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„Nem elsősorban egyházpolitikai kérdésekről van szó…” 
Az iszlám és a pártállam – állambiztonsági iratok tükrében 

 

 

„Irodalmi alapon lettem muszlim, nem pedig úgy, hogy egy iszlám szervezet megtalált 

ilyen olyan ígéretekkel. Amikor már Egyiptomban elvégeztem az Al-Azhart, és sejk 

lettem, egyszerre akkora rangom lett az iszlám közösségben, hogy a politikai elhárítás 

már nem lehetőséget, sokkal inkább zavaros státuszú, inkább rizikót jelentő személyt 

láthatott bennem. Erre utal legalábbis, hogy soha többé nem kerestek az öltönyös 

úriemberek.”1 

 

A fenti gondolatok Mihálffy Balázs önéletrajzi regényéből származnak, aki gödöllői 

egyetemistaként, és később agrármérnökként, külföldi munkavállalás révén került 

kapcsolatba az iszlám vallással. Mihálffy 1983. június 22-én vette fel az iszlám hitet. Ő 

volt az, aki a Magyar Iszlám Közösség sejkjeként 1988-ban benyújtotta az Állami 

Egyházügyi Hivatalhoz (ÁEH) a közösség szervezeti és működési szabályzatát, és kérte a 

közösség törvényes elismerését. Az ÁEH 1988. augusztus 15-ei hatállyal a Magyar Iszlám 

Közösséget törvényesen elismert vallásfelekezetté nyilvánította. Az elismerés tényének 

jogi jellege azonban némileg különbözött az államszocializmus évtizedei alatt folytatott – 

nem gyakran előforduló – elismertetési gyakorlattól.2 Az elismerésről szóló iratban az 

ÁEH a vallás szabad gyakorlásáról szóló 1895. évi XLIII. törvényt – ennyiben egyezett a 

többi esettel –, valamint az iszlám vallás elismeréséről szóló 1916. évi XVII. törvényt 

jelölte meg jogi hivatkozási alapként, és nem történt – más esetekben szokásos – utalás 

az 1947. XXXIII. törvényre, a határozat pedig nem került kihirdetésre a Magyar 

Közlönyben sem.3 

 

A Magyar Iszlám Közösség elismertetése azonban mégis egyezett más esetekkel 

annyiban, hogy ezúttal is a kettős – politikai és jogi – feltételrendszer együttállása kellett 

a pozitív eredményhez. Ezek közül a politikai szempontok voltak az elsődlegesek és a 

lényegesen meghatározóbbak, még 1988-ban is. A Magyar Iszlám Közösség ügyét több 

tényező is komplikálta. Az iszlám vallás és a pártállam kapcsolatának a többi 

felekezethez képest unikális jellege volt, aminek a sajátosságait az alábbiakban nézzük 

meg. 

 

1986 szeptemberében kereste meg az Állami Egyházügyi Hivatalt a mekkai székhelyű 

Iszlám Világszövetség Egyesület megbízásból Kamal Siraj Alddin tábornok. Kérelmükben 

előadták, hogy mivel „ezer és ezer arab és mohamedán diák részesül felsőoktatásban 

magyar egyetemeken és más oktatási intézményekben”, és ugyanígy „ezernyi 

mohamedán” jut el turistaként és diplomataként Magyarországra, szükség lenne egy 

iszlám központ felállítására, „ahol ezek a mohamedánok összejöhetnek és vallásos 

szertartásaikat gyakorolhatják ugyanolyan módon, mint más vallásfelekezetek”. A 

megkeresés célja az volt, hogy engedélyt kérjenek egy iszlám központ – saját költségen 

történő – felállítására Budapesten. A tárgyaláson a tábornok elmondta azt is, hogy 1986 

áprilisában már járt Magyarországon „gazdasági ügyek tárgyalása” végett. Mivel ekkor jó 

tapasztalatokat szerzett, elhatározták, hogy „a vallási igények kielégítése céljából” 

kezdeményezik a központ felállítását, továbbá felvetette, hogy mivel Szaúd-Arábia és 

Magyarország között diplomáciai kapcsolat nem létezett,4 a „Magyar Kereskedelmi 

Kamara képviseletével Szaúd-Arábiában egy helyi illetőségű személyt lenne célszerű 

megbízni”. 

