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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 
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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, 
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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. 



TERROR & ELHÁRÍTÁS                                                         2017/1-2. SZÁM 

TERRORIZMUS   

9 125 

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 



TERROR & ELHÁRÍTÁS                                                         2017/1-2. SZÁM 

TERRORIZMUS   

9 126 

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 
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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. 



TERROR & ELHÁRÍTÁS                                                         2017/1-2. SZÁM 

TERRORIZMUS   

9 131 

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 
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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. 
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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.  
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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 



TERROR & ELHÁRÍTÁS                                                         2017/1-2. SZÁM 

TERRORIZMUS   

9 158 

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. 
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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. 
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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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