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Christian	Caryl

A	bostoni	bombarobbantók 
A	Carnajev	testvérek	családi	háttere

Ha a kulturálisan rendkívül sokszín_ Boston 
városának egyik utcáján találkoznánk Baudy 
Mazajevvel, valószín_leg portugál vagy 
olasz származásúnak gondolnánk a tizen-
nyolc éves fiút, és csak halványan fordulna 
meg a fejünkben, hogy a fiatalember gyö-
kereit valójában jóval keletebbre, az orosz 
Észak-Kaukázusban kell keresni. Baudy 
egyenesszálú, fekete hajú, horgas orrú fiú 
olyan testfelépítéssel, ami arra enged követ-
keztetni, hogy hosszú és sikeres pályafutást 
tudhat maga mögött a középiskolai birkózó-
csapatban. A kiejtése sem szolgál semmilyen 
különös utalással az etnikai hovatartozás-
ára nézve, hiszen ugyanazzal a jellegzetes 
akcentussal beszél, mint bárki más, aki a 
Charles River partján nQtt fel.

Baudy született amerikai, de mint sok ame-
rikainak, aki bevándorló családból szárma-
zik, neki is van egy másik identitása: cse-
csen. Szülei, Anna és Mahmud a Csecsen 
Köztársaság fQvárosából, Groznijból érkeztek 
Amerikába. Származásuk különleges helyet 
ad a Mazajev családnak Boston meglepQen 
sokszín_ etnikai mozaikjában.

Bár Boston orosz ajkú bevándorlóinak szá-
ma több tízezerre rúg, Qk kevés kivételtQl 
eltekintve mindannyian orosz zsidók, akik még 
az 1970-es és 1980-as években emigráltak a 
Szovjetunióból. Ezzel szemben csupán egy 
maroknyi csecsen él a városban és környé-
kén, talán hét vagy nyolc család. Mahmud 
(aki jobban szereti, ha inkább Max-nek neve-
zik) és Anna 1994-ben költözött az Egyesült 

Államokba, ugyanabban az évben, amikor 
háború tört ki a hazájukban. A csecsen naci-
onalisták kikiáltották a függetlenséget, mire a 
moszkvai kormány csapatokat küldött, hogy 
elfojtsák azt a lázadást, ami gyakorlatilag azóta 
is tart.

Nem sokkal az USA-ba való megérkezése 
után Max Mazajev, aki azelQtt urológusként 
dolgozott egy grozniji kórházban, megtudta, 
hogy új hazájában nem ismerik el a diplomá-
ját és így nem dolgozhat majd szakorvosként 
(Max akkoriban már a negyvenes éveiben járt, 
azaz túl öregnek számított az orvosi egyetem 
újbóli elvégzéséhez). A családfQ ezért úgy 
döntött, hogy ápolással és házi gondozással 
keresi meg a kenyerét. A választás jónak bi-
zonyult, s késQbb biztos lábakon álló családi 
vállalkozássá nQtte ki magát. Napjainkban 
Q és Anna két gondozóházat üzemeltet idQs, 
orosz anyanyelv_ emigránsok számára. Én is 
a két központ egyikében találkoztam velük 
Newtonban, Boston egyik külvárosában. A tá-
gas, jól megvilágított épület megérkezésemkor 
színes léggömbökkel volt feldíszítve, az egyik 
falon pedig a „Boldog születésnapot!” felirat 
díszelgett orosz nyelven.

„Mi vagyunk az elsQ [csecsen] család, aki 
valaha is Massachusettsben élt”, mondta Anna 
büszkén. Épp ezért szinte természetes volt, 
hogy – hasonlóan oly sok más bevándorlóhoz 
– egyfajta támogató hálózat részének tekin-
tették magukat, akik segítik azokat a csecsen 
bevándorlókat, akik az Egyesült Államokat 
választják új hazájukul és azon a környéken 
szeretnének letelepedni, ahol Mazajevék is 
éltek. 2002-ben egy új családot üdvözöltek 
a közösségben: a Carnajev családot. „Igazán 
szép családnak látszottak – idézi fel Anna. – A 
gyerekek nagyon édesek voltak.”
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MielQtt az Egyesült Államokba költöz-
tek volna, a Carnajev család rövid ideig a 
Csecsenfölddel szomszédos Dagesztánban 
élt, de életük nagy részét a közép-ázsiai 
Kirgizisztánban töltötték, ahol az apa, Anzor 
Carnajev egy ideig a helyi ügyészségen dol-
gozott. Ám amikor 1999-ben újra háború tört 
ki Csecsenföldön, a kirgiz hatóságok (talán a 
Kreml nyomására) úgy döntöttek, hogy meg-
tisztítják a kormány sorait mindenkitQl, aki 
csecsen származású. Anzor elvesztette az ál-
lását, és elmondása szerint egy idQre börtönbe 
is került, ahol az Qrök rendszeresen verték. 
Ezek a visszaélések adtak alapot ahhoz, hogy a 
család menedékjogot kérjen az USA-ban, amit 
végül meg is kaptak.