 

Mivel Miklós Imrének nem voltak ismeretei az előadottakról, „eligazítást és tájékoztatást” 

kért a pártszervektől, a Külügyminisztériumtól és a Belügyminisztériumtól azzal a 
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megjegyzéssel, hogy a megkeresés mögött „nem elsősorban egyházpolitikai kérdésekről 

van szó”. A külügy arról tájékoztatta az ÁEH elnökét, hogy nyomós érdekek fűződnek a 

magyar–szaúdi gazdasági kapcsolatok további bővítéséhez és „olyan érintkezési 

felületetek kialakításához, amelyek perspektívában hozzájárulhatnak […] a két ország 

közötti hivatalos, diplomáciai kapcsolatok megteremtéséhez”. A külügy azt javasolta, 

hogy az ÁEH elnöke válaszában „fejtse ki, hogy Magyarországon az állam és az egyház 

viszonya rendezett”, tiszteletben tartják a lelkiismereti és vallásszabadságot, tisztelik 

„más népek hitét, kultúráját, szokásait”, és kérik a szaúdi hivatalos szervek álláspontját 

is a megkereséssel kapcsolatban. A belügy pedig azt válaszolta Miklós Imrének, hogy „a 

tábornok közvetítésével javasolt iszlám központ létrehozása nem sérti állambiztonsági” 

érdekeiket, és készek együttműködni az ÁEH-val ezen a területen.5 

 

Az iszlám közösség elismertetése kapcsán tehát ezt követően a tárgyalásoknak három 

vonala volt: gazdasági, kulturális és vallási célok megvalósítása. A különböző párt-, 

állami és gazdasági szervek a tárgyalásokat koordináltan bonyolították le. Az 

egyeztetések folyamán kitűnt, hogy az Iszlám Világszövetség „bár készséget mutatott a 

gazdasági kapcsolatok kialakításának támogatásában, elsősorban és alapvetően a vallási 

intézmény magyarországi felállításában” volt érdekelt. Ezzel szemben a magyar fél a 

„gazdasági-pénzügyi együttműködés” előremenetelét szorgalmazta, és ennek rendelte 

alá a „vallási kérdések további egyeztetését”.6 Az Iszlám Világszövetség 1987. 

szeptemberi magyarországi látogatása során Miklós Imre kifejtette, hogy „az iszlám 

központ vallási és kulturális céljainak megvalósítását csakis a konkrét gazdasági 

kapcsolatok kialakítása eredményezheti”, a szaúdi felek pedig megértették, hogy „a 

gazdasági kapcsolatok kiépítése feltétele annak, hogy Iszlám Központ létesüljön 

Magyarországon”.7 A tárgyalások eredményességét mutatja az, amit már fentebb 

említettünk, hogy Mihálffy Balázs sejk elismerés iránti kérelme végül kedvező elbírálást 

nyert. 

 

Ez a folyamat azonban a szokványostól abban is eltért, hogy Mihálffy Balázs sejk a 

beadványban azt kérte, hogy az Iszlám Közösség az 1931. augusztus 2-án megalakult, 

Gül Babáról elnevezett „magyar mohamedán egyházközség”8 jogfolytonos utódjaként 

kapjon működési engedélyt. A jogfolytonosság elismeréséhez azonban nyomós politikai 

(és gazdasági) érdek kellett hogy fűződjön. A nevezett egyházközség megszűnt a 

második világháborút követően,9 az 1916-os iszlámtörvény pedig – részben a 

megszületésének jogdogmatikai sajátosságából eredően – nem jelentett ex lege, 

közvetlenül engedélyt iszlám vallási közösség működésére. Másfelől viszont az is 

elmondható, hogy a törvény nem esett a dereguláció áldozatául, továbbá jogdogmatikai 

