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Szénási Endre1 

 

Orosz eredetű európai földgázimport nagyhatalmi 
érdekütközések kontextusában 

 

Abstract 

The analysis focuses on the European natural gas imports from 
Russia in the context of the collision of Western and Eastern great 
power interests, an opposition that we have been witnessing. Without 
this context, several basic questions of European energy policies are 
not understandable. 

The analysis consists of five main parts. The first part briefly outlines 
the history of Russian natural gas exports to Europe during the 
classic cold war. The second part examines the failed natural gas 
pipeline projects highlighting, that they primarily failed mostly due to 
geopolitical reasons, rather than lack of business rationality. The third 
part outlines the present and future of European-Russian 
cooperation, focusing on North Stream 1 and 2. There will be an 
outlook on Russian natural gas exports to China in part four that will 
inevitably strengthen Russian capabilities to defend interests when 
bargaining with Europe. Finally, when analysing the possibilities to 
substitute Russian natural gas we will come to a conclusion that it 

                                                

1 HM Védelempolitikai Főosztály főtisztje 



TERROR & ELHÁRÍTÁS                                                          2017/1-2. SZÁM 

ENERGIAPOLITIKA    

9 6 

can be accomplished in theory, but that would go against economic 
rationality. 

Bevezetés 

Az európai energiapolitikában nyugati-keleti 
érdekellentétek átfogó, őszinte, érdemi kifejtése, elemzése 
általában nem, vagy valamilyen általános, áttételes, közvetett 
formában jelenik meg. Ugyanakkor az európai energiapolitika 
számos, alapvető kérdése – különösen az Oroszországból 
importált földgáz tekintetében – nem érthető meg a nyugati-keleti 
érdekellentétek, szembenállás kontextusa nélkül. 

Szükségesnek tartom, hogy a nyugat-keleti szembenállás 
Európán és Oroszországon kívüli, más főszereplői, nevezetesen 
az USA Oroszországgal meglévő ellentétei, és Kína 
Oroszországgal folytatott növekvő mértékű együttműködése – 
mint az európai energiapolitikát óhatatlanul befolyásoló trend – is 
helyet kapjanak az elemzésben. Ezek nélkül az európai–orosz 
ellentétekről hiányos kép alakul ki.   

 

I. Az európai-orosz együttműködés kezdetei a 
vezetékes földgázellátás területén 

A szovjet eredetű földgázexport Európába már a 
vezetéképítésről folyó tárgyalások során ki volt téve nagyhatalmi 
érdekellentéteknek. Azt gondolhatnánk, hogy ez természetes a 
klasszikus értelemben vett hidegháború körülményei között, 
valójában az autentikus európai érdekeket nézve a helyzet 
összetettebb, mint gondolnánk. Az USA kezdettől fogva 
igyekezett meghiúsítani az Európába irányuló szovjet 
gázexportot: „A Reagan adminisztráció első napjai során az 
1980-as években az USA jelentős kampányt indított a szovjet 
Jamal-vezeték építésének megakadályozása érdekében, amely 
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Európát látta volna el a rajta szállított gáz jelentős részével […] A 
vita keménnyé vált. Az USA számtalan európai találkozó során 
megpróbálta meggyőzni az európaiakat arról, hogy voltak 
alternatív, megbízhatóbb források, mint amilyen például a 
gigantikus Troll-mező Norvégiában.”2 

Bár az USA-nak nem sikerült megakadályoznia a szovjet 
eredetű földgázexportot Nyugat-Európába, az amerikai ellenállás 
a nyugat-európai–szovjet együttműködéssel szemben 
fennmaradt. Az USA-nak Nyugat-Európát részben sikerült 
megosztania, megszerezve pl. a hivatalban lévő Francois 
Mitterand támogatását a szovjet földgázexport ellen.3  

Évtizedekkel később került nyilvánosságra, hogy a CIA 
szabotázsakciókkal is igyekezett az Nyugat-Európába irányuló 
szovjet földgázexportot ellehetetleníteni, de legalábbis kárt 
okozni. Fondorlatos módon sikerült a szovjet gázvezeték-
rendszer egy részének szibériai felrobbantása is, amely minden 
várakozáson felüli detonációt és pusztítást eredményezett.4 A 
kiszivárogtatott korabeli dokumentáció szerint a CIA művelete „a 

                                                

2 WENDT, Allan: „Reagan’s warning was on the mark”, Financial Times, 
2014. 05. 02,   

http://www.ft.com/cms/s/0/4382e8ee-ca3f-11e3-8a31-
00144feabdc0.html#axzz3XHJQClNe (letöltés időpontja: 2015. 01. 10.) 

3 SAFIRE, William: The Farewell Dossier, The New York Times, 2004. 02. 
02. 

http://www.nytimes.com/2004/02/02/opinion/the-farewell-dossier.html?_r=0 
(letöltés időpontja: 2017. 03. 02.) 

4 RUSSELL, Alec: CIA plot led to huge blast in Siberian gas pipeline, The 
Telegraph, 2004. 02. 28. 

http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/northamerica/usa/1455559/CIA-
plot-led-to-huge-blast-in-Siberian-gas-pipeline.html (letöltés időpontja: 2017. 02. 
20.) 
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legmonumentálisabb nem nukleáris robbanást és tüzet idézte elő, 
amit valaha is látni lehetett a világűrből”.5  

Bár a robbanásnak nem voltak áldozatai, maga az 
esemény annyira drámai volt, hogy riadalmat keltett még 
Washingtonban is.6 

Figyelemre méltó, hogy a klasszikus hidegháború idején a 
„vasfüggöny” két oldalán álló felek – adott esetben Nyugat-
Európa és a Szovjetunió – a meglévő, antagonisztikus ellentétek 
ellenére sem folytattak „gázháborúkat”: a szovjet földgázexport 
terén folytatott együttműködés zavartalanul működött. Tranzit 
országok nem kívántak érdekeket érvényesíteni a végpontokon 
elhelyezkedő nagyhatalmakkal szemben, legalábbis ilyen 
törekvések nem vezettek el a gázszállítás blokkolásához. Amikor 
fennakadás keletkezett a szovjet földgázexportban, az technikai 
és nem politikai okokra volt visszavezethető, és a műszaki 
problémákat a lehető legrövidebb időn belül, állami elsőbbséggel 
el is hárították. Ez azért is figyelemre méltó, mert a Nyugat és 
Oroszország ellentétei ma összességében kisebbnek látszanak, 
mint a klasszikus hidegháború idején a Nyugat és a Szovjetunió 
ellentétei. 

 

                                                

5 Update: Agent Farewell and the Siberian Pipeline Explosion, The National 
Security Archive, 2013. 04. 26. 

https://nsarchive.wordpress.com/2013/04/26/agent-farewell-and-the-
siberian-pipeline-explosion/ (letöltés időpontja: 2017. 03. 02.) 

6 RUSSELL, Alec: CIA plot led to huge blast in Siberian gas pipeline, The 
Telegraph, 2004. 02. 28. 

http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/northamerica/usa/1455559/CIA-
plot-led-to-huge-blast-in-Siberian-gas-pipeline.html (letöltés időpontja: 2017. 03. 
02.) 
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II. Európai gázháborúk és meghiúsult gázvezeték 
projektek 

Mielőtt az európai gázháborúk elemzésébe részletesen 
belemennénk, meg kell jegyeznünk, hogy valamennyi jelentős 
gázvezeték építés egyben stratégiai, geopolitikai projekt is, 
általában az üzleti racionalitás alapul vétele mellett. Jelen 
elemzésben nem vállalkozom annak eldöntésére, hogy a 
geopolitikai érdekek vagy az üzleti racionalitás játssza-e a döntő 
szerepet a gázvezeték projektek sikere vagy kudarca esetében.  

Összességében megállapítható, hogy gazdasági 
racionalitás – mint alap – hiányában a gázvezeték projektek 
megvalósítása – némi leegyszerűsítéssel – fel sem merülne 
érdemben, ugyanakkor geopolitikai érdekeknek áldozatul eshet a 
gazdasági racionalitás, méghozzá különböző, leginkább 
regionális szinteken. Jó példa erre a Déli Áramlat gázvezeték 
projekt meghiúsulása, amikor Délkelet-Európa gazdasági érdekei 
sérültek. Ez leginkább a gázvezeték nyomvonalán található 
országok tranzitdíj vesztesége esetében szembetűnő. 
Ugyanakkor a régió energiabiztonsága is sérült (jó példa erre az 
ukrán válság hatása a gázszállításra). Végül, de nem utolsó 
sorban az észak-európai országokba szállított, orosz gáztól való 
függőség növekedése várható, amennyiben az Északi Áramlat 
továbbfejlesztése megvalósul. Adott esetben úgy látszik, hogy a 
fejlett nyugat- és észak-európai országok közvetlenül (tranzit 
országok nélkül) és lényegében akadálytalanul üzletelhetnek 
Oroszországgal a földgázvezetékek megépítése és üzemeltetése 
során, míg a dél- és közép-európai országok – így hazánk – 
érdekei háttérbe szoríthatók, feláldozhatók. 

Az európai gázháborúkat a stratégiai helyzetkép 
egészének megragadására törekedve, nem elsősorban 
kronologikus rendben, hanem konkrét gázvezeték projektek 
elemzésével igyekeztem tárgyalni. A téma elemzése során az 
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EU-ra, Oroszországra és a tranzitállamok között kiemelten 
Ukrajnára koncentráltam.  

„Gázháborúkon” nem csak azokat az eseményeket értem, 
amelyek a „gázcsapok zárásához” vezettek, hanem – szélesebb 
értelemben – mindazokat a törekvéseket, amelyekkel az érintett 
felek saját érdekeiket kívánták érvényesíteni egymással szemben 
sokszor kioltva egymás törekvéseinek sikerét. Ez utóbbinak jó 
példája a NABUCCO és a rivális Déli Áramlat projektek „harca”, 
ami mindkét projekt meghiúsulását eredményezte, bár a Török 
Áramlattal a folyamat korántsem tekinthető lezártnak. Ilyen és 
hasonló kontextusba helyezés és elemzés nélkül nem érthetők 
meg a szűk, klasszikus értelemben vett gázháborúk sem. 

 

1. A szovjet időkből örökölt, Ukrajnán keresztül 
menő gáz-tranzit 
 

A Szovjetunió széthullásával függetlenné vált Ukrajna és 
Oroszország, illetve a Nyugat és Oroszország „ukrajnai 
hadszíntérrel” vívott, geopolitikai „háborújának” részletes 
elemzésére sem vállalkozhatok ebben a cikkben. A konfrontáció 
eredményeit részben az Ukrajnán keresztül menő gáz-tranzitra, 
illetve az ukrajnai gázárakra igyekszem korlátozni.  

A Szovjetunió széthullásakor az Európába irányuló orosz 
gázexport mintegy 90 százaléka Ukrajnán keresztül érkezett 
Európába. A vezetékrendszert Ukrajna a szovjet korszakból 
örökölte, ami a Szovjetunió széthullásakor megalakult, önálló 
nemzetállam számára egy darabig jó érdekérvényesítő 
lehetőségeket biztosított, legalábbis elméleti szinten. Ezekkel a 
„lehetőségekkel” élve azonban az ukrán vezetésnek az 
Oroszországgal folytatott konfrontációk során számos 
alkalommal csalódnia kellett.  
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A 2009-es orosz–ukrán gázháború7 az orosz fél részéről 
megemelt, de még mindig nyomott (a szovjet-rendszerből 
örökölten alacsony) gázár, részben pedig az ukrán „vételezés” 
(„gázadósság”, nevén nevezve: gázlopás)8 miatt alakult ki. A 
felek vitatkoztak, hogy történt-e egyáltalán gázlopás ukrán 
részről, illetve azon, hogy ki zárta el a gázcsapot, és egymást 
vádolták.9 Ukrajna abban reménykedett, hogy Oroszország 
számára jelentős visszatartó erővel bír a gázcsapok elzárása 
esetén az Európába menő orosz gázexport-veszteség. Ehhez 
hozzájárult, hogy ukrán részről elvárták, hogy Európa gyakoroljon 
nyomást Oroszországra a gázszállítások felújítása érdekében, 
továbbá feltételezték, hogy tartós gázszállítás kiesés esetén az 
orosz fél tekintélyében elfogadhatatlan romlás áll majd be10.  

A gázháború kezdetén a következőket mondtam: „ez 
olyan, mint a tizenegyes: rosszul rúgni lehet, de védeni nem.” 
Szakmai nyelvre „lefordítva”: „amennyiben Oroszország tisztában 
van saját erejével és lehetőségeivel, ezt a gázháborút Ukrajna 
nem nyerheti meg.”11 A végeredmény az lett, hogy Oroszország 

                                                

7 KRAMER, Andrew E. : Russia Cuts Off Gas Deliveries to Ukraine, The New 
York Times, 2009. 01. 01, http://www.nytimes.com/2009/01/02/world/europe/02gaz 

prom.html (letöltés időpontja: 2017. 03. 09.) 
8 Timeline: Gas crises between Russia and Ukraine, Reuters, 2009. 01. 12. 
http://www.reuters.com/article/us-russia-ukraine-gas-timeline-sb-

idUSTRE50A1A720090112 (letöltés időpontja: 2017. 03. 09.) 
9 Ukraine refuses to transport Russian gas to Europe, Russia Today, 2009. 

01.  
14, https://www.rt.com/news/ukraine-refuses-to-transport-russian-gas-to-

europe/ (letöltés időpontja: 2017. 03. 09.) 
10 ECKERT, Vera: Europe faces more dependency on Russian gas – study, 

Reuters, 2009. 01. 14,  
http://uk.reuters.com/article/germany-gas-study-idUKLE71528120090114 

(letöltés időpontja: 2017. 03. 08.) 
11 Az általam elmondott értékelés a HM Védelempolitikai Főosztályán 

hangzott el, szűk körben, informális jellegű magánvéleményként. 

https://www.nytimes.com/by/andrew-e-kramer
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addig folytatta a gázháborút, ameddig csak kellett ahhoz, hogy a 
Moszkvával immár nem baráti Kijevre rákényszerítse akaratát, 
bár a végén mindkét fél részére „arcvesztést” csökkentő 
megoldás született.12 Moszkva pedig „lenyelte” a mintegy 1,1 
milliárd USD veszteséget,13 amit az európai gázexport-kiesés 
okozott. 

Az ukrán-orosz konfrontációk miatt kialakult helyzetben 
már régóta nyilvánvaló az ukrán nemzeti érdekek sérelme. 2014-
ben az EU földgáz fogyasztásának 30 százaléka Oroszországból 
érkezett,14 ennek azonban már csak mintegy fele Ukrajnán 
keresztül.15 Ezzel azonban az Ukrajnán keresztül menő gáz-
tranzit lejtmenete nem ért véget. Amennyiben az Északi Áramlat 
II megépül és kapacitása ki lesz használva, az ukrán gáz-tranzit 
nélkülözhetővé válik Oroszország számára. Ezzel Ukrajna évi 2 
milliárd USD tranzitdíj bevételt veszíthet16, ami – más gazdasági 
folyamatokkal együtt, mint pl. a kelet-ukrajnai szakadár régiók 
ukrán feketeszén (antracit) blokádjának „eredményei”, vagy az 

                                                

12 Ukrajna nem emel tranzitdíjat, és cserébe 20%-os gázárkedvezményt kap 
Oroszországtól. 

13 NESTEROV, Andrei: Russia-Ukraine 'Gas War' Damages Both 
Economies, Worldpress, 2009. 02. 20, 
http://www.worldpress.org/europe/3307.cfm (letöltés időpontja: 2017. 03. 08.) 

14 16% of natural gas consumed in Europe flows through Ukraine, U.S. 
Energy Information Administration (EIA), 2014. 03. 14. 

http://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=15411 (letöltés időpontja: 
2017. 03. 08.) 

15 „Ukraine-Russia gas deal, Cold self-interest”, Economist, 2014.10.31. 
http://www.economist.com/blogs/easternapproaches/2014/10/ukraine-russia-

gas-deal (letöltés időpontja: 2015. 02. 10.) 
16 RAPOZA, Kenneth: New Russian Pipeline In Baltic Sea Could 'Collapse' 

Ukraine, Forbes, 2016. 08. 05. 
https://www.forbes.com/sites/kenrapoza/2016/08/05/new-russian-pipeline-in-

baltic-sea-could-collapse-ukraine/#6e14cbb5344f (letöltés időpontja: 2017. 03. 
15.) 

http://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=15411
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ukrán állam eladósodása stb. – az ukrán gazdaság 
összeomlásához vezethet. A kegyelemdöfést az Ukrajnán 
keresztül menő, Európába irányuló orosz gáz-tranzitnak pedig a 
Török Áramlat európai folytatásának megépítése adhatja. Ezt 
ukrán részről is jól látják, pontosan tudják: legalábbis a Naftogaz 
vezér szavaiból ez derül ki.17  

Az Ukrajnán keresztül menő gáz-tranzit csökkenése és 
várható megszűnése azt mutatja, hogy Ukrajna az 
Oroszországgal folytatott konfrontáció vesztesévé vált, illetve 
válik. Ez pontosan az ellenkezője annak, amit a Nyugat 
geopolitikai megfontolások alapján szeretne, bár a Nyugat nem 
egységes ebben a kérdésben (sem). Ezért „minősíthetők át” 
hosszú távú orosz stratégiai célkitűzések rövid távú taktikai 
lépésekké, általában önáltatással és Oroszország lehetőségeinek 
lebecsülésével párosítva: „Valószínűtlen, hogy Oroszország 
beszüntetné az Ukrajnán keresztül történő gázexportot. 
Valószínűbb, hogy ez csak rövid távú taktika, és válasz az 
Európai Energiastratégiára, amelyet február 25-én hoztak 
nyilvánosságra, és amely a gáz helyett alternatív 
energiaforrásokat preferál […] Azt is figyelembe kell vennünk, 
hogy Oroszország nagyra értékeli az Európába menő (gáz) 
export stabilitását – Oroszország sokkal nagyobb mértékben függ 
Európától, mint fordítva.”18 

 

                                                

17 Russia’s Baltic Sea Pipeline Scares The Life Out Of Ukraine, Global 
Europe Anticipation Magazine (GEAB), 2017. 02. 09, http://geab.eu/en/russias-
baltic-sea-pipeline-scares-the-life-out-of-ukraine/ (letöltés időpontja: 2017. 03. 
08.) 

18 KUHRT, Natasha: “Should the West be worried about Russia's gas 
threats?”, Telegraph, 2015.02.25,  

http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/big-question-
kcl/11439951/Should-the-West-be-worried-about-Russias-gas-threats.html 
(letöltés időpontja: 2015. 02. 27.) 
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2. A NABUCCO 

A NABUCCO gázvezeték-projekt története kudarcba 
fulladt kísérlet volt arra, hogy Európa földgázt vásároljon 
Oroszországon kívüli eredetű, Oroszországot elkerülő szállítási 
útvonalakon Európát elérő forrásokból. A diverzifikált beszerzés, 
bár látszólag egy teljesen „békés” energetikai projektnek tűnik, 
valójában a nyílt- vagy látens gázháborúkkal terhelt európai 
helyzetkép szerves részét képezi. A diverzifikálási projekt 
esetleges sikere európai érdekeket szolgált volna Oroszország 
kvázi-monopolhelyzetének csökkentésével. 

A NABUCCO-val az európai gázbeszerzés elvileg 
diverzifikálható lett volna, amennyiben az Oroszországból 
Európába érkező gázexportnak olyan alternatívája keletkezik, 
amely esetében a kialakuló versenyhelyzetet az orosz fél nem 
tudja érdemben befolyásolni. Azért hangsúlyozom, hogy „elvileg”, 
mert a diverzifikálás esetleges sikere általában árversenyhez 
vezet az orosz exportőr és az Oroszországot elkerülő vezetéken 
földgázt exportáló, másik ország (vállalat) között, ami 
árcsökkentő tényezőként szokott megjelenni. Ez ugyanakkor az 
exportőröknek nem feltétlenül érdeke, ami a verseny 
csökkentésére vagy akár kizárására irányuló törekvésekhez 
vezethet. Másrészt – mivel itt posztszovjet térségről van szó – 
joggal feltételezhető, hogy Oroszország rendelkezik a térség 
országainak befolyásolásához szükséges feltételekkel. 
Amennyiben tehát a kitermelés helyének, illetve az 
Oroszországot elkerülő vezetékek nyomvonalának 
diverzifikációja meg is történik, az nem feltétlenül elégséges az 
érdemi diverzifikáláshoz, vagyis az európai energiabiztonság 
növeléséhez, ennek részeként az árak minimalizálásához és a 
szállítások garantálásához.  

Valószínűleg üzleti titok marad, hogy Oroszország 
informális keretek között hogyan befolyásolta a projektben 
érintetteket, hogy a NABUCCO sorsát megpecsételő döntéseket 
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hozzanak: „Az OMV osztrák energiaipari konszern […] (2013. 
június 26-án – a szerz.) jelentette be, hogy az azerbajdzsáni 
Shah Deniz II. földgázmező kitermelői nem a Nabucco West 
vezetéket választották a földgáz Európába szállítására. A 
konzorcium úgy döntött, hogy a Transz-adriai földgázvezetéken 
(TAP), a török határtól Görögországon, Albánián át szállít majd a 
tervek szerint évente 10 milliárd köbméter földgázt 
Olaszországig.”19 

A NABUCCO kiépítésének meghiúsítása orosz részről 
azért is lehetett sikeres, mert nem volt egyértelmű, hogy 
meglesz-e a rentábilis működéshez szükséges 
földgázmennyiség: „a Nabuccóval a legnagyobb probléma az, 
hogy nincs kellő mennyiségű, azt feltölteni képes gáz”20 Az emiatt 
keletkező kockázatot a nyugati magánbefektetetői szféra nem 
vállalhatta. 

 

3. A Déli Áramlat 

Nyugati szerzők a Déli Áramlat projekt kudarcáért 
hajlamosak teljes mértékben Oroszországot hibáztatni,21 azt 
kizárólag orosz érdekek alapján, az EU hozzáállásától 

                                                

19 „Gazprom: "A Nabucco nincs többé"”, MTI, 2013. 06. 28, 
http://hvg.hu/gazdasag/20130628_Gazprom (letöltés időpontja: 2017. 03. 08.) 

20 „Újabb kis lépés a Nabucco felé”, Index, 2011. 06. 08. 
http://index.hu/gazdasag/magyar/2011/06/08/nabucco/ (letöltés időpontja: 

2017. 03. 08.) 
21 Russia Remains Set On South Stream Pipeline Project, Oil Price, 2016. 

03. 
24, http://oilprice.com/Latest-Energy-News/World-News/Russia-Remains-

Set-On-South-Stream-Pipeline-Project.html (letöltés időpontja: 2017. 07. 13.) 

http://index.hu/gazdasag/magyar/2011/06/08/nabucco/
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függetlenül meghozott, orosz döntésként kezelni.22 Ebből annyi 
igaz, hogy Putyin elnök valóban orosz döntésként jelentette be a 
Déli Áramlat projekt törlését: „[…] Putyin (2014. – a szerz.) 
december 1-jén bejelentette, hogy felmondják a Déli Áramlat 
projektet, és az orosz gáz Törökországon át fog Európába 
érkezni.”23. A nyugati érvek között szerepel a gazdasági 
racionalitás felismerése orosz részről (a csökkenő olajár, a 
növekvő gázvezeték építési költségek, a növekvő kitermelési 
költségek, a kimerülő orosz gázmezők stb., ami miatt a 
megtérülés középtávú esélyei „rosszak”), és az orosz döntést az 
egységes európai energiapiac megteremtése melletti érvként 
használják fel.24  

Az Ukrajnát délről megkerülő Déli Áramlat – a már 
megépített Északi Áramlat mellett – az Ukrajnán keresztül 
Európába irányuló orosz gáz-tranzit további csökkenését vagy 
akár megszűnését is lehetővé tette volna. Ez azt igazolja, hogy a 
teljesen elfajult orosz–ukrán viszony, az ukrán fizetőképesség és 
fizetési hajlandóság folyamatos megkérdőjeleződésével, nem 
utolsó sorban a korábbi gázháborúk figyelembe vételével 
Oroszország részéről komoly érvek szóltak a Déli Áramlat 
megépítése mellett.  

                                                

22 DYOMKIN, Denis: Putin says Russia hasn't canceled South Stream, 
Turkstream gas projects, Reuters, 2016. 06. 07,  

http://www.reuters.com/article/us-russia-gas-exports-idUSKCN0YT228 
(letöltés időpontja: 2017. 07. 13.) 

23 Moszkvai pofon az Európai Bizottságnak, Hídfő, 2014.12.10, 
http://www.hidfo.net.ru/2014/12/10/moszkvai-pofon-az-europai-bizottsagnak 
(letöltés időpontja: 2017. 03. 08.) 

24 DREA, Eoin: „Five reasons why the end of South Stream should mark the 
beginning of Energy Union in the EU”, Wilfried Martens Centre for European 
Studies, 2014. 12. 15,  

https://www.martenscentre.eu/publications/european-energy-union-end-
south-stream (letöltés időpontja: 2017. 03. 08.) 
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Nehezen magyarázhatók meg azok a nyugati érvek, 
melyek szerint a hagyományos orosz gázmezők kiaknázása és a 
hagyományos, csővezetékes szállítás miért teszi „kérdésesen 
kifizetődővé”, illetve „geopolitikai projektté” – vagyis valójában a 
gazdasági érveket felülíró politikai szempontok által vezéreltté – a 
Déli Áramlatot, hiszen ez a fajta hagyományos kitermelés és 
szállítás a létező legolcsóbb. Arról nem is beszélve, hogy minden 
stratégiai energetikai projekt egyben „geopolitikai projekt” is, 
hiszen országok, régiók energiaigénye teljesítésének konkrét 
megvalósítása – gazdasági szempontokat alapul véve – 
stratégiai, geopolitikai döntéseket igényel. 

A polgári demokrácia alapértékeinek betartását 
feltételezve nehéz megmagyarázni, hogy Bulgária – az USA és 
Brüsszel nyomására – miért halogatta a Déli Áramlat építésére 
vonatkozó engedély kiadását Oroszország számára egészen 
addig, amíg az orosz fél döntést hozott a projekt törléséről. 
Hivatalos orosz indoklás szerint a Déli Áramlat tengeralatti 
szakaszának építését nem kezdhették meg addig, amíg a 
vezeték szárazföldi folytatására nem kapták meg az engedélyt. 
Az engedélyre pedig Oroszország hosszú huzavona után nem 
volt hajlandó tovább várni.25  

A projekt törlése – csak a tranzitdíjból származó bevételek 
kiesése révén – évi mintegy 400 millió USD veszteséget okoz 
Bulgáriának a következő évtizedekben – amit Szófiának sem az 
USA, sem az EU nem fog megtéríteni. A Déli Áramlat helyébe új 
tervek megvalósítása került, amelyek alapján Oroszország első 
körben Törökországgal vonta szorosabbra az energetikai 
együttműködést. A tervek szerint Oroszország Törökországon 

                                                

25 DYOMKIN, Denis: Putin says Russia hasn't canceled South Stream, 
Turkstream gas projects, Reuters, 2016. 06. 07, 
http://www.reuters.com/article/us-russia-gas-exports-idUSKCN0YT228 (letöltés 
időpontja: 2017. 07. 13.) 

http://www.reuters.com/journalists/denis-dyomkin
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keresztül – Bulgáriát kikerülve – kívánja a Déli Áramlat 
alternatíváját megvalósítani Görögország felé megnyitva a 
továbblépés lehetőségét. 

Nem tartom megalapozottnak azokat az állításokat, hogy 
Oroszország a klasszikus értelemben vett hidegháború 
befejezése óta akár valamiféle „ellenséggé”26, akár 
„megbízhatatlan gázexportőrré” vált volna, ahogy ezt egyes 
nyugati források állítják.27  

Megkérdőjelezhető ugyanakkor, hogy Európa az 
Oroszország által favorizált Déli Áramlat meghiúsítása során 
önszántából vált volna bizonyos értelemben „megbízhatatlan” 
felvevőpiaccá az orosz, csővezetéken szállított földgázexport 
kérdésében – ahogyan ez Alexander Miller, a Gazprom 
főigazgatója által elmondottak alapján értelmezhető: „Miller 
kifejtette, hogy az Ukrajnán keresztüli gáz-tranzitot 2019-ben 
végleg leállítják, és a szerződést nem hosszabbítják meg. Mint 
azt korábban is mondta, az Európai Unió 2019-től csak 
Törökországon keresztül juthat majd orosz földgázhoz, addigra 
az ukrán tranzitútvonalat felszámolják. Ha addig megépül a Török 
Áramlat, az Európai Unió továbbra is vehet orosz földgázt az új 
útvonalon. Ha Brüsszel újabb akadályokat állít, és az új 
gázvezetékek nem épülnek meg időben, az Európai Unió saját 

                                                

26 BUCHANAN, Patrick J.: Is Russia an Enemy? The American 
Conservative, 2017. 02. 28, 
http://www.theamericanconservative.com/buchanan/is-russia-an-enemy/ 
(letöltés időpontja: 2017. 03. 14.) 

27 LUCAS, Edward : „Russia: Winning A Battle, Losing the Gas War”, Center 
for Eurpean Policy Analysis (CEPA), 2013.07.02,  

http://cepa.org/content/russia-winning-battle-losing-gas-war (letöltés 
időpontja: 2015. 02. 10.) 

http://www.theamericanconservative.com/buchanan
http://cepa.org/content/edward-lucas


TERROR & ELHÁRÍTÁS                                                          2017/1-2. SZÁM 

ENERGIAPOLITIKA    

9 19 

hibájából gáz nélkül fog maradni.28 Ugyanakkor Európának 
mindenkor késznek és képesnek kell lennie saját érdekei 
védelmére, ilyen értelemben Miller jogosan firtatta az EU 
döntésével kapcsolatos európai felelősség kérdését. A Miller által 
elmondottak azóta, az Északi Áramlat 2 projekt előrehaladásával 
némiképpen módosultak. Úgy tűnik, hogy az Európába exportált 
orosz földgáz infrastruktúrája (csővezetékek) a Török Áramlat 
európai nyomvonalának továbbépítése hiányában is nagyrészt 
biztosítva lesz. Másrészt Oroszország nem megszüntetni, hanem 
jelentősen lecsökkenteni fogja az ukrán tranzitot, és az újabb 
tervek szerint nem 2019-től, hanem 2020-tól. Az ukrajnai tranzit 
egy részére Oroszországnak szüksége lehet a Török Áramlat 
európai folytatásának meg nem épülése esetén, az olasz és a 
francia földgáz piac ellátása során.29 

A Déli Áramlat meghiúsulásával kapcsolatos orosz 
frusztrációk érthetők: az EU a korábban, pl. az Északi Áramlat 
megépítéséhez vezető döntések meghozatala során stb. a 
megszokottakhoz képest „kevésbé konstruktívan” kezelte 
Oroszország üzletpolitikai törekvéseit.  

Amennyiben abból indulunk ki, hogy orosz részről nem 
„blöffölnek”, 2020 körül nagyrészt meg fog szűnni az Ukrajnán 
keresztül menő földgáz-tranzit Európába. Ez azt jelenti, hogy az 
EU és az USA Ukrajnát saját gazdaságára nézve önveszélyes, 
vesztes játszma részesévé tették. A tendenciák jelen állása 

                                                

28 „Bekeményített a Gazprom – kormányváltás is jöhet a gázárak miatt”, 
Hídfő, 2015. 04. 13, https://hidfo2015.wordpress.com/ (letöltés időpontja: 2015. 
04. 20.) 

29 RAPOZA, Kenneth: New Russian Pipeline In Baltic Sea Could 'Collapse' 
Ukraine, Forbes, 2016. 08. 05. 

https://www.forbes.com/sites/kenrapoza/2016/08/05/new-russian-pipeline-in-
baltic-sea-could-collapse-ukraine/#6e14cbb5344f (letöltés időpontja: 2017. 03. 
15.) 

https://hidfo2015.wordpress.com/2015/04/13/bekemenyitett-a-gazprom-kormanyvaltas-is-johet-a-gazarak-miatt/
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mellett – az Északi Áramlat 2 megépítésével – az európai 
energiabiztonság ugyanakkor nyerni fog az ukrán földgáz-tranzit 
jelentőségének marginalizálódásával, illetve jövőbeni, esetleges 
gázháborúk – tranzitországok hiányában történő – elkerülésével. 
 

4. A Török Áramlat 

A Török Áramlattal a történetnek nincs vége, mert – bár 
Görögországnak és Magyarországnak sikerült „megtörnie az EU 
egységét” az ukrán válság kezelésével kapcsolatban30 – a projekt 
sikere korántsem garantált. Bár a Török Áramlat törökországi 
része – úgy tűnik – megépül, Oroszország és Törökország vagy 
Törökország és az EU viszonyában beállhat olyan fordulat, amely 
a Török Áramlat kelet-európai bővítését tekintve kedvezőtlen. A 
Déli Áramlat sorsának ismeretében előfordulhat, hogy az EU 
vagy egyes tagállamai is fellépnek a Török Áramlat európai 
bővítése ellen. Görögország, Magyarország és Szlovákia 
mindennek ellenére, saját geopolitikai és üzleti érdekeit 
felismerve, érdeklődést mutatnak a projekt iránt.31 (Annex 1) 

 
 
 
 
 

                                                

30 RETTMAN, Andrew: „Greece and Hungary sign up to Russia gas 
pipeline”, EUobserver, 2015. 04. 08,  

https://euobserver.com/energy/128261 (letöltés időpontja: 2016. 02. 02.) 
31 Putin Ratifies Deal To Build Turkish Stream Gas Pipeline To Southern 

Europe, Radio Free Europe, Radio Liberty, 2017. 02. 08. 
http://www.rferl.org/a/putin-ratifies-deal-build-turkish-stream-gas-pipeline-

southern-europe/28297156.html (letöltés időpontja: 2017. 03. 15.) 
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III. Az európai–orosz együttműködés jelene és jövője 
 

1. Az Északi Áramlat 

Az Ukrajnán keresztül folytatott orosz gáz-tranzit 
kiváltásának egyik, már megvalósult példája az Északi Áramlat 
megépítése volt. Ez Kijevnek hátrányos tranzitdíj-kiesést és a 
szállítási útvonalak diverzifikálása révén az ukrán 
érdekérvényesítő képesség csökkenését okozta.   

A projekt közvetlen előzményei a 2005-től kezdődően 
szinte folyamatossá vált orosz–ukrán gázviták és gázháborúk 
voltak, amikor mind az EU vezető hatalma, Németország, mind 
pedig Oroszország számára nyilvánvalóvá váltak a nem 
megbízható tranzitországokban (adott esetben: Ukrajnában) rejlő 
veszélyforrások. A projekt német–orosz kétoldalú 
megállapodáson alapult, amelyből a szerződő felek kölcsönös 
egyetértéssel igyekeztek kizárni valamennyi „harmadik fél” 
beleszólását: a vezetéket úgy fektették le a tenger alatt, hogy 
„megspórolták” tranzitállamok kialakulását, ezzel a tranzitdíjat és 
a tranzitországok esetleges beleszólását is.  

Ez érzékenyen érintette a balti államokat, illetve 
Lengyelországot is, nem utolsó sorban az általuk remélt tranzitdíj 
kiesése miatt. A balti államok és Lengyelország az EU-ban 
nyíltan hangoztatták felháborodásukat amiatt, hogy európai 
szövetségesük – Németország – „elárulta” őket. Arra hivatkoztak, 
hogy az Északi Áramlat építése, üzemeltetése, karbantartása 
egyaránt drágább a tengerfenéken történő csővezetékes szállítás 
esetében, mintha ugyanez a szárazföldön történne. Valami 
elhangozhatott, vélhetően „zárt ajtók mögött”, ami után az Északi 
Áramlat nyomvonalával kapcsolatos, Németországot kritizáló 
hangok egyszeriben elcsitultak. 

Az Északi Áramlat kiépítése óta nincs információm arról, 
hogy bármiféle orosz–német gázvitára sor került volna, vagy 
arról, hogy az orosz gázszállítások során valamiféle fennakadás 
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lépett volna föl. A felek között némi nézeteltérés legfeljebb amiatt 
támadt, hogy orosz javaslatra milyen határidőkkel és mekkora 
kapacitásúra kellene bővíteni a már megépült Északi Áramlatot. 
 

2. Az Északi Áramlat 2 

Az Északi Áramlat 2 gázvezeték az 1-es nyomvonalát 
követve (Annex 2), lényegében megduplázná az Európába ezen 
az útvonalon szállítható földgáz mennyiségét. A gázvezeték 
megépítése a tervek szerint 2018-ban kezdődik és 2020-ban 
fejeződik be. Maga az építés technológiai értelemben nem jelent 
kihívást az Északi Áramlat 1 megépítésének tapasztalatait alapul 
véve, illetve a nyomvonal kijelölésénél is könnyebbséget 
jelentenek a korábbi vezeték építése során nyert adatok és 
tapasztalatok. A tengeralatti vezetékkel szemben műszaki okok 
miatt lényegesen komolyabb elvárások merülnek fel, mint a 
szárazföldiek esetében. A gázvezetéket úgy kell megépíteni, 
hogy az ellenálljon minden káros hatásnak, amely akár a 
tengertől, akár a gáz szállítása miatt (pl. nyomás, korrózió) érheti, 
mert a tenger alatti karbantartás igen drága.   

"Megjegyzendő, hogy az Európai Bizottság (EC) előzetes 
értékelésével összhangban a projekt jogi alapokon nem 
blokkolható. Ez azért van így, mert az Északi Áramlat 2 olyan 
vezeték, amely gázt szállít az EU-ba, de nincs az EU-n belül. 
Ennek megfelelően a vezetékre közvetlenül nem vonatkoztatható 
az európai jogrend, amely azt mondja ki, hogy a vezeték 
tulajdonosa nem lehet ugyanaz a vállalat, mint amelyik a gázt 
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szállítja rajta keresztül…"32 Ennek megfelelően az Európai 
Bizottság várhatóan jóvá fogja hagyni a projektet.33 

Az Északi Áramlat 2 megépítésével az EU és 
Oroszország tartósan megszabadulhatnak a tranzit költségektől. 
Ukrajna el fogja veszíteni  a ma még meglévő gáz-tranzit 
bevételek legnagyobb részét, így szerepe marginalizálódik. Az 
idő múlásával az is be fog bizonyosodni, hogy mennyire 
megbízható az Európába földgázt exportáló Oroszország, 
valamint az, hogy mennyire megbízható az európai piac. 
Valószínűsíthető, hogy Európa és Oroszország üzleti kapcsolatai 
ezen a téren a szovjet korszakhoz hasonló stabilitást fognak 
mutatni. Ez pedig várhatóan ellentmond mindazoknak az 
érveknek, amelyek szerint Oroszország az Európába irányuló 
energia-exportot „fegyverként” kezeli,34 alá akarja rendelni 
Európát saját érdekeinek, vagy nem lenne megbízható exportőr 
stb. 

 
 

                                                

32 Money Talks: Why European Commission Can't Block Russia's Nord 
Stream 2, Sputnik News, 2017. 02. 09,  

https://sputniknews.com/politics/201702091050512453-eu-nord-stream-
russia/ (letöltés időpontja: 2017. 03. 08.) 

33 VALERO, Jorge : Commission leaning towards Nord Stream 2 approval, 
EurActiv, 2017. 03. 14, https://www.euractiv.com/section/energy/news/eu-
commission-leaning-towards-nord-stream-2-approval/ (letöltés időpontja: 2017. 
03. 15.) 

34 Azzal szemben, hogy ha bármely ország a gázexportját 
„energiafegyverként” kívánja kezelni, komoly akadályozó tényezőként lép fel az 
érvényes szerződések megléte, valamint a gáz infrastruktúra hosszú távú 
kiépítettsége. Amennyiben a gázexportőr szerződésszegést követ el, annak 
kártérítési ódiumait is ő viseli. A gázvezetékeket pedig nem rövid távra építik, 
nem lehet őket a térképen csak úgy „arrébb tenni”. Mindez az exportőr és az 
importőr egymásra utaltságát illusztrálja. 

https://www.euractiv.com/authors/jorge-valero/
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IV. A Kínába irányuló orosz gázexport: Szibéria Ereje 

„2014. május 21-én Alekszej Miller…(a Gazprom – a 
szerz.) Menedzsment Bizottságának elnöke, és Zhou Jiping, a 
Kína Nemzeti Petróleum Társaság elnöke szerződést írtak alá, 
amely alapján Oroszország keleti nyomvonalon vezetékes gázt 
fog szállítani Kínába. A 30 évre szóló szerződés kiköti, hogy 
Oroszország évi 38 milliárd köbméter gázt fog szállítani 
Kínának.”35 

Mivel a Szibéria Ereje gázvezeték kelet felé szállít orosz 
gázt, logikusnak tűnhet, hogy semmi köze nincs az Európába 
menő orosz gázexporthoz, illetve az európai gázháborúkhoz. 
Ennek pontosan az ellenkezője igaz. 

Oroszország gázexportjának diverzifikálása az orosz 
érdekérvényesítés lehetőségeit javítja, és versenyhelyzet 
kialakulását teszi lehetővé Európa és Ázsia, adott esetben 
Európa és Kína között. Az európai gázháborúk, az EU-nak a Déli 
Áramlat építését meghiúsító magatartása, az Északi Áramlat 2 
körüli időhúzás stb. olyan helyzetet teremtettek, amelynek 
negatív következményeit Oroszország többek közt „keleti 
nyitással”, vagyis pl. a Kínával folytatott energetikai 
együttműködés kiszélesítésével igyekszik ellensúlyozni. Az 
összességében véve dinamikusan fejlődő orosz–kínai 
kapcsolatok ugyanakkor az európai–orosz kapcsolatrendszer 
minőségétől függetlenül is, előbb-utóbb magukba foglalták volna 
az orosz eredetű földgáz Kínába történő exportját. 

 
 

                                                

35 „The Power of Siberia” („Szibéria Ereje”), Gazprom, 2015. 04. 26,  
http://www.gazprom.com/about/production/projects/pipelines/ykv/  
(letöltés időpontja: 2017. 03. 08.) 
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V. Az Európába irányuló orosz földgázexport 
kiváltásának lehetőségei 

Az Európába irányuló orosz földgázexport esetleges 
kiváltása lehetőségének elemzése igen szerteágazó feladat, 
mivel számos potenciális energiaforrás felhasználásának 
alakulását, energiahatékonysági trendek értékelését és szinte 
megszámlálhatatlan, egyéb tényező figyelembe vételét is igényli. 
Bár Európa energiahatékonysága javuló tendenciát mutat a fejlett 
technológiák növekvő alkalmazása révén, az orosz földgázról 
való esetleges lemondás összességében a piaci 
megfontolásokkal ellentétes lenne.  

Az orosz eredetű földgáz pusztán technikai értelemben 
kiváltható lenne, akár a Közel-Keletről történő 
vezetékfejlesztéssel, akár még cseppfolyósított földgázzal 
(LNG)36 is. A közel-keleti eredetű, Európába menő gázszállítás 
egyrészt különböző okok miatt meghiúsulni látszik, másrészt más 
függőségi problémákat eredményezne. A palagáz és az LNG 
pedig a gyártási technológia bonyolultsága és a szállítás 
költségei miatt az európai piacon egyelőre nem versenyképes.37 
A csökkenő európai fogyasztás az európai gázmezők kimerülése 
miatt sem jelent elégséges megtakarítást az orosz gáz 
nélkülözéséhez, legalábbis piaci racionalitás keretében nem.  

