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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. 