A Mazajev család számára komoly kihí-
vásnak bizonyult, hogy segítsék a Carnajev 
családot az amerikai élethez való alkalmazko-
dásban. Bár mindent megtettek, amit tudtak, 
úgy t_nt, hogy a Carnajev családnak soha 
nem sikerült teljesen beilleszkednie. Anzor, 
aki nem beszélt jól angolul, feketén dolgozó 
autószerelQként kereste a kenyerét. Általában 
barátságos volt, de a viselkedése néha szeszé-
lyes is tudott lenni, talán azért, mert poszt-
traumatikus stressz szindrómától (PTSD) 
szenvedett, amit Q a még Kirgizisztánban 
elszenvedett bántalmazásoknak tulajdonított. 
Pszichiátriai kezelést kapott (ezt a Carnajev 
család egy másik barátja is megerQsítette), és 
súlyos fejfájás, illetve erQs gyomorfájdalmak 
gyötörték. Ezek a tünetek valószín_leg pszi-
choszomatikus eredet_ek lehettek, mivel az 
orvosok nem találtak olyan szervi elváltozást, 
ami a fájdalmakra magyarázatul szolgálhatott 
volna. 2009-ben belekeveredett egy vereke-
désbe a Novy Arbat nev_ orosz étteremben, 
amely során fejbe vágták egy üveggel, amitQl 
betört a koponyája.

Úgy t_nt, hogy a családanyának, Zubejdatnak 
is vannak problémái. „Zubejdat mindig csa-
pongott”, mondta Max, utalva arra, hogy az 
asszonynak soha nem sikerült igazán meg-
állapodnia. A Mazajev család segített neki 
munkát találni házi gondozóként, de az asz-
szony hamarosan úgy döntött, hogy inkább a 
szépségiparban kezd karriert. Be is iratkozott 

egy kozmetikai tanfolyamra a Massachusetts 
állambeli Woburnben, és volt némi bevétele 
abból, hogy arcpakolásokat készített a család 
otthonában, egy harmadik emeleti lakásban, 
amit a cambridge-i Norfolk Streeten béreltek. 
Egy ideig jogi dokumentumok fordításával 
is próbálkozott csecsenrQl és más kaukázusi 
nyelvekrQl angolra, sQt még a Harvardon is 
hallgatott néhány elQadást. De úgy t_nt, hogy 
semmi sem felelt meg neki igazán. 2011-ben 
letartóztatták, miután 1600 dollár érték_ ruhát 
lopott a Lord és Taylor áruházban. Ez ugyanab-
ban az évben történt, amikor Q és a férje beadta 
a válókeresetet.

A család fiatalabb lánya, Ajlina is gyakran 
keveredett összet_zésbe másokkal. Az idQ-
sebb fiú, Tamerlan lemorzsolódott a fQisko-
lából, és arról álmodozott, hogy zenész lesz. 
Mindemellett tehetséges bokszoló is volt, aki 
azonban hajlamos volt arrogáns megnyilvá-
nulásaival veszélyeztetni a saját elQmenetelét.

Gyerekkorában Baudy Mazajev szinte elvá-
laszthatatlan barátja volt a Carnajev család 
kisebbik fiának, a nála egy évvel idQsebb 
Dzsohárnak. A két fiú hosszú órákon át játszott 
együtt. A középiskolában mindketten birkóz-
tak, bár más-más csapat tagjaiként (Dzsohár 
a Cambridge Rindge and Latin Schoolba, míg 
Baudy a Boston Latin School nev_ középis-
kolába járt). Ahogy felnQttek, eltávolodtak 
egymástól, mondja Baudy, bár továbbra is 
baráti viszonyban maradtak. Bátyjával ellen-
tétben Dzsohár jó tanuló volt, aki barátságos 
természetével sok barátot szerzett magának. 
A hirtelen fordulatok és a túlságosan is nyil-
vánvaló nehézségeik ellenére úgy t_nt, hogy 
a Carnajev családdal minden rendben van. 
„Különösen Dzsohár – mondja Anna Mazajev, 
aki sírni kezd az emlék felidézésekor. – P 
olyan édes volt.”