értelemben hatályát és alkalmazhatóságát sem rontotta le a pártállami egyház- és 

vallásellenes jogpolitika. A törvénynek a jogrendszerben való hatályban léte ennélfogva – 

fogalmazhatnánk úgy is, hogy – megkönnyítette a működési engedély kibocsátását 

akkor, amikor az együttműködésnek a magyar fél részéről hangsúlyozottan felállított 

politikai és gazdasági feltételei megértek.10 

 

Miklós Imrének az a megjegyzése, hogy „nem elsősorban egyházpolitikai kérdésekről van 

szó”, indokoltan veti fel azt a kérdést, hogy akkor miről is volt szó valójában. Láthattuk 

az idézett levéltári forrásokban a külüggyel és a belüggyel való egyeztetéseket, így tehát 

elsősorban külpolitikai (diplomáciai és külbiztonsági) és külgazdasági, valamint 

belbiztonsági problémát jelentett az Iszlám Közösség ügye, mégis mint vallási közösség 

kapott elismerést, működési engedélyt. 

 

Ha az iszlám és a pártállam kapcsolatát az egész szocialista blokk kontextusában nézzük, 

akkor meglehetősen változatos képet kapunk. Az államszocializmus rendszereinek 

ellenséges egyházpolitikáját illetően a belső felekezeti viszonyok meghatározóak voltak. 

Magyarországon az iszlám vallás – vallásgyakorlati formában – ezekben az évtizedekben 

gyakorlatilag nem volt jelen, és egyébként a több évszázados vallási tradíciókból 

kifolyólag is a magyar pártállami ellenséges egyházpolitika és ellenséges közjogi 
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elválasztási modell fókuszában a keresztény egyházak, valamint kisebb mértékben az 

izraelita felekezet állt. Ezzel szemben voltak olyan szocialista országok, ahol a 

tradicionális muszlim többség/kisebbség miatt a belső egyházpolitika meghatározó eleme 

volt az iszlámhoz való viszony. Ilyen volt például Bulgária. Bulgáriában két jelentős 

vallásfelekezet működött: a pravoszláv és az iszlám. A kommunista párt mindkettő 

befolyása ellen küzdött. 1957-ben (a magyar forradalom hatására) párthatározat 

született az „ateista propaganda fokozásáról”, 1959 júliusában pedig az „iszlám vallás 

elleni fokozott harcról”.11 Albánia lakosságának mintegy hetven százaléka muzulmán 

volt.12 A sztálini egyházpolitikai modell Albániában valósult meg a legszélsőségesebben, 

ugyanis a szocialista alkotmány (1976) betiltotta a vallást.13 Jugoszlávián belül Bosznia-

Hercegovina muzulmán többségű tagállam volt.14 A Szovjetunió egyes tagállamaiban 

szintén muszlim többségről beszélhetünk. Szakirodalmi adatok alapján a több mint 50 

millió szovjet muzulmán három fő régióban élt: mintegy 60 százalékuk az Afganisztánnal 

és Iránnal határos Közép-Ázsiában, Türkmenisztánban; 25 százalék a Kaukázus vidékén, 

Törökország és Irán határai mentén (Azerbajdzsán, Örményország, Grúzia); a harmadik 

legnagyobb muszlim lakosságú térség pedig az Ural, a Középső-Volga, illetve Nyugat-

Szibéria körzete, mindenekelőtt a tatárok lakta Kazany környéke és Baskíria volt.15 

 

Magyarországon az egyházpolitikával foglalkozó párthatározatok az iszlám vallást – a 

katolikus egyház, a protestáns egyházak, az izraelita felekezet és a kisegyházak mellett – 

nem is említették meg, tehát a klerikális reakció fogalmába nem értették bele. 