Az olajárak drámai csökkenése lejjebb vitte a gázárakat 
is, ami negatívan hatott a nap- és szélenergia hasznosítására. Az 

                                                

36 Liquid Natural Gas (LNG) 
37 Palagáz és LNG technológiák: függőleges fúrás, vízszintes fúrás, 

fúrófolyadék nagyarányú felhasználása, hidraulikus repesztés, rövid élettartamú, 
gyorsan kimerülő kutak, palagáz mezőnként „kúterdő”, gázszállítás, 
cseppfolyósítás, szállítás óceánon keresztül, dekompresszálás, újabb szállítás a 
fogyasztóhoz. Ezzel szemben a hagyományos technológia: függőleges fúrás, 
kitermelés, csővezetékes szállítás, felhasználás. 
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atomerőművekkel38 szembeni ellentmondásos európai politika 
szintén a fosszilis energiaforrásokra való hagyatkozást, köztük az 
Oroszországtól való gázfüggőséget erősíti. Ebből a szempontból 
is helyes a Paks bővítése mellett elkötelezett magyar 
energiapolitika, amely immár az EU jóváhagyását is megkapta. 
Bár sok bírálat érte az orosz technológián alapuló 
atomenergetikai bővítést, bírálóink valahogy elfelejtették 
hangsúlyozni, hogy ez éppen a fosszilis eredetű 
energiafüggőségünket csökkenti, így az orosz eredetű 
gázfüggőséget is. 

Következtetések 

• A nyugat-keleti, ennek részeként az USA–EU–orosz–kínai 
szembenállás érdekellentéteinek érdemi elemzése nélkül 
a széles értelemben vett európai gázháborúk nem 
érthetők meg.  

• Eddig hosszú távon a gazdasági racionalitás 
győzedelmeskedett Európa orosz földgázzal történő 
ellátása során a klasszikus hidegháborús korszakban és 
napjainkban egyaránt. 

• Az USA a riválisok – adott esetben mindenek előtt 
Oroszország és az EU – meggyengítése révén az európai 
gázháborúk fő haszonélvezője, ami miatt az EU–orosz 
együttműködés ellehetetlenítésében érdekelt. Ugyanakkor 
Oroszország keleti nyitása, az orosz–kínai együttműködés 
megerősödése közép- és hosszútávon alapvető amerikai 

                                                

38 Nuclear power plants in Europe, European Nuclear Society, 2016. 
november, https://www.euronuclear.org/info/encyclopedia/n/nuclear-power-plant-
europe.htm (letöltés időpontja: 2017. 03. 08.) 
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érdekeket is sért, így végső soron a nyugati világ 
egészének érdekei ellen hat. 

• Oroszország gazdasági lehetőségeinek mélységes 
lebecsüléséről és az orosz mentalitás meg nem értéséről 
tanúskodik az a nyugati törekvés, amely abból indul ki, 
hogy a Nyugat rákényszerítheti Oroszországot pl. az 
Ukrajnán keresztül folytatott gáz-tranzit fenntartására. A 
Putyini Oroszország határozottan szembeszáll a független 
orosz külpolitika megváltoztatását kikényszeríteni kívánó 
nyugati törekvésekkel.39  

• Az európai gázháborúk legnagyobb vesztese a földgáz-
tranzit elvesztése és a gázárak emelkedése miatt Ukrajna 
lett. 
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A Török Áramlat 1 és 2 nyomvonala 
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leaning-towards-nord-stream-2-approval/ (Letöltés időpontja: 
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Prion Sándor1 

 
 

Európa átalakul: Ausztriára fókuszálva 
 

 
 
Abstract 

 

Earlier in one of my essays I was examining the demographic 
situation of the European Union’s countries, the social benefits 
which are provided to the migrants by them, and the migrants’ 
assimilation process. This time using my last results, I updated 
the previous examinations with more detailed statistics from all 
over Europe. With the help of these statistics, I was able to 
execute a more comprehensive research, which focused on the 
migrant groups’ situation in the present and their economic 
impact on Europe.  
This research also includes the demographic evaluation of 
Austria, and the latest decisions made by the government 
concerning the migrants. From the statistics and the 
examinations I concluded that Austria won’t be able to manage 
absorbing the same number of refugees as in the previous years. 
In case of hosting the same amount of migrants will cause an 
economic disaster in the country in about 20 years. 
 

                                                

1 a Miskolci Egyetem politológia szakos hallgatója 
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Bevezetés 

Mindig érdekelt Európa átalakulása, folyamatos változása. 
Ez volt az oka annak is, hogy korábban szakdolgozatomat is 
erről, az általam korábban már hosszabb ideje kutatott témakörről 
készítettem el. Kutatásaim során az Európai Unió országainak 
demográfiai helyzetével, az államok által nyújtott szociális 
támogatásokkal, valamint a migránsok beilleszkedési 
lehetőségeivel foglalkoztam. A meglévő statisztikai adatok 
segítségével átfogó vizsgálatot végeztem, amelynek 
középpontjában a 2015-2016-os migrációs hullám során érkezett 
csoportok álltak. Gazdasági szempontból vizsgáltam meg, hogy a 
migránsok milyen (akár pozitív, akár negatív) hatással vannak a 
befogadó ország gazdaságára, milyen mértékű ez a hatás, 
képzettségüktől függően milyen hatást váltanak ki. Ezek mellett 
más aspektusokból is vizsgáltam a befogadó országok 
gazdaságára gyakorolt hatásukat, főleg Ausztria esetében 
elsődlegesen demográfiai szempontból vizsgáltam az utóbbi 
időben meghozott szociális intézkedéseket, számos esetben 
részleteztem és elemeztem, így a problémakört mélyebben 
feltáró képet adhattam a jelenlegi ausztriai szociális és 
demográfiai helyzetről. Kutatási módszerként – tekintettel a 
témám újszerűsége, valamint a számomra hozzáférhető 
szakirodalom hiánya miatt – leginkább a jelenkori migrációval 
kapcsolatos tanulmányok, statisztikai kimutatások és cikkek 
elemzését tartottam célszerűnek. 

Abból a feltételezésből indultam ki, hogy a jelenlegi európai 
helyzet hosszú távon tarthatatlan, és valamilyen megoldást kell 
találni a folyamatosan érkező migráns csoportok elszállásolására, 
a szociális juttatások finanszírozására, és az így beérkezett 
emberek alkalmazására a gazdaságba történő integrálásuk 
érdekében. 
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I. Migráció 

1. A migráció szó definiálása 

A migráció, mint fogalom meghatározására könyvtárnyi 
lehetőség kínálkozik. Nincs általánosan elfogadott meghatározás 
erre, összességében tekintve elmondható, hogy a definíció 
középpontjában mindig egy ember lakóhelyének megváltoztatása 
áll. „Sokszor elhangzik, hogy a migráció gyakorlatilag egyidős az 
emberiséggel, tehát korántsem beszélhetünk új keletű 
jelenségről.”2 

A tartózkodási hely ideiglenes vagy végleges 
megváltoztatása az emberi lét és tevékenység lehetséges 
velejárója, a fejlettebb társadalmakban emberi jog. Az ezt 
motiváló körülmények századok óta változatlanok, 
legegyszerűbben megfogalmazva a migráció mögött az egyéni 
életminőség javítása, mint cél, húzódik.3 

2. Európán belüli migráció 

Több nyugat-európai országban, – Írországban és az 
Egyesült Királyságban – csökkent a munkaerőhiány, túlnyomó 
részt a lengyel és lett nemzetiségű bevándorlóknak 
köszönhetően. A román és bolgár migránsok nagy számban 
Olaszországba és Spanyolországba vándoroltak ki, és számuk 

                                                

2 SZALAYNÉ SÁNDOR Erzsébet: Bevándorlási politika az Európai Unióban 
és Magyarországon. http://www.publikon.hu/application/essay/500_1.pdf 
(letöltés dátuma: 2017.03.04.) 

3 HATTON, Timothy J. – WILLIAMSON, Jeffrey G. : Global migration and the 
world economy, Two centuries of policy and performances  

http://econpapers.repec.org/article/paleaseco/v_3a34_3ay_3a2008_3ai_3a2
_3ap_3a276-278.htm (letöltés időpontja:2016.09.28.) 
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továbbra is nő. Számos kelet-európai országban az ott élő 
emberek úgy látják, hogy hazájukban sokkal kevesebb pénzt 
kapnak ugyanazon munkáért, mint amit Nyugaton 
megkereshetnek, ezért családjuk és saját jövőjük érdekében 
kivándorolnak, és a fentebb említett országokban vállalnak 
munkát hosszabb távon, ahol sokkal magasabb az életszínvonal.  

A probléma ezzel az, hogy nem pár ezer emberről 
beszélünk, hanem százezres, milliós tömegeket érint ez a 
folyamat, és az anyaországból kivándorolt fiatal munkaerő 
helyére nem jön senki sem, ezért munkaerőhiány alakul ki. A 
munkaerőhiány mellett megfigyelhetjük majd azt is, hogy a 
fejlettebb, jobb gazdasággal rendelkező országok népessége 
nem fog csökkenni, hanem növekedni fog, köszönhetően az 
Európai Unión belülről és az azon kívülről érkező migránsoknak.  

Képzett szakemberekből, valamint felsőoktatási 
végzettségűekből egyre nagyobb hiány van Kelet-Európában, 
köszönhetően annak, hogy sokan tanulmányaik végeztével 
Nyugatra mennek a már korábban említett okok miatt. Valamilyen 
módon ezt a folyamatot meg kell állítani, különben alapvető 
ellátási rendszereket, mint például az egészségügyet nem 
lesznek képesek működtetni az országok. Ez egyértelműen 
drámai következményekkel járna.4 
 

3. Nemzetek közötti migráció 

Nemzetek közötti migrációról szeretnék beszélni, 
amelynek jelentése, hogy az emberek nem egy azonos országon 

                                                

4 Berlin-Institute Europe’s Demographic Future. http://www.berlininstitut.org/ 
fileadmin/user_upload/Europa/Kurz_Europa_e_Map.pdf 12-13. oldal (letöltés 
időpontja: 2016.10.04.) 
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belül költöznek, vándorolnak tovább, hanem elhagyják az adott 
országot, szemben a belső migrációval, ahol az ország határain 
belül maradnak. Gazdasági hatásait nézve az önkéntes migráció, 
amelynek lényege, hogy nem erőszakos betelepítésről van szó 
(mint Amerika esetében az afro-amerikaiakkal történt), 
nagyszámú pozitív hatást képes elérni. Az önkéntes migráció 
célja többnyire a jobb élethez szükséges gazdasági feltételek 
megteremtése. 

Ernst Georg Ravenstein a The Laws of Migration–ben leírt 
szavait idézném: „Rossz, vagy elnyomó törvények, súlyos 
mértékű adóztatás, nem túlzottan vonzó éghajlat, nem az 
egyénnek megfelelő társadalmi környezet, valamint erőszak, 
ezek a múltban, valamint a jelenben s jövőben is migrációt 
hoznak létre. Ezek közül egyik változó sem hasonlítható ahhoz, 
ami az abból jövő kényszerrel jár rengeteg emberben, mely 
szerint erőt kell venniük magukon, és az anyagiak megszerzése 
érdekében mindent meg kell tenniük az előbbre jutás érdekében”5 

Ravenstein az Atlanti-óceánon keresztül történő 
bevándorlásról írt, amely az 1840-es években kezdődött, és 
melynek során igen nagy számú európai vándorolt át Amerikába. 
1880 és 1910 között körülbelül 17 millió európai költözött át az 
Újvilágba, s ezek csupán az észak-amerikai adatok.6 Ezek közül 
az emberek közül számosan az akkor tomboló aranyláz miatt 
érkeztek, a könnyű meggazdagodás reményében, sokan 
hallottak történeteket az amerikai élet egyszerűségéről, a 
hatalmas jólétről (az európai mércékhez képest), ezért elindultak 

                                                

5 RAVENSTEIN, E. G. 1889 The Laws of Migration  
https://www.jstor.org/stable/2979333?seq=1#page_scan_tab_contents 286. 

o. (saját fordítás) 
6 RAVENSTEIN, E. G. 1889 The Laws of Migration  
https://www.jstor.org/stable/2979333?seq=1#page_scan_tab_contents 276. 

o. (saját fordítás) 
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az ismeretlenbe, minden előzetes felkészültség nélkül. A 
munkaerő ilyen mértékű beáramlása következményeként sikerült 
megépíteni a transzkontinentális vasutat sokkal gyorsabban, mint 
e nélkül a munkaerő nélkül történt volna. A bevándorlás idején 
rengeteg technológiai fejlesztés is napvilágot látott, melyeket a 
migráció kényszerített ki, ugyanis az óceánon át történő hajózás 
például ekkor tájt vált mondhatni „hétköznapivá”. 

Az 1930-as években korlátozták az európai bevándorlók 
számát, az újonnan érkező ázsiai bevándorlókat pedig 
egyenesen kitiltották az államokból. Ezek a törvények nagyjából 
az 1960-as évekig maradtak érvényben. A mai napig az egyik 
legégetőbb és legtöbbet tárgyalt problémakör a migráció, 
nevezetesen, hogy szabadon engedélyezzük-e mindenkinek, 
hogy belépjen az általa választott országba, egyáltalán ne 
engedjük be, vagy bizonyos, előre meghatározott korlátok között 
tehesse ezt meg. 

4. A migráció gazdasági hatásai 

Gazdasági szempontból a közgazdászok jelentős 
többsége egyetért abban, hogy a migránsok egy ország 
gazdaságára pozitív hatással lehetnek, növelhetik a GDP-t, a 
bruttó hazai terméket. A nézet ellenzői ugyanakkor azzal 
érvelnek, hogy képzetlen, nyelvet nem beszélő migránsok esetén 
valószínűsíthető, hogy a migráns családjának következő 
nemzedéke is szegény marad, ugyanis nem lesz képes kitörni a 
szülei és családja életmódja által meghatározott közegből. Ezen 
túlmenően a szociális juttatásokat is jelentős mértékben igénybe 
veszik az alacsonyan képzett migránsok, ezért az ő esetükben a 
GDP növekedést nem lehet ilyen tisztán kimutatni.  

George Borjas The Economic Benefits from Immigration 
nevű írásában arról értekezett, hogy a bevándorlók növekvő 
száma miatt a gazdaság is felvirágzik. Szerinte a nagy létszámú 
munkavállalók munkába állása a béreket először alacsony 
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szinten tartja, de amint a dolgozók a megkeresett pénzükből 
képesek fogyasztási cikkeket vásárolni, azonnal megtérül a 
folyamat, ami egyenes arányban növeli a béreket is. Ennek oka, 
hogy a megnövekedett kereslethez kell igazítani a termelés 
mértékét is.7 

Az egyik jele annak, hogy túl sok migráns érkezik egy 
adott országba, az, hogy az eredetileg ott élő emberek érzékelik 
először az előnyöket, amelyeket a migránsok okoznak, 
természetesen mindezt csak akkor, ha a migránsok munkába 
állnak, és nem szociális segélyeken élnek. John Kennan 
tanulmánya szerint, ha a világon a bevándorlási szabályozások 
teljes mértékben megszűnnének, akkor a világon a munkaerő a 
kétszeresére nőne, ugyanis az olyan országokból, ahol nincs 
lehetőség dolgozni, akadálymentesen át tudnának menni a 
munkaerőhiánnyal küszködő országokba, ezáltal megduplázva 
az effektív munkaerő létszámát. Természetesen ezzel együtt az 
országok gazdasága is jelentősen növekedne, valamint a fejlődő 
országokban megkereshető bérek is emelkednének, akár a 
duplájukra.8 

George Borjas megkülönbözteti a képzetlen, és a 
magasan képzett bevándorlókat olyan téren, hogy míg a 
képzettel a gazdasági növekedés szinte azonnal kimutatható, a 
képzetlen bevándorló esetén sokkal lassabban érzékeli a 
gazdaság mindezt. A magasan képzettek esetében azt is el lehet 
mondani, hogy elég magas arányban úttörő, innovatív 
fejlesztéseket találnak ki, melyben közrejátszhat az a tényező is, 
hogy az elmaradottabb országokban kevésbé van anyagi-
pénzügyi lehetőség megvalósítani egy elképzelést, ezért amint 
bevándorolt egy erősebb gazdasággal bíró országba, addig zárt 

                                                

7 http://www.nber.org/papers/w4955.pdf (letöltés időpontja: 2017.03.22.) 
8 http://www.nber.org/papers/w18307 2-19. oldal (letöltés időpontja: 

2017.03.19.) 
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kapuk nyílnak meg előtte, és a lehetőségek tárháza várja az 
illetőt.9 

Természetesen, ha csak a gazdasági szempontokat 
venném figyelembe, akkor nagyon egyoldalú lenne a migrációval 
kapcsolatos véleményem, ugyanis mindezek után, összegezve a 
fentebb olvasottakat kijelenthetném, hogy gazdasági 
szempontból mindenképpen előnyt jelentene akár rövid, akár 
hosszú távon, ha minél több migráns érkezne az országokba. 

Európa szerte hatalmas igény van jól képzett 
szakemberekre, és ez az igény minden valószínűség szerint 
növekedni fog a jövőben. Minél jobban fejlett egy ország ipara és 
infrastruktúrája, annál több ilyen szakemberre van szükség ezek 
fenntartásához, bővítéséhez. Európa fejlettebb országaiban 
kimutatható, hogy ezekben az országokban magasabb az aránya 
azoknak a munkavállalóknak, akik szakmával vagy egyetemi 
végzettséggel rendelkeznek. Ebből következtethetünk arra, hogy 
minél magasabb végzettséget szerez egy ember, annál nagyobb 
valószínűséggel talál munkát. Európa elöregedő népessége 
számára fontos az, hogy minél több, magasan képzett emberrel 
rendelkezzen, ugyanis a termelékenységet fenn kell tartani, akkor 
is, ha kevesebb ember áll majd rendelkezésre a jövőben a 
munkaerőpiacon. Alapvető kérdés, hogy a migrációs hullám 
során nagy számban érkező migránsok miként lesznek képesek 
beilleszkedni az európai munkaerőpiacon. 

A jelenkori migrációnak nagyon fontos szerepe lehet 
abban, hogy a születések számának Európában évek óta 
tapasztalható folyamatos csökkenése miatt a későbbiekben 
kialakuló munkaerőhiányt elkerülhessük. A migránsok, miután 
munkát találtak maguknak, sok esetben nem maradnak az adott 
országban, hanem továbbmennek jobb munkalehetőséget 

                                                

9 http://www.nber.org/papers/w4955.pdf (letöltés időpontja: 2017.03.22.) 
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keresve, vagy egyszerűen azért, mert nem érzik jól magukat az 
adott társadalomban, munkahelyen. A jól képzett migránsok 
esetében azonban többnyire elmondható az, hogy küzdenek 
értük a munkáltatók, és segítik őket a társadalmi 
beilleszkedésben, különféle bónuszokat adnak nekik 
munkahelyeiken, hogy maradásra bírják őket, és évek múltán 
akár családot alapítsanak az adott országban, ezáltal biztosítva 
azt, hogy évek múltán se hagyják el az adott országot, és (a 
munkáltató szempontjából nézve) az adott munkahelyet. 

 

5. Jelenkori migráció 

Arra, hogy a Szíriában és egyéb háború sújtotta 
területeken folyó harcok következtében a migráció soha nem 
látott mértékben felerősödik, Európa egyáltalán nem volt 
felkészülve. A bevándorlók többsége nem a háború elől menekül. 
A gazdasági migránsok tökéletes alkalomnak látták a pillanatot, 
hogy elinduljanak, s hozzácsapódjanak a tömeghez, mely Európa 
felé tart. Ezt hivatalos adatokkal nehéz alátámasztani, 
köszönhetően annak, hogy a menekültek 80%-ánál nincsenek 
okmányok, melyekkel igazolhatnák nemzetiségüket.10 

Azonban nem ilyen egyszerű a helyzet, mert a háború elől 
menekülők számára kötelező jelleggel menedéket kell nyújtani, 
azonban ha gazdasági bevándorlóként szeretnének bejutni egy 
adott országba, akkor erre megfelelő iratok nélkül nincsen 
lehetőség. Rengetegen visszaélnek ezzel a rendszerrel, elégetik 

                                                

10 Express Germany's migrant crisis turns into a NIGHTMARE as 80% of 
refugees have NO documents 

http://www.express.co.uk/news/world/678083/Germany-migrant-crisis-80-
per-cent-no-documents-passport-registration (letöltés időpontja: 2017.07.24.) 
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okmányaikat, hogy azt mondhassák, a harcok elől menekülnek, 
és kideríteni, hogy igazat mondanak-e, nagyon nehéz. Egyik 
megoldás az lehetne, hogy a nyelv alapján próbálják kideríteni, 
valaki tényleg az adott országból érkezik-e, de ez sem teljesen 
megbízható, ugyanis ezeken a területeken különböző kultúrájú 
népcsoportok élnek, tehát eltérő nyelven vagy dialektussal 
beszélnek, valamint ilyen mértékű embertömeg esetén egyáltalán 
nem lenne alkalmazható ez a fajta kiválasztási rendszer. 
Továbbra is kérdéses, hogy az Európába eljutott emberekkel mi 
történjen? 

„Annak, hogy a demokrácia nem tudott kialakulni a 
muzulmán világ túlnyomó részében,11 az iszlám kultúra az 
elsődleges magyarázata.”12 „A kelet-európai posztkommunista 
társadalmakban és a volt Szovjetunióban tapasztalható 
fejleményeket ezen országok civilizációs identitása alakítja. Azok 
az országok, amelyek nyugati, keresztény örökséggel 
rendelkeznek, a gazdasági fejlődés és a demokratikus politika 
útjára léptek; a gazdasági és a politikai fejlődés kilátásai az 
ortodox országokban bizonytalanok, a muzulmán 
köztársaságokban pedig igencsak komorak.”13 

A nyugat-európai országok multikulturálisnak 
nevezhetőek, ugyanis már évtizedek óta telepednek be hozzájuk 
különböző vallású s etnikumú csoportok, ezért az ottani 

                                                

11 A nyugati típusú demokrácia muszlim kultúrában történő terjesztésének 
nehézségeiről lásd: KASZNÁR Attila – POCSKAI Ákos (2015): A 
demokráciaterjesztés terroraspektusú kockázatai. Terror&Elhárítás 2015/1. 
http://tek.gov.hu/tt_pdf/2015/drkasznardrpocskai.pdf (letöltés időpontja: 
2017.07.24.) 

12 HUNTINGTON, Samuel P. (2006): A civilizációk összecsapása és a 
világrend átalakulása. Európa Könyvkiadó, Budapest, 14. o. 

13 HUNTINGTON, Samuel P. (2006): A civilizációk összecsapása és a 
világrend átalakulása. Európa Könyvkiadó, Budapest,12. o. 
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adminisztrációnak a csoportok integrálásával kapcsolatos 
tevékenysége sokkal magasabb szinten áll, de ott sem tökéletes. 

A migrációnak, mint korábban említettem már, lehetnek 
pozitív gazdasági eredményei is, de ehhez az kell, hogy a 
migránsok elsősorban munkát találjanak maguknak, majd azután 
teljes mértékben hozzá tudjanak járulni az adott ország 
gazdasági növekedéséhez, tehát adózzanak. Sajnos több millió, 
korábban bevándorolt migránst nem megfelelően integráltak a 
társadalomba, s az esetek nagy részében ez a hátrány a 
gyermekeiket is sújtja. Összességében elmondható, hogy minél 
jobban kvalifikált egy ember, annál több lehetőségből választhat, 
hogy hova menjen külföldre dolgozni, mondhatni számára a jövő 
biztosítva van. Az is vitathatatlan, hogy ha nagy létszámú, 
teljesen képzetlen, vagy nem megfelelően képzett migráns 
érkezik az országokba, akik nem tudnak munkát találni, az adott 
rendszer eltartottjai lesznek. 
 

II. Migránsok Ausztriában14 

1. Történelmi áttekintés 

Ausztriában tradicionálisan három jelentős etnikum élt a 
történelem során: szlovének, horvátok és magyarok. Az elmúlt 
két évszázad folyamán számos olyan esemény történt, amelynek 
következtében a lakosság a mai Ausztria területén sokszínűvé 
vált, különböző kultúrák keveredése ment végbe. amit elősegített 

                                                

14 A fejezet BIFFL, Gudrun (2014): Migration and Labour Integration in 
Austria. című tanulmányának felhasználásával készült. http://www.donau-
uni.ac.at/imperia/md/content/department/migrationglobalisierung/forschung/sope
mi/biffl-sopemi-2014.pdf (letöltés időpontja: 2017. június 4.) 
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az Osztrák-Magyar Monarchia idején, a monarchián belüli 
majdhogynem teljesen szabad letelepedés, és az első 
világháborút követő migrációs hullám. A második világháborút 
követően 1,4 millió külföldi tartózkodott az ország területén, 
ideértve a külföldi munkásokat, hadifoglyokat, és különféle német 
ajkú embereket. Ebből a számból körülbelül 500 ezer ember 
maradt az országban, a nagy többség Kelet- Európából 
kitelepített német volt, akik letelepedtek az új hazájukban. A 
hidegháború alatt betöltött geopolitikai pozíciójából adódóan 
Ausztria tranzitország volt a menekültek számára, akik a 
kommunista rezsim elől próbáltak meg elmenekülni nyugati 
irányba. 1945 és 1989 között körülbelül 2 millió ember kapott 
átmeneti szállást az országban, akiknek a többsége tovább 
utazott a nyugati országokba, azonban egy jelentős részük 
engedélyt kapott arra, hogy az országban maradjon és 
letelepedhessen. Három jelentős betelepedési hullám volt a 
hidegháború folyamán, az első az 1956-os, Magyarországon 
kirobbant forradalom után, amelynek következtében 180 ezer 
menekült érkezett az országba, többségük nyugatra ment tovább, 
egy 20 ezres réteg maradt itt, s kapott engedélyt a letelepedésre. 
1968-ban a Prágai tavasz következtében 162 ezer Csehszlovák 
jött Ausztriába, jelentős részük tovább állt, sokan azonban 
letelepedtek. Az utolsó jelentős mozgalom a lengyel Szolidaritás 
mozgalomhoz köthető, amikor is 1981-1982-ben 150 ezer lengyel 
érkezett az országba, ebből 29100-an le is telepedtek ott 
véglegesen. A korábbi betelepedések miatt azonban Ausztriában 
a lengyelek már nem kaptak olyan szívélyes fogadtatást, mint 
korábban a magyarok és csehszlovákok kaptak. A szövetségi 
kormány 1981-ben nehezebbé tette a menedékes státusz 
megadását a kérelmezőknek. 

Ausztriában tíz évvel a második világháborút követően, 
vagyis az Osztrák Államszerződés hatályba lépésének, a 
szövetséges megszállás végének idejére a gazdaság már talpra 
állt olyannyira, hogy az országban megtalálható munkaerő nem 
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tudta kiszolgálni a gazdaság által elvárt számokat. Mivel az 
országon belül nem volt megoldás, kénytelenek voltak 
nemzetközi viszonylatban nyitni, és ennek érdekében módosítani 
a bevándorlási politikát. Ugyanezt a lépést Németország és Svájc 
is meglépte az 1950-es években, tehát egy elsőre tökéletesen 
működő modellt másolhattak le. 

Ausztriába különböző nemzetközi szerződések alapján 
nagy létszámban érkeztek török és jugoszláv vendégmunkások. 
Ezeknek az embereknek a nagy részét eredetileg olcsó, 
szakképzettséget nem igénylő munkákra hívták be, azonban a 
munka elvégzése után nem tértek vissza otthonaikba, hanem ott 
maradtak Ausztriában. Sajnos, ahogy azt az imént említettem, 
alapvetően szakképzetlen munkások érkeztek többnyire, akik a 
német nyelvet sem beszélték. Nem tudtak mindannyian 
elhelyezkedni, vagy különböző okok miatt felmondtak nekik, ezzel 
nyomot hagyva önéletrajzukon, amivel jelentősen 
megnehezítették, hogy munkát találjanak. Az eredeti 
elképzelések szerint a vendégmunkások egy bizonyos munka 
elvégzésére érkeztek, pár hónapos turnusra, azonban miután a 
munkát elvégezték, nem voltak hajlandóak hazamenni, a 
munkáltatók pedig tovább foglalkoztatták őket, tekintettel arra, 
hogy az eltelt hónapok alatt már betanították őket az adott 
munkafolyamat elvégzésére, és nem akarták teljesen elölről 
kezdeni az egész folyamatot egy teljesen új emberrel. 

A vendégmunkások döntése volt, hogy nem mentek haza 
az anyaországukba, hanem helyette a befogadó országban 
maradtak, ahol az életkörülmények sokkal jobbak voltak, mint a 
számukra korábban otthont adó országban. A problémát az 
jelentette és jelenti, hogy nem sikerült beilleszkedniük a 
társadalomba, külön városrészeket, közösségeket alakítottak ki, 
és nem is törekednek arra, hogy a társadalom részévé váljanak. 

Az 1973-as és az 1981-es olajválság jelentősen 
lecsökkentette az igényt a vendégmunkásokra, a 
foglalkoztatottságuk a felére esett vissza a kezdeti időszakhoz 
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képest. Amikor a gazdaság helyreállt, nagyon sok Ausztriában 
maradt munkás az ott megkeresett pénzéből újra egyesítette a 
családját, Ausztriába hozta őket.  

A vasfüggöny megszűnésével rengeteg ember ment át 
Ausztrián keresztül a keleti blokkból. Jugoszlávia szétesése, a 
balkáni háborúk egy újabb menekülthullámot indítottak el. 
Mindössze 5 év alatt majdnem a duplájára nőtt a nem osztrák 
nemzetiségű egyének száma. Míg 1988-ban 344 000 ilyen 
személy volt csak, addig 1993-ra ez a szám 690 000-re 
növekedett. Már ekkor jelentős hányaduk volt az összes 
Ausztriában foglalkoztatott között, ugyanis a munkavállalók 
mintegy 9.1 %-át ők tették ki. Az elkövetkező években, 
Ausztriában számos, a migrációval kapcsolatos törvényt hoztak, 
melyek minden esetben nem csak szigorításokat, de 
kedvezményeket is tartalmaztak. Ausztriában, ha valaki 
migránsként 10 éven át folyamatosan ott tartózkodik, akkor a 
politikai jogokat leszámítva, minden egyéb jogot megkap, 
mondhatni osztrák állampolgárrá válik. 1998-ban egy új törvényt 
vezettek be, mely szerint a migránsnak be kell bizonyítania, hogy 
gazdasági tekintetben képes az önfenntartásra, nincs szüksége 
szociális juttatásokra, valamint beszél, s jól megérteti magát 
németül. 
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1. ábra: A foglalkoztatottak száma az osztrák állampolgárok 

körében 
Forrás: Biffl et al 1997; employees without Austrian 

citizenship in percentage of all employees. 
 
Nagy számú menedékkérelmet nyújtottak be Ausztriában 

1992 és 1995 között. Ez idő alatt 95.000 bosznia-hercegovinai 
érkezett az országba, akik különböző juttatásokat kaptak azonnali 
hatállyal az államtól, többségük sikeresen talált magának munkát, 
és pozitív hatással volt az ország gazdaságára. Mindezek 
következtében 2001-ben 62.8%-ukat külföldi nemzetiségűeknek, 
törököknek és jugoszlávoknak tekintették országos szinten.15 

Az ábra alapján megfigyelhető, hogy az adott években, 
amikor vendégmunkásokat hívtak be, s különböző világpolitikai 
események történtek, az állampolgárok foglalkoztatottsági rátája 

                                                

15 JANDL, Michael – KRALER, Albert (2003): Austria: A Country of 
Immigration? http://www.migrationpolicy.org/article/austria-country-immigration 
(letöltés időpontja: 2016. november 20.) 
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csökkent, ugyanis nagyszámú külföldi kezdett el dolgozni az 
országban. A számok azonnal növekedni kezdenek, amint 
bevezetik az új törvényt, amely szerint valaki 10 év folytonos ott 
tartózkodás, s egyéb kritériumok teljesülése után 
állampolgárságot kaphat. 

 

2. A foglalkoztatottsági arányok változása 
Ausztriában 

A legfrissebb statisztikai adatok alapján 2015-ben 615.700 
külföldi állampolgár kapott fizetést az országban. Ez 27 ezerrel 
több, mint az előző évben, ami 4.6%-os növekedést jelent. Az 
ausztriai lakosság körében nézve ezek a számadatok sokkal 
alacsonyabbak, itt 4500-as növekedést láthatunk, ami 0.2%-os 
emelkedésnek felel meg a 2014-es adatokhoz képest, ami annyit 
jelent, hogy ha megnézzük az előző adatot és összevetjük, akkor 
azt olvashatjuk le róla, hogy 2015-ben a foglalkoztatottsági arány 
85%-os növekedési számát a külföldi állampolgárok tették ki. 
Országos szinten nézve a foglalkoztatott emberek 17%-a külföldi 
állampolgár, 2014-hez képest ez 0,2%-os emelkedést jelent. 
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3. A jelenkori migráció hatásai Ausztriára 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ábra: Menedékkérelmek száma néhány európai országban 
Forrás: http://businessresearcher.sagepub.com/sbr-1775-

100664-2746220/20160815/germany-sees-record-number-of-
asylum-seekers 

 
Ahogyan azt a grafikon alapján láthatjuk, számos ember 

adta be menedékkérelmét az adott országokban. Ausztriát véve 
példaként, míg 2008-ban 12.715 kérelem érkezett, s ez a szám 
nagyjából stagnált is az évek alatt, ugyanakkor 2014-ben a 
duplájára nőtt, és 28.035 kérelem érkezett, 2015-ben pedig 
88.160-ra emelkedett ez a szám. 

2015-ben korábban nem látott migrációs hullám érte el 
Európát. Eleinte Ausztria ez esetben is a szokásos módon 
üdvözölte a beérkező embereket, számos önkéntes segítette a 
menekülteket, valamint a kormány is minden lehetséges 
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támogatást megadott ezeknek az embereknek. Angela Merkel 
német kancellár politikáját követték, mely szerint nyugodtan 
bejöhetnek az országba, s ha akarnak, tovább mehetnek. A 
média közléseiben folyton gyermekeket és fiatal nőket láthattunk, 
akikkel sokkal könnyebben alakíthatunk ki empatikus kapcsolatot, 
azonban az igazság távol állt ettől. A valóságban 20-35 év közötti 
életerős férfiak érkeztek, s itt kezdtek el először elgondolkodni az  
osztrák emberek is, mihez fognak velük kezdeni, hogyan fogják 
őket integrálni, munkát találni nekik, ha a saját lakosságuk közel 
10%-a is munkanélküli.  

Ezt statisztikai adatokkal is alá tudom támasztani, ugyanis 
a 2015-ben menedék kérelmet beadott emberekről beérkeztek az 
első statisztikák, mely szerint 25,5 %-uk volt nő, a többi 74,5 % 
férfi, tehát ez alapján is kijelenthető, hogy többnyire gazdasági 
migrációról beszélhetünk. 16 

Az ország 2016-ban elfogadott egy kvótát, mely szerint 
maximum 37.500 menedék kérelmet fogadnak el, ez a szám 
2016 áprilisában 16-17 ezer körül mozgott, júliusra elérte a 
24 260-at, havonta körülbelül 3000 kérelmet dolgoznak fel, tehát 
várhatóan novemberre volt datálható, hogy kimerítik a kvótát. 17 

Ez meg is történt, azonban az előzetesen meghirdetett 
válsághelyzetet végül nem léptették életbe, ugyanis pár héttel az 
év vége előtt, nem hozták meg ezt a döntést. Véleményem 
szerint ez egy helyes döntés volt, elég belegondolni a kormány 
álláspontjába és helyzetébe, ahol a kvóta meghozatalakor az 
előző évi közel 90 ezer emberhez hasonló számoktól tartottak, ez 
a szóban forgó időszakra jelentősen lecsökkent, ezért nem volt 
értelme bevezetni a válsághelyzetet kezelő intézkedéseket. 

                                                

16 http://www.asylumineurope.org/reports/country/AUSTRIA/statistics 
(letöltés időpontja: 2017. 04. 18.) 

17 https://www.rt.com/news/356056-austria-refugees-emergency-state/ 
(letöltés időpontja: 2017. 04. 18.) 
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4. Rasszizmus és anti-rasszizmus 

Ausztriában különböző hullámokban törtek felszínre a 
rasszizmus és az anti-rasszizmus jelei. Az 1990-es években több 
évtized után levélbombás támadások kezdődtek el kisebbségi 
aktivisták ellen, valamint a német-szlovák két tannyelvű iskola 
ellen Karintiában és a roma lakosság ellen Burgerlandban.18 Az 
első migrációs korlátozásokat tartalmazó törvények valamelyest 
ezeknek az eseményeknek a hatására jöttek létre. Különbséget 
tettek a ténylegesen menekültként érkezett személy, és a 
gazdasági bevándorló között. Ausztria alapjában véve tárt 
karokkal üdvözölte a beáramló menekülteket, vallási 
hovatartozás alapján sosem szegregálta őket. 

Nincsenek hivatalos statisztikai adatok, azonban 
mostanra az ausztriai lakosság közel 18-20%-a külföldi 
etnikumok képviselőiből áll. Az utolsó népszámlálást 2001-ben 
tartották. Amennyiben a jelenlegi helyzetben lefolytatnának egy 
hasonló népszámlálást, biztos vagyok abban, hogy az állításomat 
alátámasztanák. Természetesen a menekülttáborokban élő 
emberek nem számítanak bele az ország lakosságába, 
ugyanakkor más szemszögből nézve az osztrák kormány látja el 
őket mindennel, amire az alapvető fennmaradásukhoz szükségük 
van, s mindezt az osztrák szövetségi költségvetés terhére, amit 
sokan nem néznek jó szemmel az országban.  

 
 

                                                

18 BAUMGARTNER, G, Perchinig, (1995): Minderheitenpolitik in Österreich – 
die Politik der österreichischen Minderheiten, in Baumgartner, G: 6 x Österreich. 
Geschichte und aktuelle Situation der Volksgruppen, ed. by Ursula Hemetek for 
Initiative Minderheiten. Drava Verlag. Klagenfurt, Celovec, 
http://www.initiative.minderheiten.at/ (letöltés időpontja: 2017. május 7.) 
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5. Párhuzamos társadalmak 

Ez a kifejezés a 20. század végén vált ismertté 
Európában, pontosabban 1996-ban Németországban, amikor is 
először merültek fel olyan problémák, hogy a multikulturalizmus a 
migránsok körében nem vált be, ezért izolált, többnyire az iszlám 
vallású, törökök lakta területekre használták ezt a kifejezést, de 
egyéb nagyobb számban élő etnikumokra is alkalmazzák. 
Thomas Meyer 2003-ban azt mondta, hogy ahhoz, hogy 
párhuzamos társadalomnak nevezzünk egy adott csoportot, a 
következő kritériumok több pontjának is meg kell, hogy feleljenek. 
Ezek a pontok pedig a következőek:” ’etnikai, kulturális vagy 
kulturális-vallásos’ homogenitás: majdnem teljesen mindennapos 
civil, társadalmi és gazdasági szegregáció; majdnem teljes 
mértékű másolata az intézmények többségi társadalmának; 
formális, önkéntes szegregáció; és szegregáció 
lakónegyedekben vagy társadalmi interakciók terén.”19 

Valamilyen szinten tehát párhuzamos társadalmaknak 
nevezhetjük ezekben a lakónegyedekben élő csoportokat, 
azonban hivatalosan nem azok, mivel az osztrák kormány inkább 
törvényekben rögzített engedményeket tett ezeknek a 
csoportoknak, mint sem, hogy hivatalosan is kijelentsék, ők egy 
párhuzamos társadalomban élnek. Ez egy újabb, tökéletes 
példája annak, amikor a problémát a szőnyeg alá söprik, ahelyett, 
hogy tüzetesen megvizsgálva a helyzetet mindkét fél részére 
megfelelő megoldást keresnének és találnának. Az osztrák 
kormány azonban 2015-ben megelégelte ezt a helyzetet, és 

                                                

19 MEYER, Thomas (2002): Parallelgesellschaft und Demokratie 1. o. 
http://library.fes.de/pdf-files/akademie/online/50368.pdf (letöltés időpontja: 2017. 
július 18.) 
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hozzá mert nyúlni az 1912 óta érintetlen, az iszlám vallásúakra 
vonatkozó törvényekhez. 

Az új törvény megalkotásával az volt a cél, hogy az 
ausztriai értékeket megtanulják és befogadják a muszlimok, 
egyszóval integrálódjanak a társadalomba, ahogyan azt az elmúlt 
20-30 évben tenniük kellett volna. Főleg a radikális iszlamisták 
tevékenységét hivatott ez a törvény ellehetetleníteni, tekintettel 
arra, hogy számos külföldi ország támogatja anyagilag s egyéb 
módon a mecseteket, melyekbe az imént említett radikálisok 
járnak. A támogató országok között megemlíthető Törökország és 
Szaúd-Arábia, mint a legfőbb támogatók. Erről maga Sebastian 
Kurz, az osztrák külügyi- és integrációs miniszter nyilatkozott egy 
BBC-nek adott interjújában. 20 

A cél, hogy a külföldi támogatások megszűnésével a 
radikális vonalak is erejüket és befolyásukat veszítsék, ezzel 
esélyt kaphatna az Ausztriában élő iszlám lakosság arra, hogy a 
saját útját járja, külső befolyásolás nélkül maradjon egyszerre 
hithű, és váljon az osztrák társadalom részévé. 

A beilleszkedést nehezíti, hogy az iszlám közösségekben 
a Sariát alkalmazzák. Nyilvánvaló súrlódást, esetleg ütközést 
okozhat, hogy egy országon belül, két különböző rendszer bírálja 
el az embereket, kettős mércével mérnek. A két jogrendszerben a 
büntetések sem egységesek, továbbá az iszlámban a nők jogai 
háttérbe vannak szorítva, ami egy demokratikus országban 
megengedhetetlen. Ennek feloldása, az iszlám közösség békés 
integrációja talán a legnagyobb kihívás nemcsak Ausztria, de 
több más európai ország számára is. 

 
 

                                                

20 http://www.bbc.com/news/world-europe-31629543 (letöltés időpontja: 
2017.05.15.) 
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III. Szociális juttatások 

A korábbi, szintén Európával foglalkozó kutatásaim 
eredményeként arra a következtetésre jutottam, hogy több 
külföldi és hazai véleménnyel ellentétben a kontinens nem 
haldoklik, csupán átalakul. Ez a változás olyan szinten történik 
meg, amelyet összességében még nehéz átlátni, de 
mindenképpen közeledik, és ellene nem sok mindent lehet tenni. 
A szociális juttatások országonként eltérőek Európában, és a 
tanulmány keretei nem teszik lehetővé, hogy valamennyit 
felsoroljam, illetve összehasonlítva elemezzem, ezért csak kettőt 
szeretnék most részletesebben megvizsgálni: az Ausztria, illetve 
Németország nyújtotta juttatásokat.  

 

1. Ausztria 

Ausztriában a támogatások átlagosnak tekinthetőek. 
Nagyobb mértékű támogatásban részesülnek, akik nem az állam 
által rendelkezésre bocsájtott lakóingatlanokban élnek, hanem 
saját maguk gondoskodnak lakhatásukról, elhelyezésükről. A 
kormány az elhelyezésen kívül napi szinten élelmiszer 
ellátmányban is részesíti a támogatásra jogosultakat, valamint 
ruházkodásra, és egyéb, iskolai felszerelések beszerzésére is 
támogatást adnak. Jogszerűen munkát csak akkor végezhetnek, 
ha a menekültté nyilvánítási kérelmüket, kérvényüket pozitívan 
bírálták el.21 

A tények alapján ez egy teljesen korrekt rendszer, az 
összegek biztosítják a napi létszükségletet, a megfelelő ellátás, 

                                                

21 http://www.euronews.com/2015/09/16/which-european-countries-offer-the- 
most-social-benefits-to-migrants (letöltés időpontja: 2016.09.18.) 
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étkezés, öltözködés lehetőségét, továbbá az oktatásban való 
részvételhez is kapnak segítséget, mellyel a beilleszkedést 
támogatják. Egyedüli negatívum, hogy nincs joguk munkát 
vállalni, bár a munkaerő-piaci lehetőségeik amúgy is elég 
korlátozottak lennének nyelvtudás, valamint bármilyen szakmai 
ismeret nélkül, hiszen a migránsok jelentős részére sajnos 
többnyire ez a jellemző. 