Anna nem az egyetlen, aki ismer-
te Dzsohárt, és aki most múlt idQben be-
szél róla. Pedig a tizenkilenc éves fiú még 
mindig él, jelenleg a Devens Szövetségi 
Egészségügyi Központban (Federal Medical 
Center Devens), egy rabkórházban kezelik 
mintegy negyven mérföldre Bostontól. De 
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a Mazajev család tagjai számára – mint oly 
sok más embernek, aki kapcsolatba került a 
fiúval – szinte lehetetlen összeegyeztetni a 
korábbi tapasztalatokat azokkal a b_ncselek-
ményekkel, amelyekkel most a fiatalembert 
gyanúsítják. Pt és testvérét azzal vádolják, 
hogy Qk tervelték ki és hajtották végre a bor-
zalmas április 15-ei terrortámadást a bostoni 
maratonon, amelyben három ember életét 
vesztette és több mint 260-an megsebesül-
tek. Az egyik halálos áldozat Martin Richard 
volt, egy nyolcéves kisfiú, aki épp azon 
a helyen állt, ahol a terroristák elhelyez-
ték az egyik bombát. A pokolgépek egyéb-
ként kereskedelmi forgalomban is kapható 
gyorsfQzQedényekbQl készültek, amelyeket 
szögekkel és csapágygolyókkal raktak tele, 
hogy a bombák felrobbantásakor a szétrepü-
lQ repeszek minél nagyobb pusztítást okoz-
zanak. A sebesültek közül sokaknak már a 
robbanás pillanatában leszakadt a keze vagy 
a lába, mások pedig olyan súlyos sérüléseket 
szenvedtek, hogy az orvosoknak késQbb am-
putálniuk kellett a sérült végtagjukat.

Anna és Max Mazajev épp mexikói nyara-
lásukról tértek vissza azon a napon, amikor az 
FBI közzétette a bombamerényletek elköveté-
sével gyanúsított személyek fotóit. Miközben a 
reptéren sorban álltak az útlevélvizsgálatnál, a 
Mazajev család is látta az elmosódott képeket, 
de még álmukban sem gondolták volna, hogy 
a felvételeken látható embereket összekapcsol-
ják azzal a két fiúval, akiket ismertek. „Az 
elsQ gondolatom az volt, hogy remélem, meg-
találják, és méltó módon megbüntetik Qket” 
– idézi fel Anna. – Teljes szívünkbQl szeretjük 
Bostont. Már több mint húsz éve itt élünk, 
és minden, ami bostoni, nagyon különleges a 
számunkra.”

Néhány órával késQbb a Carnajev testvérek 
reagáltak a fotók nyilvánosságra hozatalára, 
méghozzá úgy, hogy valóságos tombolásba 
kezdtek, amelynek áldozatul esett a híres m_-
szaki fQiskola, a Massachusetts Institute of 
Technology egy fiatal biztonsági embere, és 
ami a rendQrséggel vívott látványos t_zharc-
cal ért véget. Az összecsapás után a 26 éves 
Tamerlan holtan maradt a Watertown utcán. 

Dzsohárnak, sikerült elmenekülnie (közben 
véletlenül áthajtott a testvére holttestén), és 
elt_nt az éjszakában.

Ekkorra már nyilvánosságra hozták a két 
gyanúsított személyazonosságát is. A Mazajev 
család nem tudta elhinni, hogy a szökésben le-
vQ terrorista ugyanaz a kedves fiú, aki egykor a 
saját fiukkal együtt játszott. Április 19-én éjjel 
2 óra 25 perckor Baudy leült, és egy sms-t kül-
dött Dzsohárnak a mobiltelefonján, amelyben 
arra kéri, sQt kérleli gyerekkori barátját, hogy 
ne rontsa tovább a helyzetét és adja fel magát 
a rendQrségen.

Nem tudjuk, hogy Dzsohár olvasta-e va-
laha is az üzenetet. Néhány órával késQbb 
találtak rá a több sebbQl vérzQ fiatalemberre 
egy watertowni lakos kertjében álló hajó 
ponyvája alatt. A rendQrség Qrizetbe vette. 
Nehéz elképzelni, hogy valaha is újra sza-
badlábra kerül…

A maratonon elkövetett bombamerényletet 
körülvevQ számos kérdés közül persze a mo-
tívum kérdése a legfontosabb: miért tették? 
Nem vagyok benne teljesen biztos, hogy vala-
ha is kielégítQ választ kapunk erre a kérdésre. 
Annak alapján, amit eddig tudunk, úgy t_nik, 
hogy az idQsebb testvér, Tamerlan volt az, 
aki kezdeményezte és kitervelte a támadást, 
de Q már halott. A letartóztatott Dzsohár azt 
vallotta a nyomozóknak, hogy a testvérek az 
Egyesült Államok elleni megtorlásként követ-
ték el a támadást az iraki és afganisztáni há-
ború miatt. Ez a felszínen eléggé elfogadható 
indoknak t_nik, figyelembe véve azt, hogy 
mit tudunk a dzsihádista terroristák máshol 
elkövetett cselekményeirQl. Ugyanakkor a 
Carnajev testvéreknél sok más részlet is van, 
ami teljesen egyedivé teheti az esetüket, 
inkább egy kirívó elemmé, mintsem olyasva-
lamivé, amit könnyen be lehet illeszteni egy 
nagyobb összefüggésbe.