Egyházpolitikai kérdések között csak a nyolcvanas években találkozunk az iszlám 

vallással. Az 1988/3. ÁEH Tájékoztató a következőképpen számolt be a Magyar Iszlám 

Közösség elismeréséről, annak indokairól: „Magyarországon az iszlám vallást az 

1916/XVII. sz. tc. államilag elismert vallássá nyilvánította. Ezen a törvényen alapulva 

1931-ben megalakult a Gül Babáról elnevezett autonóm magyar mohamedán 

egyházközség, mely a II. világháború miatt bekövetkezett változások és a tagok kihalása 

miatt feledésbe merült. Az utóbbi évtizedben azonban az iszlám újból felelevenedett 

Magyarországon. A mohamedánok alapvetően három körből kerülnek ki: máig élő 

bosnyák nemzetiségűek és leszármazottjaik, a vegyesházasságból születettek, a más 

vallásból áttértek. A magyarországi magyar állampolgárságot viselő muzulmánok száma 

kb. 200 fő, családtagokkal együtt kb. 500.”16 

 

1989-ben egy párthatározatban a kisegyházak említése során utaltak arra, hogy „az 

elmúlt időszakban működési engedélyt kapott a mormon és az iszlám vallási 

közösség”.17 1989 tavaszán az ÁEH javaslatot készített arról, hogy a lelkiismereti és 

vallásszabadságról készülő törvény irányelveinek a tervezetét – a többi protestáns és 

kisegyház vezetője mellett – küldjék meg véleményezésre Mihálffy Balázs sejknek, a 

Magyar Iszlám Közösség vezetőjének is.18 

 

Magyarországon az államszocializmus évtizedei alatt, amint láttuk, az iszlám-téma 

elsősorban a külpolitika asztalán került terítékre. Ez egyfelől a muzulmán többségű, 

illetve arab országokkal fennálló diplomáciai, gazdasági kapcsolatok vonatkozásában, 

másfelől pedig a Magyarországon tanuló arab diákok ügyeit illetően realizálódott. Ebben a 

Külügyminisztériumnak, valamint a külső és belső elhárítással foglalkozó állambiztonsági 

szolgálatoknak (politikai rendőrségnek) volt meghatározó szerepe, továbbá kiemelt 

feladat jutott a BM keretében működő, Külföldieket Ellenőrző Országos Központi 

Hatóságnak (KEOKH)19 is. 

 

Ami a pártállami egyházpolitika állambiztonsági szempontjait illeti, kezdettől fogva 

különbséget tettek a „jelentős tömegekkel rendelkező egyházak leple alatt megbúvó 

ellenséges elemek elleni elhárítás” és a „kisegyházak, ill. a különböző szekták” égisze 

alatti „ellenség” meghatározása és elhárítása között. Az olyan vallás, amely 

Magyarországon kis létszámú volt ugyan, de világviszonylatban nagy, az elhárítás 

tekintetében nem a belső, hanem a külső elhárítás, a külügyi vonal dominált.20 A 

szocializmus és a kapitalizmus szembenállásának kontextusában pedig az iszlám államok 
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a világbéke, a közel-keleti válság rendezése címén kerültek a fókuszba. Külön 

állambiztonsági tanulmány született a külpolitikai propaganda és az ideológiai munka 

összehangolására.21 

 

Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárában található dokumentumok, amelyek 

egyedülálló szegmensét képezik a pártállam idején keletkezett iratoknak, a címben 

jelzett téma vonatkozásában mind ez ideig nem kerültek átfogóan feldolgozásra. A 

jelenlegi rövid tanulmányban is mindössze „vágóképek” felvillantására vállalkozhatunk. A 

levéltárban jellemzően az ún. objektum dossziék,22 valamint a KEOKH-dokumentáció 

között találunk az iszlám/arab országokkal összefüggésbe hozható anyagokat. A 

tárgyban keletkezett objektum dossziéknak rendszerint az arab, muszlim világhoz 

társítható elnevezést adtak, mint például: 

 

– „Muzulmán” (pakisztáni magyar kolónia operatív védelme23), „Bateau” (pakisztáni 