 

2. Németország 

Németországban ingyenes élelmiszer ellátmányt kapnak 
minden nap, valamint havonta 143 eurót az alapvető 
szükségletekre. Ez az összeg 3 hónap elteltével 216 euróra 
növekszik. A szövetségi kormány – a beérkezett migránsok, 
menedékkérők nagy száma miatt az eredetileg 3 hónapig 
folyósított 143 eurós támogatás időtartamát 6 hónapra emelte fel, 
hogy jelentős összegeket sikerüljön így a költségvetésben 
megtakarítani. Ezen kívül további megszorításként tervezik a 
pénzbeli juttatások visszaszorítását, helyette kész termékeket, az 
alapvető szükségletek kielégítéséhez nélkülözhetetlen tárgyakat 
akarnak adni a migránsoknak. A fent említett összegen felül a 
családok gyermekenként 92 eurót kapnak még, amely összeg a 
gyermek korától függően változik. 15 hónap elteltével, vagy 
menedékkérelmük elfogadása esetén, 400 eurós juttatást kapnak 
havi rendszerességgel, valamint egyéb szolgáltatásokat is ingyen 
vehetnek igénybe.22 

A német rendszer legnagyobb problémája, hogy nem 
rendelkezik a munkavállalásról, vagyis azok a migránsok, akik 

                                                

22 http://www.euronews.com/2015/09/16/which-european-countries-offer-the- 
most-social-benefits-to-migrants (letöltés időpontja: 2016.10.22.) 
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nem rendelkeznek Európai Uniós állampolgársággal, bármilyen 
velük szemben támasztott követelmény teljesítése nélkül 
megkapnak minden támogatást. Ezzel szemben egy újonnan a 
Bundestag elég került javaslat alapján azon Európai Uniós 
állampolgárok részére, akik Németországban tartózkodnak, és 
nem dolgoznak, a szociális juttatások igénybevétele megszűnne, 
csupán 4 hónapos ideiglenes segélyre lennének jogosultak, mely 
idő alatt munkát vállalhatnak, vagy hazajuthatnak 
szülőhazájukba.23 

A törvényjavaslattal egyet lehet érteni, hiszen egyik állam 
számára sem jövedelmező az, ha olyan emberek élnek az 
országban, akik nem tesznek hozzá semmit az ország előbbre 
viteléhez, ugyanakkor a kettős mérce alkalmazását nem tartom 
jogosnak. Amennyiben ténylegesen háború sújtotta területekről 
érkező menekült emberekről van szó, a teljeskörű támogatás 
megadása nem lehet kérdéses, de sajnos ezt okmányokkal 
megbízhatóan igazolni az esetek többségében alig lehetséges. A 
lehetőségek korlátozottak, ezért rendkívül nehéz mindegyik fél 
számára megfelelő megoldást kínálni.  
 

3. Kulturális különbségek 

A törvénymódosítás motivációja teljes mértékben érthető, 
ugyanis Európán belül élő emberek nagy létszámban költöztek 
Nagy-Britanniába vagy Németországba, illetve más nyugati 
országokba, ahol igénybe vették a befogadó ország nyújtotta 
szociális támogatást esetleg anélkül, hogy munkát vállaltak volna. 

                                                

23 https://www.theguardian.com/world/2016/oct/12/german-government- 
approves-bill-to-stop-eu-migrants-claiming-benefits (letöltés időpontja: 

2016.11.28.) 
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Nem kérdéses, hogy ez jelentősen megterheli a befogadó ország 
gazdaságát, és nem jár semmilyen pozitív hatással.  

A beilleszkedés, a munkaerő-piaci integráció problémája 
továbbra is fennáll. Mit kezdjenek a szakképzetlen, nyelvet nem 
beszélő, teljesen eltérő kultúrát követő, más vallású, Ázsiából és 
Afrikából érkező migránsokkal? Véleményem szerint ebből 
adódik a legsúlyosabb probléma, ugyanis Huntingtont idézve „Az 
ázsiaiak és a muzulmánok egyaránt azt emelik ki, hogy az ő 
kultúrájuk magasabb rendű, mint a nyugati. Ezzel egybevetve 
más, nem nyugati civilizációba tartozó népeknél — hindu, 
ortodox, latin-amerikai, afrikai — azt tapasztalhatjuk, hogy 
hangsúlyozzák ugyan saját kultúrájuk jellegzetes vonásait, de a 
kilencvenes évek közepétől fogva haboznak kijelenteni, hogy 
fölötte állnának a nyugati kultúrának. Ázsia és az iszlám országok 
viszont — akár egyedül, akár szövetkezve — de egyre 
magabiztosabban hivatkoznak önmagukra, szemben a Nyugattal. 
E kihívások mögött egymással összefüggésbe hozható, ám 
mégis különböző okok állnak. Az ázsiai öntudatosság a 
gazdasági növekedésben gyökerezik, ahogy a kelet-ázsiaiak 
gazdaságilag egyre sikeresebbé váltak, úgy kezdték a nyugati és 
egyéb államokkal szemben kultúrájuk másságát kinyilvánítani és 
értékeik, életmódjuk felsőbbrendűségét hangsúlyozni. A 
muzulmán öntudat pedig főképp a társadalmi mobilitásban és a 
népességnövekedésben nyilvánul meg.  

E kihívásoknak már most is destabilizáló hatásuk van a 
világpolitikára, és ez így lesz a 21. században is. A muzulmán 
országokban a népességnövekedés — különösképpen a 
jelentősen gyarapodó 15–24 év közé eső csoport esetében — 
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friss utánpótlást szolgáltat a fundamentalizmushoz, 
terrorizmushoz, helyi konfliktusokhoz és a migrációhoz.”24 

Huntington tökéletesen előre látta, mind demográfiai 
szempontból, mind pedig a geopolitikai erőterek átrendeződése 
szempontjából, a nyugati civilizáció térvesztését. A jelenleg 
tapasztalható migráns hullámok is kapcsolódnak ehhez. 
Rengeteg fiatal, mondhatni a hirtelen jött túlnépesedés 
következtében nem talál munkát magának szülőhazájában, vagy 
úgy érzi, nem megfelelő a munkahelye által biztosított kereset, 
vagy ritkább, de legrosszabb esetben háború sújtotta területről 
kénytelen elmenekülni, természetesen nyugatra, mert az 
életkörülmények az általa hallottak alapján ott sokkal jobbak, mint 
keleten. Nem szabad általánosítani, nem minden, a Huntington 
által említett 15-24 év közötti fiatalból lesz terrorista, de tény, 
hogy ez a korosztály a leghajlamosabb hasonló jellegű tettek 
végrehajtására. A fiatalok köztudottan indulatosabbak, ezáltal 
könnyebben befolyásolhatók és radikalizálhatók. 

Jelentős kihívás, hogy Európa, többségében a 
kereszténység tanításait követi, ám a jelenlegi menekültek döntő 
többsége iszlám vallású, és a jelentős kulturális különbség miatt 
sokkal nehezebben illeszkedhetnek be Európába, ez a kulturális-
vallási keveredés számos probléma forrása.25 A jelenlegi 
migrációs hullám okozta problémákat nem lehet párhuzamba 
állítani azzal, ami Magyarországon 1956-ban történt, ahol az 
emberek elég nagy számban hagyták el az országot, s telepedtek 
le más, szintén a keresztény hagyományokat tiszteletben tartó 

                                                

24 HUNTINGTON, Samuel P. (2015): A civilizációk összecsapása és a 
világrend átalakulása. Budapest, Európa Könyvkiadó, 99. o. 

25 KASZNÁR Attila (2016): A biztonságtudatosság nemzeti programban 
történő megjelenítésének fontossága. Terror&Elhárítás 2015/2. 
http://tek.gov.hu/tt_pdf/2015/Kasznar_Attila20160607.pdf (letöltés dátuma: 
2017.03.06.) 10. o. 



TERROR & ELHÁRÍTÁS                                                          2017/1-2. SZÁM 

MIGRÁCIÓ    

9 58 

országokban, többnyire az Egyesült Államokban és Kanadában. 
Többen tévesen vonnak párhuzamot a két helyzet között, és úgy 
teszik fel a kérdést, hogy ha akkoriban őket, a magyar 
menekülteket is beengedték, akkor a jelenlegi menekültekkel 
szemben miért más bánásmódot alkalmaznak? 
 
Összegzés 
 

Kutatásom összegzéseként megállapítható, hogy egy 
szabadon, mindenkit szeretettel váró, befogadó országból, 
Ausztriából, mára kerítést építő, menedék kérelmi kvótákat 
meghatározó, ugyanakkor továbbra sem teljes mértékben 
elzárkózódó ország lett. A jelenkori migrációval eddig sosem 
látott számban érkeztek az emberek, akiknek, mint azt a 
statisztikai adatok is mutatják, többségük gazdasági indíttatásból, 
nem pedig háború elől menekülve érkezett Európába. Lassan két 
év telt el a hullám kezdete óta, és továbbra sem született valós 
politikai terv a probléma kezelésére. Az integrálásuk egy hosszú 
folyamat lenne, és még ekkor sem beszélhetünk teljes mértékű 
asszimilálódásról.  

Ez már önmagában hatalmas problémát jelent, 
ugyanakkor látható az a tendencia, hogy nem is akarnak 
integrálódni ezek a személyek és csoportok. Ha csak a számokat 
tekintjük, vannak annyian, hogy külön városokat töltsenek fel a 
saját etnikai csoportjukkal, ezért ahelyett, hogy 
asszimilálódnának, ugyanazt a kultúrát és életformát akarják 
tovább vinni, amit szülőhazájukban folytattak. Véleményem 
szerint, ha tárt karokkal fogadnak, nyugodt, biztos körülményeket, 
lakhatást és élelmet, valamint iskoláztatást, nyelvtanulási 
lehetőséget biztosítanak számukra, akkor elvárható lenne, hogy 
tiszteljék a befogadó ország kultúráját és törvényeit, ne akarjanak 
saját törvénykezés alapján élni. Nem a teljes asszimilálódásról 
van szó, de próbálják meg elfogadni azt, hogy más közegbe 
kerültek, és ahhoz, hogy hosszabb ideig fennmaradjon ez a 
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békés együttélés, arra van szükség, hogy tiszteljék az adott 
ország által előírt szabályokat, s tartsák is be azokat. 

Ausztriában 2016. május 22-én lezajlott az 
államfőválasztás második fordulója, amelyben, szoros 
küzdelemben Alexander Van der Bellen, a Zöldek által támogatott 
független államfőjelölt 50,35 százalékkal nyert az Osztrák 
Szabadságpárt jelöltjével, Norbert Hoferrel szemben, akit a 
szavazásra jogosultak 49,65 százaléka támogatott. Ugyanakkor 
az alkotmánybíróság ítélete alapján meg kell ismételni a 
választást, ugyanis 14 rendbeli szabálytalanságot találtak, amely 
570 ezer szavazatot érintett, és mivel csupán 31 ezer szavazattal 
nyertek a Zöldek, ezért a szavazás megismétlése 
elengedhetetlen.26 

Időközben az újonnan kiírt államfőválasztást is el kellett 
halasztani október 2-áról december 4-ére, mert a borítékok 
ragasztása elengedett, és amennyiben nyitott borítékban érkezik 
a szavazólap a választási szervekhez, a voks érvénytelen. 27 

Az esetleges szándékos késleltetésnek két irányban is 
érvényesülhet a hatása. Az egyik irány az, hogy a Zöldek 
számára a migránsok keltette társadalmi ellenszenv 
lecsendesedésének kivárása volt a cél a 2 hónapos 
csúsztatással, a másik pedig, hogy az Osztrák Szabadságpárt 
továbbra is a szükségállapot bevezetését várja, amely 
elméletben az előre meghatározott kvóta elérésekor azon 
nyomban életbe lépne, de gyakorlatban, mint ahogyan azt a 
fentiekben is írtam, erre nem került sor. 

December 4-én lezajlott az újabb választás, ahol 
Alexander Van der Bellen nyert 53.8%-os eredménnyel, mögötte 

                                                

26http://www.origo.hu/nagyvilag/20160701-ausztria-elnokvalasztas-
ismetles.html (letöltés időpontja:2016.10.10.) 

27http://index.hu/kulfold/2016/09/12/elhalasztottak_az_osztrak_elnokvalaszta
st/ (letöltés időpontja:2016.10.10.)  
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riválisa, Norbert Hofer végzett 46.2%-al. A szükségállapot 
bevezetése nélkül az Osztrák Szabadságpártnak nem volt esélye 
a győzelemre. 

Hipotézisem a kutatásom eredménye alapján 
beigazolódott, ugyanis ha megfigyeljük a munkanélküliséget 
jellemző számokat, továbbá az utána leírt statisztikai adatokat, 
egyértelműen látszik, hogy Ausztria nem képes annyi 
munkahelyet teremteni, mint amennyi ember beérkezik éves 
szinten az országba. A foglalkoztatott emberek arányából is 
tökéletesen leolvasható, hogy egyre nagyobb arányban 
szerepelnek külföldiek majdnem minden szektorban, ami hosszú 
távon jelenleg még beláthatatlan következményekkel járhat. 

Egyre nyilvánvalóbb, hogy Ausztria közelít 
befogadóképességének határaihoz, hosszú távon nem lesz 
képes több menekült befogadására. Amennyiben folytatják a 
jelenlegi migrációs politikájukat, beláthatatlan következményekkel 
kell számolni, amelyek először valószínűleg gazdasági területen 
fognak majd megmutatkozni, később pedig a kulturális és egyéb 
területeken is érzékelhetők lesznek.  

A munkanélküliség folyamatos emelkedése és az egyre 
csak növekvő és folyamatosan beáramló embertömeg 
elszállásolása, a szociális juttatások biztosítása a migránsok 
számára elért egy olyan szintet, amelyet fenntartani hosszú távon 
lehetetlen lesz. 

Egy korábbi tanulmányomat „Európa haldoklik” címmel 
írtam meg, ám azóta világossá vált, hogy Európa nem haldoklik, 
csupán átalakul. Az átalakulás történhet békésen és teljes 
mértékben magától. A multikulturalizmus elkerülhetetlen minden 
ország számára, ugyanakkor amennyiben a fentebb leírtak 
szerint élnek a beérkező csoportok, Európa akár egy jobb hely is 
lehet, ehhez azonban hajlandóság kell a beérkezettek részéről, 
hogy be akarjanak illeszkedni, és akarjanak segíteni az adott 
ország gazdaságában, fejlesztésében, fejlődésében és minden 
téren, ahol lehetőségük adódik rá. 
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2017-ben Európa jelentős részén választások lesznek. Az 
esetleges személyi változások, átrendeződések pedig az Európai 
Unió amúgy is nehéz időszakában hozhatnak fordulatot, tehetik 
még inkább kétségessé az öreg kontinens egységét és 
világpolitikai pozícióját. A Brexit is elkezdődött, immáron 
ténylegesen, valamint Oroszország hatását a geopolitikai 
változásokra sem szabad figyelmen kívül hagyni. 

Egyelőre Európa jövője ködbe burkolódzik, nem lehet 
megmondani pontosan, hogy mi lesz ennek a végkimenetele. 
Egy dolog biztos, megoldást kell találni erre a helyzetre, mert 
véleményem szerint maximum még 20 évig mehet ez így tovább, 
utána pedig a helyzet már tarthatatlanná válhat. Hogy ez 
pontosan mit takar, azt majd a jövő megválaszolja… 
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Al-Agha Cintia Asoum1 

 

Radikális iszlám Délkelet-Ázsiában 

 

Abstract 

Despite the fact that the base of muslim religion is in Western-
Asia, Southeast-Asia has bigger muslim population than the 
„cradle of Islam”. The World’s biggest Muslim country is not in the 
Middle-East, but in South Asia: it is Indonesia, but Bangladesh is 
in the top 5 as well. Furthermore, countries such as Malaysia, 
Thailand and increasingly in the Philippines has also a big 
number of Muslim inhabitants. In these countries, based on 
history and cultural differences, Islam was not the main religion, 
that is why monotheist and polytheist believers have to live 
together in peace. However, since 2014, the Islamic State has 
started to influence this area that is why the phenomenon of 
jihadism increases rapidly. 
In my following research, I would like to investigate the state of 
Islamism in Indonesia and Malaysia, before and after the 
increased presence of the Islamic State, moreover, I would like to 
compare these countries and summarize their efficiency on 
counter-terrorism operations. 
 

                                                

1 Nemzeti Közszolgálati Egyetem hallgatója 
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A radikális iszlám jelenléte Indonéziában az Iszlám Állam 
megalakulása előtt 

A radikális iszlám megjelenése Délkelet-Ázsiában a 19. 
század elejére tehető, de maga a muszlim vallás már 
évszázadok óta uralkodó a térségben. A jelenlegi viszonyokat 
tekintve Délkelet-Ázsiában közel 3 millióval több muzulmán él, 
melyet az alábbi táblázat is szemléltet: 

 

Régió: Közel-Kelet Délkelet-Ázsia 

Lakosság: 263,521 millió 643,375 millió 

Muszlim lakosság 
aránya: 

88.67% 36,77% 

A muszlim lakosság 
megközelítő száma: 

233,664 millió 236,568 millió 

23  

Indonézia területén található a világ legnagyobb 
muzulmán közössége – a lakosság tekintetében a vallás 
követőinek száma 80%-ot, világviszonylatban pedig 13%-ot tesz 
ki szunnita többséget képviselve. Miután Hollandia gyarmati 
birodalma felbomlott, ezáltal Indonézia is függetlenné vált, az 
ország politikai berendezkedése szekuláris irányítási mintát 
követve lépett a demokratikus vezetés útjára. 

                                                

2 A Közel-Kelet és Délkelet-Ázsia jelenlegi lélekszáma. 
www.worldometers.info (letöltés időpontja: 2016.11.17) 

3 2012-es adatok a vallási megoszlásról a Közel-Keleten és Délkelet-
Ázsiában. www.thearda.com (letöltés időpontja: 2016.11.17.) 
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A muszlim közösségek térhódítása már a 19. század 
derekán megjelent a szigetországban szaúdi kereskedők és 
külföldön tanuló vagy zarándokló indonézek által, azonban a 
mérsékelt nézetek mellett a szuezi csatorna 1869-es megnyitása 
után egyiptomi befolyásra a szalafita4 és vahhabita5 irányzat is 
követőkre talált. A kisebb radikális csoportok viszonylag kis 
hányadát teszik ki a muszlim közösségnek. A holland befolyás 
idején (az 1800-as évektől 1949-ig) mindkét radikális mozgalom 
szimpatizánsi köre kibővült, hisz a holland befolyást a „romlott 
nyugati civilizáció” terjesztésének tekintették, ami bemocskolja az 
emberek erkölcsét, ez ellen pedig a hívők küzdeni kötelesek. 

Az addig nem túl nagy befolyással rendelkező vallási 
csoportok számára nagy változást hozott az 1949-ben kikiáltott 
indonéz függetlenség, hiszen alapvető, közös ellenségük (a 
nyugati elnyomás) gyakorlatilag megszűnt az országban. A 

                                                

4 Az Iszlámban Szalaf-nak Mohamed Próféta társainak közvetlen 
generációját nevezzük, akik széleskörű vallási tudásukról, igazságosságukról, 
illetve jótetteikről híresültek el. Tekintve, hogy a mai értelembe vett szalafitákra 
ezen jellemzők nem feltétlenül igazak, őket leginkább neo-szalafiknak lehetne 
nevezni. Tekintetükben az irányzat képviselői inkább a konzervatív képviselői az 
iszlámnak, ezen felül pedig csak az általuk kiválasztott vallástudósok hittételeit 
fogadják el. Hasonlóan a vahhabitákhoz, napjainkra váltak radikálissá, ez 
azonban nem egyenes következménye irányzatuknak, inkább kiegészítése. 
Forrás: i.m.  

5 Az úgynevezett vahhabizmus egy XVIII. században élő, szaúd-arábiai 
vallástudós, Mohamed ibn Abdul-Wahhab nevéhez köthető, kinek tanításai 
számos szaúdi uralkodót megihlettek. Wahabb nevére hivatkozva sokan 
ellenezték a királyság modernizálását, ‘izmus’ tekintetében azonban nem 
helytálló a megnevezés, hiszen a tényleges iszlámban ilyen irányzat, vallásjogi 
iskola nem létezik. Forrás: Mi a különbség a vahabizmus, a szalafizmus és a 
dzsihádizmus között?  

http://iszlam.com/kerdes-valasz/altalanos-kerdesek/item/2091-mi-a-
kulonbseg-a-vahabizmus-a-szalafizmus-es-a-dzsihadizmus-kozott  
(letöltés időpontja: 2016.11.10.) 
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szekuláris állammá lett Indonézia innentől kezdve szembefordult 
a radikális vallási csoportokkal. A leghangsúlyosabb iszlamista 
egység a Darul Islam (Iszlám Állam) nevet viselő szervezet volt, 
amely 1942-ben Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo vezetésével 
lázadást szított a Saríia alapú törvénykezés legitimálása 
érdekében. A tényleges harcok három évvel később, politikai 
indokkal robbantak ki: az 1945 és 1949 között zajló indonéz 
függetlenségi forradalom alatt a Nyugat-Jáva szigetén 
tevékenykedő Darul Islam, valamint annak háttérszervezete, a 
Hizbullah and Sabilillah, nem fogadta el Indonézia első 
miniszterelnökének Sukarnot. A harcok egészen 1962-ig 
kitartottak, 1957-ben a csoport már Jáva majdnem 90 százalékát 
felügyelte, mikor is az akkor hatalomra kerülő Suharto-kormány 
betiltotta mind a vahabbita, mind a szalafita irányzatot, radikális 
híveit pedig börtönbe vetette. Azok a vallási vezetők, akik nem 
kerültek fogságba, többnyire Malajziába menekültek, onnan 
támogatva tovább a Darul Islam nézeteit, illetve azokat, akik a 
80-as években Afganisztánban harcoltak az orosz erők ellen.6 

A 90-es évek vége fordulópontot hozott a radikálisok 
életében, Suharto kormányát leváltották. Ekkor kerültek 
szabadlábra azok az elítéltek, akik a börtönökben tovább 
radikalizálódtak, szabadulásuk után pedig több terrorszervezetet 
is megalapítottak: ilyen például mindközül a leghíresebb, a 
Jemaah Islamiya. A szervezet vezetője Abdullah Bakar Bashir 
lett, aki a 90-es évekig Malajziából irányított, a csoportot pedig az 
al-Kaida szolgálataiba ajánlotta.  

Az első, terrorcselekménynek minősülő akciósorozat 
2000-ben történt: összesen 11 keresztény templomot pusztított el 

                                                

6 HYNAN POELOENGAN, Andrea: The History of Darul Islam (DI) and 
Kartosuwiryo, 
https://www.academia.edu/8303411/The_History_of_Darul_Islam_DI_and_Karto
suwiryo?auto=download (letöltés időpontja: 2016.11.17.) 
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a Jemaah Islamiya. Szintén hozzájuk köthető a 2002 
októberében történt bombatámadás Balin, amely már 
kimondottan külföldiek ellen irányult, és amelynek következtében 
összesen 202 áldozat veszítette életét. Ez után 2003-ban és 
2009-ben történt ismét támadás, a Jakartában található Mariott 
Hotel ellen – előbbi esetben 12, utóbbi esetben pedig 9 halálos 
áldozattal.  

A Jemaah Islamiya mellett más szervezetek és 
kezdeményezések is megjelentek. A több országban előforduló 
„Sharia4” mozgalom7 Indonéziában is megvetette a lábát, 
Sharia4Indonesia néven.  Megjelenésének társadalmi alapja is 
van: egy 2013-as felmérés ugyanis rávilágított arra, hogy 
Indonéziában a lakosság több, mint 72%-a szeretné a saríja 
törvénykezését saját országában, ellentétben a hatályos 
szekuláris jogrendszerrel.8 A Sharia4Indonesia saját weboldallal 
(először Arrahman, később Al-Mustaqbal néven) és magazinnal 
is rendelkezik, melyet Muhammad Fachry, indonéz dzsihadista 
alapított 2005-ben, a brit Al-Muhajiroun szervezet inspirációjára9. 

Az indonéz hatóságok már a kezdetektől felvették a 
harcot a terrorszervezet ellen: 2000 és 2010 között összesen 
583, bizonyítottan radikális szervezetekhez köthető egyént 
tartóztattak le, illetve 55 gyanúsítottat meg is öltek az akciók 
során. Saját intézkedéseiken túl a szomszédos államokkal, 

                                                

7 BESENYŐ János (2015): Not the invention of ISIS: Terrorists among 
immigrants, Journal of Security and Sustainability Issues, Volume 5, Number 1, 
pp. 5–20. http://jssidoi.org/jssi/uploads/journals/Entrepreneurship 
_and_Sustainability_Issues_Vol5_No1_print.pdf (letöltés időpontja: 2016.11.10.) 

8 BEV, Jennie S.: Why 72 per cent of Indonesians want sharia, 2013.06.11.  
URL: http://www.commongroundnews.org/article.php?id=32990&lan=en 

(letöltés időpontja: 2016.11.10.) 
9 The Evolution Of Isis In Indonesia – Ipac Report, 2014.09.24., 2-7. o. 
https://www.counterextremism.org/resources/details/id/710/the-evolution-of-

isis-in-indonesia (letöltés időpontja: 2016.11.10. 
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elsősorban Ausztráliával, illetve az USA vették fel a kapcsolatot 
annak érdekében, hogy visszaszorítsák a radikális iszlám 
terjedését a szigetországban. Ilyen kezdeményezés például 
2003-ban, többek között a CIA és az FBI által alapított Densus 
88, amely különleges rendőralakulatként veszi fel a harcot a 
terrorizmussal szemben.10 

 

Az Iszlám Állam térnyerése az országban 

2014. június 29-én kihirdették az Iszlám Állam 
önállósodását, melynek első kalifájaként Abu Bakr al-Baghdadi 
lépett elő. Az év elején, az al-Kaidával való kapcsolatok 
megszakítása után a szervezet, közvetlenül Irak stratégiai 
pontjainak elfoglalását követően, kihirdette világra szóló 
dzsihádját.11 A Jemaah Islamiya, illetve egy másik iszlamista 
szervezet, a FAKSI szintén hűséget fogadott 2014 februárjában.12 

Ezen hír hatására a nyár folyamán növekedni kezdett az 
Iszlám Állam népszerűsége. Ez még nem feltétlenül jelentette 
azt, hogy közvetlen belpolitikai kockázatai lesznek ennek a 
tendenciának,13 ugyanakkor problémás lehet abban az esetben, 
ha azok száma is növekszik, akik elkötelezettségüktől vezérelve 
csatlakoznak a szervezet milíciájához Szíriában és Irakban. 

                                                

10 Radical Islam in Indonesia. http://www.indonesiainvestments.com 
/business/risks/radical-islam/item245 (letöltés időpontja: 2016.11.10.) 

11 BUNZEL, Cole: From Paper State to Caliphate: The Ideology of the 
Islamic State, 2015.03.19. 31. o. 

https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/06/The-ideology-of-the-
Islamic-State.pdf (letöltés időpontja: 2016.11.10.) 

12 The Evolution Of Isis In Indonesia – Uo. 7-11. o. 
13 Ez a nézet két évvel később sajnos megdőlt, de 2014 távlatából ezt még 

nem lehetett előre látni. 
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Ugyanis ha visszatérnek,14 valószínűsíthető, hogy az Iszlám 
Államnál elsajátított harcmodort, illetve ideológiát a továbbiakban 
terjeszteni fogják odahaza is.15 

A szervezet propaganda gépezete szintén olajozottan 
működni kezdett, mely gyors reagáló képességének, a média-
kommunikációs eszközök széleskörű ismeretének és 
alkalmazásának, valamint a jó irányba célzott üzenet átadásnak 
köszönhető. Ennek következtében nem sokáig váratott magára 
az első videó Délkelet-Ázsiában sem: július 28-án közöltek videót 
mind a helyi, mind arab nyelven egyaránt arról, hogy szent 
háborújukat Malajziában és Indonéziában egyaránt rövidesen 
meg fogják kezdeni, és minél többen csatlakozzanak a 
milíciához.16 Néhány nap múlva viszont a válasz sem maradt el 
az indonéz hatóságok részéről – Amir Syamduddin,17 az ország 
igazságügyi minisztere, Djoko Suyanto, Indonézia politikai, jogi 
és biztonsági ügyekért felelős minisztere18 valamint az akkori 

                                                

14 Hasonlóképp az orosz-afgán háborúból visszatértek esetében. 
15 BESENYŐ János – PRANTNER Zoltán – SPEIDL Bianka – VOGEL 

Dávid: Az Iszlám Állam, Terrorizmus 2.0 – Történet, ideológia, propaganda, 
Budapest, Honvéd Vezérkar Tudományos Kutatóhely, Kossuth Kiadó, 2016. 22-
23 o. 

16 LLOYD, Peter – DREDGE, Suzanne: ISIS recruitment video Join the 
Ranks urges Indonesian Muslims to migrate to the Islamic State, 2014.07.28.  

http://www.abc.net.au/news/2014-07-28/isis-releases-recruitment-video-
target-indonesian-muslims/5629960 (letöltés időpontja: 2016.11.10.) 

17 SHAIDRA, Aisha:  Justice Ministry: ISIS video must be blocked, 
2016.08.04.  

URL:http://en.tempo.co/read/news/2014/08/04/055597174/Justice-Ministry-
ISIS-video-must-be-blocked (letöltés időpontja: 2016.11.10.) 

18 JOHNSON, Constance: Indonesia: Government Bans Support for ISIS, 
2016.08.04. http://www.loc.gov/law/foreign-news/article/indonesia-government-
bans-support-for-isis/ (letöltés időpontja: 2016.11.10.) 
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vezérkari főnök, Moeldoko19 szintén elítélte az Iszlám Állam 
cselekedeteit, illetve Indonézia megosztásának kísérletét, 
emellett a videó azonnali törlését követelte. 

Az Iszlám Állam támogatóinak aktivitásából adódóan a 
radikalizmussal összeköthető akciók száma szintén megnőtt az 
országban20. Több helyen előkerült az Iszlám Állam zászlaja, 
több városban is hűséget fogadtak a szervezetnek, emellett csak 
az első hónapokban vagy 200, év végére pedig már 500 katona 
csatlakozott a milíciákhoz. Aggodalomra adhatott okot az is, hogy 
a már régebben, dzsihadizmusért vagy terrorizmusért elítélt 
rabok mozgolódni kezdtek – például a Balin 2002-ben megvádolt  
Abu Bakr Bashir, a Jemaah Islamiya vezetője is esküt fogadott a 
rácsok mögül.21 Társadalmi szempontból negatív tendenciát 
mutat a síita kisebbség helyzete is, ugyanis megszaporodtak a 
támadások ellenük.22 

Bár 2015-ben szerencsére csak egy, a radikális iszlám 
által vezérelt incidens történt az országban, emellett az Iszlám 
Állam továbbra is igen népszerűtlen23 volt, Indonézia tovább 

                                                

19 WILAYA, Indra: Military Chief Bans ISIS in Indonesia, 2014.08.04. 
http://en.tempo.co/read/news/2014/08/04/055597103/Military-Chief-Bans-ISIS-
in-Indonesia (letöltés időpontja: 2016.11.10.) 

20 Islamic State's support spreads into Asia, 2014.07.19.  
http://www.aljazeera.com/indepth/features/2014/07/islamic-state-support-

spreads-into-asia-201471392121686815.html (letöltés időpontja: 2016.11.10.) 
21 Rise of Islamic State in Southeast Asia, 2014.09.01.  
http://www.aljazeera.com/indepth/features/2014/08/rise-islamic-state-

southeast-asia-201483183118997498.html (letöltés időpontja: 2016.11.10.) 
22 ASHIM, Ahmed S.: The Impact Of The Islamic Statein Asia. 2015. február.  
https://www.rsis.edu.sg/wp-

content/uploads/2015/02/PR150211_The_Impact_of_the_Islamic_State_in_Asia
.pdf (letöltés időpontja: 2016.11.11.) 

23 POUSHTER, Jacob: In nations with significant Muslim populations, much 
disdain for ISIS. 2015.11.17.  
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folytatta intézkedéseit a terrorizmus megfékezése érdekében. 
Legfontosabb külföldi partnere továbbra is Ausztrália maradt24, 
azonban Nagy-Britannia is ígéretet tett a segítségnyújtásra. 
David Cameron, volt brit miniszterelnök Jakartában tett 
látogatása után közel 50 indonéz rendőrnek biztosított kiképzést 
Nagy-Britanniában, valamint a repülőterek biztosításában is 
felajánlotta segítségét.25 

Az indonéz hatóságok becslései szerint 2015 végére 800-
ra nőtt azok száma, akik elhagyták Indonéziát. Közülük körülbelül 
52-en haltak meg Szíriában és Irakban, valamint 60 és 100 közé 
tehető azok száma, akik visszatértek Indonéziába.  

A külföldre utazások monitorozásán túl számos 
jogszabály lépett életbe az évben, emellett pedig a potenciális 
terroristák és szervezetek folyamatos megfigyelését is 
megkezdték a rendőrség kimondottan erre szakosodott 
egységének jóvoltából. A hatékony együttműködésnek 
köszönhetően több mint 56 terrorizmus gyanús ügyet tudtak 
napvilágra hozni 2015 januárja és októbere között.26 

2016. január 14-én ismét terrortámadást történt 
Jakartában. A támadás során összesen 8 ember veszítette életét 

                                                                                                        

http://www.pewresearch.org/fact-tank/2015/11/17/in-nations-with-significant-
muslim-populations-much-disdain-for-isis/ (letöltés időpontja: 2016.11.11) 

24 MCILVAINE, Heather: Why the Islamic State is making Indonesia and its 
neighbors nervous, 2015.09.21.  

URL: http://www.pri.org/stories/2015-09-21/why-islamic-state-making-
indonesia-and-its-neighbors-nervous (letöltés időpontja: 2016.11.11.) 

25 SOUTHGATE, Laura: The rise of the Islamic State in Southeast Asia, 
2015.08.15.  

http://globalriskinsights.com/2015/08/the-rise-of-the-islamic-state-in-
southeast-asia/ (letöltés időpontja: 2016.11.11.) 

26 US. Department of State: Chapter 2. Country Reports: East Asia and 
Pacific Overview, 2015. december.  

http://www.state.gov/j/ct/rls/crt/2015/257515.htm (letöltés időpontja: 
2016.11.11.) 
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(ebből négyen az elkövetők voltak), további 24 pedig megsérült. 
Ez a támadás volt 2009 óta a legnagyobb az országban. A 
terrortámadás után egy nappal már 12 elkövetőt találtak a 
hatóságok27, akik vélhetőleg a Katibah Nusantara28, vagyis egy, 
az Iszlám Állam által alapított, de nem általuk működtetett 
milíciacsoport tagjai.  

Ezzel együtt az akció kitervelőjét, a Jemaah Islamiya 
kapcsolatokkal is rendelkező Bahrun Naim-ot szintén előállították, 
aki vélhetőleg Raqqából, így az Iszlám Állam kötelékeiből jött 
vissza Indonéziába. Az Iszlám Államhoz való csatlakozása előtt 
egy kizárólag bahasa indonéz nyelven íródott, radikális blogot 
vezetett, majd ezután 2010-től 4 évig börtönben volt a Java 
szigetén elkövetett bombatámadás miatt. Szabadulása után, 
családját hátrahagyva csatlakozott a milíciához 29 

                                                

27 QUIANO, Kathy – HANNA, Jason – BRUMFIELD, Ben: 12 arrested after 
deadly Jakarta attack,. 2016.01.17. 

http://edition.cnn.com/2016/01/16/asia/jakarta-gunfire-explosions/index.html 
(letöltés időpontja: 2016.11.11.) 

28 A Katibah Nusaranta olyan csoportok gyűjtőneve, melyben válogatott, 
külföldi harcosok együttesen készülnek fel a majdani harcokra saját 
országukban. Malajzia és Indonézia esetében megközelítőleg 30 kisebb Katibah 
Nusaranta csoportról beszélhetünk, akik az Iszlám Államban kapott kiképzés 
után vélhetőleg visszatértek hazájukba. A Katibah Nusaranta tulajdonképpen 
stratégiai fontosságú az Iszlám Állam számára, hiszen azért dolgoznak, hogy 
egy egész világra kiterjedő kalifátust hozzanak létre. Forrás: More than 200 
Indonesians and Malaysians fighting for ISIS arm Katibah Nusantara, 
2016.01.17.  

http://www.straitstimes.com/asia/se-asia/more-than-200-indonesians-and-
malaysians-fighting-for-isis-arm-katibah-nusantara letöltési ideje: 2016.11.17.) 

29 FORD, Dana - MCKIRDY, Euan: Bahrun Naim: The mastermind behind 
Jakarta attacks? 2016.01.15.  

http://edition.cnn.com/2016/01/15/asia/jakarta-attack-bahrun-naim/index.html 
(letöltés időpontja: 2016.11.11.) 
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Nem egyértelmű azonban, hogy az Iszlám Állam nevéhez 
köthető-e közvetlenül a terrortámadás, annak ellenére, hogy a 
kitervelő valóban egy Szíriát is megjárt dzsihadista.30 Amellett 
pedig, hogy nem feltétlenül van közvetlen kapcsolat a támadás 
és az Iszlám Állam között. 

A 2016 januárjában történt esemény következtében 
ismételten fokozták a biztonsági intézkedéseket, hiszen az Iszlám 
Állam továbbra is úgy tekint a térségre – főleg Indonéziára – mint 
újdonsült kalifátusára. Az elért sikerek alapján rosszul 
megtervezett támadás31 ugyanis rávilágított arra, hogy hiába a 
sok prevenciós lépés, az igen csekély támogatottság, ettől 
függetlenül a szervezet továbbra is azon igyekszik, hogy 
Indonéziában még több befolyást szerezzen. 

Az év folyamán több támadás is történt, igaz, ezek szintén 
kevés eredménnyel jártak vagy meghiúsultak. Ilyenre példa egy 
2016. február 17-i eset, amikor az Iszlám Állam hívei 
megpróbálták megmérgezni a vízhálózatot, illetve az élelmiszer 
ellátást az országban – nyilatkozta Luhut Pandjaitan, Indonézia 
védelmi minisztere.32 A nyár elején a rendőrségnek ismét sikerült 
megakadályoznia egy bombatámadást, a három tettest június 9-

                                                

30 EDWARDS, Scott: Is ISIS' presence in South-East Asia overstated? 
2016.01.17. http://edition.cnn.com/2016/01/15/asia/indonesia-isis-south-east-
asia/index.html (letöltés időpontja: 2016.11.11.) 

31 LAMB, Kate: A bunch of amateurs? Indonesia's homegrown jihadis ridicule 
Isis after Jakarta attack 2016.02.11.) 

https://www.theguardian.com/world/2016/feb/11/indonesia-homegrown-
jihadis-lethal-cocktail-terror-isis-jakarta (letöltés időpontja: 2016.11.13.) 

32 BOYLE, Darren: ISIS are threatening a mass murder using cyanide to 
poison food supplies, warns Indonesia's security minister, 2016.02.17.  

http://www.dailymail.co.uk/news/article-3451366/ISIS-threatening-mass-
murder-using-cyanide-poison-food-supplies-warns-Indonesia-s-security-
minister.html#ixzz4FVDYLPUK (letöltés időpontja: 2016.11.12.) 
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én tartóztatták le33. Bár a rá egy hónappal bekövetkezett, 
közvetlenül a ramadán utolsó napján történt bombatámadást nem 
tudták megakadályozni Solo rendőrségi épületénél, a támadás 
kis hatásfokának eredményeképp alig néhányan sérültek meg34. 
Egyelőre az utolsó akció augusztus 28-án történt egy katolikus 
templom és annak 60 év körüli papja ellen: egy 18 éves fiú akart 
az Iszlám Állam nevében robbantani, illetve a papot külön 
kivégezni egy baltával. Technikai malőr következtében, ez a 
támadás sem volt sikeres.35 

Összefoglalva Indonézia jelenlegi helyzetét és 
veszélyeztetettségét levonhatjuk a következtetést: annak 
ellenére, hogy az ország stratégiai ponton fekszik az Iszlám 
Állam szempontjából, illetve olyan helyi terrorszervezetek, mint 
például a Jemaah Islamiya is hűséget fogadott nekik, ezzel 
erősítve jelenlétüket, az elmúlt két év során nem sikerült 
számottevő befolyást szerezniük az országban. Ezt a sikert öt 
ténnyel tudom alátámasztani: 

- A demokrácia és a szekuláris berendezkedés stabil annak 

ellenére, hogy a demokrácia intézménye csak a 90-es 

évektől kezdve fejlődik a megfelelő módon; 

                                                

33 Indonesian police foil IS-inspired suicide bombings, 2016.06.09.  
http://www.channelnewsasia.com/news/asiapacific/indonesian-police-foil-

is/2858726.html (letöltés időpontja: 2016.11.13.) 
34 KWOK, Yenni: Suicide Bomber Attacks Police Station in Indonesia, 

Injuring Officer, 2016.07.04. 
 http://time.com/4392782/indonesia-suicide-bomber-solo-surakarta-terrorism/ 

(letöltés időpontja: 2016.11.13.) 
35 SIMS, Alexandra: Indonesia church attack: Would-be 'Isis' suicide bomber 

attacks priest with axe, 2016.08.28. 
http://www.independent.co.uk/news/world/asia/indonesia-church-attack-isis-

suicide-bomber-attempt-attacks-priest-axe-a7214436.html (letöltés időpontja: 
2016.11.13.) 
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- A törvényhozás tekintettel van a saríára is a szekuláris jog 

mellett (igaz, a lakosság döntő hányada inkább a saríát 

szeretné bevezetni az országban); 

- Szélsőséges iszlamista pártokat nem, azonban 

mérsékelteket lehet találni a parlamentben – ilyenre példa 

a Félhold és Csillag Párt vagy a Virágzó Igazság Párt, 

amelyek a 2004-es választások során bekerültek a 

parlamentbe36; 

- Kemény a fellépés a terrorizmus ellen, de nem 

végletesen, a 2002-es Balin történt támadás óta a 

rendőrség fokozott figyelemmel fordul a dzsihadista 

szervezetek felé, ugyanakkor tisztában vannak fele, hogy 

a túl szigorú fellépés csak több ellenszenvet szülne37; 

- A helyi dzsihadista szervezeteken túl számos helyi 

szervezet létezik, melyek élesen elítélik az Iszlám Állam 

tevékenységét. Ilyenre példa a Nahdlatul Ulama, több 

mint 50 millió taggal.38 

                                                

36 MARSHALL, Paul: Do elections portend the radicalization of a moderate 
Muslim state? 2004.05.11. http://www.nationalreview.com/article 
/210606/indonesia-goes-islamist-paul-marshall (letöltés időpontja: 2016.11.) 

37 FRIEDMAN, Uri: How Indonesia Beat Back Terrorism—for Now. 
2016.09.25.  

http://www.theatlantic.com/international/archive/2016/09/indonesia-isis-
islamic-terrorism/500951/ (letöltés időpontja: 2016.11.13.) 

38 A Nahdlatul Ulana a világ legnagyobb, mérsékelt muszlim vallást képviselő 
egyesülete. 1926-ban alapították, válaszul az országban egyre jobban terjedő 
vahhabita muszlim irányzat ellensúlyaként. A NU alapvető céljaként tűzte ki 
maga elé, hogy a toleráns iszlámot népszerűsíti, megfékezi a radikális 
irányzatok terjedését, mindezek mellett pedig megpróbálja azokat a tanításokat, 
melyek alapul szolgálnak a radikalizmusnak, megfelelően elmagyarázni. Forrás:  
World’s Largest Islamic Organization Tells ISIS To Get Lost. 2015.12.03.  
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Malajzia és az Iszlám Állam 

Maláj iszlamista törekvések az Iszlám Állam kikiáltása előtt 

Az Indonéziával határos szigetország jóval kevesebb, 
mindössze 30 millió lakossal – azon belül is kisebb arányú 
muszlim többséggel – rendelkezik, mint szomszédja, ettől 
függetlenül a dzsihadizmus, ha nem is olyan intenzitással, de 
szintén jelen van. Malajzia a 90-es évektől kezd előtérbe kerülni, 
ugyanis a maláj hatóságok ekkor azonosították hazájukban a 
Jemaah Islamiya terrorszervezet akkor éppen Malajziában 
bujkáló vezetőjét, Abu Bakr Bashirt39. Mára Malajzia meghatározó 
szerepet játszik a regionális terrorizmus elleni műveletekben, 
hiszen érintett mind az Iszlám Állam „területi követeléseiben” 
mind a terrorszervezet közösségi média propagandájában. 