Minden elemzésnek Tamerlannal kell kez-
dQdnie. A beszélgetésekbQl azokkal, akik is-
merték Qt, egy olyan ember portréja rajzolódik 
ki, aki valóságos vezércsillaga volt a család-
jának. Különösen édesanyja, Zubejdat imádta 
a fiút, méghozzá már-már kóros intenzitással. 
A sajtótájékoztatón, amit az asszony április 
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25-én Dagesztánban (ahol jelenleg él) tartott, 
megdöbbentette az újságírókat azzal, ahogy a 
fiú fizikumának szépségeit ecsetelte, egy ízben 
Herkuleshez, a görög mitológia legendás hQsé-
hez hasonlítva Qt. Mindkét szülQ egyértelm_en 
úgy gondolt Tamerlanra, mint a legnagyobb 
örökségükre, amit a világra hagynak. Az apa, 
az egykori bokszoló erQteljesen ösztökélte a 
fiát, hogy sportpályafutást folytasson. Gyakran 
az edzéseire is elkísérte és kerékpáron tekert 
mellette, miközben a fia futott. „Az egész csa-
lád felnézett rá – emlékszik vissza Baudy. – P 
volt a legnagyobb, a legerQsebb, akit mindenki 
szeretett. Mindenki nevetett a viccein.”

Azok, akik kapcsolatban voltak Tamerlannal, 
emlékeznek arra, hogy elb_völQ és figyelmes 
is tudott lenni, amikor akart – ám egy erQ-
sen narcisztikus személyiségrQl is beszélnek, 
akinek tényleges eredményei messze elma-
radtak a saját önérzete által diktált elvárá-
sok mögött. Szeretett krokodilbQr cipQt és 
selyeminget viselni, de soha nem talált ma-
gának rendszeres munkát, miután kimaradt 
a Bunker Hill Community College-bQl. Egy 
ideig pizzafutárként dolgozott, 2009-ben rövid 
idQre letartóztatták, mert bántalmazta akkori 
barátnQjét. Ennek a foltnak a múltján valószí-
n_leg szerepe volt abban, hogy késQbbre ha-
lasztották a döntést az amerikai állampolgárság 
megszerzésére beadott kérelmérQl. Ez viszont 
megakadályozta Qt abban, hogy elinduljon 
egy ökölvívó versenyen, mivel a támogató 
szervezet megváltoztatta a részvételi szabá-
lyokat, így a nem amerikai állampolgárságú 
versenyzQk már nem vehettek részt a tornán. 
Egyes médiajelentések azt sugallják, hogy egy 
2011-ben elvégzett átvilágítás is akadályozta 
a fiatalembert abban, hogy megszerezze az ál-
lampolgárságot. Az átvilágítást az FBI végezte 
el válaszul az orosz kormány lekérdezésére, 
amely, úgy t_nik, azzal gyanúsította az idQsebb 
Carnajev testvért, hogy kapcsolatai vannak 
ottani [oroszországi] radikális muszlimokkal.

Nem sokkal ezután Tamerlan abbahagyta a 
versenyszer_ ökölvívást – talán titokban a saját 
megkönnyebbülésére is. Néhányan azok közül, 
akikkel beszéltem, azt mondták, hogy soha 
nem rajongott igazán a sportért, ami magyaráz-

za látszólagos vonakodását attól, hogy kövesse 
és betartsa a szigorú edzésterveket. Akik jól 
ismerték Qt, elmondták, hogy arról álmodozott, 
hogy énekes vagy elQadóm_vész lesz, bár nem 
t_nik úgy, hogy ilyesmivel komolyabban is 
foglalkozott volna.

