-
sebb vagy nagyobb várossal, és na-
gyon sok apró faluval. A tálibok és a 
többi ellenálló a vidék gyermekei – a 
vidék tartja el őket –, és nagyon jól 

bele tudtak olvadni az ottani lakos-
ságba. Mivel ugyanazt a ruhát visel-
ték, mint a helyi lakosság, lehetetlen 
volt megmondani, hogy ki a tálib és 
ki nem az. Amit mi tudtunk, az az, 
hogy a tálibok és ellenállók jelenléte 
a mi tartományunkban 2010 tava-
szán növekedett meg a déli területe-
ken megindított szövetséges hadmű-
veletek hatására.

– Milyen volt a nők helyzete 
akkor, egyáltalán láthatók vol-
tak a nők?

– Fontos megemlíteni, hogy ahol 
a mi bázisunk volt Pul-e Homriban 
(magyar kiejtéssel: Puli Humri), 
nagyvárosnak számít Afganisztán-
ban (lakossága mintegy hatvanezer 
fő – szerk. megj.). Volt ott egy ce-
mentgyár, sajtgyár, a város egy je-
lentős mezőgazdasági centrumnak 

számít, de van egyetemük is, akkor 
járhattak nők is erre az egyetemre. 
De van egy másik véglet, a vidékiek 
helyzete, ahol abszolút semmi nincs, 
csak völgybeli kis falvak, egy iskolá-
val, ahol jobb esetben volt egy sátor 
vagy kisebb épület, ahol a lányok is 
járhattak iskolába, de nem minden-
hol. Mindenkinek volt mobiltelefonja 
ugyan, de internet nem volt, akkor 
még a 3G meg 4G sem volt. Mobiltele-
fonja tehát mindenkinek volt, de víz-
vezeték és áramellátás nem volt, csak 
egy-két benzinnel működő generátor. 
Ez volt az egyik véglet, a másik a fel-
szabadultabb életet élő nagyvárosi-
ak, ahol a nők nagy része csadorban 
ugyan, de járkált az utcán, járt egye-
temre, dolgozott, és még a politikai 
életben is aktívak voltak. Néhány nő 
a városban burka nélkül is járkált. Ha 
például átadtunk valamilyen beru-
házást, ami nem konkrétan nőknek 
volt célozva, amilyen például egy 

lányiskola, hanem mondjuk egy más-
fajta iskolát, akkor a nők nem voltak 
láthatók, nem hívták el oda a nőket. 
A régi fényképeimet elnézve ezeken 
a ceremóniákon egyiken sem látható 
egyetlen nő sem a helyi lakosságból. 
A falvakban megvan a régi rend, a nő 
nem hagyhatja el a házat kísérő nél-
kül, nekik otthon van a helyük, míg a 
városokban sokkal demokratikusabb 
volt a szemlélet. A helyi tolmácsok 
néha mesélték nekünk, hogy a nagy-
városban is úgy néz ki egy lakoda-
lom, hogy külön vannak a nők és kü-
lön a férfi ak, nem koedukált módon 
zajlik, de legalább járhattak a nők is 
társaságba. A nagy kérdés, hogy ez 
folytatódhat-e most vagy sem.

– Hogy látja, volt-e értelme az 
elmúlt húsz évnek, amíg próbál-
koztak demokratikus elveket ex-
portálni Afganisztánba? Megérte?

– Ha onnan közelítjük meg, hogy 
hány ember halt meg, hány helyi la-
kos, gyerek sebesült meg, hány ka-
tona veszett oda vagy mennyi pénz 
ment bele ebbe az elmúlt húsz évben, 
akkor nehéz gondolkodás nélkül azt 
mondani, hogy megérte. Lehet, hogy 
nagyon nagy volt az ár, amit fi zet-
tünk, de hiszem, hogy volt értelme. Az 
egésznek az volt a célja 2001. szeptem-
ber 11-e után, hogy az al-Káida terro-
rista csoportosulást felszámolják, és 
meggátolják azt, hogy Afganisztán 
egy olyan hely legyen, ahol különbö-
ző terrorista csoportok képezhessék 
az embereket, akik aztán a nyugati 
világra támadnak. Ez volt a célja a be-
avatkozásnak, ha ez nem történik meg 
és nem vagyunk ott húsz évig szövet-
ségesek, akkor sokkal rosszabb is le-
hetne ma. Nehéz megmondani, hogy 
mi lett volna, ha nem avatkoznak bele 
a nyugati hatalmak. Nem egyszerű 
a válasz erre a kérdésre, ugyanis el-
vesztettem/elvesztettünk ott katona-
társakat, barátokat, és sokáig távol 
voltunk a családjainktól is. De látom 
az értelmét, mert sok ember életét tet-
tük jobbá, sokszor könnyítettük meg a 
mindennapjaikat például beteg gye-
rekek orvosi ellátásával, de növeltük 
az életszínvonalukat is, valamennyire 
kibillentettük őket a mélyszegénység-
ből is. Fejlődött az online világra való 
nyitottságuk is azóta, főleg a városok-
ban, sokkal több ember jutott hozzá az 
internethez. A falvakban ugyanakkor 
pletykaalapon terjednek a hírek még 
ma is. A kétezres évek elején születet-
tek már hozzászoktak az internethez, 
meg tudják szerezni az információt 
maguknak, nem függenek annyira 
másoktól, önállóbbak, és ez a kisebb 
vidéki városokra is jellemző már. A 
tálib rezsimnek ez lesz a kihívása, 
hogy megnyerjék maguknak ezeket a 
fi atalokat, akik nem akarnak beállni 
a sorba, akárcsak a világ többi részén 
élő fi atalok. Ha a tálibok meg akarják 
tartani a hatalmat, akkor nekik is meg 
kell újulniuk.

Folytatás a  7 .  o ldalon  

Kelemen József a Magyar 
Honvédség katonájaként 
2010 első felében teljesített 
szolgálatot Afganisztánban

▴  F O R R Á S :  K E L E M E N  J Ó Z S E F
                    S A J Á T  A R C H Í V U M A

• Kelemen József  2010 első felében teljesített külszolgálatot Afganisztán északi 
részén, Pul-e Homriban. A Magyar Honvédség Tartományi Újjáépítési Csoportjának (MH 
PRT) összekötő csoportparancsnokaként Baglan tartomány három járásában infrastruk-
turális projektek ellenőrzése és járőrözés volt a feladata. Tíz éve szerelt le, már nincs 
hivatásos állományban, jelenleg külföldön él családjával. A Székelyhon megkeresésére 
számolt be saját afganisztáni tapasztalatairól, illetve arról, hogyan látja ő, volt-e értel-
me az elmúlt húsz évnyi nyugati katonai jelenlétnek Afganisztánban.