A társadalom összetétele szempontjából Malajzia 
heterogénebb szerkezetet alkot, mint Indonézia: lakosságának 
60%-a szunnita muszlim ugyan, de a keresztény, hindu és taoista 
kisebbség is jelentős40. Életbevágó fontosságú, hogy a különböző 
vallások békében éljenek egymás mellett, ennek következtében – 
amellett, hogy a radikalizmus a muszlim többségre is negatív 
hatással van – Malajziának érdeke, hogy a radikális iszlám ne 
erősödjön. 

                                                                                                        

http://www.huffingtonpost.com/entry/indonesian-muslims-counter-
isis_us_565c737ae4b072e9d1c26bda (letöltés időpontja: 2016.11.13.) 

39 JONES, David Martin – Smith, M.L.R.: How did Islamic State establish a 
franchise in southeast Asia? 2016.01.21. 

http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/islamic-state/12114073/How-
did-Islamic-State-establish-a-franchise-in-southeast-Asia.html  

(letöltés időpontja: 2016.11.13.) 
40 Religion in Malaysia,  
http://factsanddetails.com/southeast-asia/Malaysia/sub5_4c/entry-3154.html 

(letöltés időpontja: 2016.11.13.) 
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Az első ismert, közvetlenül Malajziához köthető iszlamista 
szervezet a Kumpulan Mujahidin Malaysia, mely hasonló 
célkitűzésekkel rendelkezik, mint a Jemaah Islamiya: egy 
egységes pán-iszlám állam létrehozása Délkelet-Ázsiában. 
Alapítója, Zainon Ismail 1995-ben hozta létre a KMM-t, melyhez a 
későbbi maláj politikai elit egyik tagjának fia, Nik Adli Nik Abdul 
Aziz is csatlakozott 1999-ben. Ez a tagság mindenképpen 
jelentős, hiszen Aziz apja, Nik Aziz Nik Mat Malajzia egyik 
legnagyobb ellenzéki pártjának, az iszlamista Parti Islam 
SeMalaysia-nak kelantani képviselője: kettejük kapcsolata pedig 
a terrorszervezet és a maláj párt kapcsolatát is eredményezi. 

A tagok számáról pontos információval nem 
rendelkezünk: egyes adatok 45-re41, máshol akár 70-80 főre42 is 
becsülik a szervezet létszámát. Megalapítása után egy évvel, 
2000 szeptemberében a rendőrségnek máris sikerült 10 tagot 
elfognia, és ezzel gyengítenie a KMM-et. Rá egy évvel, az akkor 
50 tagot számláló KMM több akciót is végrehajtott az országban 
élő hindu kisebbséggel, illetve köztisztviselőkkel szemben. 
Ilyenre példa egy hindu templom felrobbantása Kuala 
Lumpurban43, vagy a 2000 novemberében elkövetett 
köztisztviselő-gyilkosság Kedah államban. Később a bíróság 9 
férfit ítélt el a bűncselekmények elkövetéséért, azonban a később 
felmerült kedahi bankrablást már nem tudták a KMM-re 
bizonyítani.44 

                                                

41 Ezen adathoz több, egyéb információ is rendelkezésemre áll, így a 
továbbiakban ezzel az adattal dolgozom. 

42 Kumpulan Mujahidin Malaysia (KMM).  
URL: http://fas.org/irp/world/para/kmm.htm (letöltés időpontja: 2016.11.14.) 
43 Bomb Threat Clears Hindu Temple in Kuala Lumpur. 2000.11.27. 
https://www.hinduismtoday.com/blogs-news/hindu-press-international/bomb-

threat-clears-hindu-temple-in-kuala-lumpur/35.html (letöltés időpontja: 
2016.11.14.) 

44 Kumpulan Mujahidin Malaysia (KMM).  
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A terrorizmus elleni fellépést az ország 2003-ban kezdte 
meg, megalapítva a délkelet-ázsiai Terrorizmus Ellenes Műveleti 
Központot az ország külügyminisztériumának szervezésében. A 
kezdeményezéshez számos állam, többek között az USA, 
Kanada és Oroszország is csatlakozott kiképzőkkel segítve a 
malájok képességfejlesztését.45 A kiképzésen túl Malajzia 2006-
ra megtette azokat a szignifikáns lépéseket is, melyek egy 
átlátható keretrendszert nyújtanak a terrorizmus elleni 
fellépéshez – így a rendőrség hatékonysága is fokozatosan 
növekedni kezdett a terrorista gyanús személyek felkutatásában, 
valamint a terrorista akciók meghiúsításában.46 

A hatékony fellépés ellenére az évek során fokozatosan 
nőni kezdett a szigetországban a szélsőséges iszlám irányzatot 
képviselők befolyása, bár kimondott támadásra 2016-ig nem 
került sor. A Malajziában megfigyelhető radikalizálódásnak nem 
lehet megállapítani az okait, azonban a pártpolitika egyre 
erősebb iszlamizációja mindenképpen hatással van a 
folyamatokra. 

Az előzőekben ismertetett, szélsőséges iszlamista párt, a 
Parti Islam SeMalaysia erősödni kezdett a 2000-es évek 
közepétől, onnantól kezdve, hogy az addig mindig 2/3-os 
többséget hozó mérsékelt kormánypárt párt, az UNMO kénytelen 
volt koalícióra lépni más pártokkal. Az sem segít a mérsékelt 
irány megtartásában, hogy a valószínűleg kínai kapcsolatokkal – 

                                                                                                        

http://www.globalsecurity.org/military/world/para/kmm.htm (letöltés időpontja: 
2016.11.14.) 

45 Chapter 5A -- Country Reports 2004, Malaysia.  2015.04. 27. 
http://www.state.gov/j/ct/rls/crt/45388.htm (letöltés időpontja: 2016.11.14.) 

46 Chapter 2 -- Country Reports 2006: East Asia and Pacific Overview. 
2007.04.30. 

http://www.state.gov/j/ct/rls/crt/2006/82731.htm (letöltés időpontja: 
2016.11.14.) 
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amelyet alátámaszthat, hogy „a Kínai Népköztársaság 
elsősorban az ázsiai- és a csendes-óceáni régióban rendelkezik 
kiemelkedő befolyással”47 – rendelkező Demokratikus Cselekvés 
Pártja nem különösebben foglalkozik azzal, hogy koalícióba lépve 
az UNMO-val ellensúlyozza a radikálisokat a parlamentben.48  

Mint ahogy a Parti Islam SeMalaysia is az iszlám 
törvénykezés, vagyis a saría bevezetéséért fáradozik a 
szigetországban, a lakosság körében meglepően népszerű a 
saría gondolata: egy 2013-as felmérés szerint ugyanis 
világviszonylatban is az egyik legmagasabb arányban, vagyis a 
lakosság 86%-a támogatja a saríát.49 A saría népszerűségének 
terjedése az UNMO iránti egyre növekvő ellenszenv miatt (az 
UNMO-t gyakran vádolják azzal, hogy próbálja tönkretenni az 
ország muszlim örökségét, és túlzottan szekulárissá akarja tenni 
az államot) kezdődött meg, következménye pedig napjainkig tart 
– vagyis először az ISIS, mára az Iszlám Állam 
támogatottságának növekedése, illetve a feszültségek 
kiéleződése a többségi muszlim társadalom és a kisebbségek 
között. 

 
 
 

                                                

47 KASZNÁR Attila (2016): Vallás és kormányzat Kínában. Bíbor Kiadó. 
Miskolc. 145. o 

48 WOLF, Leon: Islamism Rising in Malaysia. 2011.06.14. 
http://www.frontpagemag.com/fpm/96173/islamism-rising-malaysia-leon-wolf 

(letöltés időpontja: 2016.11.14.) 
49 The world’s muslims: Religion, politics and society – Chapter 1: Beliefs 

about Sharia. 2013.04.30.  
http://www.pewforum.org/2013/04/30/the-worlds-muslims-religion-politics-

society-beliefs-about-sharia/ (letöltés időpontja: 2016.11.14.) 
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Malajzia és az Iszlám Állam fenyegetése 

A 2014. június 29-én kikiáltott Iszlám Állam, Indonéziához 
hasonlóan, Malajziát is kinézte magának, mint esetleges 
szövetségest. A július 28-án közölt propagandavideóban Malajzia 
felé is megfogalmazta mindazt, amit szomszédjának is: minél 
többen csatlakozzanak annak érdekében, hogy a világra szóló 
dzsihád bekövetkezhessen. Indonéziával ellentétben, bár 
intézkedéseket nem kezdtek meg a videó eltüntetése érdekében, 
az aggodalom Malajziában is elkezdett nőni, nem alaptalanul – 
egy hónappal a megalakulás után arról lehetett értesülni, hogy 
egy maláj származású, 27 éves dzsihadista öngyilkos 
merényletet követett el Bagdadban.50 

A maláj hatóságok augusztus 13-án jelentették be 19 
ember letartóztatását, akik amellett, hogy az Iszlám Állam 
kötelékébe akartak csatlakozni, meg akarták támadni a Kuala 
Lumpurtól nem messze fekvő Carlsberg sörgyárat is. A 
rendőrség elmondása alapján csak az Iszlám Állam kikiáltása óta 
több, mint 100-an csatlakoztak ténylegesen a szervezethez.51 

Az ősz folyamán a maláj államigazgatás több 
kezdeményezést is elindított annak érdekében, hogy az Iszlám 
Államnak ne sikerüljön több maláj állampolgárt meggyőznie 
küldetéséről. Októberben a kormány Iszlám Fejlődésért Felelős 
Osztálya, együttműködve a helyi mecsetekkel és madraszákkal 

                                                

50 REGENCIA, Ted: Islamic State's support spreads into Asia. 2016.07.19.  
http://www.aljazeera.com/indepth/features/2014/07/islamic-state-support-

spreads-into-asia-201471392121686815.html (letöltés időpontja: 2016.11.14.) 
51 Rise of Islamic State in Southeast Asia. 2014.09.01. 
http://www.aljazeera.com/indepth/features/2014/08/rise-islamic-state-

southeast-asia-201483183118997498.html (letöltés időpontja: 2016.11.14.) 
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kiadott egy fatwát52 arról, hogy azokat a fegyvereseket, akik az 
Iszlám Állam nevében harcolva elestek, nem szabad 
mártírokként kezelni. A fatwa kiadásán túl különböző, Kuala 
Lumpur székhelyű szervezetek alapításával is elkezdett 
foglalkozni a kormány annak érdekében, hogy elsősorban a 
leginkább veszélyeztetett réteget, vagyis a fiatalságot megvédje 
az Iszlám Állam befolyásolásától.53 

A kormány határozott kiállása az Iszlám Állam ellen, 
valamint a számtalan intézkedés ellenére tovább nőtt azok 
száma Malajziában, akik csatlakoztak az Iszlám Államhoz. A már 
megközelítőleg 200 főt számláló külhoni harcosok, mint 
Indonézia esetében, akkor jelentik a legnagyobb veszélyt, ha 
hazatérve merényleteket követnek el. Ennek kiküszöbölése 
érdekében Najib Razak, Malajzia miniszterelnöke 2015 
áprilisában tett törvényjavaslatot a terrorizmus felszámolására. A 
törvényjavaslat lehetővé teszi, hogy egy adott, terrorizmussal 
vádolt egyént akár két évig is fogva lehet tartani anélkül, hogy 
bármilyen tárgyalásba kezdenének ügyével kapcsolatban.54 

Az egyre növekvő és elmérgesedni látszó iszlamizmus 
2016 elejére még csak a társadalmon belül mutatkozott: 
megszaporodtak ugyanis azon támadások, melyeket „magányos 

                                                

52 Jogi szabály vagy döntés a Sari’aban (iszlám vallási jog), amelyet képzett 
és megfelelő képesítéssel rendelkező tudós ad ki, általában egy precedens 
nélküli helyzetben vagy új probléma felmerülése esetén.  

Forrás: Iszlám Lexikon: http://iszlam.com/hittan/iszlam-lexikon/item/1695-f  
(2016.11.14.) 

53 HUDSON, John: Why Does Malaysia Have an Islamic State Problem? 
2015.09.09.  

http://foreignpolicy.com/2015/09/09/why-does-malaysia-have-an-islamic-
state-problem/ (letöltés időpontja: 2016.11.14.) 

54 SOUTHGATE, Laura: The rise of the Islamic State in Southeast Asia. 
2015.08.15. http://globalriskinsights.com/2015/08/the-rise-of-the-islamic-state-in-
southeast-asia/ (letöltés időpontja: 2016.11.14.) 
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farkasként” hajtanak végre a szélsőségesek. Bár személyi 
sérülés nem történt, 2016. január 11-én állítottak elő egy 16 éves, 
az Iszlám Állam egyenruhájához hasonló viseletet hordó fiút 
Kuala Lumpurban, aki egy szupermarket előtt fenyegetett meg 
egy nőt azzal, hogy leszúrja. A fiú vélhetőleg az Iszlám Állam 
közösségi média propagandájának hatására akarta véghezvinni 
tettét. 55  

Vele együtt 2016 elejére már több, mint 150 maláj 
állampolgárt vettek őrizetbe terrorizmus gyanújával, további 75 
pedig csatlakozott az Iszlám Államhoz. A hatóságok állítása 
szerint közel 17-en haltak meg Szíriában vagy Irakban, az Iszlám 
Állam oldalán harcolva. Valamennyire megkönnyebbülésre adhat 
okot a tény, hogy úgy tűnik, Malajzia területén egyáltalán 
nincsenek a terrorszervezethez kötődő kiképzőbázisok, azonban 
a közelben, például a fülöp-szigeteki Mindanao szigetén, amely 
egy maláj dzsihadista számára szintén elérhető távolságokban 
van56létezik ilyen. 

2016. június 28-án sor került az első, bizonyítottan az 
Iszlám Állam nevéhez köthető57 terrortámadás a Movida nevű 
szórakozóhelyen, Kuala Lumpur szórakoztató negyedében. A 

                                                

55 SHAHRUDIN, Hani Shamira: Teen who held woman at knifepoint in 
supermarket was under IS grip, says IGP. 

http://www.nst.com.my/news/2016/01/121768/teen-who-held-woman-
knifepoint-supermarket-was-under-grip-says-igp (letöltés időpontja: 2016.11.14.) 

56 PARAMESWARAN, Prashanth: How Serious is the Islamic State Threat in 
Malaysia, 2016.01.14.  

http://thediplomat.com/2016/01/how-serious-is-the-islamic-state-threat-in-
malaysia/ (letöltés időpontja:2016.11.14.) 

57 PADDOCK, Richard C.: Malaysia Links Nightclub Attack to Islamic State, 
2016.07.04.  

http://www.nytimes.com/2016/07/05/world/asia/malaysia-isis-grenade-
attack.html?_r=1 (letöltés időpontja: 2016.11.14. 
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halálos áldozatokkal szerencsére nem járó robbantás58 15 
elkövetője között az Iszlám Állam maláj származású harcosa, 
Muhammad Wanndy Mohamed Jedi is beazonosítható volt. A 
terrorszervezet harcosa, még mielőtt a rendőrség hivatalosan is 
megerősítette az Iszlám Állam felelősségét a támadásban, a 
Facebookon Abu Hamzah Al-Fateh néven adott hírt az Iszlám 
Állam felelősségéről a robbantás kapcsán.59 A szórakozóhely 
elleni merénylet, hasonlóan a Jakartában történt januári 
támadáshoz, kivitelezését tekintve a vártnál kisebb hatást elérő, 
kimondottan a külföldiek ellen elkövetett merénylet volt.  

Az első fejezetben említett propaganda Malajziában is 
jelentős, hiszen a lehetséges szimpatizánsok semmiképp nem 
tudnának információkat szerezni az állam által ellenőrzött 
forrásokból – annál inkább az internetről. Az Iszlám Állam 
Facebook és Twitter aktivitásán túl a szervezet saját gyártású 
hírportálja, az Al Hayat Media Center is elérhető, ahol a követők 
egyszerűen érhetik el a szervezet propagandatermékeit, 
elsősorban gondosan megszerkesztett videoüzeneteit és saját 
gyártású bemutató kisfilmjeit. Mindinkább bizonyítja a videók 
sikerességét az is, hogy 6 nappal a Kuala Lumpurban történt 
robbantás előtt malájul is elérhető volt az a videó, melyben az 
Iszlám Állam felszólítja híveit: vagy csatlakozzanak Szíriában és 
Irakban a milíciához, vagy a fülöp-szigeteki kötelékhez 

                                                

58 LOURDES, Marc: Islamic State launches first successful attack in 
Malaysia, 2016.07.04.  

http://edition.cnn.com/2016/07/04/homepage2/islamic-state-attack-malaysia/ 
(letöltés időpontja: 2016.11.14.) 

59 BRENNAN, Daniel: Islamic State conducts Operations in Southeast Asia 
2016.07.06.  

http://www.centerforsecuritypolicy.org/2016/07/06/islamic-state-conducts-
operations-in-southeast-asia/ (letöltés időpontja: 2016.11.14.) 
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csatlakozzanak Mindanao szigetén, és segítsék a pániszlám 
állam kialakulását a délkelet-ázsiai térségben.60  

Malajzia esetében azonban már anyanyelvű hírforrásról is 
beszélhetünk ’alfatihin.com61’ címen. A weboldal, amennyiben 
népszerűvé válik, még számtalan problémát okozhat az 
országban, de az szinte borítékolható, hogy a dzsihadista 
nézeteket jóval hatékonyabban és gyorsabban fogja terjeszteni 
az arra fogékonyak számára.62 

 

Konklúzió 

A 2016. október 16. óta folyó moszuli ostrom talán az 
egyik legnagyobb akció eddig az Iszlám Állam stratégiai 
központjának felszámolására. Az Iraki Hadsereg a kurd 
Pesmergákkal, illetve síita félkatonai erőkkel63 együttesen 
foglalnak vissza újabb és újabb területeket Irakból, legutóbb 

                                                

60 CRONIN, Conor – Nguyen, Phuong: Recalibrating the Islamic State 
Threat in Southeast Asia  2016.07.04. 

https://www.csis.org/analysis/recalibrating-islamic-state-threat-southeast-
asia  (letöltés időpontja: 2016.11.16.) 

61 A maláj nyelven is elérhető, Iszlám Állam propagandájával foglalkozó 
weboldal, az Alfatihin hivatalos weboldala. URL: http://alfatihin.com 
(2015.11.16.) 

62 WRIGHT, Stephen: Islamic State’s recruits in Southeast Asia are a rising 
threat. 2016. 07. 17. http://www.japantimes.co.jp/news/2016/07/17/asia-
pacific/islamic-states-recruits-southeast-asia-rising-threat/#.WCwivUt97q2 
(letöltés időpontja: 2016.11.16.) 

63 What is the battle for Mosul? Everything you need to know about the fight 
to liberate Isil's last bastion of power in Iraq, 2016.10.17. 
http://www.telegraph.co.uk/news/2016/10/17/what-is-the-battle-for-mosul-isils-
last-bastion-of-power-in-iraq/ (letöltés időpontja: 2016.11.17.) 
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Nimrúd városát64. A sikeres műveletek hatására az Iszlám Állam 
egyre gyengül Irakban – ami könnyen ahhoz vezethet, hogy a 
sikeres moszuli ostrom után Raqqát fogják majd felszabadítani a 
terrorszervezet fennhatósága alól. Összegezve mind Indonézia, 
mind Malajzia jelenlegi és korábbi helyzetét, nem túl szerencsés, 
hogy a Közel-Keleten éppen gyengülő Iszlám Állam Délkelet-
Ázsiában egyre erősödik, hiszen ha ez a folyamat tovább kitart, a 
súlypont hamar áthelyeződhet a térség muszlim országaiba65. 

Malajzia esetében különösen problémás az Iszlám Állam 
terjeszkedése az ország összetett társadalmi struktúrája miatt. 
Továbbá a két ország összevetésében, Malajziában a lakosság 
arányához mérve magasabb a radikális ideológiákat támogatók 
száma. Tovább mélyíti a problémát az is, hogy a politikai életben 
sincsen konszenzus sem a saría törvénykezés elfogadásáról, 
sem arról, milyen lépésekkel kéne felszámolni a szervezet és 
csatlósai befolyását az országban. 

Kimondottan pozitív aspektusnak számítanak mindkét 
ország esetében a nemzetközi együttműködések, különösen a 
Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetségének együttműködése66 a 
terrorizmus felszámolása érdekében, azonban úgy tűnik, ez csak 
tüneteket old meg – valódi megoldást viszont nem nyújt. Azt is 
fontosnak és viszonylag eredményesnek tartom, hogy mindkét 

                                                

64 NARAYAN, Chandrika: Iraqi forces retake ancient Assyrian village of 
Nimrud, Iraqi military says, 2016.11.14. http://edition.cnn.com/2016/11/13 
middleeast/iraq-retakes-nimrud/ (letöltés időpontja: 2016.11.17.) 

65 LARTER, David: U.S. admiral warns Asia-Pacific may be next front in ISIS 
fight, 2016.08.03. https://www.navytimes.com/story/military/2016/08/03/isis-asia-
islamic-state-philippines-indonesia-malaysia-bangladesh/87999820/ (letöltés 
időpontja: 2016.11.17.) 

66 ASEAN Efforts to Combat Terrorism S.Pushpanathan, Phuket, Thailand. 
2016.02.11 http://asean.org/?static_post=asean-efforts-to-combat-terrorism-by-
spushpanathan (letöltés időpontja: 2016.11.18.) 
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állam esetében megfigyelhető a jogi fellépés (és nem kizárólag 
az erőszakszervezetek általi fellépés) a probléma ellen, így 
erősítve a lakosság és az állam közötti kapcsolatot, valamint  
„közös üggyé” teszik a „közös ellenség legyőzését”. 

Úgy gondolom, az Iszlám Állam délkelet-ázsiai 
terjeszkedését a leghatékonyabban azon pontján lehetne 
megállítani, mely magát az elterjedést is okozza – ez pedig a 
propaganda megfékezése. Malajzia esetében láthattunk erre 
próbálkozásokat, különösen az új fatwa kihirdetésével 
kapcsolatban, azonban még így is igen erős ráhatást gyakorol 
mindkét ország a szervezetre, főleg a közösségi-média 
felhasználásával. Bár egy demokratikus országban semmiképp 
nem elfogadható az, hogy a közösségi médiát és a 
szólásszabadságot korlátozzák, de egy erre vonatkozó 
kiberbiztonsági stratégia mindenképp hasznos lehet. 

A számítógépes biztonság javításán túl az is fontos, hogy 
a nemzetközi együttműködést továbbra is előtérbe helyezzék, 
mind a határellenőrzés, mind a képességfejlesztés területén. 
Indonézia és Ausztrália kapcsolatait pedig eredményes lenne 
kiterjeszteni Malajziára és a többi érintett államra is, hiszen 
további országok is vannak a térségben, ahol bár a muszlim nem 
többségi vallás, a radikális iszlám problémát okoz. 

Mindazonáltal megfigyelhető Malajzia és Indonézia 
esetében is, hogy a lakosság tekintetében nem ér el olyan nagy 
hatást az Iszlám Állam terrorizmusa, mint Európában. 
Valószínűleg ez annak is köszönhető, hogy mint többségi 
szunníta társadalmak, jobban átértékelik az Iszlám Állam vallási 
legitimitásának kérdését, véleményem szerint azonban 
mindenképpen sokkal hatékonyabbá lehet tenni a terrorizmus 
elleni fellépést itthon és Nyugat-Európában is, ha az 
államapparátus retorikája inkább a magyarázaton, az 
együttműködésen és a hatékonyságon alapul, mint sem 
terrorizmus következményeként kialakuló félelem erősítésén. 
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Dr. Kasznár Attila1 

 

A terrorizmus megjelenése Magyarországon az 1970-es és 
1980-as években 

Orbán-Schwarzkopf Balázs (2016): Szürkék és farkasok a vörös 
árnyékában 

(2016, Hamvas Intézet, Budapest. 132. oldal) 

 

Nem merészség kijelenteni, hogy a magyarországi 
terrorelhárítás történetének irodalma jelenleg még 
gyermekcipőben jár. Látni kell, hogy a korábban titkosított, 
azonban azóta levéltári anyagokká minősített dokumentumok 
feldolgozása nem, vagy csak minimális szinten történt meg, 
ennek eredményeként a közvélemény igen szűkös ismeretekkel 
rendelkezik ennek a mára létfontosságúvá vált biztonsági 
kérdésnek a történeti vetületeivel. Joggal lehet ugyanakkor azt is 
megjegyezni, hogy az említett iratok kutatására korábban nem, 
vagy csak mértékkel nyílt lehetőség, így nem is volt elvárható, 
hogy ezek kapcsán érdemi összefoglaló munkák szülessenek. 
Amint a szerző a nyitógondolatában fogalmaz: „Nehéz a dolga 
annak a történésznek, aki az 1970-es és 1980-as évek 

                                                

1 egyetemi adjunktus, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetbiztonsági 

Intézet Terrorelhárítási Tanszékének megbízott vezetője 
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terrorizmussal kapcsolatos állambiztonsági iratait kutatja. Ennek 
elsősorban az az oka, hogy az ehhez kapcsolódó dokumentációk 
jelentős része a mai napig nem hozzáférhető.”2 Bármilyen 
nézőpontból tekintjük is a kérdést, egyet mindenképpen le kell 
szögeznünk, Orbán-Schwarzkopf Balázs munkája hiánypótló 
alkotásnak tekinthető, amely egy hosszú és rögös út első 
állomásának is tekinthető. 

A szerző által kutatásra választott téma aktualitása 
minden különösebb indoklás nélkül is egyértelmű. Egy olyan 
korban, amikor az egyik legjelentősebb nemzet- és globális 
biztonsági kihívásnak a terrorizmus tekinthető. Ilyen 
környezetben egy terrortörténeti kutatómunka fontossága 
megkérdőjelezhetetlen. 

Orbán-Schwarzkopf kutatómunkája közel száz oldalnyi, a 
titkosítás alól felszabadított kortörténeti, állambiztonsági iratot 
foglal magában, amelyek egyenként is jelentős szakmai értékkel 
bírnak, összegyűjtve pedig további nagyívű kutatómunkák 
megalapozója lehet. 

A kor terrorelhárítási viszonyait hűen mutatja be annak a 
ténye, hogy mint a szerző fogalmaz munkája „egy olyan, 
alapvetően bűnözői kört mutat be, amelynek tagjait részben 
terrorizmus gyanújával kezdték vizsgálni”3 egy bizalmas 
nyomozás keretében. A nyomozás jellege érthető, ha annak a 
tényét vesszük figyelembe, hogy „a magyar rezsim, amely a 
hatvanas évek közepétől fogva minden tekintetben a 

                                                

2 ORBÁN-SCHWARZKOPF Balázs (2016): Szürkék és farkasok a vörös 
árnyékában. Hamvas Intézet. Budapest. 3. o. 

3 ORBÁN-SCHWARZKOPF Balázs (2016): Szürkék és farkasok a vörös 
árnyékában. Hamvas Intézet. Budapest. 3. o. 
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kommunizmus lágyabb és rugalmasabb változatát képviselte, 
mint mondjuk az NDK vagy Bulgária, a terrorizmus 
támogatásában inkább csak „logisztikai”, mint tevőleges 
feladatokat kapott.”4 

Orbán-Schwarzkopf az írásában részletesen elemzi 
azoknak a Magyarországon tevékenykedő török és iraki bűnözői 
köröknek a tevékenységét, amelyek valószínűsíthetően szoros 
kapcsolatot ápoltak a Szürke Farkasok nevű török 
terrorszervezettel. 

Mint az a fenti gondolat alapján is látható, az adott 
korszakban hazánk terrorszempontú érintettsége valóban 
logisztikai és egyéb háttér támogató tevékenységek révén 
kerülhet említésre, mivel „a kommunista országok vezetésének a 
viszonya a terrorizmus világához meglehetősen álságos és 
képmutató. Önellentmondásba keverednek, ha a terrorizmust, 
mint nyers erőszakot kell elítélniük, hisz saját ideológiájuk, 
amelyre világképük és világrendjük épül, a legkevésbé sem 
mentes a hatalom megszerzésének és megtartásának erőszakos 
formájától.”5 

Orbán-Scwarzkopf írásának külön érdemeként kell 
kiemelni, hogy az említett bűnözői csoportok tevékenysége mellé 
kapcsolt dokumentumok lehetőséget biztosítanak az olvasónak 
arra is, hogy önállóan továbbgondolja a terrorkötődésű 
személyek valószínűsíthető egyéb, a nemzetközi közösség 
egészének biztonságát fenyegető tevékenységét.  

                                                

4 HANKISS Ágnes (2013): Terroristák Budapesten. Hamvas Intézet. 
Budapest. 7. o. 

5 HANKISS Ágnes (2013): Terroristák Budapesten. Hamvas Intézet. 
Budapest. 7. o. 
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Zárszóként elmondható, hogy Orbán-Schwarzkopf Balázs 
írása olyan kortörténeti dokumentumnak tekinthető, amelyet 
érdemes megismernie nem csak a területet kutató, illetve az 
abban tevékenykedő szakembereknek, hanem minden a 
történelem, a politika és a nemzetközi kapcsolatok iránt 
érdeklődnek is. 
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Dr. Hankiss Ágnes1 

 

Kihallgatási technikák 

− Tankönyv az amerikai Nemzetbiztonsági Archívumból − 

 

Érdekes, noha etikai szempontból korántsem 
problémamentes vagy szívderítő könyvre találtam az amerikai 
Nemzetbiztonsági Archívumban.2 Az1963-ban készült, a CIA 
kihallgatási technikáit bemutató „Kubark Counterintelligence 
Interrogation” című tankönyvet3 2014-ben szabadították fel, kevés 
„lefestett”, rövidebb szövegrésszel, a titkos minősítés alól. (A 
„Kubark” a CIA belső kódneve volt.) 

Azoknak az elhárítás területén dolgozó kihallgatóknak 
kíván iránymutatást nyújtani, akik ellenállást tanúsító forrásokkal 
dolgoznak. A tananyag senkit sem tud megtanítani arra, hogyan 
legyen jó kihallgató, csupán azt kívánja bemutatni, melyek a 
rossz kihallgató tipikus hibái – írja a bevezető. Ez a 
különbségtétel akár szőrszálhasogatásnak is tűnhet. De talán 
mégsem az. Hiszen legyen szó a HUMINT bármely területéről, 
ahol emberi kapcsolatokon keresztül kell információhoz jutni és 

                                                

1 címzetes egyetemi docens, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
Nemzetbiztonsági Intézet Terrorelhárítási Tanszékének oktatója 

2 The National Security Archive 
3 http://nsarchive.gwu.edu/ (letöltés időpontja: 2017.07.26.) 
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képet alkotni a valóságról, az elemző-értékelő személy oldalán a 
szakmai ismeretek, a tudás mögött van – avagy nincs – valami 
rejtett többlet, amit nevezhetünk intuíciónak, megérzésnek, netán 
hatodik érzéknek. Legtalálóbb megfogalmazását egy elemzőknek 
szóló intelemben találtam: „Mielőtt még túlságosan is 
belekerülnének a csodálatos eszközök és hipnotikus hatású 
képernyők bűvkörébe, hadd emlékeztessem Önöket, hogy az 
információ nem azonos a tudással, a tudás nem azonos a 
bölcsességgel, és a bölcsesség sem az előrelátással. Mindegyik 
a másikból nő ki, és mindegyikre szükségünk van.”4 Valóban, 
attól még, hogy valaki nem követi el a jellemző hibákat, vagyis 
nem rossz abban, amit csinál, még nem föltétlenül jó benne; 
ahhoz még szükség van arra a bizonyos, nehezen átadható 
többletre, amit az idézett szerző bölcsességnek és előrelátásnak 
nevez. 

Az amerikai titkosszolgálatok az elmúlt években 
folyamatosan szabadítottak fel, és tettek a kutatás számára 
hozzáférhetővé olyan dokumentumokat, amelyek nem csupán a 
történeti megismerés számára lehetnek tanulságosak, hanem 
használható példákat nyújthatnak a HUMINT valósidejű, 
esetbemutatásokban kevéssé bővelkedő oktatásához is.  

A 128 oldalas írás sorra veszi a kommunikációs 
taktikákat, a kihallgatandók lélektani típusait, a kihallgatási 
szituáció felépítésének lépéseit, de azokat az úgynevezett 
kényszerítő technikákat („coercive techniques”) is, mint a 
fenyegetés, a félelemkeltés, a fájdalom-okozás, a legyengítés, az 
érzékszervi depriváció, a narkózis vagy a hipnózis, amelyeket a 

                                                

4 CLARKE, Arthur C., idézi G.R.Middeton, JSS, No3 Vol 8, 2015. (fordítás a 
szerzőtől) 
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CIA számos szintéren használt a foglyok kihallgatásakor, például 
– ami később nyilvánosságra került és nagy felháborodást váltott 
ki – az iraki Abu Ghraib börtönben vagy dél-amerikai 
országokban, ahol a KUBARK-könyv spanyol nyelvű változata, 
CIA-tisztek nyújtotta tréninggel megtámogatva, igen „népszerű” 
volt a helyi rezsimek szolgálatainak a körében. A fizikai 
kényszerítés durva és emberi jogokat sértő módszereit 
alkalmazták például Hondurasban. A fogadókészség minden 
bizonnyal abból az általános és eszkalálódó latin-amerikai 
helyzetből fakadt, amelyben „...a „forradalmi” terror ellen az állami 
terror eszközeivel fellépő fegyveres erők, testületek és 
szervezetek által alkalmazott erőszak nem korlátozódott a 
terrorista csoportokra, hanem kiterjedt a lakosság, elsősorban a 
vidéki lakosság szélesebb tömegeire is.”5  

A KUBARK-könyv 1983-ban felülvizsgált, új változatának 
a bevezetője azonban már kimondja, hogy a kínvallatás nem 
csupán törvénytelen eszköz, hanem lealacsonyítja és rombolja a 
moralitását magának a szolgálatnak is. Az erkölcsi és 
törvényességi szempontok mellett sokan vitatták a hatékonyságát 
is, hiszen akit fizikai tortúrának tesznek ki, könnyen beismer 
bármit, hogy megszabaduljon a szenvedéstől. A kilencvenes 
évek elején újabb feltáró vizsgálatok és kritikus jelentések 
készültek az amerikai kormányzat számára. Azután 9/11 megint 
új fejezetet nyitott: a kényes téma Guantanamóval kapcsolatban 
került ismét terítékre és emelkedett a politikai csaták és 
kampányok tűzvonalába.  

                                                

5 BÁCS Zoltán György (2017): A latin-amerikai terrorizmus gyökerei és azok 
néhány következménye. Terror & Elhárítás, 2017. 1-2. szám, 120. o. 
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Napjainkban, a dzsihadista terrorizmus permanens 
fenyegetésének a korszakában azonban a kényszerítő vallatási 
módszerek ellenpólusaként az európai gyakorlatban kirajzolódik 
a másik pólus is: a tévesen felfogott és eltúlzott „politikai 
korrektség” által irányított gyöngeség és tehetetlenség. A magyar 
gyakorlat, úgy hiszem, helyes pozíciót foglal el, azaz a kettő 
között áll: kiegyensúlyozottan ötvözi a sikeres felderítéshez és 
megelőzéshez szükséges következetes bűnüldözési 
módszereket és az emberi élet és méltóság védelméhez fűződő 
elemi kívánalmakat. 

A könyvnek vannak olyan fejezetei, amelyek elolvasásra 
és átgondolásra érdemesek, és a HUMINT bármely területén 
tanulságosak lehetnek anélkül, hogy szembesítenének 
bennünket a fentiekben jelzett morális dilemmákkal. Az itt 
„ízelítőül” bemutatott rövid részlet nem mechanikus 
szövegkivonat: a magam logikája szerint próbáltam meg 
összerakni az egymáshoz illeszkedő, lényeges elemeket, anélkül, 
hogy a szöveg mondanivalóján változtattam volna. A 
személyiségtípusokkal kapcsolatban például nem térek ki a 
gyermekkori háttér elemzésére; amint el kell tekintenem más 
olyan, érdekes fejezetek bemutatásától is, mint például a 
kihallgatási helyzet felépítése és alkotóelemei.  

Az egyik legnehezebb feladat a lélektani 
törvényszerűségek megfelelő használata a kihallgatásban. A 
tananyag úgy tanítja, hogy mindenekelőtt négy fő képesség 
szükséges hozzá. 1. Elegendő operatív tréning és tapasztalat a 
vonalvezetés gyors felismeréséhez 2. A használt nyelv beható 
ismerete 3. A kihallgatott személy szülőhazájának, esetenként 
titkosszolgálatának széleskörű ismerete 4. A másik, azaz a forrás 
valóságos megértése.  
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A kihallgatást azonban meg kell előznie a priorálásnak 
(„screening”), anélkül nem lehet biztonságosan meghatározni a 
személyiségrajzot és kialakítani a kihallgatási taktikát. A 
személyes priorálást mindig kikérdezőknek (priorálóknak), nem 
pedig a kihallgatóknak kell elvégeznie. Ha a körülmények ezt 
nem teszik lehetővé, a kikérdezést és a kihallgatást akkor sem 
végezheti ugyanaz a személy. A prioráló akkor végzi jól a dolgát, 
ha elsősorban a másik személyisége érdekli, nem pedig az 
információ, amit birtokol. Míg a kihallgatónál ez éppen fordítva 
kívánatos. Kiképzett, legendát hordozó személyek is védtelenné 
válhatnak azon a ponton, amikor a gyermekkori múltba 
visszanyúló, esetleges és lényegtelen apróságokra terelődik a 
beszélgetés. Ilyenkor hagyni kell szabadon beszélni, nem kell 
közbevágni, kérdéssel vagy tereléssel megakasztani az 
elbeszélés folyamát. Megértőnek kell mutatkozni, de semmi iránt 
sem szabad kitüntetett érdeklődést mutatni vagy a hallottakat 
minősíteni. 

A kihallgatandók személyiségrajzához alapvetően két 
különböző tipológia használatos: 1. lélektani-érzelmi és 2. 
földrajzi-kulturális. Az első azon alapszik, hogy az ember érzelmi-
lelki mintái nem sokat változnak a térben és időben. Az újonnan 
elsajátított viselkedésformák többnyire az elsődlegesek variációi. 
A második tipológia hívei a nemzeti karakter megismerését 
tekintik a legfontosabbnak, hisz a kihallgatandó ember valamilyen 
társadalmi-kulturális kontextust hoz magával, aminek az ismerete 
nélkül könnyű félreértelmezni a szavait és a viselkedését. A 
háttér figyelmen kívül hagyásából komoly „blamák” 
születhetnek... A Szovjetunióval kapcsolatban a hidegháború 
idején információk és tapasztalatok tömege segítette a 
felkészülést. Az például, hogy a KGB tisztek rossz bánásmódban 
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részesültek saját szolgálatukon belül, olyan alapot adott, amire az 
amerikaiak bízvást építhettek. „It`s the walk-in trade that keeps 
the shop open”, tartotta a korabeli FBI-os szólásmondás.6 Kínával 
kapcsolatban is megtapasztalhatták már a nyugati világ 
titkosszolgálatai, hogy „A kulturális dimenzió figyelmen kívül 
hagyása azonban mind a gazdasági, mind a politikai elemzések 
készítésekor tévútra vezethet.”7 A tévedések sokszor abból 
fakadnak, hogy az elemzők „...a zsidó-keresztény kultúrkör 
hagyományaiból, valamint a globalizáció alapvető sztereotípiáiból 
kiindulva végzik a keleti nemzetekre vonatkozó elemzést.”8 
Alapvető szemléleti sarokpont – legyen szó a HUMINT 
gyakorlatának vagy oktatásának bármely vonatkozásáról –, hogy 
„Az elmúlt évek nemzetközi politikai, gazdasági, vallási és 
társadalmi problémái tehát egyre világosabban és élesebben 
mutatnak rá azokra a globális és regionális kockázatokra, 
kihívásokra, amelyekre a Nyugat által adott eddigi válaszok 
elégtelennek bizonyultak.”9 Ma, a migrációval is összefüggő 
iszlamista fenyegetés idején, a nyelvi és kulturális felkészültség a 
védekezésben perdöntő fontosságú lehet; nem csupán magában 
a terrorelhárításban, hanem az érkezők azonosításában és 
ellenőrzésében is. Ugyanakkor az iszlám világ sokfélesége és az 
iszlám terrorizmus diverzifikációs folyamatai miatt talán minden 
korábbinál nehezebb feladat.  

                                                

6 BEASLEY, Christina (2013): A Comparative Study of US and Soviet 
HUMINT Tradecraft during the Cold War. Pembroke College, University Of 
Cambridge, 17 July 2013. 

7 KASZNÁR Attila (2016): Vallás és kormányzat Kínában. Bíbor Kiadó, 
Miskolc. 13. o. 

8 KASZNÁR Attila (2016): Vallás és kormányzat Kínában. Bíbor Kiadó, 
Miskolc. 13-14. o. 

9 SIMON László (2015): A fokozódó terrorizmus Európában és annak hatása 
a katonai tömegrendezvények biztosítására. Szakmai Szemle. 2015. 2. szám 
145. o. 
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A lélektani típusokkal kapcsolatban nem lehet elégszer 
hangsúlyozni a szemléleti rugalmasságot. Nem szabad a 
fogalmak és leírások rabjává válni, és mereven ragaszkodni 
hozzájuk, mert akkor az embert könnyen megtéveszthetik 
látszatok. Gyakoriak az egyes típusok közötti életszerű 
átfedések, kivételek, amelyek felülírják a tipológiákat.  

A gyakorlott kihallgató sok időt megtakaríthat, ha megérti 
a kihallgatott mozgatórugóit és érzelmi szükségleteit. Nevén kell 
szólítani a másikat, egyénként kezelni, hisz éppen attól retteghet, 
hogy a kihallgatási helyzetben elveszti a személyiségét. A 
„Hogyan csaljam csapdába, hogy felfedje, amit tud?” helyett, 
célszerűbb hozzáállás a „Hogyan érjem el, hogy ő maga akarja 
elmondani azt, amit tudni akarok?” Másfelől, a kihallgatónak el 
kell döntenie, milyen mértékig engedi magát megszemélyesíteni. 
Ha érzelmeket mutat, akár látványos sikereket is elérhet, de 
bizonyosan sok ütést is kap. A kezdők gyakran szellemi 
párviadalnak tekintik a kihallgatási szituációt. A kihallgató célja 
azonban soha nem lehet a személyes győzelem, csakis a cél 
elérése, azaz az információ megszerzése, minden megengedett 
eszközzel. Mindig el kell dönteni, hogy a másik ellenállása 
racionális vagy emocionális hátterű: az ellenállást csak 
ugyanazon a síkon lehet megtörni, amelyen alapszik. Fordítva 
nem igen működik.  