Természetesen sok bevándorló néz szembe 
hasonló problémákkal. De Tamerlan esetében a 
csecsen háttér különösen kényelmetlennek bi-
zonyulhatott. A hagyományos csecsen kultúra 
nagy értéket tulajdonít a családi kötelékeknek, 
a kollektív becsület védelme pedig, amely 
elsQsorban a klán nQtagjai irányában testesül 
meg, kiemelt fontossággal bír. A család egyik 
barátja mesélt el nekem egy néhány évvel 
azelQtt megesett tanulságos történetet. Anzor 
megtudta, hogy nagyobbik lányát, Bellát egy 
fiúval látták együtt elsQs középiskolás korában. 
Az apa ezt illetlen viselkedésnek tekintette, és 
megtiltotta, hogy a lány elhagyja a házat, aki 
így olyan sokáig maradt ki az iskolából, hogy 
évet kellett ismételnie.

A hagyomány szerint a család legidQsebb 
fiának feladata, hogy betartassa a lánytestvé-
reire vonatkozó szabályokat, így Tamerlant 
küldték, hogy tanítsa móresre húga udvarlóját. 
A fiatalember megtalálta és alaposan össze-
verte a fiút. Az iskolája akkor büntetésként 
egy hétre kizárta Tamerlant (nem mintha Q ezt 
különösebben bánta volna). Baudy emlékszik 
arra, hogy Tamerlan hasonlóan kezelte öccsét 
is, különösen azután, amikor körülbelül egy 
évvel ezelQtt az apjuk úgy döntött, hogy visz-
szatér Oroszországba, ezzel magára hagyva a 
családját. „A testvére nagy nyomást gyakorolt 
rá [Dzsohárra] – mondja Baudy. – A bátyjának 
volt rá a legnagyobb befolyása, különösen az-
után, hogy az apjuk elment.”

Bármily baljósnak is t_nnek ezek a részletek 
utólag, nem feltétlenül jelentik a terrorizmus-
ra való hajlamot. Mint ahogy az a tény sem, 
hogy Tamerlan nagyjából négy évvel ezelQtt 
hirtelen, látványos módon az iszlám egy kon-
zervatív ága felé fordult. Ez akkoriban történt, 
amikor úgy döntött, hogy feleségül veszi ame-
rikai születés_ barátnQjét, Katherine Russellt, 
akit rábeszélt arra, hogy Q is térjen át az 
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újonnan választott vallásra. A két fiatal össze-
házasodott, és hamarosan gyerekük született. 
Katherine elkezdte viselni a hívQ muzulmán 
nQk fejkendQjét, és így tett Tamerlan anyja is, 
holott Zubejdat addig kedvelte a rövid szok-
nyákat és a mutatós ruhákat.

A nem hívQ családapa azonban határozottan 
elutasította az új hitet, és a szakadék hamaro-
san újabb családi súrlódások forrásává vált. 
A laza Dzsohár, Tamerlan öccse azonban be-
adta a derekát. „A bátyám azt mondja nekem, 
hogy legyek hívQbb muzulmán – idézi fel 
Baudy Dzsohár szavait. – AzelQtt [Dzsohár] 
nem imádkozott. De utána igen. Az egyetlen 
ok, amiért Dzsohár elkezdte a dolgot az volt, 
hogy ugyanabban a házban élt, és azt mondták 
neki, hogy tegyen így.” Azt, hogy a fiatalabb 
testvér nem volt olyan elkötelezett a vallási 
eszmék iránt, mint idQsebb fivére, alátámaszt-
ják a Dzsohár droghasználati szokásairól szóló 
beszámolók is, amelyekbQl kiderül, hogy a 
fiú rendszeresen szívott marihuánás cigarettát. 
Ugyanakkor Dzsohár profiloldaláról az orosz 
VKontakte nev_ közösségi portálon látható, 
hogy számos iszlám vallási honlapot látogatott. 
Prizetbe vételét követQen az FBI-ügynökök 
által lefolytatott kihallgatása alatt Dzsohár 
elmondta, hogy Q és a bátyja nézték Anvar al-
Avlaki radikális pap és al-Kaida szimpatizáns 
internetes prédikációit.1 Természetesen lehet-
séges, hogy a fiú úgy érezte, hogy Qszintén 
ragaszkodik a muszlim identitásához, annak 
ellenére is, hogy nehéz volt elkerülnie azokat a 
kísértéseket, amelyekkel minden tipikus fiatal 
szembesül.

Úgy t_nik, hogy Tamerlan egy idQben olyan 
fázison ment keresztül, amelyben a szalafisták 
nézeteit tette magáévá. A szalafisták ultrakon-
zervatív muszlimok, akik szeretnék megtisztí-
tani az iszlámot minden „modern” lerakódá-
soktól, és visszatérni Mohamed próféta eredeti 
hívQi közösségének a tisztaságához. (Az arab 
szalaf szó Qsöket, elQdöket jelent.) Egy ideig 
Tamerlan hosszúra növesztett szakállt viselt és 

1 Létezik egy Dzsohár Carnajev nevén bejegyzett 
Facebook-oldal, ám ez valószín_leg hamis; azt 
követQen hozhatták létre, hogy a fiatalembert 
azonosították a merénylet egyik elkövetQjeként.

a hívQ szalafisták jellegzetes, egyszer_ ruháját 
hordta, de úgy t_nik, hogy ezzel néhány hónap 
után felhagyott, senki sem tudja pontosan, 
hogy miért. (Talán azért, mert úgy döntött, 
hogy jobban kellene kerülnie a felt_nést?)

