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Iszlám Állam – végleg vége? 

 

Abstract 

In the last few years there had been an organization which called 
itself a state. Its theater of operation had been primarily in the 
Middle East area, but its impact hit worldwide the security, the 
stability and caused serious problems in the diplomacy too. The 
whole international community agreed, it is a terrorist 
organization which destruction is going on even these weeks. As 
a researcher I made a try to clarify two questions: (I) Shall our – 
more than 100 years old – definition of a state be upgraded to 
respond to the actual challenges? (II) Is there any risk that a 
similar group can emerge in the future, or how big is this risk?   
 

Bevezetés 

Még el sem ültek a 2007-es pénzpiaci válság utórengései, 
nemhogy a helyreállítás befejeződött volna, mikor új szereplő 
jelent meg a nemzetközi hírekben: az Iszlám Állam (továbbiakban 

                                                

1 főiskolai tanár, Nemzetközi Üzleti Főiskola 
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az angol rövidítést használjuk: ISIS2). Eleinte azt hittük, a már 
hosszabb ideje ismert al-Kaida3 egy tagjáról van szó. Hamarosan 
a közel-keleti geopolitika meghatározó tényezője lett, és az 
európai politikára is jelentős hatást gyakorolt. Jelenleg – a cikk 
írásakor, 2017. júliusában – úgy tűnik, a koalíció seregei 
rövidesen elfoglalják – elpusztítják – utolsó állásaikat és 
hamarosan minden szép és nyugalmas lesz. 

Az alábbiakban két kérdést járok körbe: Mi is ez? Államnak 
mondja magát a nevében; és nem csak a média, hanem 
nemzetközi szinten minden politikus is ezen, a saját maga 
választotta néven nevezi, de közben terrorszervezetként, nem 
államként definiálják. Talán tankönyvízű; mitől állam valami, és 
teljesítette-e ezeket a feltételeket és ezek alapján szükséges-e az 
általánosan elfogadott definíciót az új tapasztalatokra tekintettel 
újragondolni. A második kérdéskör a jövőre vonatkozik: a 
szövetséges katonák végleg elsöprik, vagy ezt követően a 
későbbiekben számítani lehet-e hasonló alapokról induló új 
szervezet(ek)re, amelyek ugyancsak a terrort alkalmazzák 
elsődleges eszközként? 

                                                

2 Islamic State of Iraq and Syria. Magyar nyelvű szövegben furcsa az angol 
rövidítés használata, azonban a szöveg így akaratlanul, véletlenül sem felel 
meg annak a marketingpszichológiai célnak, hogy ha sokszor mondunk 
valamivel kapcsolatban egy jelzőt, előbb-utóbb elfogadjuk, hogy az tényleg 
megfelel annak a jelzőnek. 

3 Oszama bin-Laden által létrehozott iszlamista terrorszervezet, amelynek a 
világ számos országában voltak helyi szervezetei. Oszama bin-Laden a 
szervezet ideológiáját és annak stratégiai céljait fogalmazta meg, ám a helyi 
csoportok hajtották végre a konkrét akciókat. A rendszer működése és 
struktúrája hasonlít a gazdasági életben ismert franchise rendszerekhez, ahol a 
központ adja a know-how-ot, és az egyes csoportok ennek megfelelően fejtik ki 
tevékenységüket. 
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Végül a konklúzióban a két kérdést – indokolt-e újragondolni, 
„frissíteni” a hagyományos „állam” definíciót az ISIS példája 
alapján, illetve véget ért a „meccs vagy csak az első menet” – a 
cikkben áttekintett adatok alapján válaszolom meg. 

I. Állam? 

A történet az Irak elleni NATO invázióig nyúlik vissza, amikor a 
szövetséges – zömében amerikai – csapatok helyi 
szövetségeseket kerestek. Ekkor vált ismertté Abu Musab al-
Zarqawi és szervezete, amely csatlakozott az al-Kaidához. Az al-
Kaida helyettes vezetőjétől kapott egy nagyon fontos levelet, 
amelyben a jövendő célokat és az ahhoz vezető utat vázolta fel. 
Eszerint (1) ki kell űzni Irakból az amerikai (és a szövetséges, 
nyugati) katonákat; (2) ki kell kiáltani a kalifátust; (3) felkelést kell 
szítani a környező országokban és (4) meg kell küzdeni Izraellel. 
Visszanézve az utóbbi éveket, a menetrend működőképes, csak 
„rákmozgásban” halad, hiszen a (3) – (1) pontok fordított 
sorrendben következtek be, és – a kalifátus kikiáltását kivéve – 
nem az ISIS tevékenységének következtében. A szíriai 
polgárháború 2011-ben tört ki, Irakból pedig az amerikai és 
szövetséges csapatok 2011 decemberében fejezték be a 
kivonulást. Legelőször a harmadik, nagyon fontos lépés 
következett be, amikor 2006. október 13-án kikiáltották a 
kalifátust4. 