A lélektani típusok jellemzésében nem térek ki minden 
vonatkozásra: igyekeztem kiemelni a koherens és lényegi 
vonásokat.  
1. Fegyelmezett-makacs. Hideg, nyugodt, intellektuális, 

logikus és makacs. Lassan dönt. Nem az elkötelezettség, 
hanem többnyire személyes előnyök vezetik. Látszólag 
kooperál, de folyamatosan titkolózik. Felsőbbrendűnek hiszi 
magát, és arról fantáziál, hogy ő az, aki manipulálja a 
környezetét. Lényegtelen dolgok beismerésével próbálja 
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félrevezetni a kihallgatót. Mindig nyitva tart menekülőutat. Saját 
„külön bejáratú” moralitása van. Erősen ragaszkodik minden 
személyes tulajdonához. Ezek énjének a részei. A tárgyai, 
például egy érme vagy egy kulcscsomó személyes 
jelentőséggel bírnak a számára. Könnyen vall be dolgokat, de 
csak azért, hogy kizökkentse a kihallgatót és elrejtse a lényeget. 
Tilos vele szemben ellenséges fölényt mutatni és fenyegető 
magatartást alkalmazni, vagy keményen szembesíteni. A szoba 
és a környezet legyen tiszta és rendezett. Baráti és egyetértő 
hangvétel lehet csak eredményes. Célszerű érdeklődést mutatni 
a hobbijai, jelképes tárgyai iránt. 

2. Optimista. Impulzív, inkonzisztens, de jó kedélyű. Elismeri 
a hibáit, megadja amit várnak tőle. Konfliktuskerülő. Inkább 
elfut, kimenekül a helyzetből. Úgy véli, végül minden jóra fordul. 
Beszéde és viselkedése inadekvát és következetlen. Gyakran 
alkohol vagy drogfüggő. Elhárítja a személyes felelősséget. 
Vágyik az elfogadásra, a pátyolgatásra. Pátyolgatni kell, de 
konkrét ígéreteket tenni nem szabad, mert ha nem teljesülnek, 
bosszúszomjas és agresszív lesz. 

3. Mohó, követelőző. Piócaként tapad másokra, 
levakarhatatlan, kényszeresen dependens és passzív, elvárja, 
hogy mások gondoskodjanak róla. Ha sérül, nem saját 
erőfeszítéssel hozza helyre a bajt, hanem másokat akar rábírni, 
hogy megverekedjenek érte. Örök elégedetlen, aki könnyen 
válik árulóvá, ha csalódik a támogatóiban. Ez az új gazdáival 
szemben is hamar bekövetkezik. Önbüntető hajlama miatt 
depressziós lehet és öngyilkosság veszélye is fennáll. Megértő 
apaként kell vele viselkedni, nem szabad elutasítani, de akármit 
ígérni sem. A teljesíthetetlen kérést rögtön helyettesíteni kell 
valamivel, ami teljesíthető. Ez megnyugtatja, mert számára nem 
a tárgy, hanem a gesztus a fontos. Mivel az ellenállás érzelmi, a 
logika, az érvelés nála soha nem működik. Csak az érzelmi 
ráhatás. 



TERROR & ELHÁRÍTÁS                                                         2017/1-2. SZÁM 

RECENZIÓ   

9 110 

4. Egocentrikus, szorongó. Tele van félelemmel, mégis 
folyton harcba bocsátkozik, hogy elrejtse a félelmét. 
Vakmerőséggel kompenzált szorongás, a veszély tagadása 
jellemzi. Nárcisztikus személyiség, hiú és érzékeny, éhezi az 
elismerést, ezért soha nem szabad leleplezni vagy 
megszégyeníteni. Szeret szerepelni. Éreznie kell, hogy amit 
elmond, nem fordítják ellene. Hencegő, aki sokszor „Don Juan” 
is: minden nőt meg akar hódítani. Hazudik az elismerésért. 
Katonaként gyakran kitüntetik bátorságáért, ami azonban 
többnyire szándékos veszély-keresés eredménye. Nem szabad 
kigúnyolni a hencegését vagy rövidre zárni az elbeszélését. 
Érdemes sajnálkozni, hogy egy ilyen értékes embert, mint ő, 
korábbi irányítói vagy munkaadói erre használtak, ilyesminek 
tettek ki. Ha visszatart fontos tényeket, például kapcsolatát egy 
idegen szolgálattal, éreztetni kell vele, hogy ha bevallja, nem 
lesz baja belőle. Beszervezését megkönnyítheti az ilyesfajta 
felvezetés: „Meg volnék lepve, ha vállalkozna egy ilyen 
veszélyes küldetésre...” 

5. Bűntudat-sújtott. Kegyetlen, irreális tudatállapot. Folyton a 
bűntudata foglalkoztatja. Hol vezekel, hol viszont mások bűneit 
látja nagyobbnak. Úgy érzi, elárulták. Amit azonban rendre ő 
maga provokál ki, hogy büntesse magát. Mazohista. Nehéz 
kihallgatni. Könnyen tesz önmagára nézve hamis vallomást, 
vagy olyasmit követ el, amiért büntetés jár. Nehéz eset. Csakis 
a bűntudatára építve lehet megnyitni.  

6. Akit összetör a siker. Hasonló az előbbihez. Vágyik a 
sikerre, de képzeletben éli ki, a megvalósítástól fél. 
Elmondásában egész életében a siker küszöbén állt, de mások 
hibájából mindig közbejött valami. Gyakran éri baleset. 
Ambícióit, vágyait csak addig élvezi, amíg fantáziában 
maradnak, és nem valósulnak meg. A beteljesüléssel 
kapcsolatos belső tiltás bűntudati eredetű. Többnyire másokat 
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hibáztat a kudarcért, amit ő maga idézett elő. A kihallgató 
kerülje, hogy hatni akarjon rá vagy szembesíteni a kudarcok 
valódi okával, mert akkor tények helyett szubjektív torzítások 
özönével kell számolnia. A kihallgatónak el kell különítenie, 
izolálnia a személyiségnek ezt a mezőjét, ami a 
megbízhatatlanság forrása. 

7. Skizoid vagy furcsa karakter. A való világ számára üres és 
értelmetlen. Nem válik el a fantázia a valóságtól. Minden 
külvilágból érkező frusztrációra rendkívüli intoleranciával reagál. 
Szimbolikus jelentést tulajdonít másoknak, de valóságos 
kapcsolata senkivel sincs. Nem bírja a frusztrációt. Rögtön 
visszabújik a csigaházába. Kóros hazudozó. Olyasmit mond, 
amit a kihallgató szívesen fogad, hogy előcsalogassa a másik 
reakcióját. Sokszor ő maga sincs tisztában azzal, hogy hazudik. 

8. A kivételes. Nagy igazságtalanság érte, jóvátételre vár. A 
világ még tartozik neki. A hátrány sokszor sorsszerű: például 
testi fogyatékosság, krónikus betegség, korai árvaság. 
Privilégiumokra tart igényt, aminek a jogossága, úgy tartja, 
mindenki számára nyilvánvaló, tagadása csak rosszindulatból 
fakadhat. Ha megkérdőjelezik, lázad. Odaadóan kell 
meghallgatni és elfogadni. Az ambivalens hozzáállás az ő 
szemében tagadást jelent. A juttatás, amit kér, nagyobb, mint 
amit megérdemel azzal, amit nyújtott. Ennél a típusnál a 
legvalószínűbb, hogy ha a helyzet lehetővé teszi, dekonspirálja 
a kapcsolatot, esetleg kitálal a sajtónak. 

9. Átlagos, normális. Az előző személyiségtípusok bármelyik 
tulajdonságával rendelkezhet, akár többel is, de egyik sem válik 
uralkodóvá. A reakciói mindig a külvilágra válaszolnak, a belső 
színpad nem veszi át a külvilág helyét és szerepét. 
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A lélektani típusok persze a kihallgatási helyzeten túl, más 
vonatkozásokban is relevánsak lehetnek. Például: a felajánlkozók 
és átállók általában elégedetlenek voltak a hivatalukkal, nem 
tudtak kijönni a főnökeikkel. Vélhetőleg ugyanez ismétlődik majd 
új gazdáikkal is; ami adott esetben a visszafordítás kulcsa lehet. 
Többségük a Makacsok (1), a Követelőzők (3) és a Skizoidok (7) 
közül kerül ki. Nem tudom, hogy a Kubark-könyv elkészülte óta 
eltelt évtizedek híres átállóira és „vakondjaira” is állhat-e ez a 
tipológia. Érdekes volna megvizsgálni az ismertebbeket, Ames-t, 
Penkovsky-t, Conrad-ot és másokat. 

Kuriózumként egy magyar vonatkozás: a személyiség 
mozgatórugóira épülő taktika példájaként említi a könyv 
Mindszenthy bíboros esetét. Az AVH azért tudta aláíratni vele az 
önmagára nézve terhelő vallomást, mert számára a biztonság és 
az erő egyetlen forrása az volt, hogy lelkét és önmagát Istenre 
bízta, és ezért fizikai valóját zokszó nélkül átengedte kínzóinak. A 
beismerés ugyanolyan természetes volt számára, mint a 
mártíromság maga.  

Nem tudom megítélni, hogy a rendvédelmi tapasztalat 
tükrében ez a tipológia mennyire reális vagy elavult, de 
személyiséglélektani síkon, úgy hiszem, nagyjából megfelel mai 
ismereteinknek is. Volna mivel kiegészíteni, pontosítani vagy 
bizonyos elemeit akár vitatni is. A mára méltán divat-fogalommá 
vált borderline-szindróma fényében például új megvilágítást is 
kaphatna a tipológia, de itt most csupán a könyv bemutatására 
vállalkozhatom. 

A levéltári dokumentumok – még ha módszertani 
értelemben túlhaladottak is lehetnek, a bennük szereplő 
tudásanyag pedig a rendvédelem területén dolgozó szakemberek 
számára nyilvánvaló –, hasznos példákat és kibontható 
megállapításokat tartalmaznak a HUMINT különböző területeiről. 
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Jól kiegészíthetik az anekdota-alapú10 oktatást, amely főképpen 
filmek és tévésorozatok elemzésére és olykor nyilvánosan is 
nagy vihart kavart hírszerzési kudarcok ismertetésére épül. „Az 
emberi hírszerzés akadémikus oktatása nehéz a források és az 
ügyek titkossága miatt.”- írja tanulmányában a szerző,11 aki 
bemutatja, hogy valóságos eseményekre épülő filmek és TV-
sorozatok hogyan használhatók esetelemzésként a HUMINT 
oktatásában. Az egyik példa a szovjeteknek dolgozó „vakond”, 
Aldrich Ames történetét feldolgozó TV-sorozat („The Asset”), 
amelyen keresztül a felajánlkozókkal („Walk-in”) kapcsolatos 
problémák tanulmányozhatók. (A Kubark-könyv felajánlkozókkal 
foglalkozó fejezetét itt nincs módom ismertetni. A témáról 
egyébként a legalaposabb dolgozatot a magyar állambiztonsági 
tananyagok között találtam...). A filmet megnézve arra 
gondoltam, átböngészem a Nemzetbiztonsági Archívumban 
található Aldrich Ames-szel kapcsolatos iratokat, jelentéseket. 
Kirajzolódott belőlük, hogy a film alapjául szolgáló történet igazi 
tanulsága nem csak, vagy nem is elsősorban a felajánlkozók 
kezelése, hanem inkább az, hogy a sok éves elhárítási kudarc fő 
oka az amerikai titkosszolgálatok közötti világos és hatékony 
feladat-kijelölés elmaradása, és általában az együttműködés 
hiánya volt. A HUMINT oktatásában a filmekből, TV-sorozatokból 
vagy könyvekből leszűrhető tanulságokat valószínűleg érdemes 
kiegészíteni a levéltárakban fellelhető dokumentumokkal is. A 
filmes feldolgozás és a levéltári forrásanyag összevetése pedig 
figyelemreméltó összefüggésekhez és kérdésfeltevésekhez is 
elvezethet... Dehát ez már más lapra tartozik. 

                                                

10 SANO, John (2015): The Changing Shape of Humint. AFIO's Intelligencer 
Journal. Vol. 21, No. 3, Fall/Winter 2015. 77. o. 

11 COZINE, Keith (2015): Setauket to Abbottabad: The Value of Film and 
Television in Teaching Human Intelligence, JSS, No 3., Vol 8. 80. o. 
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A latin-amerikai terrorizmus gyökerei és azok néhány 
következménye 

 

Abstract 

 

Latin America is different therefore even the Latin-American 
terrorism is different from the terrorism in other parts of the World. 
The reasons are multiple: the historic background, the legacy of 
the liberation wars, the motivation, the Modus Operandi, the 
source of finances, the ideological roots, the logistics and the 
organizational patterns, etc. … This study intends to highlight 
some important moments to make easier to assess the always-
changing Latin America and the terrorism of the continent. 
 
 

Miért? Miért más minden Latin-Amerikában, mint 
Európában, mint a világ más részein? Miért jelenik meg Latin-
Amerika a politikai, gazdasági, társadalomtudományi, kulturális, 
biztonsági, nemzetbiztonsági tanulmányokban, mint egy sajátos 
fehér folt, amelyre néha már azt hisszük, hogy ismerjük, és 
azonnal rácáfolva erre, egy új, ismeretlen arcát mutatja? 

                                                

1 egyetemi szakoktató, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetbiztonsági 
Intézet Terrorelhárítási Tanszékének oktatója 
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Ha leegyszerűsítve, egy szóval akarnánk megadni a 
magyarázatot, azt mondhatnánk, hogy az ismerttől az 
ismeretlenbe, a talányosba és rejtélyesbe vezető tényező a Latin-
Amerikára jellemző, időnként változó intenzitású, de folyamatos 
dinamizmus, mely az általánosan alkalmazott „statikus” kutatási 
módszerekkel nem, vagy csak lassan és egyes részleteiben 
ismerhető meg.  

Latin-Amerika megismerése más módszert, más 
megközelítést, más koncepciót igényel. A kontinens nem az 
elkülöníthető területi, gazdasági, politikai, kulturális, nemzetiségi 
egységek homogén összessége, átlaga, tehát a kontinensen 
különböző történelmi korokban – akár Amerika felfedezése előtt, 
akár utána – autonóm módon létező, vagy politikai akarattal ki-, 
vagy átalakított etnikai, politikai, gazdasági, védelmi 
csoportosulásokat először önmagukban kell referenciapontként 
alkalmazni, hogy saját egyedi fejlődésüket, azok tendenciáit 
megismerjük és megértsük. Csak ezt követően lehet az egyes 
elkülönülő egységek egymásra gyakorolt hatását vizsgálni 
bilaterális és multilaterális kontextusban egészen a (szub)-
kontinentális határokig, vagyis a Rio Grande del Norte-tól a 
Beagle-csatornáig szélesítve a vizsgált térséget. Ez után van 
értelme vizsgálni az amerikai kontinens két fele kapcsolatának 
dinamikáját egy soktényezős mátrix-rendszerbe helyezve azt. Ez 
a mátrix már elhelyezhető egy globális kölcsönhatásokat 
modellező másik, nagyobb mátrixban, mely követve a mindenkori 
változásokat képes kirajzolni Latin-Amerika helyzetét, 
megítélését, perspektíváit, fejlődésének, kapcsolati hálójának 
dinamikáját, és alapja lehet egy tetszőleges időpontra vetített 
helyzetelemzésnek. A módszerben könnyen felismerhetőek az 
ún. információs ciklusra jellemző tulajdonságok, legfőképpen az, 
hogy minden megszerzett, feldolgozott információ új információ 
igényét generálja, és egy újabb, szélesebb körű tudáshoz vezet. 
A tudományos kutató és a gyakorlati szakember számára – így a 
terrorelhárítás szakterületein belül is – az új, mindig teljesebb, de 
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soha nem teljes ismeretek megszerzése az egyik legfontosabb, 
legerősebb hajtóerő. 

Miben más a latin-amerikai terrorizmus? A különbségek a 
latin-amerikai terrorizmus és más földrészek terrorizmusa között 
több területen is tetten érhetők. Az 1960-as és 1970-es években, 
ha terrorizmusról esett szó, akkor jobbára Latin-Amerikában 
elkövetett cselekményekről szóltak a hírek. Ebből következően 
bizonyos, szűk értelemben véve a XX. század második felében a 
politikai terrorizmus Latin-Amerikából indult ki, ám azt sem 
szabad elfelejteni, hogy a múlt századi, modern állami terror 
Oroszországban született, ahol a XVIII. századi utáni orosz 
terjeszkedés áldozatául esett ázsiai, közép-ázsiai és kaukázusi 
népekkel szemben tanúsított bánásmód és megítélésük nagyban 
emlékeztetett a gyarmatosítók és a gyarmatok viszonyára. Az 
állami terrorizmus a Szovjetunióban már nem csak a nem-orosz 
népek „kordában tartására”, hanem a bolsevik rendszerrel egyet 
nem értő orosz nemzetiségűek megfélemlítésére és elnyomására 
irányult. Az állami terrorizmus itt nyert ideológiai alapot, és így 
fejlődött tovább, megvetve lábát és mély gyökereket eresztve a 
hitleri Németországban és annak csatlós államaiban, majd a 2. 
világháború utáni szovjet megszállási övezetben.   

Ha meg akarjuk érteni a latin-amerikai terrorizmust, 
mélyebben kell tanulmányozni annak hátterét, gyökereit. A 
kontinens esetében, más térségekkel összehasonlítva eltérőek a 
történelmi, politikai, gazdasági, társadalmi és kulturális gyökerű 
motivációs tényezők. Ezen belül meg kell érteni, mi az 
autokton, illetve a gyarmatosítók által behozott kultúrák szerepe 
az új (kreol) vallási-kulturális identitás kialakulásában, illetve 
milyen szerepet játszottak a vallási posztulátumok, mint például a 
halál fogalma, jelentése az eltérő kultúrákban, ideértve a latin-
amerikai őshonos kultúrákat is. Ezen a gondolati soron 
továbbhaladva feltétlenül meg kell ismerni, hogy a 
kereszténységben, illetve az iszlámban a halál fogalmához 
milyen vallási filozófiai magyarázat tartozik. A megismerés célja 



TERROR & ELHÁRÍTÁS                                                         2017/1-2. SZÁM 

TERRORIZMUS   

9 117 

világos: ezek a motivációs tényezők sok szempontból 
megalapozzák a szintén sajátos, latin-amerikai radikalizálódási 
folyamatot és politikai-történelmi periódusonként eltérő, de egy 
perióduson belül közel állandó hatást gyakorolnak rá. Ez a hatás 
esetleg – más tényezőkkel együttesen – elvezethet 
terrorcselekmények tervezéséhez, illetve végrehajtásához, ahogy 
az számos esetben már megtörtént.  

Az elkövetési módok különbözőségének is több oka 
valószínűsíthető. Ilyen például: a műveleti területek (a közvetlen 
műveleti helyszín, az elsődleges és a másodlagos műveleti 
terület) sajátossága, a rendelkezésre álló, a megszerezhető 
források nagysága (figyelembe véve a források megszerzéséhez 
vezető utak sajátosságait is, pl. védelmi pénz, emberrablás, 
zsarolás, kábítószer-előállítás, terjesztés, forgalmazás, 
prostitúció, illetve a jelenkori, számítógéppel végrehajtható 
bűncselekmények teljes palettáját is), az elkövetés logisztikai 
bázisának helyi sajátosságai, az elkövetés szervezeti 
hátterének jellegzetességei, (felszabadítási szervezetek, illetve 
frontok, ezek ideológiai bázisa, felépítése, működési elvei, 
konspirációs technikái, azok eredete, a hadviselés alkalmazott 
módja, annak eredete, tudományos, gyakorlati megalapozottsága 
– pl. Szun Ce, Mao Ce-tung, Latin-Amerikára a szervezett, 
csoportos elkövetés a legjellemzőbb), az elkövetők (társadalmi 
helyzete, származása, szociális összetétele, az elkövetők 
toborzásának körülményei, módszerei, a kiképzés 
jellegzetességei, helyszínei, a kiképzők származása,), továbbá a 
terror segítségével elérendő társadalmi, gazdasági, politikai 
célok, illetve maga a nemzetközi környezet, amelyben a 
terrorcselekményekre sor kerül. Fontos és egyre kevésbé 
megkerülhető tényező a média, továbbá a terrorcselekményeket 
támogató vagy felvállaló szervezet. Ami állandó tényezőként 
vehető számításba, az az emberi pszichikum és annak tipikus – 
nem csupán a homo sapiensre, de a főemlősökre is jellemző – 
megnyilvánulásai.  
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A következő néhány bekezdésben azt vizsgáljuk, hogy az 
általánosságban is ismert jelenségek, tényezők, milyen egyedi, 
jellegzetes formában és módon fejtették ki hatásukat Latin-
Amerikában. 

 

I. Az erőszak alkalmazása 

Az erőszak2 alkalmazása, a fizikai kényszerítés a biológiai 
értelemben vett életre jellemző cselekvés, hiszen értelme és célja 
a fajfenntartás, a túlélés mind az egyed, mind pedig a közösség 
szempontjából. Amikor az egyed vagy a közösség túlélése a cél, 
illetve ez forog kockán, az erőszak alkalmazásának mértéke, 
kiterjedése és intenzitása több tényező együttes függvénye. 
Nagymértékben függ egyrészt a megszerezni, vagy megtartani 
szándékozott eszközöktől, tartalékoktól, erőforrásoktól, azoknak 
az egyed vagy a közösség számára jelentett értékétől, a 
lehetséges hozzáférés gyakoriságától, térbeli eloszlásától és 
ellenőrizhetőségétől, másrészt pedig az alkalmazott 
harcmodortól, annak életre, testi épségre vonatkoztatott 
kockázatától, a megszerzésre fordítandó fizikai erőkifejtés 
nagyságától, az ezzel járó lehetséges áldozattá válás 

                                                

2 A dolgozatban az erőszak születését, mint egy történelmi kontextusba 
helyezett jelenséget, az egyénnek egy másik egyénnel, illetve az egyénnek a 
közösséggel fenntartott viszonyából kiindulva mutatom be, vagyis az erőszak 
pszichikai gyökereit, motivációját csak az erőszak alkalmazásának, az 
érdekérvényesítésnek a szempontjából vizsgálom. Ugyanakkor a jelenség 
komplexitása miatt nem feledkezhetünk meg az erőszaknak a nyilvánvaló, 
belső, pszichikai gyökereiről. Tekintettel arra, hogy a pszichikai gyökerek 
szakmailag megalapozott elemzése távol áll a dolgozat témájától, és nem 
rendelkezem az ehhez szükséges ismeretekkel, ezt mellőzöm. 
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kockázatától, illetve a közösségi kapcsolatokra gyakorolt 
lehetséges hatásától.3 

A közösségen kívüli erőszakos fellépés eseteit tekintve 
nyilvánvaló cél a külső támadás elleni védelem, vagy épp egy 
másik közösség vagy csoport élőhelye, táplálék- és vízforrásának 
megszerzésére indított támadás. Mindkét esetben az erőszak 
alkalmazása magától értetődő volt, sőt arra alapult. Ugyanezek a 
közösségek a populáció fenntartása érdekében is indíthattak 
támadásokat más közösségek ellen. A közösségek közötti 
erőszak alkalmazása szintén a szélesebb értelemben vett 
pozícionálás eszköze volt, hiszen a közösségek egymáshoz 
viszonyított rangsorát, illetve az anyagi javak és más előnyök 
elsajátításának ebből fakadó lehetőségét alapozta meg.  

Latin-Amerika története – más kontinensekéhez 
hasonlóan – tele van erőszakkal. A korábbi tudományos 
kutatások alapján elmondható, hogy a három nagy latin-amerikai 
birodalom – a tolték, azték és az inka birodalom – időszakában, 
de már az európai gyarmatosítás kezdetei előtt az erőszak 
alkalmazása nem volt ritka jelenség.4 Leggyakrabban az egyik 
törzs vagy törzsi szövetség, esetleg az erre épülő birodalom 
hatalmának kiterjesztése, megszilárdítása érdekében 
folyamodtak hozzá. Kultúrákként eltérő volt, hogyan viszonyultak 
az elfogott harcosokhoz, illetve a meghódított területek 
lakosságához. Van példa arra, hogy a hadifoglyokat 
lemészárolták részben vallási áldozatként, részben pusztán 
azért, mert nem volt semmilyen elképzelés az alkalmazásukra, 
esetleg a bosszúvágytól vezérelve. Nem hagyható figyelmen 

                                                

3 Lásd: GEORGIEV, Alexander V. – KLIMCZUK, Amanda C. E. – 
TRAFICONTE, Daniel M. - MAESTRIPIERI, Dario: When Violence Pays: A 
Cost-Benefit Analysis of Aggressive Behavior in Animals and Humans, , 
Evolutionary Psychology www.epjournal.net – 2013. 11(3): pp. 678-699 Abstract 

4 Lásd: mocsika kultúra és birodalom, i.sz. II. – IX. század 
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kívül, hogy a legyőzött törzs demográfiailag aktívnak számító 
férfilakosságának megsemmisítésével a hódítók saját 
demográfiai többségük megteremtését is célul tűzhették. Voltak 
esetek, amikor a legyőzött harcosokat a hadakozásban elpusztult 
saját férfilakosság pótlásaként próbálták integrálni. Talán ezzel is 
magyarázható, hogy a hadjáratok során nem minden esetben 
került sor a hadifoglyok lemészárolására. További lehetséges 
magyarázat az elfogott harcosok munkaerejének használata, egy 
fajta rabszolgatartó rendszer fenntartása, a törzs elsődleges 
anyagi szükségleteinek kielégítésére. Látható, hogy Latin-
Amerikában a Kolumbusz előtti kor törzsi társadalmainak 
életében – ahogy más kontinenseken is – az erőszak 
alkalmazása a mindennapok része volt. A gyarmatosítás és a 
gyarmati rendszer fenntartása során azonban az erőszak – az 
állami terrorizmus prototípusa – általánosan elterjedt, nem 
egyszer népcsoportok, törzsek szinte teljes kiirtásához vezetett, 
ami ellen a katolikus egyház sem emelt lényegi kifogást. Más 
kontinensek esetében a gyarmatosítás ugyan óriási 
veszteségeket okozott az őslakosság körében, de egész 
néptörzseket nem irtottak ki.5 Az őshonos törzsek részéről érkező 
válasz – nevezhetnénk az első aszimmetrikus válasznak is – 
kegyetlenségében nem maradt el a gyarmatosítók módszereitől.  

                                                

5 Jelenleg a korábbi olyan nagy törzsek, illetve törzsi csoportok, mint a 
guaraník, az aymarák, az araukánok vagy a kecsuák, melyek a Kolumbusz előtti 
Dél-Amerika lakosságának nagy részét alkották a többi törzs mellett, már 
jelentősen megcsappant számú kisebbséget képeznek valamennyi latin-
amerikai országban. A Déli kúpon az egyetlen kivétel Paraguay, ahol az 
őshonos kultúra a mai napig akkora jelentőségű, hogy az ország két hivatalos 
nyelve közül az egyik a guaraní. Ma már a szinte kihalt törzsek közé sorolhatók 
a querandík, a chana timbúk, a chana mbeguák.  

Lásd: BATTISTA, Susan – RÍOS, Claudia: Las relaciones hispano-indígenas 
en la frontera bonaerense (1580-1630) Estudios de historia colonial No. 13. 
1993 pp.50-52. Universidad Nacional de la Plata 1993 Argentina 
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Annak alátámasztására, mekkora szerepe volt az erőszak 
alkalmazásának a XIX-XX. századi latin-amerikai történelemben, 
íme, csak néhány példa. Maguk a gyarmatosítók is öldöklő 
harcokat vívtak, nem csak az indiánok, hanem egymás ellen is a 
mai Argentína, Paraguay, Brazília és Bolívia területét is érintő 
Paraquaria meghódításáért. Spanyolok, portugálok, angolok 
csaptak össze, néha fegyvert adva az indiánok kezébe is, ahogy 
történt ez III. Károly idején, amikor 1763-ban engedélyezte, hogy 
az indiánok lőfegyvereket is kaphassanak. Ennek eredményeként 
sikerült visszahódítania a spanyol koronának Colonia de 
Sacramento városát a mai Uruguayban. Majdnem pont száz 
évvel később, a függetlenségét még a XIX. század első 
függetlenségi háborúi idején, 1821-ben elnyerő Mexikó 1867-ben 
nagyon kemény harcokban védte meg szabadságát Habsburg 
Miksa, illetve a mögötte álló III. Napóleon expedíciós csapataival 
szemben. 

Az első latin-amerikai politikai pártot, amely céljául Kuba 
spanyol uralom alól való felszabadítását tűzte ki, és eszközéül a 
fegyveres harcot választotta, 1892. január 5-én alapították meg 
Key Westben. A Kubai Forradalmi Párt (Partido Revolucionario 
Cubano) egyik alapítója José Martí újságíró és költő volt, a 
mindenki által ismert Guantanamera refrénű vers alkotója. A párt 
megalapításával az erőszak alkalmazása a katonai-gazdasági-
politikai célok elérésének korábbi elsődleges eszközéből a 
politikai-gazdasági-katonai célok elérésének alternatív eszköze 
lett. A kontinens viszonyaira jellemző módon a taktikai katonai 
célok elérésének nagyobb volt a realitása, mint a stratégiai 
politikai célok elérésének. 

Az sem mellékes, hogy az ún. „forradalmi” terror 
alkalmazása első sorban a katonai és rendőri erők, valamint a 
kormányzati intézmények és azok tisztségviselői ellen, vagyis 
egy meglehetősen szűk kör ellen irányult. Ezzel ellentétben a 
„forradalmi” terror ellen az állami terror eszközeivel fellépő 
fegyveres erők, testületek és szervezetek által alkalmazott 
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erőszak nem korlátozódott a terrorista csoportokra, hanem 
kiterjedt a lakosság, elsősorban a vidéki lakosság szélesebb 
tömegeire is. Ennek magyarázata egyrészt a gerillák és 
csoportjaik felszámolásában, másrészt abban van, hogy így 
igyekeztek megfélemlíteni a lakosságot, és eltántorítani a gerillák 
támogatásától. 

A ma tapasztalható szélsőséges kegyetlenség, mellyel a 
nemzetközi kábítószer-bűnözésben érdekelt, egyes terrorista 
szervezetek a fegyvertelen lakosságot terrorizálják Latin-Amerika 
több országában, így Kolumbiában és Mexikóban is, azóta vált 
jellemzővé, hogy a politikai terrorizmus megbízható, állandó 
pénzügyi forrásra tett szert a kábítószer-bűnözésben és 
szövetségre lépett a kábítószer szindikátusokkal és kartellekkel.6  
 

II. Az erőszak alkalmazása pszichikai-tudati gyökereinek 
néhány jellemzője a latin-amerikai politeista kultúrákban, 
a kereszténységben és az iszlámban 

1. Politeista kultuszok 

Bármilyen harc megvívása szempontjából rendkívül fontos 
a harcosok, harcoló egységek pszichikai felkészítése, állapota. 
Ez a megállapítás egyaránt érvényes a törzsi harcoktól kezdve a 
jelenkori hadviselés valamennyi szereplőjére az erőszak 
alkalmazásának egész történelme során, függetlenül attól, hogy 
az erőszak alkalmazására milyen keretek között kerül sor. Az 
élet- és sérülésveszélyes helyzetek kialakulása, az 

                                                

6 The Narcotic-Terrorism Connection By The Wall Street Journal | by Rachel 
Ehrenfeld and Michael Kahan 

Monday, February 10th, 1986 @ 3:38AM 
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összecsapásoknak az élet elvesztésével, illetve súlyos 
maradandó fogyatékossággal járó esetleges kimenetele 
mindenképpen olyan stresszhelyzet, amelynek megoldása a harc 
eredményes szempontjából kiemelkedő jelentőségű. Ezzel 
összefüggésben legalább két, több kontinens több kultúrájára, 
több korszakban is jellemző leküzdési módszert kell figyelembe 
venni: 1. tudatmódosító szerek rendszeres, célirányos 
alkalmazása a félelem csökkentésére, 2. kollektív meditatív 
felkészülés és felkészítés a harcra, vagyis az adott kultúra vallási 
felfogása tételeinek alkalmazása a harcba indulók félelmének 
oldására, a küzdelem jogosságának igazolására. A 
tudatmódosító szerek inhalálás vagy tápcsatornán keresztüli 
elfogyasztás útján történő bevitele ismert része több latin-
amerikai törzsi kultúra rituáléjának, ezért ennek részletesebb 
elemzését nem tartom szükségesnek. Ami a vallási-ideológiai 
doktrínákat illeti, talán az egyik legfontosabb, alapvető tétel, 
melyet a harcosok tudatában a gyermekkortól a harcossá válásig, 
a beavatási szertartásig és azt követően is folyamatosan, 
különösen nagy figyelmet fordítva mélyítenek el, a kötelező 
önfeláldozás. (A latin-amerikai kultúrák egy más részében 
hasonló jelentőségű a többi törzsi tagra, fiatalokra, lányokra is 
kiterjedő rituális áldozattá válás elfogadása.) Az önfeláldozás 
elfogadtatása nem lehetséges annak tisztázása nélkül, milyen az 
egyén, a törzsi harcos és az adott kultusz Teremtő alakjának 
(istenségének, isteneinek) viszonya, a harcos létének, életének 
jelentősége és megítélése a törzs, illetve az istenalak 
szempontjából, vagyis, milyen magatartás az, amely az istenalak 
szempontjából pozitív megítélés alá esik, milyen előnnyel jár ez a 
törzs szempontjából, és milyen jutalomra számíthat helyes 
magatartásáért a harcos. Egyszerűbben, profánabbul 
fogalmazva: melyek az istenfélő magatartás és az üdvözülés 
kritériumai? 

Ezzel a legszorosabban összefügg a halál felfogása az 
adott törzs filozófiájában. A természeti vallások legtöbbje szerint, 



TERROR & ELHÁRÍTÁS                                                         2017/1-2. SZÁM 

TERRORIZMUS   

9 124 

így a latin-amerikai ismert kultuszok nagy részében is, a halál 
nem jelenti az élet megszűntét, csupán az élet egyik szintjének 
végét. Az elhalt – amennyiben teste egészben van – a törzzsel, a 
hozzátartozókkal marad, csak a létezés egy másik, kizárólag a 
rituális eljárásokat ismerő, kiválasztott számára ismert szintjén 
tovább folytatódik. Szelleme (nem a lelke, mert ez a fogalom nem 
minden kultúrában értelmezhető) továbbra is részt vesz a törzs 
életében, de csak a beavatott (papi) személy tud vele 
kommunikálni.7 A szellemi lét kontinuitása tételének egyik 
megjelenési formája lehet, hogy sok helyen az elhalt testét a 
hozzátartozók a lakóhelyükön vagy ahhoz nagyon közel helyezik 
el, illetve ha a lakóhelytől távolabb kerül elhelyezésre, 
rendszeresen élelmiszereket is visznek neki, gondoskodva a 
táplálékáról.  

A harcosok szempontjából ez a fajta kontinuitás egy 
pozitív kép, nem pedig félelemmel teli végzet.  

Az előbb azzal az esettel foglalkoztunk, amely arra 
vonatkozott, amikor az elhalt teste egészben megmaradt. A 
harcosok számára alapvető jelentősége volt annak is, mi történik 
az általuk legyőzött ellenséggel? A legtöbb kultuszban a legyőzött 
ellenség ereje, képességei (és esetenként vagyona – fegyverei, 
eszközei is) átszállnak a legyőzőre. Ez egy egységes motivációt 
képez, melyben jelen van a spirituális és az anyagi momentum is. 
A győzelem igazolása a legyőzött egyes testrészeinek 
csonkolásával, leggyakrabban a fej vagy a szív eltávolításával 
történhetett. A legyőzött képességeinek birtokba vétele egyes 
törzsek esetében bizonyos lágy szervek, illetve vér, 
elfogyasztásával is történhetett. 

                                                

7 A lélek értelmezésének problémái miatt ütköztek a keresztény hittérítők – 
dominikánusok és jezsuiták – komoly problémába a szentháromság lényegének 
magyarázatakor az őshonos kultúrák képviselőinek. 
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A fentiek alapján látható, hogy a halál, illetve a halál 
okozása a harcos szempontjából nem jelentett semmilyen 
visszatartó erőt, sőt, együtt járt annak sajátos kultuszával. Ennek 
még jelenleg is tapasztalható látható formája például Mexikóban 
azték, illetve Peruban a mocsika hagyományokat is megjelenítő 
ünnepeken látható koponyaábrázolások, illetve harci jelenetek. 

 

2. A kereszténység 

A XV. század végén a gyarmatosítás ideológiai bázisát 
képező evangelizáció alapvető változásokat indukált a latin-
amerikai kultúrákban. Ha kontinentális méretekben nézzük, 
részben megmaradtak az ősi kultuszok, ám az azt követők 
száma rohamosan, a népesség számának fogyását meghaladó 
mértékben fogyatkozott. Ennek oka egyrészt az, hogy az ősi 
kultuszok hívei egyre inkább rejtett módon hajtották végre 
rituáléikat, másrészt az, hogy az evangelizáció következtében 
kialakult egy sajátos szimbiózis, mely ötvözte a keresztény 
dogmatikával összeegyeztethető ősi hittételeket az új keresztény 
hitvilággal. Az erőszakos térítés, a kereszténység 
eszmerendszerének és vallásgyakorlatának erőszakos 
ellenőrzése és fenntartása egyre inkább háttérbe szorította az ősi 
hitvilág elemeit, helyet adva az egységes keresztényi, katolikus 
dogmatikának.  

A harmadik csoport a gyarmatosító fehéreknek a 
gyarmatokon született leszármazottai, a kreol arisztokrácia 
képviselői voltak, akik gyakorlatilag beleszülettek a katolikus 
vallási eszmerendszerbe, és annak fenntartását és fenn-
maradását, mint a hatalomgyakorlás egyik eszközét, fel is 
használták. Tekintettel arra, hogy társadalmi tudatunkban a 
keresztényi tudat meghatározó jelentőségű, így annak a halál 
misztériumához kapcsolódó posztulátumai nem szorulnak 
részletesebb ismertetésre, ezért csak néhány dolgot tartok 
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szükségesnek kiemelni, ami az erőszak alkalmazása 
szempontjából különös jelentőséggel bír. 

Az egyik a lélek, az Isten által teremtett emberi lét 
létezésének kritériuma. Az őshonos latin-amerikai kultúrák 
képviselőiben a lélek meglétének kétségbevonása, illetve 
tagadása ideológiai alapot szolgáltatott az ellenük alkalmazott 
erőszakra és büntetlenséget biztosított az életük elvétele esetére. 
Erről rendkívül részletesen írt Bartolomé de las Casas atya8. Az 
őshonos indiánok, így a guaraník között rendkívüli tekintélyre 
tettek szert a jezsuiták, akik más térítéssel foglalkozó 
szerzetesrendekkel ellentétben prekoncepciók nélkül kezdték 
vizsgálni az indiánok életét, és kezdték őket az általuk 
elfogadható eszközökkel a keresztény hitre téríteni. Erről Martin 
Schmid atya a következőket írta: „We teach people all these 
wordly things to get rid of their rude behaviour and look like 
civilized people, predisposed to Christianity.”9 (Ezeket a világi 
dolgokat tanítjuk az embereknek, hogy szabaduljanak meg vad 
viselkedésüktől és úgy nézzenek ki, mint a Kereszténységre 
felkészült, civilizált emberek. Ford.: a szerző) 

Az egyik leggyakrabban használt közvetítő eszköz a zene 
volt. Bizonyítandó a kétkedőknek és tagadóknak, hogy az 
indiánok is lélekkel rendelkező élőlények, hiszen keresztény 
egyházi dalok előadására is képesek, 1737-ben a jezsuiták 
kórushangversenyt rendeztek Buenos Airesben, a ma is az 
Adolfo Alsina utcában álló, 1686 és 1722 között épült San Ignacio 
templomban a Paracuaria missziós telepeiről (redukcióiból) 

                                                

8 Lásd: DE LAS CASAS, Bartolomé (1993): Rövid beszámoló az Indiák 
elpusztításáról. Paulus Hungarus – Kairos. ISBN 963 9137 84 7  

9 Music Education in the Caribbean and Latin America. A Comprehensive 
Guide. Edited by Raymond Torres-Santos, Rowman&Littlefield Lanham Boulder 
New York London Chapter Twelve: Argentina by Alicia de Couve and Claudia 
Dal Pino p.164 
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származó guaraní gyerekek részvételével. Erről a szemtanú, 
Florian Paucke jezsuita atya, a következőket írta: „The music by 
my boys placed was the admiration and delight of the guests who 
never thought that among these barbarians could be found such 
a difficult and harmonious art, had they not seen a heard them. 
They were treated so cordially as if they belonged to 
distinguished families.”10 (A fiaim által előadott zene csodálatot és 
elragadtatást váltott ki a meghívottakból, akik sohasem gondolták 
volna, hogy ezek a barbárok között ilyen soha nem látott és 
hallott, nehéz és harmonikus művészetre találnak. Olyan 
szívélyesen fogadták őket, mintha előkelő családokból 
származnának. Ford.: a szerző) 

A fentiek alapján el lehet jutni akár arra következtetésre is, 
hogy (bármely) vallás eszköze az uniformizálás, melynek 
paramétereit a vallást hirdető szervezett hitéleti közösség 
vezetői, illetve az azokból álló testület határoz meg. 
Továbbgondolva látható, hogy ez nem más, mint az egyéniség, 
az egyéni, egyedi gondolkodás, a – nem feltétlenül szexuális 
orientációra vonatkozó – másság elutasítása, szankcionálása, 
kizárás a lét, az élet céljaként meghatározott üdvözülésből, sok 
esetben a politikailag, illetve gazdaságilag is motivált erőszak 
alkalmazására való felhívás a másként gondolkodó, hívő, 
cselekvő, érző egyénnel vagy közösséggel szemben. Innen 
nagyon rövid az út az autodafékig, illetve a lincselésig és a 
tömeges megsemmisítésig, a genocídiumig. Az ilyen retorika 
sajnos nem veszett ki a XX. és a XXI. században sem, erre a 
legutóbbi példát a balkáni háborúk és a terrorizmus szolgáltatják 

                                                

10 Music Education in the Caribbean and Latin America. A Comprehensive 
Guide. Edited by Raymond Torres-Santos, Rowman&Littlefield Lanham Boulder 
New York London Chapter Twelve: Argentina by Alicia de Couve and Claudia 
Dal Pino p. 166 
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– vallási irányzattól függetlenül, a vallás segítségével nyújtva 
erkölcsi igazolást a „mások” tömeges fizikai megsemmisítéséhez. 

Ha megnézzük a XX. század történelmének fegyveres 
konfliktusait, észre kell vennünk, hogy például az I. 
világháborúban az egymás ellen harcolók között azonos 
vallásúak is voltak. Ugyanez volt jellemző a XX. század későbbi 
évtizedeiben elterjedt latin-amerikai fegyveres csoportok, 
terrorszervezetek esetében is, sőt, nem volt ritkaság, hogy a 
terrorszervezet, vagy más néven felszabadítási mozgalom 
harcosai között katolikus papokat is találtunk (Camilo Torres, 
Miguel D’Escoto, Ernesto és Fernando Cardenal). A képet csak 
árnyalja, hogy a latin-amerikai mozgalmak egyik legjelentősebb 
ideológiai bázisát, a felszabadítás teológiáját sem világi 
személyek, hanem katolikus papok alkották meg 1955-ben: 
Gustavo Gutierrez, Leonardo és Clodovis Boff. A felszabadítás 
teológiájára az ideológiai alapok ismertetésénél még 
részletesebben visszatérünk. 