Talán érdemes megjegyezni, hogy az ilyes-
féle gyakorlatoknak kevés köze van a hagyo-
mányos csecsenföldi vallási kultúrához. Egy, 
a családhoz közelálló forrás azt mondja, hogy 
Anzor elítélte fia viselkedését – különösen azt 
a döntését, hogy nem csecsen, hanem amerikai 
nQt vett feleségül –, mint a csecsen gyökerek 
megtagadását. A cambridge-i mecsetben, ahol 
Tamerlan néha imádkozott, legalább két alka-
lommal magára vonta a figyelmet ima közben 
azzal, hogy a vallási türelem erényét hirdetQ 
mérsékelt imámok ellen beszélt. „Amikor elQ-
ször komolyan kezdett foglalkozni a vallással, 
megkérdeztem az anyját, hogy egy imámtól 
tanul-e a helyi mecsetben – mesélte el nekem a 
család egyik barátja. – Az anya azt válaszolta, 
hogy nem, önmagát képzi az internet segítsé-
gével.”

Most már vannak információink azzal kap-
csolatban, hogy miket nézett, nézhetett meg 
az interneten. A Tamerlan nevén bejegyzett 
YouTube oldalon linkeket találhatunk imá-
mok (angol nyelv_) lelkesítQ prédikációihoz 
és egy (orosz nyelv_) oktatóvideóhoz, amely 
elmagyarázza, hogyan kell helyesen végre-
hajtani egyes muzulmán szertartásokat. De ott 
van még a „A prófétálás megjelenése: fekete 
zászlók Khoraszánból”2 (The Emergence of 
Prophesy: Black Flags from Khorasan) cím_ 
klip is, egy lelkesítQ dzsihád himnusz, amit az 
al-Kaida tagjai is kedvelnek. Egy másik linkre 
kattintva eljuthatunk egy balladához, amely 
a csecsen dzsihádisták tetteit magasztalja az 
oroszok elleni háborúban.

Egy fiatal, életerQs muzulmán számára, 
akiknek gyökerei az Észak-Kaukázusban ta-
lálhatók, mindez valószín_leg a kaland, az 
erQszak, és a csábító (bár rettenetesen téves) 
idealizmus szédítQ keveréke lehetett, ami éles 

2 Khoraszán az ókori Irán északkeleti tartománya; 
a Kaszpi-tenger és az Indiát északról határoló 
Hindu-Kush hegység között terül el.
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ellentétben állt a kegyetlen valósággal, amely-
ben Tamerlan munkanélküli volt, egy kislány 
otthonülQ apja, akit a házigondozóként gyak-
ran túlórázó felesége tart el. Ez aligha az a 
nagyszer_ élet volt, amit az Qt csodáló szülei 
elképzeltek.

A Carnajev család rokonai közül többen 
is felvetették annak a lehetQségét, hogy egy 
konkrét személy volt felelQs Tamerlan radika-
lizálódásáért. Néhányan egy titokzatos „Misa” 
nev_ alakot vádoltak azzal, hogy Q ösztönözte 
Tamerlan vallási buzgóságát. „Ez 2009-ben 
kezdQdött. És épp ott kezdQdött, Cambridge-
ben – mondta Tamerlan nagybátyja, Ruszlán 
Carni a támadások után. – Ez a személy át-
vette az irányítást Tamerlan gondolatai fölött. 
Teljesen átmosta az agyát.” A vádak lázas 
keresést indítottak el egy olyan személy után, 
akit egyes jelentések iszlám „Szvengálinak”3 
neveznek, és aki a leírások szerint egy iszlám 
hitre áttért örmény férfi vöröses szakállal. 
(Április végén az FBI forrásai úgy nyilatkoz-
tak, hogy megtalálták és ki is hallgatták Misát, 
de az újságírók akkor még nem tudták megta-
lálni a férfit.)