ügynökhelyzet),24 

– „Teherán” (Iránra vonatkozó speciális szolgálati anyagok, benne egy 1983-ból 

származó részletes tanulmány az Iráni Iszlám Köztársaságról),25 

– „Eufrátesz” (szíriai magyar kolónia operatív védelme),26 

– „Boszporusz” (törökországi magyar kolónia operatív védelme),27 

– „Sejk” (kuvaiti magyar kolónia operatív védelme),28 

– „Olajkút” (iraki magyar kolónia operatív védelme),29 

– „Aden” (jemeni magyar követség),30 

– „Tihama” (jemeni magyar kolónia operatív védelme),31 

– „Efendi” (törökországi biztonsági helyzet),32  

– „Elburz” (iráni általános ügynökhelyzet),33 

– „Atlaszhegyi” (Algériai helyzet)34 stb. 

 

A külföldieket ellenőrző ügyekben zömében kémkedés gyanúja,35 kábítószer-

csempészés,36 tiltott határátlépés,37 csempészet, devizagazdálkodás megsértése,38 

kábítószerrel való visszaélés,39 ingatlanvásárlási engedély kérése40 fordul elő. 

 

Különleges állambiztonsági kérdést képezett az ún. arab szocialista országokhoz való 

viszony.41 Az akkori terminológia szerinti „baráti országok”-nak nevezett államokkal, pl. 

a Jemeni Népi Demokratikus Köztársasággal, megkülönböztetett módon építettek ki 

kapcsolatot, és állambiztonsági szempontból is mint „önálló területtel” foglalkoztak.42 

 

Annak a dokumentációja is nyomon követhető, hogy a Magyar Népköztársaság arab 

országok kommunista ifjúsági szervezeteinek ösztöndíjat nyújtott, amelynek keretében 

Magyarországon tanulhattak diákok az adott országból. Az ő ösztöndíj kérelmük 

elbírálásához, későbbi magyarországi letelepedéshez, házasságkötéshez szükség volt 

arra, hogy az állambiztonsági szervek ne emeljenek kifogást.43 Megfigyelésük 

folytatódott azt követően is, hogy az Iszlám Központot elismert vallásfelekezetté 

nyilvánították. Az állambiztonsági szervek csoportfőnöksége 1989. évi munkaterve külön 

kiemelte, hogy a politikai rendőrség figyelmet fordít a Magyarországon tanuló arab 

diákok közötti konfliktusok megakadályozására, soron kívül ellenőrzik „azokat az 

információkat, amelyek terrorcselekményre utalnak”.44 

 

Az ügynöki jelentéseket tömörítő ún. munka dossziékban is találhatunk fontos 

információkat az iszlám országokkal kapcsolatban. Ezeket a szálakat elsősorban nem a 

belső elhárítás, hanem a hírszerzés ügynökei között kell keresnünk. Ilyen volt pl. „Engel” 

fedőnevű hálózati kapcsolat, aki egyébként olasz nemzetiségű katolikus pap, vatikáni 

diplomata volt, kiváló kapcsolatai miatt figyelt fel rá a magyar hírszerzés.45 Az 1969–

1986 között keletkezett jelentéseiben a Vatikánban szerzett információkat továbbította a 

magyar állambiztonsági szerveknek. A dokumentumokban – többek között – a Vatikán 

keleti egyházakkal kapcsolatos terveiről, a közel-keleti válságról, az USA és Izrael 
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kapcsolatáról, a muzulmán vallási törekvésekről (pl. Szudán, Vörös-tenger térsége) 

olvashatunk.46 

 

További példaként említhető „Denby” fedőnevű ügynök, aki 1981–1991 között adott 

jelentéseket. Az 1982. április 7-ei információs jelentésében az áll, hogy „a Szaudi-Arábia 

[sic!] kormány több hónappal ezelőtt tervbe vette, hogy a számára legmegfelelőbb 

formában rendezi politikai és gazdasági kapcsolatait a szocialista országokkal”, és a 