 

3. Az iszlám 

A politeista latin-amerikai kultuszok és a kereszténység után 
vizsgáljuk meg a terrorellenes küzdelem szempontjából 
legfontosabb vallás, az iszlám élet- és halálfelfogását. Erről az 
egyik legátfogóbb mű, Besenyő János – Prantner Zoltán – Speidl 
Blanka – Vogel Dávid: Az Iszlám állam – Terrorizmus 2.0: 
Történet, ideológia, propaganda című könyvben ez olvasható: 
„Az élet értelmét a muszlim lét adja, amelyben az élet és a halál 
egységként van jelen. Az iszlám tehát megszünteti a 
halálfélelmet, mert a halál nem elvágja, hanem kiteljesíti a földi 
létet, ha az ember már életében alávetette magát Alláh 
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akaratának.”11 Ha ehhez hozzávesszük, hogy „a Mennyország, a 
’Janna’, antropomorf természetű, az öröm és az élvezet helye, 
ahol fényűző kertek vannak, bőséggel folyik a víz, a tej és a méz, 
nőkben és édességekben gazdag… Igazán hőn óhajtott hely. A 
Mennyország legmagasabb részén találhatók a próféták és a 
mártírok, az igaz hit harcosai, a muzulmánok közül a 
legvallásosabbak: innen ered a sajnálatosan ismertté vált iszlám 
terrorizmus, …”12  Vizsgáljuk meg és értelmezzük az iszlám 
posztulátumait! Az első kitétel alapján az alábbiakra lehet 
következtetni: 

1. a nem-muszlim lét értelmetlen, vagyis az élet értelme 
maga az iszlám előírásainak követése, illetve azok 
követésére való rábírás. Szándékosan használom ezt a 
régies, a Büntetőtörvénykönyvben is több helyen 
használatos kifejezést, mely az értelmező szótár szerint: 
„RÁBÍR: tárgyas ige. Rábír vkit vmire: rábeszéléssel v. 
kényszerítéssel arra készteti, hogy vmit tegyen, vmiben 
részt vegyen, v. vmilyen magatartást tanúsítson; megnyer 
vkit vmire, vmely célnak; vmire bír, rávesz vkit. …”13 Az 
iszlám követői már Mohamed próféta életében, az ő 
útmutatásai és a Koránban is rögzített elvei alapján egyik 
legfontosabb küldetésüknek tartották az új hit terjesztését 
és elterjesztését, minden lehetséges eszközzel. A 
fentiekből következik, hogy az értelmetlen nem muszlim 

                                                

11 BESENYŐ János – PRANTNER Zoltán – SPEIDL Blanka – VOGEL Dávid 
(2016): Az Iszlám állam – Terrorizmus 2.0: Történet, ideológia, propaganda 
Kossuth Kiadó. Budapest. 113. o. 

12 Lásd: GIACOBBO, Roberto: Mi van odaát? Az élet folytatódik! Kossuth 
Kiadó, 2012. okt. 26.  123 oldal 

13 A Magyar Nyelv Értelmező Szótára I-VII. kötet. Szerkesztette: a Magyar 
Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézete. Akadémiai Kiadó Első kiadás: 
1959-1962 



TERROR & ELHÁRÍTÁS                                                         2017/1-2. SZÁM 

TERRORIZMUS   

9 130 

lét mellőzhető, megsemmisíthető, ha nem „világosodik 
meg”, és nem áll be Mohamed követői közé. 

2. Az iszlám előírásait követő muszlim lét az örök élet 
egyetlen és kizárólagos útja, mely a hívőt eljuttatja a 
prófétához, annak színe elé. A nem muszlim életet élők 
sorsa a megsemmisülés, a megvilágosodás nélküli, sötét, 
tudatlan és értelmetlen elpusztulás. Ahogy az iszlámot 
nem követő személy élete sem lehet teljes az iszlám 
nélkül, halála is jelentéktelen, értelmetlen.  

3. A második idézet azt a perspektívát ígéri az iszlám 
követőjének, amivel életében – az iszlám megjelenésének 
és elterjedésének első időszakában különösen – nem sok 
esélye volt találkozni. Ha megvizsgáljuk a jelenkori iszlám 
társadalmi rétegződését, bizonyos országok, térségek 
kivételével ma sem látunk mást, mint azt, hogy a 
folyamatos nélkülözések és – részben maga a vallás 
tételeiből fakadó korlátozások – ellenpontjaként 
megjelenő jólét változatlanul alapvető, rendkívül erős 
motiváció. Az, hogy az üdvözüléshez, a Mennyország 
kínálta lehetőségekhez és gyönyörökhöz gyorsabban, 
másokat megelőzve is hozzá lehet férni – szembeállítva a 
napi megélhetési, társadalmi gondokkal – csak tovább 
erősítheti a motivációt. Ez az, ami a radikalizáció 
folyamatában katalizátorként jelenik meg!14 

4. A harc, a próféta követésétől elzárkózók elleni fellépés 
folyamatos, állandó eleme volt a korai iszlámnak is, 

                                                

14 A radikalizáció folyamatáról lásd még: Dr. BÁCS Zoltán György (2017): A 
radikalizáció és a terrorizmus kapcsolata, egyes formái, gondolatok a 
megelőzés lehetséges perspektíváiról. Nemzetbiztonsági Szemle 2017. 1. 
szám. 5-26 old. 
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különösen a Hidzsra után.15 Mivel az iszlám alaptétele a 
hívő személyiségének, gondolatainak, cselekedeteinek 
teljes és kritikátlan alávetése a Koránban leírtaknak, a 
nem iszlám létet követők elleni harc – változó formai, 
taktikai elemekkel, hadszíntérrel és fegyverekkel – 
folyamatos, állandó és elengedhetetlen része az iszlám 
létnek. Megjegyzendő, hogy az iszlámon belül is léteznek 
olyan irányzatok, melyek kerülik a konfrontációt, nem 
pártolják a fegyveres harcot, és elutasítják az erőszak 
alkalmazását a hit érdekében, és békére törekednek az 
interkonfesszionális kapcsolatokban. 
A három eszmei rendszer halál-felfogásának 

összehasonlítása alapján nyilvánvaló, hogy a mindháromban 
jelen lévő, a lét fizikai korlátait meghaladó, a létet más 
dimenzióba, a szellemi lét dimenziójába áthelyező és ott 
továbbfolytató, az engedelmességet az önfeláldozásig 
abszolutizáló, az ettől való bármilyen eltérést szigorúan 
szankcionáló, a folyamatos befolyásolást tudatosan fenntartó 
eszmerendszerek elengedhetetlen elemei az erőszak tudatos, 
célirányos alkalmazásának, annak céljaitól függetlenül. Az 
erőszak alkalmazásának célja a vélt vagy valós érdekek, ideértve 
a hatalom megszerzését és megtartását is, megvalósítása. Ha 
tovább folytatjuk a gondolatsort, felmerülhet, hogy maga a 
hatalmi érdek ideológiailag semleges. Az ideológia feladata a 
(mindenkori) hatalmi érdek motivált támogatása, az 
eszmerendszer, a folyamatos befolyásoláshoz elengedhetetlen, 
minimálisan szükséges és elégséges ismeretek és az ehhez 
kapcsolódó szankciók biztosítása. 

                                                

15 Lásd: WATT, W. Montgomery (1956): Muhammad at Medina. Oxford 
University Press pp. 418 
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Első látásra talán mellékszálnak tűnik, ha itt, kissé 
előreugorva a történetiségben, de megmaradva a vizsgált 
területen, vagyis a vallás területén, néhány gondolat erejéig 
foglalkozunk a kínai bölcseleti-vallási rendszer hatásával a 
huszadik századi latin-amerikai terrorizmusra. Ezeket a 
gondolatokat az teszi indokolttá, hogy a latin-amerikai terrorizmus 
kialakulása során annak klasszikusai, Ernesto „Che” Guevara és 
Fidel Castro is merítettek a vitathatatlanul kínai tapasztalatokat 
rendszerbe foglaló Mao-Ce-tungtól, különös tekintettel a gerilla 
hadikultúra kifárasztó módjára.16 

Ha a hagyományos, Európára és Amerikára is jellemző, 
többségi zsidó-keresztény kulturális háttér kritériumai szerint 
próbáljuk elemezni, milyen is a vallás és mi a szerepe Kínában, a 
gyors kudarc megjósolható. Ha Hans Küng meghatározását 
vesszük alapul, a tévedést az okozza, hogy a profetikus vallások 
(judaizmus, kereszténység, iszlám) dogmarendszere, illetve az 
indiai miszticizmus (buddhizmus, brahmanizmus, jainizmus, 
hinduizmus), mely a mindenség megtapasztalását meditáció 
útján kívánja elérni17, felettébb távol állnak attól a racionális kínai 
szemlélettől, amelyről Kasznár Attila így ír: „Az ideálisnak tartott 
társadalmi rendszer pedig az egyensúly állapota, egyensúly van 
az ember és ember, ember és természet, ember és ég, valamint 
az univerzum minden egyes alkotóeleme között.”18 Ennek a 
mentalitásnak az évezredes – a konfucianizmuson és a 
taoizmuson nyugvó bölcseleti-vallási eszmerendszer felel meg, 
mely a kinyilatkoztató, megközelíthetetlen és kritikával nem 

                                                

16 Lásd: Mao, Zedong, On guerrilla warfare [You ji zhan.] (Urbana: University 
of Illinois Press, 2000). 

17 KÜNG, Hans – CHING, Julia (2000): Párbeszéd a kínai vallásokról. 
Palatinus Kiadó. Budapest. 7. o. 

18 KASZNÁR Attila (2016): Vallás és kormányzat Kínában. Bíbor Kiadó. 
Miskolc. 18. o. 
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illethető istenség helyett a bölcs, tapasztalt, megfontolt „mester” 
képét helyezi a követők és nem a hívők elé. A „mester” oktat, 
tanításait példákkal támasztja alá, nem tartja elvetendőnek és 
bűnösnek a tanítások vitaszerű értelmezését, vagyis sokkal 
gyakorlatiasabb, alakíthatóbb eszmerendszert látunk, mint az, 
amit környezetünkben megtapasztalhatunk.  

Mao egész hadviselési koncepciója ezen a dinamizmuson 
alapul, egy olyan újszerű stratégiát épít fel a hagyományos 
eszmerendszer alapján, amely alkalmas volt és maradt több 
kontinensen is, a gerilla hadviselés gyakorlatának 
meghonosítására és elterjesztésére, a modernkori terrorizmus 
alapvető elkövetési módjainak, taktikáinak kidolgozására. Az, 
hogy Mao személyét és szerepét a személyi kultusz idején 
profetikus személyiséggel ruházták fel és ekként kezelték, 
rendszer szintű követelmény volt, melynek gyökerei nem a 
császári Kína bölcseleti vallási kultúrájában, hanem inkább a cári 
Oroszországból Szovjet-Oroszországon át a Szovjetunióban 
Sztálin által kötelező gyakorlattá tett személyi kultusz 
rendszerében találhatók. Ezt a rendszert terjesztették ki a 
második világháború után a szovjet befolyási zónába tartozó, 
megszállt országokra is. 

4. A parasztság szerepe 

José Carlos Mariátegui műveinek megjelenése előtt a 
parasztságot úgy tartották, hogy csak tömege révén képes 
befolyást gyakorolni a történelmi folyamatokra és eseményekre, 
nem volt politikai tudata vagy öntudata, és nem voltak szervezési 
képességei sem, és így mindig szüksége volt a társadalom 
felsőbb rétegeiből érkező vezetőre vagy irányításra. A parasztság 
iránti lebecsülés megtöbbszöröződött, ha a paraszti sorban élő 
indiánokról volt szó. Ez a másodlagos szerep teljesen eltűnt, 
illetve 180°-os fordulatot vett, amikor a földművelő népesség 
főszereplője, politikai ereje és mozgatója lett a politikai-gazdasági 
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és társadalmi változásoknak. Ennek az új szerepnek az alapja a 
latin-amerikai országok és társadalmak többségében honos 
jellemző termelési viszonyokra, az ezt követő termékszerkezetre 
épülő társadalmi felépítés volt, hiszen a kontinens országaiban a 
mezőgazdaság volt a domináns. Mariátegui, saját 
agrárgazdaságáról híres országa, Peru viszonyairól így írt: “El 
más grande reservatorio de energía revolucionaria duerme en las 
profundidades del campesinado quechua”.19 (A forradalmi 
energia legnagyobb tartaléka a kecsua parasztság mélységeiben 
szunnyad. Ford.: a szerző)  

A világ másik végén, szinte ugyanebben az időszakban, 
Kínában Mao Ce-tung ugyanerre a következtetésre jutott. Ez 
képezte az alapját az által kidolgozott gerilla (aszimmetrikus) 
hadviselésnek, amely meghatározó szerepet játszott és játszik a 
terrorizmus elméletében és gyakorlatában.  

A latin-amerikai parasztságnak már nem volt szüksége 
más társadalmi rétegekből érkező irányításra, már nem csak 
képes volt saját tömegével eldönteni tiltakozások sorsát, de 
képessé vált, hogy megfogalmazza saját követeléseit, létrehozni 
saját szervezeteit és azok élére saját, hiteles vezetőket állítani. A 
jobbára a nagyvárosokban koncentrálódó és a parasztságtól 
számos ok miatt távol álló és létszámában is jóval kisebb 
értelmiség kezdte felismerni, hogy érdekelt saját politikai 
aspirációinak, céljainak és vágyainak összehangolásában a 
parasztság érdekeivel és erejével. 

 
 
 
 

                                                

19   RIVERA, Ruben: El Marxismo y la Guerilla. La Izquierda Socialista. 
Marzo de 2009. http://old.laizquierdasocialista.org/el-marxismo-y-la-guerrilla 
Hora de descargar: 26 de abril de 2017, 23:16 
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III. A terrorizmus jellemző tendenciái: a kettéválás, az állami 
terrorizmus és a terrorizmus exportja 

A parasztságnak a kritikus társadalmi-politikai és 
gazdasági eseményekben és folyamatokban játszott szerepéhez 
sajátos módon kapcsolódó jelenség a terrorizmus két (műveleti) 
irányra oszlása. A két irány a vidéki és a városi terrorizmus, ami 
csak látszólag ennyire egyszerű, hiszen a különbségnek 
ideológiai okai is vannak, amelyek az alkalmazott taktikákra is 
hatással voltak és vannak. A két irányzat közötti koncepcionális 
eltérésről az ideológiákat ismertető részben bővebben is szót 
ejtünk. Nyilvánvaló, hogy az egyes irányzatok az ideológiák 
mentén eltérő társadalmi bázisra támaszkodnak, és eltérő a 
vezető-irányító csoport is, ahogy eltérő a műveleti terület, illetve a 
logisztikai háttér és a harcosok társadalmi háttere is. Ami közös 
bennük, hogy mindkét irányzat képviselői átmentek a 
radikalizálódás folyamatán, hiszen „minden társadalomban 
voltak, vannak és lesznek olyanok, akik számára nem 
elfogadhatóak a társadalmi fejlődés adott szintjére jellemző 
politikai, társadalmi, gazdasági struktúrák, vágynak azok gyors, 
mondhatni radikális, megváltoztatására, esetleg a vágyakozáson 
túlmenően egyedül vagy társakkal, igével vagy karddal tesznek is 
valamit a fennálló rend befolyásolására, megváltoztatására.”20 A 
tendenciák képviselőinek radikalizációját azonban alapvetően 
társadalmi helyzetük, gyökereik, továbbá a kialakult erkölcsi 
értékrendjük és a megtapasztalt élethelyzetek közötti 
diszharmónia érzékelése és értékelése határozza meg. 
„Lehetnek közöttük olyanok, akik számára a többgenerációs 

                                                

20 Dr. BÁCS Zoltán György (2017): A radikalizáció és a terrorizmus 
kapcsolata, egyes formái, gondolatok a megelőzés lehetséges perspektíváiról. 
Nemzetbiztonsági Szemle. 2017. 1. szám 8. o. 
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szegénység, a sajátos szubkultúra valósága, az oktatás és 
képzés színvonala és perspektívátlansága, a sport vagy más, 
esetleg művészeti tevékenység, mint kitörési lehetőség 
megvalósíthatatlansága oda vezethet, hogy a drogokban, a 
bűnözésben vagy épp a terrorizmusban gondolhatják megtalálni 
a megoldást.”21 A radikalizációnak ez a fajta gyökere leginkább a 
vidéki gerillaharcosok radikalizálódási folyamatára jellemző. 
Ezzel szemben áll, vagy ha a terrorizmust egy társadalmon belüli 
komplex jelenségként kezeljük, ezt kiegészíti „a másik, szintén a 
jóléti társadalomban, autonóm módon radikalizálódó csoport, 
(amely) épp az ellenkező társadalmi véglet soraiból kerül ki. Ezek 
a fiatalok leggyakrabban anyagi, fizikai jólétben élnek, a 
magasabb társadalmi körök magatartási normáinak megfelelő 
neveltetésben, képzésben részesülnek, társadalmi érvényesülési 
perspektíváik megkérdőjelezhetetlenek…”22. Latin-Amerikában ők 
alkották a városi gerillák többségét, Argentínában, Uruguayban, 
de megtalálhatók voltak Nicaraguában, Salvadorban és 
Guatemalában is. 

Vizsgáljuk meg egy kicsit közelebbről a két irányzat által 
elkövetett cselekmények jellegzetességeit! Ahogy az előbb már 
szó volt róla, a kontinens országainak agrárius jellege miatt a 
mezőgazdaságból élő, ám földtulajdonnal csak elvétve 
rendelkező, a nagy latifundiumok és a jobbára amerikai 
mezőgazdasági vállalkozások iparszerű gazdálkodása 
következtében hátrányos piaci helyzetben lévő tömegek 
biztosították a vidéki gerilla csoportok élőerő-utánpótlását és a 
potenciális vezetőket. Társadalmi helyzetükből, helyismeretükből 
és a társadalmi kapcsolataikból adódóan a mezőgazdasági 
területeken, az ott található településeken, városokban hajtottak 

                                                

21 BÁCS: i.m. 8. o. 
22 BÁCS: i.m. 8. o. 
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végre akciókat, terrorcselekményeket, amelyek eredménye 
leginkább a termelőeszközökben, az építményekben, illetve a 
felhalmozott tartalékokban okozott kár volt. Ezek mellett 
előfordultak halálos áldozatokkal járó, célirányos támadások is a 
közintézmények, illetve a terület gazdaságában meghatározó 
szerepet játszó külföldi cégek helyi vezetői, illetve magas 
beosztású alkalmazottai ellen. A gerilla csoportok maximálisan 
kihasználták a terepadottságok kínálta logisztikai hátteret. 
Kiképző és raktárbázisaik leggyakrabban az erdős, közúton, 
katonai szállítóeszközökkel, nehéztechnikával nehezen 
megközelíthető területeken voltak. A terepadottságok és 
lakossági kapcsolataik lehetővé tették a diverzifikált beszerzési 
források leplezését is. Harci taktikájuk a meglepetésszerű, egy, 
vagy több, viszonylag kis létszámú, ezért nagy mozgékonyságú 
csoportok által végrehajtott rajtaütésre épült. A felderítés során 
saját ismereteikre, tapasztalataikra, illetve kapcsolati hálójukra 
támaszkodhattak. A rajtaütés után gyors visszavonulás és 
elrejtőzés következett, úgy hogy a keresésükre és üldözésükre 
mozgósított erőket is igyekeztek megosztani, megtéveszteni. 
Mivel az egyes országokban a gerilla-ellenes harcra a reguláris 
erők, a katonaság különleges egységeit képezték ki, azok az 
akkori amerikai ranger-kiképzés sajátosságai miatt nem tudtak 
eredményesen harcba szállni a gerilla csoportok ellen. Az 
amerikai kiképzők a megelőző felderítés során vették számításba 
a lehetséges együttműködést a lakosság és a terrorelhárító 
katonák között, de nem fordítottak elégséges figyelmet arra, hogy 
mélyebben elemezzék a helyi lakosság, a gerilla csoportok és a 
legénységi állomány jelentős részének szinte azonos társadalmi-
gazdasági hátterét. A külföldi kiképzők vietnami tapasztalataikat 
egy olyan közegben szerezték, ahol a partizánok és az általuk 



TERROR & ELHÁRÍTÁS                                                         2017/1-2. SZÁM 

TERRORIZMUS   

9 138 

támadott erők legnagyobb része idegen nemzetiségű és eltérő 
kultúrájú volt.23 Ebből következően Latin-Amerikában a 
terrorellenes műveleteknek a hatékonysága, amikor mindkét 
oldalon, a gerillákra vadászó egységekben és a terrorista 
csoportokban is azonos hátterű személyek, katonák és gerillák 
csoportjai vettek részt, nem volt épp optimális, hiszen az altisztek 
és a sorkatonák családjai, illetve a másik oldalon a 
gerillaharcosok és családjaik azonos társadalmi és gazdasági 
problémákkal küzdöttek. 

A városi gerilla mozgalmak háttere ettől jelentősen eltért. 
Ahogy már szó esett róla, ezeket a radikalizálódó csoportokat a 
városi értelmiségi, esetenként felső középosztálybeli családokból 
származó, második vagy többedik generációs értelmiségiek 
alkották. Iskolázottságuk, olvasottságuk és általános ismereteik 
messze meghaladták a vidéki gerillaharcosok és vezetőik szintjét, 
ám társadalmi korlátaik miatt nagyon távol álltak azok 
problémáinak megértésétől, a paraszti tömegek társadalmi 
változásokban játszott szerepének átértékelésétől. Elképzeléseik 
szerint az elnyomást megtestesítő személyek és intézmények 
kiiktatásával, rombolásával lehet megindítani a forradalmi 
változásokat, ezért átértékelték a lenini permanens forradalom 
elméletét és inkább az egyéni terror eszközeit alkalmazták. 

A városi gerillák elsődleges és másodlagos műveleti 
területe, valamint a művelet végrehajtásának helyszíne is a 
nagyobb városok, illetve a főváros volt. Itt rendelkeztek a 
tervezéshez és a végrehajtáshoz szükséges helyismerettel, itt 
tudtak logisztikai támogatást szerezni, konspiratív lakásokat, 
raktárakat kialakítani, járműveket, illetve fegyvert és 
robbanóanyagot, illetve más eszközöket és készleteket 

                                                

23 Ezt az ellentmondást volt hivatott feloldani az 1968-tól Nixon által 
meghirdetett ún. „vietnamizálás”, vagyis az amerikai csapatok tehermentesítése 
a dél-vietnami erők nagyobb mértékű bevonásával. Lásd még: Nixon-doktrina 
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beszerezni. Általában gyorsan, összehangolt támadásokat 
hajtottak végre több kisebb csoport részvételével, majd politikai 
üzenet hátrahagyása után gyorsan visszavonultak, igyekezve 
elkerülni a reguláris egységekkel, illetve a rendvédelmi 
szervekkel való tűzharcot. Támadásaikkal nem csupán politikai 
üzeneteket akartak eljuttatni a lakossághoz, hanem 
emberrablásokkal, bankrablásokkal, túszejtéssel 
pénzeszközökhöz is hozzá akartak jutni finanszírozandó további 
terrorakcióikat. Mivel cselekményeik városi színtérhez kötődtek, 
így azok hatása is legfeljebb a városi lakosság számára vált 
ismertté. A latin-amerikai „város és vidék” közötti rendkívül 
mélyreható különbségek miatt a városban végbemenő 
események nem vagy csak nagyon nagy késéssel, illetve jelentős 
torzulással juthattak el vidékre, ahol hatásuk – a nyilvánvaló 
érdekkülönbség miatt is – nem volt jelentős. Ez a jelenség 
sajátosan bizonyította a lenini forradalomelmélet 
tarthatatlanságát és alkalmazhatatlanságát a latin-amerikai 
körülmények és feltételek között. 

A modern állami terrorizmus megjelenése Latin-
Amerikában az Egyesült Államok gazdasági, politikai és katonai 
terjeszkedésével vette kezdetét, amerikai részről a Nyugat 
meghódítását a Dél meghódítása követte. Ez a folyamat 
többszörözte meg az egyes országokban lévő belső 
ellentmondásokat és feszültségeket. A gyarmati sorból való 
felszabadulás, a függetlenségi háborúk egyik jellegzetessége 
volt, hogy a gyarmati kreolok, így a kreol arisztokrácia egy része 
is, még mindig inkább a spanyol Koronához húzott, míg a másik 
része a nemzeti függetlenség és teljes önállóság, az 
egyenjogúság és egyenrangúság alapján kívánta kapcsolatait 
építeni az amerikai kontinens országaival és a világ más 
térségeivel. Az észak-amerikai államképződmény autentikus 
politikai és államigazgatási modelljének természetes 
dinamizmusa messze hatékonyabbnak bizonyult, mint az 
amerikai kontinens déli részén az új állami függetlenség 
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körülményeihez nagy nehézségek árán adaptált modell. Ez a 
modell formális parlamentarizmusa ellenére is megőrizte a 
gyarmati függetlenségi háborúk során kialakított, sajátos 
hierarchikus struktúrát és koncepcionális elemeket (pl. a vezető 
szinte korlátlan hatalma, a végrehajtó hatalom feletti gyenge 
törvényhozási ellenőrzés), és hozzáadta az új, észak-amerikai 
koncepció egyes, szintén a helyi viszonyokhoz adaptált elemeit, 
mint például a kétkamarás parlament és a hatalmi ágak 
elválasztása.24 Az új dél-amerikai modell nem felelt meg 
maradéktalanul az új társadalmak egyes rétegei, leginkább a 
szinte változatlanul fennmaradt nagybirtokokon élő parasztság, 
és az új „plebejus” értelmiség, vagyis az új politikai struktúra 
kedvezményezettjei körén kívül esők által áhított nemzeti 
fejlődési igényeknek. Míg a parlamentarizmus 
kedvezményezettjei, az új, nemzeti elit az Egyesült Államokkal 
való politikai és gazdasági kapcsolatok révén kívánták 
hatalmukat erősíteni, a lehetőségektől távoltartott rétegek inkább 
az északi dominanciától mentes, egyenrangú, a nemzeti 
erőforrások saját kiaknázása útján szerették volna az ország 
saját iparát és mezőgazdaságát fejleszteni. Ez az országon 
belüli, kétpólusú érdekellentét automatikusan hárompólusúvá 
szélesedett, mivel mélyen érintette az USA gazdasági és politikai 
érdekeit is. Ennek megfelelően Washington támogatta az 
érdekeivel azonosuló nemzeti elitet, segítette, hogy egyre 
hatékonyabban tudjon fellépni az egyre mélyebb és szélesebb 
észak-amerikai gazdasági, politikai és ehhez kapcsolódó katonai 
és értékrendi behatolás ellenzőivel szemben. Logikus 

                                                

24 Lásd bővebben: BÁCS, Zoltán György: 1815 – 2015: 200 años de 
divergencias en términos ideológico-políticos e instituciones políticas entre 
Europa y América Latina. Iberoamericana Quinqueecclesiensis 14. 27. o. és  
http://nbi.uni-nke.hu/uploads/media_items/zoltan-bacs-1815-2015-two-hundred-
years-of-differences.original.pdf. 
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következményként a nemzeti haladás hívei nemcsak a saját, 
Washingtonnal szövetséges társadalmi rétegeikkel, de magával 
az Egyesült Államokkal is szembe kerültek. Ez a hárompólusú 
konfrontáció tette le az alapját a huszadik századi latin-amerikai 
terrorizmusnak, mint az érdekérvényesítés eszközének és az 
állami terrorizmusnak, mint az amerikai érdekekkel egybefonódó, 
szűkebb társadalmi csoportok érdekei és hatalma fenntartása 
eszközének. 

A terrorizmus exportja 

A terrorizmus exportjának kialakulásában két, egymásból 
következő, alapvető ideológiai tényező játszott szerepet. Az egyik 
a lenini forradalom-elméletnek az a felismerése, hogy Marx 
elméletével szemben a proletárforradalom nem azonnal győz a 
világ minden országban, hanem lehetséges annak győzelme 
először egy országban is. Ennek folytatásaként, a proletár 
világforradalom győzelme érdekében szolidaritást kell vállalni, 
támogatást kell nyújtani más népek proletárjainak ahhoz, hogy 
saját országukban is győzelemre vigyék a forradalmat. Ennek 
eszmei támasza a proletár internacionalizmus. Mivel a lenini 
forradalom elmélet az 1917-es februári forradalom tanulságai 
alapján elveti a forradalom békés útját, vagyis a győzelem 
demokratikus úton való kivívását, és ezzel szemben a fegyveres 
harcot tartja a forradalom lehetséges, egyetlen útjának, 
szükségképpen a más országokban megvívandó forradalom 
proletár internacionalista támogatása és a fegyveres harc 
ösztönzése és exportja között nem nehéz az összefüggést 
felfedezni. Ez a fajta erőszak nem azonos a Marx és Trockij által 
is elvetett, a fennálló elnyomó hatalmat képviselő egyénekkel 
szembeni terrorral, és nem is azonos a hatalom megtartásáért a 
korábbi hatalmat gyakorlók elleni „forradalmi erőszakkal”. Ennek 
az erőszaknak a célja a hatalom megragadása a kisebbség által, 
fegyverrel, a többség ellen, a fennálló társadalmi, politikai rend 
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aláásása, meggyengítése, irányíthatatlanná tétele és 
megdöntése. Ez nem más, mint terror, vagyis a forradalom 
exportja gyakorlatilag egyet jelent a terror exportjával. Ebben 
nincs különbség a marxista-leninista és a maoista forradalom 
koncepciója között. 

Ha megvizsgáljuk az első világháború után kialakult 
helyzetet, logikusnak tűnik, hogy a háborúban vesztes 
országokon végigsöprő forradalmi mozgalmak a szélsőséges 
terror eszközét alkalmazták. Maga a háború, a háború 
elvesztése, a háborút elvesztő uralkodó osztályok és hatalmi 
rend elleni tiltakozás, az oroszországi forradalom, mint 
kibontakozási lehetőség minden országban megerősítette az 
orosz minta alapján szerveződő kommunista pártokat és 
munkásmozgalmakat. Az egyetlen, ideológiailag és gyakorlatilag 
is alátámasztott példa alapján, kritikátlanul másolták le a 
módszereket, így a terror és az erőszak más formáinak 
alkalmazását is. Ennek következményeit még ma, száz év múltán 
is érezzük. 
 

IV. A latin-amerikai terrorizmus egyes ideológiai támaszai 

Terrorista vagy szabadságharcos? Forradalmár vagy 
államellenes összeesküvő? A haladás apostola vagy felforgató? 
Gerilla vagy útonálló? A klasszikus válasz a kérdésre abból indul 
ki, hogy honnan nézzük? Ha a fennálló rend szempontjából 
tekintjük, akkor minden eszme és annak minden képviselője, aki 
nem pusztán ellenérzéssel viseltet a rend intézményeivel és 
képviselőivel szemben, de cselekvő módon, parlamenten kívüli 
eszközökkel igyekszik elérni a rend megváltoztatását, de 
legalábbis olyan eszméket terjeszt, melyek célul tűzik a kialakult 
politikai, társadalmi és gazdasági rend és az annak alapját 
képező társadalmi viszonyok megváltoztatását, terrorista, 
felforgató, államellenes összeesküvő. Miért? Mert a fennálló rend 
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saját értékítélete szerint önmaga a haladás letéteményese, az 
általa képviselt koncepció és az azt megvalósító politika a 
legcélravezetőbb, a társadalom egészének érdekét 
maradéktalanul szolgáló fejlődési program. Ennek megfelelően 
az egész társadalomnak nem lehet más célja, mint ennek az 
irányvonalnak a követése, megvalósítása, és aki ezt kritizálja, 
vagy elveti és ellene fellép, az az egész társadalommal szemben 
áll, tehát leküzdendő, felszámolandó, megsemmisítendő. 
Vészjóslóan ismerős, tipikusan diktatórikus helyzetkép. 
Antidemokratikus helyzetre – a diktatúrák által általánosan 
kialakított belső erőviszonyok miatt – klasszikus értelemben vett 
demokratikus válasz nem adható. A társadalom többsége el van 
zárva a tényleges politikai – demokratikus – alternatíváktól. 
Ebben a helyzetben a változás útja az erőszak a fennálló hatalom 
vezetői és más képviselői, illetve intézményei ellen, vagyis a 
terrorizmus. Ez a fajta terrorizmus nem feltétlenül forradalmi, 
hiszen a forradalom politikai és szótári értelemben is „a politikai, 
illetve társadalmi rendszer megdöntésére irányuló (fegyveres) 
harc”25. Lehetséges, hogy ún. „palota-forradalomról” (lásd még: 
puccs, államcsíny) van csak szó, mely a politikai, társadalmi és 
gazdasági rendet nem érinti, hanem pusztán a kormány, a 
vezetők leváltásával, új vezetési stílus alkalmazásával kívánja a 
felgyülemlett problémákat megoldani.  

Most nézzük a másik oldalról! A fennálló rendszerrel 
szembenálló, az ellen harcot indító személy vagy csoport nem 
okvetlenül forradalmár a szó „rendszerváltó” értelmében, hiszen 
nem feltétlenül a társadalmi-gazdasági rendet akarja 
megváltoztatni, hanem esetleg csak a kormányt akarja felváltani 
egy másikkal. A harc sajátossága, hogy mindig kisebbségi 

                                                

25 Magyar Értelmező Szótár Diákoknak. Főszerkesztő: Eőry Vilma. Tinta 
Könyvkiadó Budapest, 2010. 248. o. 
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helyzetből indul. Ennek egyenes következménye, hogy a harcot 
kezdeményezők szempontjából a kormányzat, illetve a rendszer 
intézményei és képviselői ellen alkalmazott terror mindig igazolt, 
igazságos, hiszen ők is abban a meggyőződésben élnek, hogy az 
ő eszméjük testesíti meg a társadalom többsége számára 
kívánatos jövőt. Értelmezésükben a terror nem pusztán harci 
taktika, de kommunikációs eszköz is, mely segít újabb csoportok, 
tömegek meggyőzésében, „öntudatra ébresztésében”, hogy ők is 
vállalják a küzdelmet. Az ő szemükben a hatalom képviselői a 
leküzdendő ellenség, és nem ellenfél, ennek minden 
következményével. De vajon mi a megítélése a hatalom 
támogatóinak? Ők is megsemmisítendő ellenséges erők, ahogy a 
diktatúrákban a rendszerellenes mozgalmak támogatói, vagy 
olyanok, akikkel szemben nincs szükség a terror alkalmazására, 
ha nem harcolnak az új rend ellen? Vajon mi az, ami a 
társadalom legszélesebb köreinek érdekeit, a tényleges fejlődést 
szolgálja? A diktatórikusan szabályozott társadalom, melyben a 
diktatúrák lényegéből fakadóan egy kisebbségi érdekcsoport az 
adott körülmények között elérhető fejlődés kedvezményezettje, 
vagy a többség számára nagyobb felelősséget és ugyanakkor 
nagyobb lehetőségeket is rejtő elitváltás egy azonos társadalmi-
gazdasági rendszeren belül, de nem feltétlenül békés úton, 
hanem inkább – esetleg csak – korlátozott erőszak 
alkalmazásával? Vajon egy diktatúra elleni terror a hatalom 
megragadása után nem válik-e szintén diktatúrává, képes-e 
átnőni egy demokratikus kormányzásba? Vajon fenntartható-e a 
fennálló társadalmi-gazdasági rend, vagy feltétlenül szükséges-e 
a forradalmi változás? Vajon minden forradalom, amit az abban 
résztvevők forradalomnak neveznek, valódi forradalom? Úgy 
gondolom, ezekre a kérdésekre csak az egyes politikai célokat 
támogató ideológiák vizsgálata alapján lehet válaszolni, tehát a 
válasz annyiban lesz tudományosan megalapozott, amennyiben 
ezeket az ideológiákat tudományos eszközökkel lehet definiálni. 
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Folytatva az előbb megkezdett gondolatsort, célszerű a 
teljesség igénye nélkül megemlíteni a latin-amerikai terrorizmus 
kialakulására és a működésére legnagyobb hatással rendelkező 
eszmerendszereket. 

Latin-Amerikában a többnemzetiségű, a spanyol, az angol 
és a portugál koronát képviselő, hivatalos „kormányzati” 
gyarmatosítók – civil tisztviselők, katonák és papok, valamint az 
általuk foglalkoztatott nem hivatalos fegyveresek - már az 
őshonos civilizációk meghódításának korai stádiumában, a 
fejedelmek (a caciquék) hatalmának megtörésével, illetve az 
uralkodók és családjaik fizikai megsemmisítésével, hatékony 
elnyomó,- rendfenntartó és gazdasági „számtartó” rendszert 
hoztak létre. Ez nagyon megnehezítette, illetve teljesen 
ellehetetlenítette valamennyi őshonos kultúra számára az idegen 
hatalomtól való megszabadulást, a saját önrendelkezés 
visszaállítását. A leigázottságból, a gyarmati közigazgatás és 
rendfenntartó-elnyomó rendszer rendkívüli erőszakosságából, 
adódóan a hagyományokhoz való visszanyúlásra, azok 
újraélesztésére, a korábbi törzsi hierarchia és privilégiumaik 
helyreállítására nem volt reális esély. Ilyen feltételek között nem 
merült, nem merülhetett fel a korábbi állapotokon, irányítási 
rendszeren való, saját erőforrásokon és képességeken alapuló 
túllépés igénye sem. A gyarmatokon a gyarmattartók 
dominanciájának megszilárdulásával a legtöbb, amire vágyhattak 
a beszolgáltatási kötelezettségek, az adó terhek csökkentése 
lehetett, ám ennek sem volt sok esélye. 

Ugyan az első nagyobb latin-amerikai felkelés a 
gyarmatosítók és intézményeik ellen csak 1780-ban Peruban tört 
ki, az ezt megelőző két és fél évszázad sem telt nyugodtan. Peru 
és Latin-Amerika észak–észak-nyugati része, mint a kontinens 
meghódításának, a feltételezett, majd megtalált arany 
megszerzésének legfontosabb iránya, alapvető jelentőségű volt a 
hódítók szempontjából, ezért a gyarmatosítás valamennyi 
technikai módszere, az erőszak, a kifosztás és a hittérítés, itt 
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koncentráltan jelentkezett, annak minden következményével 
együtt. A területet kizárólag a spanyolok uralták, míg a kontinens 
más részein a portugál, a brit, a holland és a francia korona ellen 
is harcolniuk kellett. A térségben különböző időkben, különböző 
célokkal megjelent, majd elbukott mozgalmakról a rá jellemző 
alapossággal és részletességgel írt Prof. Dr. Anderle Ádám a 
„Vihar a Sierrában” című könyvében.26 Általános jellemzőjük, 
hogy a megmozdulások központi gondolata az identitás és ezzel 
az indián elit megerősítése, és a gazdasági terhek, a 
beszolgáltatások és adók csökkentése, a társadalmi, spirituális, 
vallási alávetettség visszafordítása volt remélve, hogy a hódítók 
önként elhagyják a korábbi inka birodalom és az újjászületés 
utolsó reményét megtestesítő Vilcabamba területét. Ezek a 
remények 1572-ben foszlottak végleg szét.  

A függetlenségi háborúkig hátralévő, illetve a 
függetlenséget a felkelés végén először célul tűző José Gabriel 
Condorcanquí Tupac Amaru II. 1780-as felkeléséig tartó időszak 
sajátosságait Luis Vitale így foglalja össze: 

„Las protestas contra los abusos de las autoridades 
españolas, el aumento de impuestos y el estanco del tabaco no 
tuvieron la intencionalidad política de romper con el nexo 
colonial; pero fueron forjando una praxis de lucha contra las 
instituciones, que contribuyó a desarrollar una conciencia política 
y una reafirmación de autonomía.”27 (A spanyol hatóságok 
visszaélései – az adók emelése, a dohány egyedárusítása – 
elleni tiltakozásoknak nem volt olyan politikai célja, hogy 
megszakítsa a gyarmati kapcsolatokat, de kialakította az 

                                                

26 Lásd: ANDERLE Ádám: Vihar a Sierrában. Gondolat 1981 95-127 o.  
27 VITALE, Luis: Historia Social comparada de los pueblos de América 

Latina. Independencia y formación social republicana II Siglo XIX. Tomo II. I 
Parte. Capítulo II Publicado por ADHILAC Internacional © www.adhilac.com.ar 
(letöltés: 2017. április 14. 22:40) 
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intézmények elleni harc gyakorlatát, ami hozzájárult a politikai 
öntudat és az autonómiaigény megszilárdításához.)  

Tekintsük át egy kicsit részletesebben, hogy a 
függetlenedést célzó törekvések folyamata korszakokhoz és 
helyekhez köthetően világosabbá váljon! Az előbbiekben is 
említett okok vezettek el 1623-ban Mexikóban a gyarmatosító 
állam elleni tiltakozáshoz, a kormány épületének felgyújtásához 
és az alkirály lemondásához, amiben először játszottak szerepet 
a meszticek és a kreolok. Négy évvel később az indián területek 
felosztása és az indiánokkal foglalkozó helyi igazgatás 
feloszlatása után még Manso püspök is fellázadt. A folyamat nem 
állt meg. Latin-Amerikában először 1645-ben bontakozott ki 
széleskörű szembenállás az anyaországgal szemben, amit 
ráadásul egy egyházi személy, Juan de Palafox nevéhez 
kötődött. A püspök még nem állt készen, hogy szakítson a 
spanyol udvarral, de a mozgalom dinamikája egyenesen a 
konfrontáció irányába mutatott.  

A következő immár kifejezetten nagy károkozással járó 
tiltakozás helyszíne Quito volt, 1765-ban, ahol felégették és 
kifosztották a Vámházat. A követelések között szerepelt, hogy 
adják át a városban lévő tüzérségi eszközöket, kézifegyvereket, 
továbbá mondjon le a gyarmati közigazgatás két legfontosabb 
vezetője. Először fordult elő, hogy fegyveres összecsapás alakult 
ki a gyarmatosító erőszakszervezet és a helyi érdekeket 
képviselők között, és a helyiek követeléseit a hatalom teljesítette 
is.28 Habár az érdekellentéteknek ezen a szintjén még nem 
merült fel a szakítás gondolata az anyaországgal és az 
önállósodás, vagyis a nemzetállam kialakítása sem, és nem 
voltak meg az ehhez szükséges feltételek sem, de lassan 
kirajzolódtak a függetlenségi harc legfontosabb paraméterei.   

                                                

28 Lásd az idézett művet. 



TERROR & ELHÁRÍTÁS                                                         2017/1-2. SZÁM 

TERRORIZMUS   

9 148 

Az inka királyi és gyarmati kreol származású José Gabriel 
Condorcanquí Tupac Amaru II. 1780-as felkelése a megemelt 
adók beszedése, az indiánokat érintő kötelező munkaszolgálat, a 
„mita”, a behozott áruk magas árai elleni tiltakozásból indult ki. A 
felelős magas rangú gyarmati tisztviselőt, Antonio Arriaga 
corregidort Tupac Amaru bíróság elé állíttatta, és a halálos ítélet 
után fel is akasztatta. Az ellene küldött 1200 fős 
büntetőexpedíciót sikeresen legyőzte, majd ahelyett, hogy Cuzco 
ellen vonult volna, legitim inka uralkodóvá nyilváníttatta magát, és 
megpróbálta tárgyalások útján elérni a város megadását. Tupac 
Amaru igyekezett megteremteni a gyarmatokon élő kreolok, 
meszticek, indiánok és a behurcolt néger rabszolgák egységét is, 
de kudarcot vallott, a rabszolgák egy része inkább a spanyol 
koronára bízta életét. A gyarmatosítók kizárólag katonai úton 
kívánták megoldani a lázadást. Elfogták Tupac Amarut és 
családját, majd rendkívül kegyetlen módon mindannyiukat 
kivégezték.  

Tupac Amaru volt az első, aki ugyan még nem vitte végig 
a gyarmatosítók elleni harcot, ám megteremtette a nemzetté 
váláshoz szükséges széleskörű, majdnem teljes társadalmi 
összefogás alapjait.29 Az, hogy a gyarmatokon élők érdekében 
felvállalta a fegyveres harcot a monarchia ellen, illetve saját 
magát tette meg politikai és katonai vezetőnek, továbbá az 
alkirályság területén élő valamennyi csoport és réteg érdekeit is 
képviselte, ideértve a néger rabszolgákat is, azt jelenti, hogy a 
gyarmattartóktól való függetlenség eszméje, ami hamarosan anti-
kolonializmusként is ismertté válik, már gyökeret vert Latin-
Amerikában. Tupac Amaru kezdeményezése, hírneve a XX. 
századi latin-amerikai terroristaszervezetek között merül fel majd 

                                                

29 Egyes információk szerint egyik, feleségének írt levelében megemlíti, 
hogy „nemsokára idegenek nélkül fognak élni”, vagyis megszabadulnak a 
spanyol gyarmatosítóktól, ám ennek konkrét nyomát nem sikerült megtalálni. 
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újra, amikor a 60-as, 70-es években Ururguayban Raúl Sendic és 
José Mugíca vezetésével létrejön az MLN-T, a Movimiento de la 
Liberación Nacional – Tupamaros. 