Misa neve felmerült Bostonban is, amikor 
olyan emberekkel beszélgettem, akik ismerték 
a Carnajev családot. BeszélgetQpartnerem jól 
emlékezett a férfire, és azt mondta, hogy az 
igazi neve Mihail Allahverdov. Nem volt ne-
héz megtalálni a megfelelQ címet, mivel csak 
egyetlen ember él a régióban ezzel a névvel. 
Hamarosan találkoztam Allahverdovval a kis 
lakásban, ahol a szüleivel él egy alsó közép-
osztálybeli környéken a Rhode Island állambe-
li West Warwickban. MegerQsítette, hogy áttért 
az iszlám hitre és ismerte Tamerlan Carnajevet, 
de határozottan tagadta, hogy bármilyen mó-
don is részt vett volna a bombatámadásokban. 
„Nem voltam a tanítója. Ha az lettem volna, 
gondoskodtam volna arról, hogy soha ne te-
gyen semmi ilyesmit” – mondta Allahverdov.

3 Szvengáli: regényalak George du Maurier 
1894-ben megjelent Trilby cím_ regényében. 
HipnotizQr, aki a címszereplQbQl híres énekesnQt 
csinál. A szvengáli szót általánosabb értelemben 
véve olyan személyre használják, aki, nemritkán 
aljas célból, meggyQzéssel vagy félrevezetéssel 
egy másik személyt irányít.

Allahverdov harminckilenc éves, örmény-
ukrán származású középmagas férfi vékony, 
vörösesszQke szakállal. Amikor megérkeztem, 
zöld-fehér, rövid ujjú futballmez és pizsama-
nadrág volt rajta. A szülein kívül amerikai 
barátnQje is ott volt, és együtt ültünk a család 
konyhájával szomszédos kis nappaliban. A ba-
rátnQje, aki rövidnadrágot és pólót viselt, kezet 
fogott velem, és így tett Misa, illetve a férfi 
idQs anyja és apja is. Ez már önmagában is ta-
nulságos. A szalafista muzulmán férfi általában 
nem engedi, hogy idegenek fizikai érintkezés-
be kerüljenek a feleségével, anyjával vagy nQi 
társával – és az még inkább valószín_tlen, 
hogy hagyná, hogy egy kívülálló fedetlenül 
lássa egy nQismerQsét.

Allahverdov azt mondta, hogy még 
Bostonból ismeri Tamerlant, ahol körülbelül 
három évvel ezelQttig élt, és azóta semmilyen 
kapcsolata nem volt vele. Megtagadta, hogy 
beszéljen a Tamerlannal vagy a Carnajev csa-
láddal való ismeretségének részleteirQl, de azt 
mondta, hogy még soha nem találkozott azok-
kal a családtagokkal, akik most azzal vádolják, 
hogy Q térítette el Tamerlant. Azt is megerQsí-
tette, hogy kihallgatta az FBI, és Q együttm_-
ködött a nyomozóhatósággal a vizsgálat során:

Teljes mértékben együttm_ködöm az FBI-
jal. Átadtam nekik a számítógépemet és a tele-
fonomat, meg mindent. Meg akartam mutatni, 
hogy én nem csináltam semmit. Azt mondták, 
hogy hamarosan visszaadják nekem az átvett 
eszközöket. Az ügynökök, akikkel beszéltem, 
elmondták, hogy hamarosan lezárják az ügye-
met.

Az FBI bostoni szóvivQje megtagadta, hogy 
egy folyamatban levQ ügyrQl nyilatkozzon. 
Allahverdov kijelentései azonban úgy t_nik, 
hogy igazolják azon állítását, miszerint az FBI 
nem talált kapcsolatot „Misa” és a bombaterv 
között.

Természetesen lehetséges, hogy Allah ver-
dovnak is része volt abban, hogy sürgesse 
Tamerlant, hogy fogadja el az iszlám egy ra-
dikálisabb változatát. Zubejdat kifejezetten azt 
mondta, hogy Misának köszönhetQ az, hogy 
az Q szemét is felnyitotta az iszlámra: „Nem 
imádkoztam addig, amíg Q [Misa] imádkozott 
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a házunkban – mondta az asszony. – Most már 
nagyon szégyellem, hogy én nem imádkoztam, 
bár muszlim vagyok, muzulmánnak szület-
tem.”4 Sok kérdés megválaszolatlan marad 
Misa szerepével kapcsolatban. A férfi családja 
azért emigrált a Szovjetunió széthullása után 
függetlenné vált Azerbajdzsánból az Egyesült 
Államokba, mert hazájukban etnikai konfliktus 
tört ki az 1990-es évek elején. A családtag-
ok udvariasak, ugyanakkor nagyon idegesek 
voltak, és megtagadták, hogy válaszoljanak 
a Carnajev családdal kapcsolatos kérdéseim 
többségére. „Szeretjük ezt az országot. Soha 
nem számítottunk arra, hogy ilyesmi történik 
velünk”, mondta az idQs apa.