„rendezési terv többlépcsős megoldást irányoz elő”. Az információk szerint első lépcsőben 

az addigi „igen szigorú vízumkorlátozáson” szándékoztak enyhíteni, második lépcsőben 

pedig a diplomáciai kapcsolatok kérdését rendeznék, „melyet a Szovjetunió »Fahd-

tervhez«47 való hozzáállásával” kötnének össze. A jelentésekből az is kiderül, hogy 

Szaúd-Arábia részéről milyen belső okai voltak annak, hogy ez a folyamat lassan haladt. 

Egyfelől a már működő külképviseleteket a fővárosba szerették volna telepíteni (addig 

Dzsidda városban működtek), hogy a szocialista országok majdani külképviseletei is csak 

ott működhessenek. Volt azonban egy másik ok, ami ennél lényegesebb és érzékenyebb 

volt: a tartós gazdasági kapcsolatok kialakításának gátat szabott az, hogy a szocialista 

országokból érkező szakemberek nem kaphattak huzamos tartózkodásra jogosító 

vízumot. Ezt – a jelentés szerint – egy belső szaúd-arábiai rendelkezés tiltotta, ami „azon 

a félelmen” alapult, hogy „ezek a szakemberek a kommunista ideológiát terjesztik ott”, 

és a szaúdi vezetésben nagy volt a félelem a kommunista ideológiától. Ugyanígy félt a 

vezetés az „iráni iszlám forradalmi ideológia Szaud-Arábiába” való behatolásától is, ami – 

az ügynök szerint – egymást felerősítő folyamat volt a „kommunista szellem importjával” 

szembeni félelmekkel.48 „Denby” ügynök jelentése egybecseng az Állami Egyházügyi 

Hivatal fentebb idézett irataival, tehát a kutatás szálai ezen a ponton összeérnek. 

Fellelhetőek azok az információs előzmények, amelyekről Miklós Imrét, az ÁEH elnökét a 

nyolcvanas évek végén tájékoztatták. 

 

Megrázó sorsok tárulnak fel azokból a dossziékból, amelyek a Magyarországon tanuló 

arab, muzulmán diákok, követségi dolgozók,49 muzulmán országokból származó 

diplomaták beszervezési kísérletét, esetleg sikerét dokumentálják.50 A hatvanas évek 

végén történt, hogy egy ceyloni fiatalember Magyarországra érkezett a – prágai 

székhelyű, de 1962-től hazánkban is központtal rendelkező – Nemzetközi Újságíró 

Szervezet (NÚSZ)51 tanfolyamára. Ez a szervezet – az újabb kutatások szerint – a 

kommunista propaganda és kémelhárítás fedőszerve volt.52 Az állambiztonsági 

feljegyzések arról tanúskodnak, hogy miután ő „elmondta, hogy mohamedán, de nem 

vallásos”, azért kívánták beszervezni, hogy majd egy, állambiztonsági szempontból 

fontos ország „mohamedán közösségében” fejtse ki tevékenységét. Ebből a célból még 

azt is felajánlották neki, hogy továbbtanulását külföldön anyagilag fedezik. A feljegyzések 

kiemelik, hogy mennyire sikeres volt a ceyloni fiatalember politikai befolyásolása, mert 

baloldali gondolkodásúvá vált.53 

 

Összegzésképpen elmondható, hogy az állambiztonsági iratok alátámasztják Miklós Imre 

kijelentését, mert az iszlám vallás, mint egyházpolitikai kérdésnek, egészen a nyolcvanas 

évek második feléig szilenciumon volt a pártállami keretek között, és az Iszlám Központ 

törvényes elismerését követően is az állambiztonság fókuszában maradt a terület. Az 

állambiztonsági iratok mélyrétegeiből a szocialista rendszerek és az iszlám kapcsolatának 

egészen egyedülálló dimenziója bontakozik ki, ami feltétlenül további kutatásokra 

ösztönöz. 
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