Tupac Amaru levert felkelése után is voltak még 
felkelések, például a Karib-térségben, Jamaikán, Guadelupén, 
Grenadán és Guyanában. 1795-ben Haitin lázadtak fel a néger 
rabszolgák, akik három célt tűztek maguk elé: hogy 
megszabaduljanak a gyarmattartó franciáktól, megszüntessék a 
rabszolgaságot és meghirdessék a társadalmi egyenlőséget. 

Ha végignézzük a Tupac Amaru vezette felkelés után 30 
évvel az 1810-től kibontakozott függetlenségi háborúk és az azt 
követő 200 év(!) meghatározó eszméit, néhány érdekes 
felfedezést tehetünk. Folyamatosan, gyakorlatilag töretlenül jelen 
van a függetlenség elérésének célja, először a spanyol koronától, 
majd az Egyesült Államoktól, miközben az egyes gyarmatok 
harcainak eredményeképpen függetlenné váló, egyre inkább 
nemzetállami jelleget öltő országok eljutnak a bolivári 
kontinentalizmus eszméjétől a nemzetállami elkülönülésig. Így 
válik érthetővé, hogy egy kontinensen belül hogy lehet négy 
kiemelkedő hadvezér – Simón Bolívar, José Artigas, Bernardo 
O’Higgins és José de San Martín – akiket egyaránt a 
„Felszabadító” néven emlegetnek, Venezuelában, Uruguayban, 
Chilében és Argentínában. 
 

V. A Monroe-doktrínától a Riói Szerződésig. Az Amerika-
ellenesség, mint ideológiai alap kialakulása. 

Néhány oldallal feljebb, a latin-amerikai terrorizmus 
jellemző tendenciáinak ismertetésekor szó esett a társadalmi-
gazdasági fejlődés lehetőségeit, valamint az egyes országok 
kormányzati rendszereinek jellegzetességeit is érintő, egymásnak 
ellentmondó koncepciók gyökereiről és következményeiről. A 
nemzetállamok megjelenése természetes módon, az eltérő 
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fejlettségi szint, természeti adottságok, társadalmi összetétel és a 
függetlenségi háborúk öröksége miatt is, együtt jár az egymás 
közötti rivalizálással, a regionális vagy kontinentális vezető 
szerepért folyó küzdelemmel. Az elkülönülés útjait, illetve az 
európai politikai sémáktól való tényleges eltérést, néhány formai 
elem névleges megtartása mellett, már bemutattam a 1815-2015: 
„Two hundred years of differences in certain ideological and 
political terminologies and political institutions between Europe 
and Latin-America” című tanulmányomban30. Az ott elemzett 
amerikai példa, mint a kontinens fejlődésére gyakorolt pozitív 
hatás radikális változáson ment keresztül, amint az Egyesült 
Államok 1823-ban meghirdette a Monroe-doktrínát31, vagyis azt 

                                                

30 Lásd:  http://nbi.uni-nke.hu/uploads/media_items/zoltan-bacs-1815-2015-
two-hundred-years-of-differences.original.pdf. 

31 Monroe-doktrína névvel jelöljük a Monroe Jakab (l. o.) elnök által 1823. 
dec. 2. közzétett és Adams János Quincy államtitkár által szerkesztett 
proklamációt, melyben az É.-amerikai Egyesült-Államok elnöke azt 
hangsúlyozza, hogy az Unio mint szabad és független állam nem fogja tűrni, 
hogy a Szentszövetség (l. o.) rendszerét és abszolutisztikus törekvéseit Amerika 
szabad földjére is kiterjessze, mert ebből az Unio szabadságára is veszély 
származhatna; továbbá, hogy a Unio az európai államoknak a független 
amerikai országok leigázására célzó beavatkozását ellenszenvvel fogja kisérni, 
sőt esetleg fegyveresen is fogja az ily beavatkozást megakadályozni; végül, 
hogy Amerika földje nem szolgálhat többé szinhelyéül az európai államok 
gyarmatosításainak. Monroe valamennyi utóda a külügyi politika 
zsinórmértékének tartotta a M.-t, melyet Adams János Quincey elnök 1828. kelt 
nyilatkozatában még behatóbban fejtegetett. E doktrina miatt kellett III. 
Napoleon császárnak feláldozni (l. Mexikó története). Midőn pedig Anglia és 
Venezuela között 1896. határvita támadt, Cleveland elnök egy dec. a 
kongresszushoz intézett leiratban az angol gyarmatosok igényeiben és az angol 
kormánynak e kérdésben tanusított magatartásában a M. megsértését látta és 
fegyveres ellentállással fenyegetődzött. Az angol, sőt az egész európai sajtó a 
M. D.-Amerikára való merev alkalmazásának jogosultságát kétségbe vonta és 
Cleveland fellépését rosszalta. Komoly diplomáciai súrlódásra azonban 
(mostanig) nem került, mert egyrészt a new-yorki börze Cleveland 
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hogy „Amerika az (észak)amerikaiaké,” majd több mint két 
évtizeddel később megvívta területszerző háborúját Mexikó ellen. 
Ebben az 1846 és 1848 közötti háborúban szerezte meg az 
Egyesült Államok Utah, Új-Mexikó és Kalifornia területét és 
csatolta az USÁ-hoz32. Az a tény, hogy a Monroe-doktrína vagy 
Monroe-elv az Egyesült Államok külpolitikájának stratégiai elvévé 
vált, és az is maradt némi változással a mai napig, vagyis már 
majd’ 200 éve, alapvetően meghatározta a kontinens különböző 
társadalmi csoportjaiban megjelenő mozgalmak célját, jellegét, 
illetve eszközeiket és módszereiket.  

Sajátos szerepet játszik az Amerika-ellenes beállítottság 
alakulásában III. Napóleon francia uralkodó agressziója és 
Mexikó elleni háborúja 1862 és 1867 között, amivel a mexikói 
trónra segítette Miksát, Ferenc József öccsét. Ugyan a Monroe-
elv alapján az Egyesült Államok jogot formálhatott volna a katonai 
beavatkozásra, formailag az európai hatalmak gyarmatosítási 
kísérletének visszaverésére, de az éppen zajló polgárháború 
(1861-1865) nem tette lehetővé a tényleges beavatkozást. 
Amikor az osztrák-porosz háború miatt 1867 elején III. Napóleon 
egyszerre kivonta seregeit Mexikóból, Miksa és a császárság 
sorsa megpecsételődött. A majdnem kétszeres számbeli fölénybe 
került, Juárez elnök vezette mexikói csapatok Queretarónál 

                                                                                                        

nyilatkozatára óriási baisseszel felelt, másrészt pedig a szenátus és 
kongresszus a pénzügyi válság hatása alatt a hódítási mámorból csakhamar 
kijózanodtak és Davis szenátor és Phelps volt követ példájára mások is 
hibásnak mondották Cleveland interpretációját. 

V. ö.: WOLSELEY, Teh M.-doctrin és Salisbury and the M. d. (The forum 
1896, 20. köt.); Márki S., a M. (Erdélyi Muzeum 1896). Forrás: Pallas 
Nagylexikon Lásd: http://www.kislexikon.hu/moonroe-doktrina.html (letöltés 
időpontja: 2017. április 18. 14:22 Kiemelés tőlem. 

32 Texas már 1835-ben kikiáltotta függetlenségét, és az 1836-os velascó-i 
szerződések után szuverén köztársasággá alakult. Kilenc évvel később, 1845-
ben pedig az Egyesült Államok tagállamai közé fogadta Texast.  
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legyőzték Miksa csapatait, foglyul ejtve őt és tábornokait. Az, 
hogy a mexikói csapatok külföldi segítség nélkül képesek voltak 
történelmi győzelmet aratni, rendkívüli módon megerősítette a 
mexikóiak önbizalmát és Amerika-ellenességét.  

Az XIX. század első harmadában a Latin-Amerikán 
végigsöprő függetlenségi harcok nem érintették Kuba gyarmati 
helyzetét. 1892 áprilisában egy kubai politikus és író, José Martí, 
New Yorkban megalapította Kuba Forradalmi Pártját (Partido 
Revolucionario de Cuba) azzal a céllal, hogy fegyveres harc útján 
kivívja a spanyolokkal szemben a sziget függetlenségét. A 2017-
es évforduló alkalmából a „Publico” spanyol hírportál ezt írta: „Su 
objetivo principal era la independencia de Cuba, pero apostaba 
decididamente por la independencia efectiva de toda 
Latinoamérica y por frenar las ansias dominadoras de los 
Estados Unidos. José Martí advertía de que no crearía una 
República donde "la riqueza de los hombres sea la base de su 
derecho, y tenga más derecho el que tenga más riqueza"”33. (Fő 
célja Kuba függetlenségének elérése volt, de határozottan síkra 
szállt egész Latin-Amerika tényleges függetlenségéért, az 
Egyesült Államok hatalmi vágyainak megfékezéséért. Martí 
figyelmeztetett, hogy „nem olyan köztársaságot akar létrehozni, 
amelyben az emberek gazdagsága lenne jogaik alapja, ahol több 
joggal rendelkezne az, akinek nagyobb vagyona van. Ford.: a 
szerző) A fegyveres harc 1895-ben kezdődött. A küzdelembe 
1898-ban beavatkozott az Egyesült Államok is, amikor formálisan 
az amerikai állampolgárok védelme érdekében a Havannai 
öbölbe küldte a USS Maine csatahajót. A fedélzeten 
bekövetkezett robbanás ürügyet szolgáltatott a hadüzenetre. Az 
USA fegyveres erői a Fülöp-szigetektől kezdve Guam szigetén át 

                                                

33 http://www.publico.es/politica/125-anos-fundacion-del-partido.html (letöltés 
időpontja: 2017. április 18. 17:01) 
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Kubáig minden ütközetben legyőzték a spanyolokat, és Kubában 
is kiragadták a remélt győzelmet a kubaiak kezéből. A Puerto-
Ricó-i békeszerződésben így vesztette el utolsó gyarmatait 
Spanyolország, és így lépett a helyébe az Egyesült Államok. Így 
maradt amerikai kontingens Kubában, amelynek jelenlétét az 
1901-ben elfogadott ún. „Platt módosítás” vagy „Platt cikkely”, 
illetve az azt szóról-szóra átvevő 1901. decemberi Kubai 
Alkotmány törvényesítette. Martí pártjának jelentősége abban áll, 
hogy először jön vele létre olyan politikai szervezet, amely 
kifejezetten a fegyveres harc vezetését, a szigetország fegyveres 
felszabadítását és forradalmi átalakítását tűzte céljául. 
Megjegyzendő, hogy az 1959-ben győztes, Fidel Castro vezette 
kubai forradalom után létrejött, folyamatosan egyre inkább és 
egyre erősebben szovjet befolyás alatt álló rendszer követve a 
permanens forradalom lenini eszméjét, a fegyveres, felszabadító 
harcban játszott élcsapat José Martí örökségeként dogmatizált 
szerepét hosszú ideig fenntartotta, sőt, továbbfejlesztette. Castro 
olvasatában a permanens forradalom nem a demokratikus 
forradalomból a szocialista forradalomba való folyamatos 
átmenetet jelentette, hanem a szocialista forradalom más, az 
„amerikai imperializmus által elnyomott”, latin-amerikai és afrikai, 
elsősorban mezőgazdasági jellegű országokba való exportját, 
ahogy ez Bolívia, Grenada, Angola példája is mutatta. A kubai 
értelmezésben a forradalom exportja már a 60-as években 
összefonódott az épp kialakulófélben lévő terrorszervezetek, 
latin-amerikai és közel-keleti „felszabadítási mozgalmak” 
támogatásával, illetve a gerilla-hadviselés, mint az aszimmetrikus 
hadviselés formájának propagálásával, elősegítésével, híven 
követve Mao Cetung által a partizánháborúról és annak a 
forradalom kivívásában játszott szerepéről írottakat. A kubai 
támogatás hatékonyságával kapcsolatban némi szarkazmussal 
elmondható, hogy ugyan Mao műveit olvasták és alkalmazták, de 
Szun-ce műveit alighanem figyelmen kívül hagyták. Ugyanis 
Szun-ce az i.e. 6-5 században ezt írta: „… Ezért azt mondják, 
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hogy a győzelem feltételei megismerhetők, de nem (mindig) lehet 
kialakítani őket…”34. A kubai kormány ezt a tevékenységét 
egészen a közelmúltig, még a Szovjetunió felbomlása után is, 
fenntartotta. Kubának a terrorizmus támogatásában betöltött 
szerepéről a nemzetközi kábítószer-bűnözéssel való 
összefonódás kontextusában, a későbbiekben még szó lesz. A 
fentiek alapján azonosítható az Amerika-ellenesség, mint a latin-
amerikai terrorizmus alapvető ideológiai támaszának egyik 
legjelentősebb verziója, mely eltérő módon, időben és formában, 
de valamennyi latin-amerikai országra kihatott: a militáns 
antiimperializmus. 
 

VI. Két véglet: Mariátegui és a populizmus 

Az előzőekben, a parasztság szerepének 
átértékelődéséről szólva már említettem José Carlos Mariáteguit, 
a perui indián származású újságíró-politikust, a latin-amerikai 
forradalmi ideológiák egyik legismertebb és leginkább elismert 
megalapozóját. Talán nem érdektelen megismerni azokat a 
körülményeket, amelyek vizsgálata Mariáteguit elvezette a 
marxizmushoz, illetve annak Latin-Amerikára adaptált forradalmi 
koncepciójához. Mariátegui nézeteit a „Hét tanulmány a perui 
valóság magyarázatához” című művében fejti ki.35 A kiadáshoz írt 
előszavában Aníbal Quijano, Mariátegui egyik legjobb ismerője, a 
„hatalom kolonializmusa” elmélet atyja, így ír a forradalomelmélet 
fejlődéséről, Mao Cetung, Ho Chi-Minh, Fidel Castro, Ernesto 

                                                

34 Szun-ce: A háború művészete. 4. katonai elhelyezkedés Helikon Kiadó 
2015. 17. old. 

35 MARIÁTEGUI, José Carlos: 7 ensayos de interpretación del a realidad 
peruana. Biblioteca Ayacucho Tercera edición con correcciones y adiciones de 
nuevos textos: 2007 
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(Che) Guevara és Amílcar Cabral szerepéről: „Desde la Segunda 
Guerra Mundial, las más intensas y decisivas luchas 
revolucionarias han tenido escenarios distantes de Europa. 
Triunfantes o derrotadas, aquellas han revelado en Asia, África y 
América Latina, un nuevo territorio del pensamiento 
revolucionario, y han colocado, junto a la lista de los “clásicos” 
europeos del marxismo, los nuevos nombres cuyo pensamiento y 
acción ocupan hoy gran parte del debate internacional: Mao, Ho 
Chi-Minh, Castro, Guevara, Amílcar Cabral, para citar sólo a los 
más ilustres. Hoy el pensamiento marxista no podría ser 
concebido solamente a través de la retina occidental.”36 (A 
második világháború óta a legintenzívebb és legnagyobb hatású 
forradalmi harcok színtere távol esett Európától. Győztesek vagy 
elbukottak, de Ázsiában, Afrikában és Latin-Amerikában a 
forradalmi gondolkodás új távlatait nyitották meg, és a marxizmus 
európai klasszikusainak listája mellé olyan új neveket tettek oda, 
akiknek gondolatai és cselekedetei nagy teret kapnak a 
nemzetközi vitákban: Mao, Ho Chi-Minh, Castro, Guevara, 
Amílcar Cabral, csak hogy a legismertebbeket említsük. Ma a 
marxista gondolkodást már nem lehet csak európai szemüvegen 
át vizsgálni. Ford.: a szerző) 

Mariátegui korában éles elvi-gyakorlati vita bontakozott ki 
Victor Raúl Haya de la Torre, az APRA (Alianza Popular 
Revolucionaria Americana, Amerikai Forradalmi Népi Szövetség) 
álláspontja és a lenini rendszerbe illesztett perui helyzetértékelés 
között. Haya de la Torre sajátos „dualista” nézete szerint az 
imperializmust két alapvető vonás különbözteti meg: 1. az, hogy 
az országban befektetett tőke származása és annak tulajdonosa 
külföldi, 2. és mivel a kapitalizmus csak ezeken a befektetéseken 
keresztül jelenik meg ezekben az országokban, ez a fajta 

                                                

36 MARIÁTEGUI, José Carlos: i.m. X. oldal 
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kapitalizmus kezdetleges. Ebből következően az imperializmus 
Lenin állításával szemben a (latin-amerikai) országokban a 
kapitalizmus első foka, és mint olyan, az első és szükséges 
haladó lépés a gyarmati időszakból származó hűbéri rendszer 
ellen.37 Ez a forradalomelmélet szempontjából az adott 
időszakban áthidalhatatlan ellentétnek tűnt, mivel mind Haya de 
la Torre, mind pedig a leninizmusból kiinduló Mariátegui 
figyelmen kívül hagyta azt a tényezőt, amit mind a kapitalizmus, 
mind pedig a forradalmi munkás- vagy agrármozgalmak és az 
azok nevében működő terrorszervezetek figyelmen kívül hagytak. 
Haya de la Torre a kapitalizmus átnövését az extenzív fejlődési 
szakaszba, az imperialista terjeszkedés latin-amerikai 
megindulását csak önmagában vizsgálta, és nem helyezte azt 
bele a kapitalista gazdaság fejlődési tendenciájába. A pillanatnyi 
állapotot értékelte, és nem vizsgálta az utat, ahogy a kapitalista 
fejlődés a vizsgált állapotig eljutott, gyakorlatilag kiragadta azt a 
fejlődés dinamikájából. Abban azonban Haya de la Torrénak 
teljesen igaza volt, hogy a kapitalista fejlődés akkori, önmagához, 
az Egyesült Államokban addig bekövetkezett fejlődéséhez 
viszonyítva a latin-amerikai feltételrendszerben a kapitalista 
fejlődés elindítójának, a helyi kapitalizmus alapfokának a 
szerepét töltötte be. Az Egyesült Államokból beáramló 
tőkeexport, termelési mód, a fejlettebb termelőeszközök és az új, 
a Latin-Amerikában mély gyökerekkel rendelkező feudális 
gondolkodásmóddal ellentétes, új szemlélet mély és egyre újabb 
ellentéteket szülő változásokat indított el.  

Ahogy látható, Haya de la Torre esetében a dinamikus 
szemlélet hiányának egyik fajtáját ismerhettük fel. A dinamikus 
szemlélet hiányának másik fajtája viszont Mariátegui 

                                                

37 Lásd: DE LA TORRE, V.R. Haya: El antimperialismo y el Apra, Lima, 
1972, pp. 18-19.  



TERROR & ELHÁRÍTÁS                                                         2017/1-2. SZÁM 

TERRORIZMUS   

9 157 

gondolataiban jelenik meg. A lenini forradalomelmélet 
skolasztikus felfogása, dogmatizálása miatt Mariátegui kezdetben 
még nem ismerte fel az ellentmondást a kívülről indukált latin-
amerikai kapitalista fejlődés és a bolsevik elmélet, valamint a 
bolsevik elmélet és a latin-amerikai valóság között. A dinamikus 
szemlélet vagy módszer lehetőséget ad annak a vizsgálatára, 
illetve megállapítására, hogy az elméletet mennyiben kell a 
változó vagy megváltozott körülmények hatására módosuló, helyi 
gyakorlat alapján megváltoztatni, megreformálni, kiterjeszteni 
vagy elvetni. Ha a feudális örökség terhét sok szempontból még 
mindig hordozó, alapvetően agrárius latin-amerikai társadalmakat 
és az azokban, elsősorban a mezőgazdaságban foglalkoztatottak 
körében felhalmozódó ellentmondásokat az európai, leginkább a 
nagyipari munkásosztály érdekeit felkaroló ideológia szempontjai 
szerint vizsgáljuk, és az abban megfogalmazott gyakorlati 
lépéseket akarjuk Latin-Amerika feltételei között megvalósítani, 
az eredmény csak kudarccal végződhet. Ezt az ellentmondást 
ismerte fel Mariátegui, amikor túllépve és meghaladva a leninista, 
bolsevik forradalomelmélet dogmatizációját, a latin-amerikai, 
ezen belül a perui forradalom feltételeinek elemzésekor az 
eredeti recept szerint a „konkrét helyzet konkrét elemzéséből” 
indult ki, vagyis nem az európai munkások által megvívandó 
proletárforradalom kritériumaira alapozta a latin-amerikai 
forradalmak alapjául szolgáló eszméit.  

 

A populizmus: sajátos, helyi válasz a nemzetközi kihívásokra 

Sokan, sokat és sokszor írtak már a populizmusról, a 
latin-amerikai politikai folyamatok egy állandó jelenségéről. 
Elemezték gyökereit, képviselőit, megjelenésének gazdasági, 
politikai, külpolitikai, társadalmi és kulturális feltételeit, 
nyelvezetét, a demagógiához való viszonyát. A következőkben 
azt vizsgáljuk, milyen szerepe volt a latin-amerikai politikai 
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folyamatokban, a radikalizálódásban és sajátos módon a 
deradikalizálódásban a populizmusnak. 

A populizmus olyan jellegzetes latin-amerikai politikai és 
társadalmi jelenség, mely nem más, mint a kontinens válasza a 
különböző földrajzi helyekről származó, sok szempontból hasonló 
gazdasági, társadalmi és ideológiai kihívásokra. Ezek a kihívások 
eltérő mértékben és mélységben érintették és érintik az egyes 
országokat, hiszen azok a gyarmati kortól kezdve a függetlenségi 
háborúk korán át az önálló politikai, gazdasági, társadalmi, jogi 
és igazgatási intézményrendszer kiépülésén keresztül nagyon 
eltérő utat jártak és járnak be. Melyek ezek a kihívások? 
Társadalmi kihívásnak tekinthető a gyarmati rendszerben 
gyökerező, de az önállóság korában – vagyis napjainkban is – 
létező éles társadalmi-gazdasági szegregáció és az ezt kísérő, 
poszt-feudális mentalitás. Politikai kihívásként említhető az 1823 
óta folyamatos amerikai politikai, gazdasági, etikai, erkölcsi, 
kulturális és katonai terjeszkedéssel szembeni, országonként a 
saját útját kereső elutasítás. Ennek egyik példája az amerikai 
imperialista modellre épülő szabadversenyes kapitalizmus helyett 
az állam politikai beavatkozása és szerepvállalása a gazdasági 
pénzügyi folyamatokba a XX. század első harmadától az 
ezredfordulóig, valamint a neoliberalista gazdasági modell 
elvetése a reformok kifulladása okozta kudarcélmény után a XXI. 
század első évtizedében. Másik példa a politikai kihívásra a 
marxista, maoista, forradalmi erőszakot hirdető nézetekkel 
szembeni folyamatos küzdelem a kontinens legtöbb és 
legjelentősebb országaiban, továbbá a populizmus által 
leginkább érintett országokban – Mexikóban, Brazíliában, de 
különösen Argentínában – a saját politikai pártok 
intézményesülése, mely évtizedeken és politikus-generációkon is 
átível. Ezt Dömény Zsuzsa a XX. század kilencvenes éveit 
elemezve így fogalmazta meg: „A hagyományos pártok 
ideológiája elhalványult azért is, mert a politizálás módja 
megváltozott, professzionalizálódott. A tömegpártok vezetőit 
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segítő lelkes aktivisták helyét a különböző szakértők, szakértői 
csoportok vették át, tehát a politika-csinálásban az átlag párttag 
már nem vesz részt, helyét fizetett szakemberek vették át, ez is 
egy stáció a pártokhoz kötődés fellazulásának folyamatában. A 
politika alsóbb szintjei is elkülönülnek ebben a folyamatban, a 
politikustársadalom autonómmá válik, a közvetlen visszajelzések 
a párttagoktól, szimpatizánsoktól, választóktól megtörnek, 
elakadhatnak a szakértői szinten.   

A következmény a pártrendszer fragmentálódása, a 
képviseleti demokrácia szövetének foszladozása és 
tekintélyvesztése.”38 Ezt csak fokozta és fokozza a rendszer-
specifikus, a hűbéri rendszerre is emlékeztető, híres-hirhedt latin-
amerikai korrupció.  

Habár Dömény Zsuzsa a folyamatot a ’90-es évek 
kontextusában vizsgálja, elmondható, hogy az hasonló volt a 20-
as és 30-as években zajló folyamatokhoz. A populizmus sok 
évtizedes életben maradása, időközönként, ciklikusan való 
megerősödése és előtérbe kerülése nem lenne értelmezhető, ha 
nem helyeznénk a populizmus „pulzálását”, ezeket a 
megismétlődő hasonló jelenségeket történelmi kontextusba, 
melynek kereteit a polgári értékrendszeren alapuló kapitalista és 
az az ellen fegyveres harcot hirdető marxista-leninista-maoista 
ideológia változó intenzitású, változó helyszínű küzdelme 
jelentette. A hatalmi pozícióit az első világháború óta erősíteni 
szándékozó két ország, mint a kialakuló világrend két pólusa, 
alternatíva keresésére ösztönözte a latin-amerikai országokat, 
melyek számára mindkét pólus közel hasonló veszélyt jelentett, 
hiszen mind az amerikai modell, mind pedig a szovjet vagy 
később a kínai modell inkompatibilis a kontinens országainak 

                                                

38 DÖMÉNY Zsuzsa (2007): Latin-Amerika: balra át!? Műhelytanulmányok 
Digitális archívum (12) 2007. 2. szám. 12. o. 



TERROR & ELHÁRÍTÁS                                                         2017/1-2. SZÁM 

TERRORIZMUS   

9 160 

gazdasági, politikai, igazgatási, jogi és egyéb sajátosságaival, 
mely az egyes országok nemzeti jellegét és hagyományait 
képviselik. Ezen túlmenően bármiféle „újítás” egyet jelentett volna 
és egyet jelentene ma is az intézményesült hatalmi elit uralmának 
korlátozásával, illetve felszámolásával, a jelentős befolyással bíró 
és irányítási szerepet is betöltő, vertikális és horizontális 
korrupciós struktúra megszüntetésével. Erre a kihívásra a latin-
amerikai országok, melyek gazdasági potenciáljuk, geostratégiai 
helyzetük, népességük és földrajzi kiterjedésük miatt is a 
nagyobb kockázatnak voltak kitéve, mint a világgazdaságban és 
a nemzetközi erőviszonyokban is kisebb szerepet játszó 
országok, a populizmust adták válaszul. Ennek jegyében erős 
szociális védőhálót biztosítottak a lakosságnak, etatista gazdaság 
és pénzügypolitikát valósítottak meg, befolyásolták és irányították 
a piaci folyamatokat, politikailag és katonailag nem kötelezték el 
magukat egyik pólus mellett sem, de igyekeztek számukra minél 
nagyobb, esetleg aránytalan gazdasági előnyöket szerezni a 
gazdasági, pénzügyi kapcsolatokban. Az etatista gazdasági és 
pénzügyi politika azonban jellegéből következően figyelmen kívül 
hagyta a nemzetközi gazdaság általános, gyakran autonóm 
folyamatait, és nem számolt a politikailag motivált gazdasági 
trendekkel sem. Ennek következtében a populista 
társadalompolitika vívmányainak finanszírozása egyre inkább, 
ciklikusan meghaladta az országok gazdasági 
teljesítőképességét, különösen a világgazdaság saját 
válságjelenségei időszakában, így az felerősödve jelentkezett 
ezeknek az országoknak a gazdaságában és társadalmában. 
Erre utalnak a mexikói, a brazil és az argentin gazdaság ciklikus 
válságjelenségei, melyek kiváltó okául a populista kommunikáció 
első helyen az országoknak hitelező nemzetközi pénzpiaci 
szervezeteket, illetve más külső körülményeket nevezett meg. A 
külső fenyegetettség légkörének, illetve a gazdasági és pénzügyi 
szükségintézkedések fenntartása a latin-amerikai populizmus 
túlélésének és megújulásának eszköze. Ezek szerepe a 
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radikalizálódásban, illetve a deradikalizálódásban alapvető, attól 
függően, hogy a populizmustól eltérő megoldást célul tűző 
csoport vagy szervezet milyen ideológiai platformon lenne kész 
ezeket a változásokat megvalósítani.  

Feljebb már utaltam rá, hogy a populizmus, mint 
„harmadik pozíció”39, egyszerre lehetett egységesítő és megosztó 
irányzat is. Része volt a Latin-Amerikában kialakult baloldali, 
marxista és maoista forradalmi szervezetek útválasztásában, 
ahogy az ezekkel ádáz harcot vívó kormányzati és nem hivatalos 
antimarxista, antikommunista, esetenként fegyveres csoportok 
identitásának kialakításában. A populizmus hosszú ideig jelentős 
szerepet játszott a kontinens meghatározó országainak életében, 
és hatása a mai napig is érezhető különösen Argentínában, ezért 
a jelenség lehetséges kettős hatását – más, számításba jöhető 
példák helyett – Argentína példáján mutatom be.  

Ennek oka, hogy ebben az országban vált a populizmus 
az ország politikai-ideológiai alaptételévé Juan Domingo Perón 
hatalomra kerülésével 1946-ban, és maradt fenn justicializmus 
néven egészen a Perón 1974-ben bekövetkezett halálát követő, 
harmadik felesége, Isabel Perón uralmát 1975-ben megdöntő 
katonai államcsínyig. Perón gazdaság- és 
társadalompolitikájához köthető, a peronizmusként ismert 
jelenség, mely a társadalom jelentős rétegeinek, a 
munkásságnak, az alkalmazottaknak, de a parasztságnak, 
továbbá a középosztály társadalmi komfortérzetének, 
életkörülményei nagy mértékű javítása érdekében alkalmazta a 
néhány bekezdéssel feljebb ismertetett gazdasági intézkedéseket 
és viselte azok politikai következményeit, újszerű, a klasszikus 
ideológiáktól távolságot tartó módon definiálva önmagát. A 

                                                

39 Lásd: HORVÁTH Gyula (1996): A peronizmus. (Szerkesztő: Anderle 
Ádám) Magánkiadás, Szeged.  61. o. 
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peronizmus rendszeresen ismétlődő pénzügyi válságai miatt már 
Perón első elnöksége idején, 1946 és 1952 között erős eróziónak 
indult szavazóbázisa, a peronista populizmus híveinek tábora. 
Perón második, ki nem töltött elnöki mandátuma alatt, 1953 és 
1955 között, a sajátos, se nem jobboldali, se nem kifejezetten 
baloldali, ám mindkét forrásból merítő társadalomfilozófiára 
alapozott nacionalista gazdaságpolitika hibás alapkoncepciójának 
kiigazítása nem történt meg, a pénzügyi krízisjelenségek 
élesebbé váltak. Sajnálatos módon a Peróntól Perónig terjedő 
időszakban, vagyis Perón önkéntes száműzetése alatt, 1955 és 
1973 között, az egymást váltó, a peronizmust rendeletileg betiltó, 
változatlanul peronista, populista módszereket alkalmazó 
kormányok folyamatosan adósak maradtak az objektív gazdasági 
törvényszerűségek figyelembe vételével a társadalomfejlesztési 
célkitűzések tervezése során. Ez elkerülhetetlenül oda vezetett, 
ahogy azt Dömény Zsuzsa a már említett munkájában is 
megfogalmazta, hogy „a politikai pártok mind kevésbé feleltek 
meg választóik elvárásainak. Ezért a választási harcban a 
politikai mező közepére definiálták magukat a minél több voks 
megszerzése érdekében, ami tovább gyengítette a tömegek 
azonosulását pártjuk ideológiájával. Elmosódtak a határvonalak a 
jobb- és baloldal között is, ez tovább lazította a kötéseket, a 
pártok markáns arculatának halványulása a tagok és 
szimpatizánsok identifikációját gyengítette. A választók és 
választottak eltávolodása egymástól nemcsak az ígéretek be 
nem tartása miatti csalódások miatt következett be, hanem azért 
is, mert a választási ciklus közben a képviseleti demokrácia nem 
eléggé teszi lehetővé a civil társadalom kontrollját.”40 Az 1960-as 
évek végére a középosztály és az alatta lévő társadalmi rétegek 

                                                

40 DÖMÉNY Zsuzsa (2007): Latin-Amerika: balra át!? Műhelytanulmányok 
Digitális archívum (12) 2007. 2. szám. 11. o. 



TERROR & ELHÁRÍTÁS                                                         2017/1-2. SZÁM 

TERRORIZMUS   

9 163 

életminősége jelentősen leromlott. A helyzetet tovább rontotta, 
hogy a politikai érdekképviselet és vélemény-nyilvánítás 
lehetőségei annyira beszűkültek, hogy Argentína több városában, 
de főleg Buenos Airesben a pauperizálódó városi értelmiség, a 
bérből és fizetésből élő alkalmazottak között megindult a 
radikalizálódás, melynek eredményeképpen változó létszámú 
csoportok jöttek létre, amelyek a hatalom erőszakos 
megragadását törvényes útnak ítélték. A csoportokban baloldali, 
a kubai forradalom hatására radikalizálódó fiatalok együtt vettek 
részt azokkal a keresztény fiatalokkal, akik a Szerzetesek 
Mozgalma a Harmadik Világért” hatására szintén a fegyveres 
harcot választották a társadalmi-gazdasági és kormányzati 
viszonyok megváltoztatására. 1968 előtt Argentínában nem volt 
számottevő gerillamozgalom. Ongania tábornok hatalomra 
kerülésével az addig a kubai modell, valamint a rosarioi 
születésű, argentin Ernesto „Che” Guevara példája alapján, 
vidéken tevékenykedő csoportok a városokba tették át műveleti 
területüket. Ezek a csoportok két fő irányzathoz tartoztak: a 
peronista és a marxista irányzathoz. A peronista csoportok között 
a Peronista Fegyveres Erőket (FAP), a „Descamisados” és a 
„Montoneros Nemzeti Forradalmi Mozgalom” (Movimiento 
Nacionalista Revolucionario Montoneros) csoportot kell 
megemlíteni. Ez utóbbi a későbbiekben magához vonzotta a 
peronisták más csoportjait, a különböző marxista csoportokból 
kivált „szakadárokat”, és a „Forradalmi Fegyveres Erőket” (FAR), 
amely a baloldali pártok, a Kommunista Párt és a Szocialista 
Élcsapat Párt frakcióiból született azzal a céllal, hogy egyesüljön 
a „Peronista Ifjúság” (JP)41 csoportjaival. Magának a 
„Montoneros” csoportnak az alapítói a katolikus szélsőjobb 

                                                

41 Ebben a szervezetben tevékenykedett Néstor Carlos Kirschner, későbbi 
köztársasági elnök is, a neopopulizmus egyik legjelentősebb személyisége, 
képviselője. 
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oldalról indulva42 az egyház bizonyos csoportjaival, mint például a 
már említett „Szerzetesek Mozgalma a Harmadik Világért” 
csoporttal együtt jutottak el az 1970-es évek elejére a peronista 
baloldalra. A „Montoneros” első akciójukat 1970. május 29-én 
hajtották végre, amikor otthonából elrabolták, majd „népbíróság” 
elé állították, és az egy évvel korábbi córdobai lázadás véres 
leverése és vezetőinek meggyilkolása vádjával halálra ítélték és 
kivégezték Pedro Eugenio Aramburu tábornokot, volt vezérkari 
főnököt, illetve 1955 és 1958 közötti köztársasági elnököt. A 
terrorakció katalizálta az argentin társadalom felső-közép 
osztályát és felsőbb köreit, az ipari, a pénzügyi, a politikai és 
gazdasági élet kulcsszereplőit, illetve a legfelső katonai, rendőri 
és titkosszolgálati köröket. Tekintettel arra, hogy Aramburu 
elrablása egy kiválóan megszervezett és végrehajtott művelet 
volt, nem volt kétséges, hogy feltehetően külföldön, jól felkészített 
és kiképzett, harcra kész fegyveres csoporttal állnak szemben. 
Aramburu kivégzése további eszkalálódáshoz vezetett, így a 
baloldali radikalizáció ellenpontjaként megindult a jobboldali 
radikalizáció. A jobboldal félelmeit csak tovább erősítette Dr. 
Salvador Allende megválasztása Chile elnökévé.43 

                                                

42 Mindhárom alapító vezetőjük, Fernando Abal Medina, Mario Eduardo 
Firmenich és Carlos Gustavo Ramus az argentínai „Actio Catholica” tagjai 
voltak. Mindhárman részt vettek Aramburu tábornok elrablásában és 
kivégzésében. A negyedik elkövető, Norma Arrostito, a baloldalról érkezett a 
Montoneros csoportba. 

43 Allende az 1930-as és 1940-es években még szimpatizált a náci 
eszmékkel, ám 1970-re eljutott a szocializmus eszméinek elfogadásáig, illetve 
azok megvalósításáig Chilében. A szocialistákat és a kommunistákat is 
összefogó Népi Egység jelöltjeként demokratikusan választották államfővé 
1970-ben. A Népi Egység kormányát az Egyesült Államok támogatását is 
élvező, a belső, jobboldali radikalizáció eredményeként létrejött, a három 
haderőnem és a csendőrség legfelső parancsnoki állományából kialakított 
Augusto Pinochet Ugarte tábornok vezette katonai junta döntötte meg, még 
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Argentínában a jobboldali radikalizációról szólva sajátos 
módon újra csak a peronizmusba, mint a jobboldali 
radikalizálódás forrásába és platformjába ütközünk. Ha 
összehasonlítjuk a két típusú radikalizálódást, könnyen 
észrevehető, hogy a jobboldali „nemzeti” radikalizálódás az 
ország legfelső szintű gazdasági, pénzügyi, katonai, 
nemzetbiztonsági, rendvédelmi és igazgatási vezetőinek 
támogatása és aktív részvétele mellett, külső, külföldi támogatás 
nélkül, szervezetten, gyakorlatilag központi irányítással indult el 
és ment végbe. A két oldal nyílt konfrontációjára Perón 
spanyolországi száműzetésből való visszatérésekor, 1973 
júniusában, már az Ezeiza repülőtéren sor került. A Perónra 
várakozó bal- és jobboldali peronisták között szabályos ütközet 
alakult ki, amely halálos áldozatot is követelt.* Természetesen 
mindkét oldal igyekezett Perónt a maga oldalára állítani, 
személyével igazolni tetteiket és politikai elképzeléseiket. Az 
előbbiekben már vázolt okokból az argentin vezetők, köztük a 
már megválasztott, de még be nem iktatott Juan Domingo Perón 
elnök, rendkívüli aggodalommal szemlélték a baloldali 
„marxizmusa által megfertőzött” peronisták tevékenységét. Úgy 
ítélték meg, hogy már nem képesek ellenőrzésük, irányításuk 
alatt tartani őket, így elkerülendő a polgárháborús állapotok 
kialakulását és a marxista forradalmi nézetek további terjedését, 
meg kell állítani, fel kell számolni ezeket a csoportosulásokat. Az 

                                                                                                        

latin-amerikai méretekben is szélsőségesen kegyetlen, megtorló módszereket 
alkalmazva. 

*Az ügyben soha nem indult hivatalos vizsgálat. Egyes állítások szerint 13 
halálos áldozatot azonosítottak, és a sebesültek száma 350 felett volt. A 
jobboldali peronisták részéről López Rega és José Rucci voltak felelősek a 
rendezvény megszervezéséért. Az összecsapás során elhunyt egyik baloldali 
peronista asszony fia, Juan de Dios Odriozola néhány hónappal később, 1974. 
június 14-én az akkorra már rendkívül aktív Argentin Antikommunista Szövetség 
(AAA, vagy Triple A) egyik áldozata lett. 
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Argentin Antikommunista Szövetség (AAA, vagy Triple A) 
létrejöttéről Hugo Gambini: „Perón a Triple A megalkotója” című 
tanulmányában,44 mely a legnagyobb konzervatív beállítottságú 
argentin napilapban, a „La Naciónban” jelent meg 2007. február 
9-én állítja, hogy 1973. szeptember 25-én, tehát Perón október 
12-i beiktatása előtt 17 nappal merénylet áldozata lett José 
Rucci, az Általános Szakszervezeti Szövetség elnöke, Perón 
legközelebbi barátainak egyike. Mivel a terrorakciót a Montonerok 
csoportja követte el, október 1-re Perón tanácskozást hívott 
össze az Olivosban található elnöki rezidenciára. A 
megbeszélésen, melyen az ideiglenes elnök, Raúl Lastiri, Perón 
harmadik felesége, María Estela Martínez de Perón, avagy 
Isabel, valamint valamennyi tartományi kormányzó és 
helyetteseik, továbbá a kormány tagjai is részt vettek, titkos 
irányelveket fogadtak el, melyeket egy emlékeztetőben 
rögzítettek. Jelen volt José López Rega is, Perón 
megkerülhetetlen személyi titkára az emigrációban, majd 
népjóléti miniszter és az Elnöki Hivatal magántitkárságának 
vezetője. Ő volt az, aki Perón elképzelését a „Nemzeti Peronista 
Mozgalomba beférkőzött marxisták felszámolására létrehozandó” 
szabadcsapatokról megvalósította és megszervezte a Triple A-t. 
Első terrorakciójukra november 21-én került sor, amikor a Polgári 
Radikális Unió (Unión Cívica Radical, UCR) szenátorának, 
Hipólito Yrigoyennek gépkocsijába bombát rejtettek, ami a motor 
beindításakor felrobbant. A szenátor csak csodával határos 
módon menekült meg, de egyik lába súlyosan megsérült a 
merényletben. Ezt követően rendszeresen tartottak olyan 
kabinet-üléseket, amelyeken diaképeket mutattak azokról, akiket 
a „szabadcsapatoknak” likvidálniuk kell. Hugo Gambini szavait, 

                                                

44 GAMBINI, Hugo: Perón, creador de la Triple A 
http://lanacion.com.ar/884744-peron-creador-de-la-triple-a (letöltés időpontja: 
2017. július 3. 17:40. 
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továbbá López Rega kulcsszerepét a Perón kilenc hónapos 
elnöksége, majd özvegyének és utódjának, Isabel Perónnak az 
uralma alatt a Triple A által elkövetett véres, szelektív, egyének 
ellen, politikai motiváció alapján végrehajtott terrortámadásokban 
megerősítette a Norberto Oyarbide szövetségi bíró által 
lefolytatott, majd az argentin Képviselőház által megerősített 
vizsgálat is, mely megállapította, hogy a Triple A „emberiség 
ellenes bűncselekményeket hajtott végre.”45  

A Triple A tevékenysége Isabel Perón hatalmának 1976. 
március 24-i megdöntésével gyakorlatilag véget ért. A Perón által 
megálmodott és López Rega által megszervezett és irányított 
terrorszervezet helyét és szerepét maga az állam vette át. 
Argentínában a demokratikus intézményrendszer működése csak 
1983-ban állt helyre.  

A peronizmus története és fejlődése napjainkban is tart, 
bizonyítékot szolgáltatva a populizmus sajátosságára, 
önellentmondására, mint a bal- és jobboldali radikalizáció 
táptalja, illetve arra a többször említett politológiai 

                                                

45Lásd: Oyarbide bíró által hozott határozat: Causa N° 1075/2006 caratulada 
“Triple A” Resolución del juez federal Norberto Oyarbide, del 26 de diciembre de 
2006, declarando delitos de lesa humanidad aquellos hechos cometidos en el 
marco de la actuación de la asociación denominada “Triple A”. 
http://www.desaparecidos.org/nuncamas/web/juicios/argentin/capital/aaa/resolu
c/oyarbide_20061226.htm (letöltés időpontja: 2017. július 2. 18:50 

Megjegyzendő, hogy López Rega Isabel Perón elnöksége alatt 
kulcsszerepet játszott az Argentin Légierő által végrehajtott kábítószer-
csempészési akciókban is. Végül 1986-ban az Egyesült Államokban fogták el, 
majd kiadták Argentínának, ahol börtönbüntetése alatt, 1989-ben halt meg. 
López Rega kötődése a nemzetközi bűnözéshez, ezen belül a kábítószerrel 
elkövetett bűncselekményekhez érdekes következtetésre ad lehetőséget. Ez az 
eset és más esetek alapján megalapozottan feltételezhető, hogy a terrorizmus – 
ideológiai motivációtól függetlenül – összefonódhat és össze is fonódik a 
nemzetközi bűnözéssel, annak legjövedelmezőbb, és társadalmilag, köz- és 
nemzetbiztonságilag legveszélyesebb ágaival és szervezeteivel. 
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ellentmondásra, amely a klasszikus politikatudományi kifejezések 
és a latin-amerikai, ázsiai és afrikai országok jelentős részében 
zajló, nemzeti fejlődési folyamatok értékelése között mutatkozik.  