2012-ben Tamerlan hirtelen bejelentette 
a családjának, hogy úgy döntött, visszatér 
Dagesztánba. Döntését azzal indokolta, hogy 
szeretné megújíttatni orosz útlevelét. A csalá-
dot meglepetésként érte a bejelentés. Zubejdat, 
az anya egyedül maradt, hogy vigyázzon 
Katherine-re és a kislányukra a fia távollété-
ben. Tamerlan eleinte azt tervezte, hogy három 
hónapot tölt el Oroszországban, de késQbb 
meghosszabbította a tartózkodását, azt állítva, 
hogy minden papírját ellopták tQle, és nélkülük 
nem tud visszatérni az USA-ba. Egy másik 
alkalommal egy évekkel korábbi hátsérülésére 
hivatkozva azt mondta, hogy kezelésre van 
szüksége, és ezért tovább kell maradnia.

Nem világos, hogy miért döntött úgy, hogy 
Dagesztánban marad. De néhány jelentés, me-
lyet a közelmúltban lebegtetett meg az orosz 
sajtó – köztük elsQsorban a moszkvai Novaja 
Gazeta cím_ hetilapban megjelent történet – 
alapot szolgáltathat egy elmélethez. Magukat 
megnevezni nem kívánó források azt mondták 
az orosz újságíróknak, hogy Tamerlan felvette 
a kapcsolatot két fiatal leendQ szent harcossal, 
akik arra törekedtek, hogy csatlakozzanak a 
Dagesztán hegyeiben harcoló iszlamista láza-
dókhoz. Az egyik férfi egy William Plotnikov 
nev_ iszlám hitre tért kanadai orosz beván-

4 Lásd David Caruso, Michael Kunzelman és Max 
Seddon: „Zubeidat Tsarnaeva, Mother of Bomb 
Suspect, Insists Sons Are Innocent”, Huffington 
Post, 2013. április 29.

dorló volt (aki érdekes módon Tamerlanhoz 
hasonlóan korábban szintén ökölvívó volt), 
a másik pedig az orosz-palesztin szülQktQl 
származó Mahmud Manszur Nidal. Az orosz 
jelentések azt állítják, hogy Tamerlan dagesz-
táni látogatása során többször is találkozott 
Manszur Nidallal, és úgy gondolják, hogy 
Tamerlan – aki ekkor már alig várta, hogy 
bizonyíthassa, méltó arra, hogy dzsihádista 
legyen – megpróbált felvételt nyerni az egyik 
felkelQ csoportba, hogy csatlakozhasson hoz-
zájuk a harcban. Természetesen az ilyen geril-
lamozgalmak rendkívül gyanakvóak abban a 
tekintetben, hogy milyen új tagokat fogadnak 
be a külvilágból. Az átvilágítási folyamat hosz-
szú és kimerítQ, és néha részét képezi egy „tü-
relmi idQszak” is, ami alatt a leendQ újoncok a 
hívásra várnak.

Tamerlan ott tartózkodása alatt Plotnikovot 
és Mansur Nidalt is megölték az orosz biz-
tonsági erQkkel vívott összecsapások közben. 
Nidal halála után nem sokkal Tamerlan hir-
telen elhagyta Dagesztánt és Moszkvába si-
etett, ahol felszállt az elsQ Amerikába induló 
repülQgépre – nyilvánvalóan anélkül, hogy 
átvette volna új orosz útlevelét, amiért állítása 
szerint Oroszországba utazott. Vajon akkor 
döntött úgy, hogy bebizonyítja, méltó az ügy 
szolgálatára azzal, hogy egy saját tervezés_ 
dzsihádot hajt végre amerikai földön? Vagy a 
Plotnikovval és Manszur Nidallal kapcsolatban 
álló emberek utasításai alapján cselekedett? 
Csábító elméletek, ám bizonyos szkepticiz-
mussal kell kezelni Qket, mert valószín_leg 
olyan forrásokból származnak, amelyek érde-
keit nem lehet meghatározni. Az orosz kor-
mánynak természetesen érdeke, hogy elnyerje 
az USA támogatását Moszkva saját háborújá-
hoz a saját iszlám szélsQségesei ellen.

Szinte minden nap újabb kérdések merülnek 
fel azoknak az erQknek a sajátos konstellá-
cióját illetQen, amelyekrQl úgy t_nik, hogy a 
Carnajev testvéreket a bostoni bombamerény-
let elkövetésére ösztönözték. Könnyen lehet, 
hogy néhány kérdésre soha nem kapunk vá-
laszt…

(The New York Review of Books)


