AZ MH SZÁLLÍTÓ - ZÁSZLÓALJ FOGADÁSÁNAK
HADMŰVELETI TERÜLETRE TÖRTÉNŐ
TOVÁBBJUTTATÁSÁNAK ÉS INTEGRÁLÁSÁNAK ÁLTALÁNOS KÖRÜLMÉNYEI
Baráth István 1

Nem állítok valótlant, ha azt mondom, hogy az iszlám fundamentalista szervezetek által végrehajtott merényletek egyre nagyobb mértékben terjednek el szerte a világon. Ezt a tényt támasztják alá a média hírei is nap, mint nap. Az Irakban állomásozó koalíciós erők elleni terrorcselekmények egyre jobban fokozódnak, ezek megelőzésére és megállítására mind nagyobb és nagyobb erőfeszítést tesz valamennyi, a
koalícióban részt vevő ország. Írásomban elsősorban nem a szállítózászlóalj logisztikai és más szakmai kérdéseivel szeretnék foglalkozni, hanem szeretnék rámutatni azon általános körülményekre, amely a Közép-Kelet titokzatos országának vallási, etnikai földrajzi és klimatikus
viszonyait meghatározzák.
Vallási szempontból Irak iszlám ország – a lakosság 97%-a muszlin
– ezért célszerű magáról az iszlámról, mint vallásról, pár szót ejteni. Az
iszlámvallás a másik két nagy monoteista vallást (kereszténység és zsidó)
követően a VII. században, azok tanait felhasználva alakult ki. Mindhárom vallásnak vannak prófétái, ami keresztényeknél Jézus Krisztus, a
zsidóknál Mózes, az iszlámban Mohamed. Mohamed az iszlám szent
könyvében, a Koránban (az Isten szava, amelyet Gábriel arkangyal
közvetített Mohameden át) fogalmazta meg az iszlámvallás alappilléreit:
1. A HIT, amely szerint Allah az egy igaz Isten és Mohamed az ő
prófétája.
2. AZ IMA (szalát), naponta ötször (hajnal, dél, délután, napnyugta,
és este) Mekka, a Kába-kő felé. (Ez nem minden esetben esik keleti
irányba.)
3. AZ ÍNSÉGADÓ (zakat), amely a korabeli szociális juttatások
egyik formája volt.
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4. BÖJT, amely Ramadán hónapjában 30 napos önmegtartóztatást
jelent.
5. ZARÁNDOKLAT, mely szerint minden igazhitű muszlinnak életében egyszer Mekkába kell zarándokolnia.
6. DZSIHÁD, amely arabul harcot és küzdelmet jelent. A dzsihádot
sok helyen az iszlám szent háborújának nevezik, amely a helytelen
fordításból és szóhasználatból adódik. A dzsihád egyéni és kollektív
harcot, küzdelmet, erőfeszítést jelent az ember előrehaladásáért és a
társadalmi igazságosságért. Egyes iszlám vezetők ezt az alappillért
használják fel, a tudatlan, gyakran írástudatlan tömegek fanatizálására. A megfélemlített és félrevezetett tömegek „időzített bombává és
öngyilkos merénylőkké” válhatnak.
Az iszlámon belül, akárcsak a keresztényeknél több irányzat is kialakult. Ezek közül is a két legjelentősebb a síita és a szunnita. A fitna
(a közösség szakadása) 670-es 680-as évekre tehető. A fiú utóddal nem
rendelkező Mohamed próféta halála után, a már kellően erős iszlám társadalom nem tudott a további vezető személyéről dönteni. A közösség két
részre szakadt, az egyik oldal a Próféta fiaként nevelt unokaöccsét akarta vezetőnek, Ali és egyik fiának Husszain hívei, a síiták, az Ali pártja
(Shi’at Ali). A másik tábor egy kalifa-(vallási vezető) választó tanács által választott vezért szeretett volna. Ők a szunniták a „szokások”
(sunna) kővetői.
A muszlinok nagy többsége szunnita. A két irányzat között jelentős
vallási eltérés nincs. Irakban az a sajátos helyzet alakult ki, hogy a többségben lévő síiták (60%-a a lakosságnak), a kisebbségben, de hatalmon
lévő szunniták (37%) elnyomása alatt éltek Szaddam Husszein egyeduralma idején. A magyar szállítózászlóalj Irak délközép részén, döntő
részben síiták által lakott területen teljesítenek szolgálatot. Irak lakossága
sem tekinthető homogénnek. A 23,3 milliós népesség döntő többsége
arab (a lakosság 75%-a), akiket megoszt a síita - szunnita ellentét. Jelentős számban (20%) élnek kurdok az ország északi és északkeleti, elsősorban hegyvidéki területein. Legfontosabb városaik Kirkuk és Moszul.
Az iraki lakosság maradék részét (5%) törökök, kaldeusok és asszírok
képezik.
Feladatom volt, hogy a magyar kontingens előkészítő részlegének
és fő erőinek kijelölt táborhelyet szemrevételezzem. Al-Hillahban, és a
hazai felkészítéshez a lehető legtöbb információt tudjam nyújtani. Azért
hogy ezt a feladatot sikerrel hajtsam végre, olyan katonai szervezetbe kel255