 

VII. A deradikalizáció 

Természetes jelenség a társadalmi folyamatok 
dinamikájában az, amit a fizikában leírva Newton III. törvényeként 
ismerünk. A „hatás-ellenhatás” törvényéről van szó. A latin-
amerikai populizmus kapcsán említett radikalizáción túlmenően, 
más társadalmi közegekben tapasztalható radikalizációra 
válaszul megindulhat egy eltávolodási folyamat, a 
„deradikalizáció”. Mind a baloldali „forradalmi”, mind a jobboldali 
„nemzeti” radikalizáción átesett szervezetek, illetve egyének 
cselekményeit, illetve azok következményeit látva, az elveikkel 
korábban szimpatizálók jelentős része elfordul tőlük, nyíltan vagy 
burkoltan elutasítja a velük való, akárcsak elvi közösség 
vállalását, de még a kapcsolattartást is. Bekövetkezhet a 
kiábrándulás, vagy a rossz tapasztalatok szülte „apolitikus 
bebábozódás”, melynek eredménye minden politikai PR-
kampány és választás célcsoportja, a bizonytalan, határozatlan 
választók sajátos „szürke” tömege. Az ő meggyőzésük egyaránt 
célja a hatalmat mindenkor gyakorlóknak és a velük szembenálló, 
a hatalom megszerzésére törekvőknek. A társadalmi folyamatok 
dinamikájából következően a deradikalizáció legnagyobb 
veszélye a kritikus politikai, gazdasági, társadalmi és kulturális 
konfrontációk esetén könnyen bekövetkező reradikalizáció, mely 
nem hagyható figyelmen kívül a társadalmi-gazdasági fejlődési 
programok nemzetbiztonsági, terrorelhárítási szempontokat is 
figyelembe vevő tervezésénél. 
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Vajda Endre1 

 

A magánbiztonsági szektor és a terrorcselekmények közötti 
korreláció 

 

Abstract 

 

Hungarian organizations dealing with terrorism dispose all 
necessary resources, and also have the appropriate legal 
background. These conditions enable them to react in a efficient 
way to events threatening the national security. On the other 
hand, for the private security sector there are no professional 
policy or training modules that would empower them to define 
and implement tasks related to terrorist attacks. Furthermore, the 
recent acts of terrorism pointed out that in a specific situation, 
members of a security service could get into direct contact with 
the attacker thus would also become the potential target. The 
study describes the relationship between terrorism and the 
private security sector, as well as the methodology which defines 
terror-related tasks of the private security.  
 
 

                                                

1 a Private Security Agency Kft. szakmai igazgatója 
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Bevezetés 

Napjaink egyik meghatározó biztonsági kihívása a 
terrorizmus. A legtöbb terrorszervezet tevékenysége lokális 
jellegű, tehát a támadások egy adott régióra korlátozódnak, 
azonban a nemzetközi terrorizmus által veszélyeztetett zónák 
kevésbé behatárolhatók a nehezen azonosítható, merényletek 
tekintetében inaktív, de műveleti kapacitással rendelkező 
terrorista sejtek miatt. Az elmúlt időszak európai merényleteinek 
vizsgálata alapján kijelenthető, hogy az iszlámista terrorizmus 
jelenti a legnagyobb fenyegetést az Európai Unió számára. A 
dzsihádista csoportok Európa határain belül történő 
szerveződéséhez szükség van egy nagyobb létszámú muszlim 
közösségre, melynek radikalizálódásra hajlamos része könnyen 
azonosul a szélsőséges ideológiával, valamint a 
terrortámadásokat jellemző eszközrendszerrel.2 Franciaország 
népességének 7-9%-a muszlim, azaz az iszlám eszméket 
képviselő lakosság létszáma közel 6 millió, mely az EU 
tagállamai tekintetében a legmagasabb szám.3 A demográfiai 
adatok alapján levonható konzekvenciák szoros összefüggésben 
állnak a párizsi (2015. nov.) és a brüsszeli terrortámadással. A 
merényletek célpontjai közül kiemelem a Stade de France-t és a 
Bataclan színházat, ugyanis mindkét helyszínen a privát 
biztonsági szolgálatok képezték a védelem első és közvetlen 

                                                

2 TÁLAS Péter (2006). A terrorizmus anatómiája. Kelet-Közép-Európa és az 
új típusú terrorizmus. A terrorizmus társadalmi infrastruktúrájáról. Zrínyi Kiadó. 
Budapest. 2006. 10-15. o. 

3 Central Intelligence Agency. The word factbook.   
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/fr.html; 

(letöltés időpontja: 2016.05.20. Megjegyzés: A feltüntetett adatok a (letöltés 
idején elérhető adatbázis alapján kerültek meghatározásra. 



TERROR & ELHÁRÍTÁS                                                         2017/1-2. SZÁM 

TERRORIZMUS   

9 174 

vonalait, míg Brüsszelben a repülőtéri biztonság több szervezet 
összehangolt tevékenységére épült.  

A magánbiztonsági vállalkozások a szakmai 
irányelveknek, valamint a megrendelői igényeknek megfelelően 
készítenek, illetve rendelkeznek létesítményvédelmi, valamint 
rendezvénybiztosítási tervekkel, melyek az általános és speciális 
feladatokat, információkat tartalmazó dokumentumok. A tervezés 
a gyakorlatban alkalmazott módszerekre, a rendszeresen 
tapasztalt körülményekre, biztonsági kockázatokra fókuszál, 
azonban a párizsi és a brüsszeli merényletek elemzése alapján 
újra kell értelmezni a rendezvények és az egyéb 
tömegtartózkodási helyek biztosítási feladatait. A cikk 
megvizsgálja a magánbiztonsági szektor terrorizmussal 
kapcsolatos lehetőségeit, továbbá módszertani alapokat 
fogalmaz meg a biztonsági szolgálatok részére a 
terrorcselekményekkel kapcsolatos intézkedési struktúra 
kialakításához. 
 

1. A párizsi és a brüsszeli merényletek rövid elemzése 

A Franciaországban és Belgiumban történt 
terrortámadások egyértelművé tették, hogy az iszlámista 
terrorista sejtek Nyugat-Európában is képesek megszervezni és 
végrehajtani magas áldozatszámmal, valamint jelentős károkkal 
járó merényleteket. A biztonsági stratégia szempontjából 
releváns kérdéseket vethet fel, hogy nem kerültek felderítésre 
olyan információk, melyek lehetővé tették volna a terrorista 
csoportok, valamint a támadások előkészületeinek a 
felszámolását. Az elkövetőkről és a lehetséges cselekményről is 
rendelkezésre álltak adatok, azonban azokat nem elemezték, 
nem dolgozták fel megfelelően, illetve nem valósult meg a 
szolgálatok egymás közötti információcseréje, együttműködése. 
Az Iszlám Állammal kapcsolatba hozható végrehajtók komoly 



TERROR & ELHÁRÍTÁS                                                         2017/1-2. SZÁM 

TERRORIZMUS   

9 175 

háttértámogatással, továbbá magas szintű műveleti kapacitással 
rendelkeztek, és egyes szakértők szerint már most 
hatékonyabbak Európában, mint az elmúlt 15 évben az al-Káida.4 
A merényletek vizsgálata alapján egy minden részletre kiterjedő 
felkészülési és tervezési fázis feltételezhető, amely rámutat a 
támadási műveletek, valamint a terroristák ellen folytatott 
hírszerzés összetettségére, az alábbiak szerint: 

• Megtévesztő életvitel, tudatos mobil- és internet alapú 
kommunikáció (a radikális iszlám ideológia és merénylet 
előkészületeinek leplezése, feltöltős SIM kártyák – a 
használó azonosítása több lépcsős, az interneten történő 
kapcsolattartás mellőzése; 

• Célpontokkal kapcsolatos információgyűjtés (időpontok, 
helyszínek, létesítményadatok, támadható létszámok, 
biztonsági környezet felmérése); 

• Logisztikai háttér (robbanóanyag előállítása – TATP5, 
robbanószerkezet készítése, kézi lőfegyverek – AKM6 és 
lőszerek, lövedékálló mellények, személygépkocsik); 

                                                

4 SZALAI Máté – WAGNER Péter (2016). A brüsszeli terrortámadások 
értékelése. KKI-gyorselemzés. Külügyi és Külgazdasági Intézet. Budapest.  

5 A triaceton triperoxid (TATP) improvizált robbanó elegy, mely új kihívást 
jelent a terrorizmus elleni küzdelemben. Könnyen elkészíthető, az összetevők 
beszerzése egyszerű (hidrogénperoxid, aceton és sósav) és robbanóanyaggá 
történő átalakításának, illetve robbanószerkezetté történő előállításának 
módszere megtalálható az interneten. – Federal Bureau of Investigation. 
Forensic Science Communications. Research and Technology. Training and 
Testing Explosive Detection Dogs in Detecting Triacetone Triperoxide. Volume 8. 
Number 4. 2006.   

https://www.fbi.gov/about-us/lab/forensic-science-
communications/fsc/oct2006/index.htm/research/2006_10_research01.htm; 
(letöltés időpontja: 2016.05.25.) 
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• Taktikai tervezés 1. fázis (helyszínek 
megközelítése/elhagyása, alkalmazott támadási 
módszerek/időpontok, feladatmegosztás, lőfegyverrel való 
mozgás/tűzharc a fegyveres rendvédelmi szervekkel, 
spontán szituációk mérlegelése, kapcsolattartás); 

• Taktikai tervezés 2. fázis (támadás utáni közvetlen 
időszak: menekülési útvonalak, ideiglenes rejtőzködés 
lehetőségei, merénylethez használt gépkocsik, kézi 
lőfegyverek elrejtése, hamis vagy hamisított okmányok, 
támogatók/segítők fedésben tartása, Európai Unió 
elhagyása/útvonalak/módok). 

 
A párizsi terrortámadás célpontjai közül a stadionnál és a 

koncert helyszínén is privát biztonsági szolgálatok láttak el 
biztosítási feladatokat. A biztosítást végzők és a potenciális civil 
célpontok aspektusából a merényletek idővonalán egyértelműen 
megjelölhető a legkritikusabb időszak, mely fázisban a támadási 
művelet jelentősebb ellenállás nélkül valósulhat meg. Ez a 
periódus a támadás kezdő momentumától a terrorcselekmény 
megszakítására és felszámolására felkészített terrorellenes 
egységek helyszínre érkezéséig tart, mely optimális esetben 
jelentősen korlátozza az elkövetés időtartamát a rövid vonulási 
idő miatt, de a párizsihoz hasonló intenzív támadási módszerek 

                                                                                                        

6 Az orosz fegyveripar első terméke a 7,62x39 mm töltény és az AK-47-es 
volt, melyet gyakran a fegyver tervezőjének vezetéknevével, Kalasnyikovval 
azonosítanak. Az 1950-es évek végén egyszerűsítették a gyártási folyamatot, a 
karabélyt áttervezték, és így jött létre az AKM, majd a Varsói Szerződés 
tagállamai fokozatosan átálltak a gyártására. Széles körben beszerezhető, 
megbízható, tartós fegyver, és a használata, illetve a karbantartás is egyszerű. 
Főbb adatok: 7,62 mm, 30 lőszer/tár, 600 lövés/min. - Nagy Éva – Helfrih Viktor. 
A modern haditechnika enciklopédiája. Gulliver Kiadó. Budapest. 2001. 197-
198. o. 
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mellett a másodpercek is meghatározóak. Általános tendencia, 
hogy a tömegtartózkodási helyek, nagyobb létszámú 
rendezvények közvetlen közelében rendszerint tartózkodik 
fegyveres rendvédelmi állomány, azonban a jelenlegi képzési 
rendszer nem készíti fel az általános feladatokat ellátó rendőri 
erőket egy 150 lövés/perc gyakorlati tűzgyorsaságú fegyverekkel 
támadó csoport felszámolására.  

A Stade de France és Bataclan épületéhez beosztott 
biztonsági személyzet közvetlen konfliktusba, mondhatni 
harcérintkezésbe került a támadókkal, mely tényező 
egyértelműen igazolja a terrorcselekmények és a 
magánbiztonsági szektor kontaktusát. Rendkívül lényeges 
védelmi feladat a támadások során kialakulható szituációk 
analízise, hogy a privát biztonsági vállalkozások részére minden 
érdemleges információ rendelkezésre álljon a merényletekkel 
kapcsolatos feladatrendszer, jellemző támadási módszerekre 
koncentráló determinálásához. Az európai terminológia még nem 
sorolja a terrorista módszerekhez, de felhívom a figyelmet az 
izraeli-palesztin incidensek során tapasztalt, késsel kivitelezett 
támadásra, valamint a gépjárművel történő gázolásra, mint 
elkövetési módokra. Mivel ezek nem igényelnek logisztikai 
tervezést és komolyabb előkészületet sem, így az ilyen jellegű 
merényletek megszakításának a lehetősége minimális. A 
felderítést és a megszakítást nehezíti, hogy rendszerint 
magányos elkövetőkről beszélhetünk, akiknek a megelőzés 
időszakában történő azonosítása rendkívül összetett felderítő 
feladat.   

Az Israel Ministry of Foreign Affairs (Izrael 
Külügyminisztériuma) statisztikai adatai alapján 2015. 
szeptember 13. óta napjainkig 347 merénylet történt Izraelben, 
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melyből 220 esetben (63%) az említett két módszert alkalmazták 
a támadók a következő megosztásban7: 

• 169 késsel végrehajtott támadás; 

• 126 lőfegyverrel elkövetett merénylet; 

• 51 gépjárművel történő gázolás; 

• 1 robbantás. 
 
A nemzetközi direktívák értékelése mellett elmondható, 

hogy Magyarország terrorfenyegetettsége lényegesen 
mérsékeltebb, mint a francia vagy a belga nemzeté, illetve az 
izraeli-palesztin konfliktus hátterében is sajátos történelmi 
események és régió-specifikus biztonságpolitikai környezet 
húzódik, azonban e differenciák nem befolyásolhatják a 
terrorcselekmények elleni felkészülés hazai irányvonalait. 
Nemzetünk számára a migráció során az Európai Unióba a 
zöldhatáron belépő, Iszlám Állam által kiképzett személyek 
jelentik a legnagyobb fenyegetést.8 Továbbá az EU 
vonatkozásában vizsgált adatok igazolják, hogy a letelepedett 
muszlim lakosság szinte minden európai régióban társadalmi 
feszültségeket generál, az életkörülmények és a kulturális 
szocializáció közötti hangsúlyos különbségek, valamint a 
fiatalabb muszlim generáció beilleszkedési nehézségei miatt.9  

                                                

7 Israel Ministry of Foreign Affairs. 
http://mfa.gov.il/MFA/ForeignPolicy/Terrorism/Palestinian/Pages/Wave-of-

terror-October-2015.aspx; (letöltés időpontja: 2017.01.12.) 
8 KISS-BENEDEK József – KENEDLI Tamás (2015): A terrorfenyegetettség 

új tendenciái és lehetséges válaszlépések. Szakmai Szemle. Katonai 
Nemzetbiztonsági Szolgálat Tudományos Tanácsa. Budapest. 2015. 1. szám. 
23-24. o. 

9 SZALONTAI Gábor (2015): Az iszlám radikalizmus Európában és 
nemzetbiztonsági kihívásai I. Felderítő Szemle. Katonai Nemzetbiztonsági 
Szolgálat. Budapest. 2015. június. 96. o. 
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A biztonsági szolgálatok stratégiai elemeinek módosítása 
során minden körülményt alaposan meg kell vizsgálni, és 
komplex megközelítéssel szükséges a terrortámadásokkal 
szembeni védekezés lehetőségeit meghatározni. Érdemes 
például megemlíteni az amerikai védelmi minisztérium által 
kidolgozott UFC 4-010-01 Unified Facilities Criteria DoD3 
Minimum Antiterrorism Standards for Buildings10 dokumentumot. 
A szabvány a beépíthető szerkezeti elemekre és a biztonsági 
távolságokra koncentrál, melyek a privát biztonsági szektor 
tevékenységét kevésbé érintik, azonban bizonyos előírások 
integrálását átgondolásra javaslom, mint például a védelmi 
tervezéshez alkalmazott szakemberek kijelölését (terrorellenes 
és tűzszerész szakember, felderítőtiszt, üzemeltető mérnök).  

Fontos továbbá, hogy a létesítmények rendelkezzenek 
egyértelműen azonosítható, térképrészletekkel ellátott 
helyszínrajzzal, mert hatékony támogatást jelenthet a hatósági 
műveletek során. Magyarországon a létesítménybiztosítás 
szegmenseit jellemzően a tulajdonos/ügyvezető, az üzemelteltés 
és a megbízott biztonsági vállalkozás alakítja ki, azonban a 
terrortámadásokkal kapcsolatos intézkedési terv nem része a 
védelmi struktúrának. Fő célkitűzésként kell meghatározni a 
merényletek elkövetésével kapcsolatba hozható személyek 
távoltartását a védett objektumtól és annak közvetlen 
környezetétől, valamint az épületbe történő bejutásuk, 
előkészületi cselekményeik észlelését. A tömegtartózkodási 
helyek potenciális célpontok a terrorizmus perspektívájából, de 
egy megfelelő szakmai színvonalon elkészített 
kockázatértékelésre támaszkodó védelem csökkentheti a 

                                                

10 Department of Defense.  
https://www.wbdg.org/ccb/DOD/UFC/ufc_4_010_01.pdf;  
(letöltés időpontja: 2016.06.12.) 
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támadások valószínűségét, és az elkövetőket is visszatarthatja a 
védett létesítmény célpontként történő megjelölésétől.11 

 

2. A biztonsági szolgálatok terrorellenes 
feladatrendszere 

A terrorcselekményekkel kapcsolatos intézkedési terv 
kialakításához elengedhetetlen a biztonsági kihívások 
sajátosságainak, a védelmi képességeknek, továbbá a 
vagyonvédelmi ágazat ismerete. A személy- és vagyonvédelem 
az őrzési-, illetve védelmi feladatokra rendszeresített, 
rendelkezésre álló erőforrások és eszközök összessége, valamint 
ezek összehangolása a biztonság elérésére irányuló 
tevékenységek érdekében.12 A kockázatelemzés és értékelés 
határozza meg, hogy a deklarált biztonsági szint eléréséhez 
milyen jellegű mechanikai- és elektronikai védelmet, továbbá 
milyen létszámú és szolgálati rendű élőerőt kell alkalmazni. 
Hatékony védelemről akkor beszélhetünk, ha az erőforrások és 
az eszközök aránya, valamint működése optimális. A biztonsági 
szolgálatok terrorizmussal kapcsolatos feladatainak 
megfogalmazása előtt bemutatom a már említett merényletek, 
illetve a célpontválasztások feltételezhető motiváló tényezőit. 
Ezek vizsgálatát és a felmerült információk beépítését a védelem 

                                                

11 BALOGH Zsuzsanna (2013): Az USA védelmi minisztérium által kiadott, 
épületek minimálisan kialakítandó terrorizmus elleni védelmének szabványa – 
egységes létesítményi előírások. Műszaki Katonai Közlöny. XXIII. évfolyam. 2. 
szám. Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar, 
valamint Magyar Hadtudományi Társaság Műszaki Szakosztálya. Budapest. 47-
63. o. 

12 BEREK Lajos (2014): Biztonságtechnika. Nemzeti Közszolgálati Egyetem. 
Magyary Program. Budapest. 7-8. o. 
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megszervezésébe rendkívül lényeges munkafolyamatként 
értékelem, ugyanis a magánbiztonsági vállalkozások által védett 
létesítmények a veszélyeztetettségi szint alapján minősíthetők, 
csoportosíthatók. 

 
A párizsi és a brüsszeli támadások lehetséges motivációi: 

• Az Európai Unió közvetlen (helyszínek, támadott civil 
lakosság), az Amerikai Egyesült Államok közvetett 
érintettsége (a koncert előadója); 

• Magas látogatottságú tömegtartózkodási helyek, 
rendezvények, ahol a jelentős áldozatszámmal járó 
támadás rövid időn belül végrehajtható; 

• Több nemzetet érintő elsődleges fizikai (áldozatok, 
sérültek), és másodlagos pszichés hatások 
(hozzátartozók elvesztésével járó trauma, hasonló 
terrorcselekmények bekövetkezésétől tartó félelem) 
kiváltása;  

• Különböző támadási helyszínek – rendvédelmi erők 
műveleteinek megosztása, nehezítése; 

• A média közvetlen (labdarúgó mérkőzés élő közvetítése) 
és közvetett (támadást követő híradások, interneten 
keresztüli tájékoztatás) használata az eseménysorok 
minél szélesebb körű közvetítésére; 

• Üzenet a Nyugatnak: az Iszlám Állammal kapcsolatba 
hozható terrorista sejtek bármikor, bárhol aktivizálják 
magukat – a félelemgenerálás egy új dimenziója, műveleti 
kapacitás, gátlástalan pusztítás demonstrálása. 

 
A párizsi helyszínek térképes vizsgálata alapján 

megállapítható, hogy a Stade de France és a Bataclan között 
viszonylag nagyobb a távolság, míg a további merényletek a 



TERROR & ELHÁRÍTÁS                                                         2017/1-2. SZÁM 

TERRORIZMUS   

9 182 

színház közvetlen közelében kerültek végrehajtásra.13 Ebből arra 
következtetek, hogy a tervezés során a támadható létszámok, 
valamint a minél jelentősebb és látványosabb pusztítás volt az 
elsődleges szempont, ezért a stadion és a színház lehettek a 
támadás fő célpontjai. A magánbiztonsági szolgálatoknak a 
korábban már említett támadási előkészületek észlelésének a 
módszereire, továbbá az azt követő intézkedési terv 
kidolgozására kell koncentrálnia, mivel kizárólag ezek 
érvényesülése biztosít reális esélyt a merényletek 
bekövetkezésének a megakadályozására, a támadások 
hatékonyságának a mérséklésére. Kiemelt figyelmet kell fordítani 
a megfigyelő jellegű megelőzésre, a gyanús és szokatlan 
magatartási formák felismerésére. Az objektum és közvetlen 
környezetének felderítését célzó gyanús tevékenység 
észlelésekor a megfigyelés eredményeit minden esetben a lehető 
legnagyobb részletességgel, jelentés formájában rögzíteni 
szükséges, majd úgynevezett két-irányú tájékoztatás során a 
vállalkozás vezetésének és az illetékes hatóságoknak is 
továbbítani kell a dokumentumot.  

A keletkezett dokumentumokat minősítéssel és 
hozzáférési jogosultsággal kell ellátni, továbbá meghatározó 
tényezőként kell értelmezni a megfelelő szintű IT biztonságot, 
valamint a nyomtatott formájú dokumentumok tárolásának 
szabályozását. A szakirodalom a legtöbb esetben 
általánosságban alkalmazza a „gyanús tevékenység” 
megfogalmazást, a következőkben meghatározom azokat a 
gyanúsnak értékelhető viselkedési formákat, körülményeket, 
melyek felismerésére a létesítményen belül, illetve annak 

                                                

13 http://www.reuters.com/article/us-france-shooting-timeline-idUSKCN0T31 
BS20151114; (letöltés időpontja: 2016.06.08.) 
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közvetlen környezetében a biztonsági szolgálatoknak 
koncentrálnia szükséges. 

• Biztonságtechnikai képelemzést és azonosítást nehezítő 
álcázások (pl.: baseball sapka, napszemüveg viselése 
belső térben); 

• Nem a hőmérsékleti viszonyoknak megfelelő ruházat – pl. 
melegebb időszakban pulóver, hosszabb kabát, esetleg 
kesztyű viselése; 

• Távolságmérésre utaló lépések tartása; 

• Videó- és fényképfelvétel készítése az épületről 
(bejáratok, belső terek, biztonsági kamerák), 
dokumentálás – biztonsági környezet felderítése; 

• Hosszabb időtartamú, céltalannak tűnő, egyhelyben 
tartózkodás – passzív magatartásforma, lehetséges 
figyelő-pozíció; 

• Biztonsági szolgálat munkatársai mozgásának a 
figyelemmel kísérése, haladási irányváltás vagy hirtelen 
elfordulás a járőrszolgálat közeledésére – kontaktus teljes 
kerülése; 

• Külön pozíciókban elhelyezkedő személyek, akik 
láthatóan kommunikálnak egymással; 

• 2-3 fős határozottan, kommunikáció nélkül haladó 
csoport, a létesítmény jellegéhez nem illő, nagyobb 
méretű táskákkal, csomagokkal (pl. utazótáska 
bevásárlóközpontban); 

• A létesítmény parkolójába (mélygarázs, emeleti garázs), 
vagy közvetlen közelébe érkező – nagyobb eséllyel 
külföldi rendszámú – gépjármű, melyben több személy 
tartózkodik, de a parkolás után is folyamatosan a 
gépkocsiban tartózkodnak. 
Általános irányelvként értékelem a különböző taktikai 

elemek stabilizálását szolgáló gyakorlatok szervezését, 
lebonyolítását, és a biztonsági szolgálatok kiemelt szintű 
tűzvédelmi oktatását (életmentés, tűzoltás, kiürítés, hatósági 
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együttműködés), így ezek részletezésére nem térek ki a cikk 
során.  

A következő ábra a Global Terrorism Database 
(továbbiakban GTD) adatai alapján bemutatja a 2014 és 2015 
között Nyugat-Európában történt terrorcselekmények célpont 
típus szerinti megoszlását, mely egyértelműen igazolja, hogy a 
biztosítási feladatokat a civil lakosság védelmére, a 
robbantásokra, tűzesettel járó merényletekre, továbbá a 
fegyveres támadásokra fókuszálva szükséges meghatározni.  

 

1. számú diagram: Terrortámadások célpontok szerinti 

megoszlása Nyugat-Európában 2014. január - 2015. október14 

                                                

14 Global Terrorism Database. https://www.start.umd.edu/gtd/, (letöltés 
időpontja: 2017.01.11. 
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A célpontok kategorizálása és megoszlása mellett 
említést érdemel szintén a GTD adatai alapján, hogy az 535 
támadásból 220 robbantással, 239 gyújtogatással, tűzesettel járó, 
49 pedig lőfegyverrel elkövetett merénylet volt, illetve 217 
alkalommal a merénylet létesítmény ellen irányult. A 
következőkben vázolom azokat a védelmi megoldásokat, melyek 
merénylet típusokra, támadási módokra összpontosítva kerültek 
megfogalmazásra, így hangsúlyozom, hogy nem az általános 
biztonsági feladatköröket érintik, hanem olyan rendezvények, 
tömegtartózkodási helyek biztosítását, ahol támadással 
kapcsolatos információ merült fel, vagy a terrorfenyegetettség 
szintje valamely tényező miatt jelentősen magasabb a régiós 
átlagnál. 

 

A lőfegyverrel elkövetett támadásokra adott válaszreagálás 
lehetséges elemei  

A párizsi Bataclan-színháznál kézi lőfegyvereket 
alkalmaztak a támadók, mely szituációk intézkedéstaktikai 
tervezése alapos átgondolást igényel, ugyanis a jelenlegi 
magánbiztonsági szféra semmilyen szempontból nincs 
felkészülve hasonló eseménysorok kontrolljára.  

Azoknak a feladatoknak a konkretizálása az elsődleges, 
melyek akadályt képezhetnek a terrorista támadások végrehajtói 
számára, és lehetőséget biztosítanak a célpontok fokozott 
védelmére a következők szerint.  

• Rendezvénybiztosítási feladatok/beosztások kiegészítése 
egy úgynevezett „külső védelmi gyűrűvel”; 

• Cél: az objektum (rendezvényhelyszín) közvetlen 
környezetének, megközelítési útvonalainak folyamatos 
megfigyelése, a merényletek előkészületeinek észlelése; 
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• Civil ruhás egység, modern és stabil működésű egyfüles 
fülhallgatós, fül mikrofonos kommunikációs eszköz 
használata – fedetten tartja a figyelőpozícióba beosztott 
egységet; 

• Támadásra utaló gyanús magatartásformák azonosítása 
– fontos a merénylők helyszínre érkezésének azonnali 
detektálása, hogy reális esély és megfelelő idő maradjon 
a védelmi tervben foglaltak hatékony alkalmazására; 

• Merénylet előkészületeinek észlelése esetén a külső 
védelmi gyűrű azonnal elrendeli a rendezvény belső 
terének biztonsági zónává alakítását, bejutás-biztos 
zárását mechanikai megoldásokkal, aktív fizikai akadályt 
képezve a támadóknak; 

• Amennyiben a létesítmény bizonyos szerkezeti elemei 
nem védenek a lövedékek ellen (pl. nagyobb méretű 
utcafronti üvegfelületek), a bent tartózkodókat lövedékek 
ellen védett helyiségekbe, fedezékek mögé kell terelni, 
illetve a földre kell fektetni a megfelelő kommunikációval; 

• Terrorellenes különleges egységek (Terrorelhárítási 
Központ) azonnali értesítése mobileszközzel, előre 
rögzített gyorstárcsázási móddal – az összes érdemleges 
információt továbbítani kell (pontos helyszín, támadók 
létszáma/leírása, esetlegesen gépkocsijuk 
elhelyezkedése/leírása, feltételezett fegyverzet/tűzerő, 
veszélyeztetett létszám, aktuális szituációk).  

• Leghatékonyabb tájékoztatási mód: hatóság folyamatos 
tájékoztatása (élő kommunikáció) az aktuális helyzetről, 
ugyanis a merénylők mozgása (a támadás) térben 
folyamatosan tolódhat (pl. új célpontok keresése, 
menekülés); 

• A közterületen, támadási zónában maradt személyek 
védelmének megszervezése. A közvetlen veszélyben lévő 
civileket a biztonsági bejáráson felmért menekülési 
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útvonalakra kell irányítani, fedezékek ajánlása mellett, idő 
hiánya esetén földre fektetésük; 

• Kizárólag egyedi esetekben a rendezvény időtartamára 
lövedékálló pajzs engedélyezésének a kérdése – mobil 
fedezék képezhető és a fegyveres rendvédelmi egységek 
helyszínre érkezéséig jelentősen növelhető adott 
szituációkban a túlélési esély; 

• Amennyiben a terrorelhárító egységek felszámolták, 
megszakították a támadást és ez egyértelműen 
megállapítható, a hatósági együttműködés előírásai az 
irányadók. 
 
Egy fegyveres terrorista csoport támadására nem 

határozható meg olyan védelmi stratégia, mely egységesen 
alkalmazható lenne a jellemző támadási módok kezelésére. 
Indokoltnak tartom azonban azoknak a módszereknek a 
keresését, melyek képesek a merényletek hatékonyságát 
csökkenteni, a támadási folyamatot, a végrehajtók cselekményét 
megtörni, akadályozni, és így a korábban említett kritikus 
időszakban a civil célpontok túlélési esélyeit javítani. 
 

A robbantásos merényletek elleni védelem megszervezése 

Az öngyilkos robbantások és a szállítójármű 
alkalmazásával történő támadásokkal kapcsolatosan nem vagy 
csak nehezen definiálható olyan védelmi rendszer, mely kizárná, 
illetve minimálisra csökkentené a merényletek bekövetkezésének 
az esélyét, így elsősorban a csomagban elhelyezett 
robbanószerkezettel elkövetett támadások elleni felkészülést 
tárgyalom. A robbantások statisztikái alapján a leggyakoribb a 
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merénylő által működtetett parancsindítású, rádióvezérlésű IED15 
alkalmazása, melyeket azonnali tűzgyújtással, késleltetéssel, 
vagy távirányítással lehet aktiválni.16 A detonáció az elkövető által 
kiadott jelre, az általa legalkalmasabbnak tartott időpontban 
történik, ezért az indítást végrehajtó személynek megfigyelés 
alatt kell tartania a célpont helyzetét és a robbanószerkezetet is. 
Az IED elleni védelem területei az alábbiak: 

• célpontként megjelölt létesítmény és közvetlen 
környezetének minden részletre kiterjedő ismerete;  

• IED-re utaló gyanús körülmények felismerésének a 
képessége; 

• válaszreagáló intézkedések rendszere.  
A robbantások előkészületeinek az azonosításához 

magas szintű szakmai felkészültség, valamint modern 
biztonságtechnikai rendszer is szükséges.17 A magánbiztonsági 
szférában a különböző kamerarendszerek a biztonságtechnika 
alapvető erőforrásai, melyek fő funkciója, hogy megfigyelje és 
rögzítse a telepített kamerák látókörébe eső cselekményeket. A 
„speed dome” típusú kamerák motorosan mozgathatók és nagy 
sebességgel, akár 360 fokban, függőlegesen 180-190 fokban is 
elfordíthatók, így egyetlen kamerával jelentősen nagyobb 
területeket képesek megfigyelni, továbbá elérhető a hatékony 
képelemzést támogató 40x-es zoom is. A biztonságtechnika 
minősége, stabil működése, illetve a monitorszobába beosztott 

                                                

15 IED – Improvised Explosive Device – improvizált („házilag készített”) 
robbanószerkezet. 

16 DARUKA Norbert (2013): A bűnös célú/terror jellegű robbantások és az 
ellenük való védekezés lehetőségei, különös tekintettel a tűzszerész feladatok 
ellátására. PhD értekezés. Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katonai Műszaki 
Doktori Iskola. Budapest. 44-45. o., 75. o. 

17 KOVÁCS Zoltán (2014): Az improvizált robbanóeszközök elleni védelem 
elvei, módszerei és eljárásai. Budapest.12. o., 50. o. 
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személy szakmai kompetenciája létfontosságú tényezői az IED 
elleni védekezésnek, melynek további feltételei és javasolt 
taktikai megoldásai a következők. 

• A kor biztonsági kihívásai és az általános irányelvek 
alapján telepített, modern biztonságtechnikai rendszer 
(bejutási pontok, tömegtartózkodásra alkalmas 
épületrészek, illetve a belső zónák területét lehető 
legnagyobb százalékban lefedő kamerarendszer, magas 
minőségű monitorkép, gyors képelemzés); 

• Stabil vételű belső és külső kommunikációs eszközök 
(URH/mobiltelefon); 

• Folyamatos monitorfigyelés, speciálisan felkészített 
járőrszolgálat; 

• Gazdátlan, gyanús csomag észlelése során az alábbi 
intézkedések javasoltak: 

- Biztonsági szolgálat teljes létszámának értesítése, 
felkészítése az intézkedési terv aktiválására; 

- Azonnali videóelemzés – a csomagelhelyezés 
idejének, módjának vizsgálata, feltételezett 
gyanúsítottak azonosítása (személyleírás 
rögzítése); 

- Helyszín biztosítása, zárása (1 kézitáska esetén 
minimum 50 méteres biztonsági távolság a 
National Counterterrorism Center – Nemzeti 
Terrorizmusellenes Központ ajánlása alapján18, 
mely a csomag méretétől függően arányosan 
növelhető); 

                                                

18 PETŐ Richárd (2013): Épületvédelem metódusa robbantásos 
cselekmények ellen. Műszaki Katonai Közlöny. XXIII. évfolyam, 2013. 1. szám. 
Magyar Hadtudományi Társaság Műszaki Szakosztály. Budapest. 55. o. 
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- Amennyiben a videóelemzés merényletre utaló 
körülményeket állapít meg – hatóságok értesítése, 
kiemelt tekintettel a Terrorelhárítási Központra és 
a Készenléti Rendőrség Tűzszerész Szolgálatára,  

- Az elkövetők tartózkodási helyzetének felderítése, 
folyamatos megfigyelés alatt tartása – az 
információ azonnali továbbítása a Terrorelhárítási 
Központ felé; 

- A létesítmény teljes és gyors kiürítése a lezárt 
zónától távolodva, menekülési útvonalak 
járhatóságának biztosítása, civil lakosság részéről 
kialakulható pánikszituációk kontrollja; 

- A robbantások általában tűzesettel és az épület 
szerkezeti elemeinek sérülésével járnak, így fel 
kell készülni az életmentésre, tűzoltásra, hatósági 
együttműködésre, a tűzriadó tervben foglaltak 
végrehajtására;  

• Amikor a robbantás nagy valószínűséggel be fog 
következni, és a teljes kiürítés nem befejezett, a 
következőket javaslom: 

- A támadási zóna közvetlen közelében tartózkodó 
személyek fedezékek mögé terelése, földre 
fektetése (részleges repeszvédelem); 

- Energiaszolgáltató központok zárása, liftek, 
mozgólépcső leállítása (bár a modern 
tűzjelzőberendezések automatikusan letiltják 
azokat); 

- Gyors tájékoztatás, hogy a ruházatukat helyezzék 
az arcuk elé, és azon keresztül lélegezzenek a 
robbanás után (füstmérgezés kialakulási 
esélyének, szintjének csökkentése); 

- Életmentés, elsősegélynyújtás támogatása; 
- A robbantás utáni kiürítésnél az épülettörmelékek, 

sérült épületrészek felmérése, figyelemmel 
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kísérése, és azoknak a helyszíneknek a kerülése, 
zárása, melyek veszélyeztetik a létesítményben 
tartózkodók biztonságát; 

- Hatósági együttműködés, mentési műveletek 
támogatása. 

 
A csomagba elhelyezett robbanószerkezet 

alkalmazásával végrehajtott merényletekkel kapcsolatosan meg 
kell határozni azokat az erőforrásokat és feladatokat, melyek 
minimalizálják a robbantással elkövetett támadások 
előfordulásának a lehetőségét, támogatják az előkészületi 
cselekmények azonosítását célzó megfigyelési folyamatok 
hatékonyságát, az IED elleni védekezés rendszerét. Az említett 
támadási módok mellett felmerült a túszhelyzet kezelésének 
kérdése is, de mivel Nyugat-Európában 2014. és 2015. október 
között a GTD adatbázisa alapján összesen 3 túszhelyzet fordult 
elő, – mely módszer jellemzően csak bizonyos 
terrorszervezeteket és adott régiókat érint (Boko Haram/Nigéria, 
Iszlám Állam/Közel-Kelet) – így a részletesebb tárgyalásától 
eltekintettem. 
 

Összegzés 

Magyarország terrorfenyegetettségi szintje jelentősen 
alacsonyabb, mint a nagy létszámú muszlim közösséggel 
rendelkező nyugat-európai nemzeteké. Hazánkban napjainkig 
nem történt a párizsi vagy a brüsszeli merénylethez hasonló 
támadás, azonban a megelőzés időszaka egyik legfontosabb 
feladatának tartom a közelmúlt Európai Unión belül történt 
terrorcselekményeinek elemzését, értékelését. A megállapítások 
alapján szükséges vizsgálni, hogy a magánbiztonsági szektor 
számára mely védelmi megoldások integrálása elengedhetetlen, 
hogy a jelenleginél magasabb szintű terrorellenes 
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feladatrendszer álljon a civil biztonsági szolgálatok 
rendelkezésére. A terrorizmus szemszögéből potenciális 
célpontnak minősíthető tömegtartózkodási helyeken, 
létesítményekben a biztonsági szolgálatoknak rendelkezniük kell 
azokkal a képességekkel, melyek lehetővé teszik számukra 
bizonyos viselkedési formák, gyanús körülmények, valamint 
előkészületre utaló cselekmények felismerését, továbbá 
megfelelő kapacitással a kidolgozott válaszintézkedések 
aktivizálására a terrortámadások hatásainak mérséklése 
érdekében.  
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  oldalszám. 
  Példa: Ádám Antal: Az alkotmányi értékek pluralitása és  
  versengése. In: Jog – értékek – erkölcs. (  
Acta Humana  Studiosorum) Budapest, Emberi Jogok Magyar 
Központja    Közalapítvány, 2006. 41-77. 
 

 Folyóiratban szereplő cikkre történő hivatkozás: 
  Szerző teljes neve (vezetéknév és keresztnév kurzivált) – 
  kettőspont – mű címe – pont – folyóirat  címe – pont – 
  folyóirat  évfolyama – folyóirat  száma  („sz.” rövidítéssel) – 
  pont – oldalszám. 
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Példa:  Boronkay  Miklós:  Hipotetikus  okozatosság  a kártérítési  
jogban. Jogtudományi Közlöny. 2008. 3. sz. 119-128. 

 
 
 

 Internetes forrásra történő hivatkozás: 
 Szerző teljes neve (ha szerepel, vezetéknév kurzivált) – 
 kettőspont – mű címe (ha szerepel) – pont – URL címe – 
 szóköz – zárójelben a letöltés dátuma (az a dátum, amikor 
 utoljára láttuk az interneten az adott anyagot) év, hónap 
 (arab számmal), nap ponttal elválasztva szóköz nélkül 
 Példa: Chronowski Nóra – Petrétei József: Az Európai Unió  
 jövőbeli alkotmánya. http://www.alkotmany.ngo.hu/2001_ 
     dec_15_chronowski_petretei.htm (2005.09.07.) 
 

 Ugyanazon forrásra történő többszöri hivatkozás: 
 Az első, teljes hivatkozás után elég, ha megjelöljük a szerző
 vezetéknevét (vezetéknév kurzivált), és utána az „i.m.” 
 rövidítést használjuk. 
 Példa: Grosschmid: i.m. 669. 
 Amennyiben a tanulmányban az adott szerző több  művére 
 is hivatkozunk, a vezetéknév (vezetéknév kurzivált) és a  
 kettőspont után szintén az „i.m.” rövidítést használjuk, 
 majdutána zárójelben megjelöljük azt a lábjegyzetszámot, ahol  
 először került meghivatkozásra a mű. 
 Példa: Eörsi: i.m. (2. jegyzet) 133. 
 

 Saját hivatkozásra történő utalás: 
 Amennyiben szerző saját, korábbi lábjegyzetére utal vissza
 a lásd rövidített alakja – pont – jegyzet száma – pont –
 jegyzet alkalmazható. 
 Példa: Ld. 15. jegyzet. 
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 Egyéb dokumentumokra és jogforrásokra történő utalás: 
Tekintettel arra, hogy ezek igen különbözőek lehetnek – azt  
a  jelzést  kell alkalmazni,  amelyet  a  dokumentum 
kibocsátója  (pl.  minisztérium,  valamely hatóság, bíróság, 
 stb.) hivatalosan alkalmaz. (Eltérő írásjel hiányában a 
hivatkozások (lábjegyzetek) végére mindig pontot kell tenni!) 

 
7. A lábjegyzetek a tanulmányon belül felső indexben lévő arab 
számmal jelölendők. 
 
8. A táblázatok és ábrák a törzsszövegen kívül, a kézirat végén 
kerülnek elhelyezésre. 
 
9. A kéziratokat a tt@tek.gov.hu e-mail címre kérjük megküldeni. 
 
10. A szerkesztőségnek megküldött, az előzetes szűrés alapján a 
formai követelményeknek megfelelő kéziratokat a szerkesztőség 
szakterületi felelős szerkesztői tekintik át. A közlés feltétele, hogy a 
szerkesztőség annak megjelentetését támogassa. Amennyiben a 
szakterületért felelős szerkesztők a kéziratot átdolgozandónak 
találják, úgy azt – javítás céljából az átdolgozandó részek, valamint a 
javítási határidő megjelölésével – a szerkesztőség elektronikusan 
visszaküldi a szerzőnek. A publikálási feltételeket nem teljesítő 
kéziratokat a szerkesztőség nem őrzi meg, annak rendszerből való 
törlésére haladéktalanul intézkedik. 
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