lett beintegrálódnom, amely számomra is a legtöbb lehetőséget nyújtotta
az említett, feladatat sikeres végrehajtásához. Ez a szervezet a Kuvaitban
állomásozó koalíciós erők szárazföldi parancsnoksága volt (CFLCC).
A CFLCC a harmadik amerikai hadsereg bázisán alakult és feladata a koalíciós erők fogadásának, váltásának, átcsoportosításának és beintegrálásának a tervezése, szervezése valamint a végrehajtás irányítása, annak
mindenoldalú biztosítása. Ezt a tevékenységet a résztvevő nemzetektől
delegált összekötőtisztekkel tudták eredményesen végrehajtani.
A CFLCC közvetlenül az Amerikai Központi Parancsnokságnak
(CENTCOM) van alárendelve, a többi hasonló nagyságú és méretű
komponenssel (összhaderőnemi alkalmi harci kötelék CJTF-7; CJTF-180
stb.) együtt.
A CJTF-7 parancsnokság Bagdadban működik, felelősségi körzete a teljes iraki hadműveleti terület, míg a CJTF-180 az afganisztáni
hadműveleti területre korlátozódik. A CFLCC felelőségi körzete a fentiekből adódóan jóval kiterjedtebb, mivel a teljes közel-keleti hadműveleti
területen zajló műveletek mindenoldalú biztosítását hajtja végre. Csak az
MH Szállító-zászlóalj kitelepülésének időszakában körülbelül 300 ezer
katona váltásáról kellett gondoskodni a CFLCC-nek. A CFLCC szervezeti struktúrája megfelel egy normál hadműveleti-stratégiai parancsnokság felépítésének. Ennek megfelelően rendelkezik valamennyi funkcionális szervezeti egységgel (pl. C 3 hadművelet, C 4 logisztika, C 7 kiképzés, C 9 civil katonai ügyek stb.).
Az alárendeltségében lévő egységek biztosították a koalíciós erők
átjuttatását a tengeri és légi kirakó állomásokról az Irakban lévő rendeltetési helyre. A fenti számadatokat, valamint a körülbelül 500-1000
km-es távolságot és az augusztusban jellemző extrém időjárási viszonyokat figyelembe véve, valamennyi résztvevő számára nagy erőfeszítést jelentett ez a feladat. Ehhez párosult a rendelkezésre álló rendkívül szűknek
számító 2-3 hét. Az átcsoportosítási feladatat kombinált szervezést igényelt, hiszen közúton, légi úton és vasúton egyaránt végrehajtásra került.
A magyar kontingens a honi területről történő többlépcsős átcsoportosítása után az akklimatizálódás időszakában is folytatta a felkészülést Kuvaitban. A Magyarországi kiképzéstől több esetben el kellett térni,
mert a hazai normák és kiképzés szabályzatok alapvetően közép-európai
hadszíntérre készültek. A Kuvaitban végrehajtott kiképzési feladatok fő
iránya a menetoszlopok összeállítására, valamint azok harcbiztosítására
összpontosultak.
256

A tevékenység sikeres végrehajtására nagy segítséget kaptunk, a
CFLCC kiképzési főnökségétől, akik az eddig végrehajtott rajtaütéses
támadások, valamint a házilag készített robbanószerkezetekkel végrehajtott terroristacselekmények tapasztalatait osztották meg velünk. A szállítózászlóalj erőinek Kuvaitból Irakba történő átcsoportosítását egy kb. 800
km-es nagytávolságú közúti menettel kellett végrehajtani, amelyből kb.
130 km a nyílt sivatagon keresztül vezetett. A távolságot két nap alatt
tudták a kijelölt erők megtenni.
Ez volt az első éles feladat, amellyel a magyar katonáknak szembesülni kellett, hiszen a kuvaiti-iraki határon történő áthaladás után, valamennyi katonának csőre töltött fegyverrel, repeszálló mellényben, rohamsisakban és nagy pszichikai nyomással kellett ezt a szokatlan és
nehéz feladatot megkezdeni. Ezt még fokozta a több, mint 60%-os páratartalom és a nappali 57-58 Celsius fokos hőmérséklet. A menet sikeres
végrehajtása után a katonáknak el kellett foglalniuk a tábort AlHillahban (Irak). Hozzá kell tenni, hogy valamennyi katona rendkívül
fegyelmezetten, a legjobb tudása szerint hajtotta végre az átcsoportosítást.
A megterhelő utat követően a katonák előtt állt még tábor berendezése, és
a személyi állomány élet– és munkafeltételeinek megteremtése is.
A magyar kontingens ezzel egy olyan feladatot hajtott végre, amely
számára teljesen szokatlan, ismeretlen, ebből kifolyólag rendkívül nehéz volt, bebizonyítva ezáltal azt, hogy a Magyar Honvédség sikeresen
képes bármilyen feladatot vállalni, és azt teljesíteni, akár egy ilyen nemzetközi kötelékben is.
Köszönöm a figyelmet!
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