1. Az állam fogalma 

Hogy meg tudjuk válaszolni azt a kérdést, hogy állam-e a magát 
Iszlám Államnak nevező „valami”, először a fogalmakat 

                                                

4 BARRETT, Richard (2014): The Islamic State. Soufangroup. 11-18. o. 
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szükséges tisztázni. Az alkalmazott fogalmak a jog, a politológia, 
a diplomácia eszköztárából valók, mindegyiknek jelentős 
szakirodalma van, amiből itt – talán önkényesen – egy szakmai 
véleményem szerint széles körben elfogadottat használok.  

Az „állam” nemzetközi közjogban alapdefinícióként használt 
fogalom. Eszerint az államnak – ahhoz, hogy valamilyen entitást 
a nemzetközi közösség államnak nevezzen – három konstitutív 
követelménynek kell eleget tennie, bármelyik hiányában nem 
nevezhető államnak. Viszont a szakirodalom egyetért abban, 
hogy a három elemmel rendelkező szervezet ipso facto államnak 
minősül, nem szükséges hozzá más államok diplomáciai úton 
megtett ún. „államelismerése”, annak ellenére, hogy a 
nemzetközi porondon való megjelenéshez elengedhetetlen, hogy 
más állam(ok) államként elismerjék, és így valamilyen államközi 
kapcsolatba lépjenek. 

A három elem: a terület, a (azon élő) népesség és a fölöttük 
gyakorolt főhatalom (kormányzati hatalom)5. Röviden tekintsük át, 
rendelkezik-e – a cikk megjelenésére talán már múlt időbe téve, 
rendelkezett-e – az ISIS ezekkel az elemekkel. 

Területe folyamatosan változott, itt egy 2015. novemberi állapotot 
leíró térképet közlök, ahol területe jelentős volt, viszont a 
térképen szerepelnek azok az erők, amelyek a második 
kérdésnél lesznek jelentősek. 

                                                

5 NGUYEN, Q. D. ET AL (1998): Nemzetközi közjog. Osiris. Budapest. 206-
211. o. 
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A térképen úgy látszik, mintha egymással nem érintkező területek 
lennének az ISIS területeként jelölve, de azzal a szakirodalom 
maradéktalanul egyetért, hogy attól, hogy esetleg több exklávéval 
rendelkezik, a teljes területet államterületnek tekintjük. 

Ezekből azt láthatjuk, hogy az első feltételt – a területet – az ISIS 
teljesítette. 

A második feltétel a népesség. Itt eljutottunk egy olyan 
kérdéshez, amiben a szakértők és utánuk a politikusok, 
médiaszemélyiségek és más publicisták végeláthatatlan 
számháborút vívtak-vívnak. A számok az utolsó békeévi 
népességi adatokból kiindulva, a területet elhagyó menekültek és 
a területre érkező, az ISIS-hez csatlakozók becsült számával 
korrigált adatok elég tág szórást mutatnak, 2,8 és 8 millió fős 
lakosság között. 
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A harmadik elem az első kettő fölött gyakorolt főhatalom. Első 
pillantásra azt hihetnénk, itt tulajdonképpen csak a szervezet 
belső hatalmi struktúrája a lényeges, de a főhatalom gyakorlását 
nem csak az ISIS harcosai fölött, hanem egész területe – vagyis 
ide értve az ott élő civileket is – fölött is gyakorolni kell. A 
hozzáférhető szervezeti ábrák a szervezet militáris rendszerére 
helyezik a hangsúlyt, de a civil igazgatás szükségessége is 
megjelenik. Arra vonatkozó adat – bár az állam minőség 
szempontjából ez indifferens – nem áll rendelkezésre, hogy 
milyen hatékonysági fokon működik ez a civil közigazgatás. 

Bár első pillantásra talán kissé avítt, történelmi kérdésnek tűnik, 
aminek a jelen helyzetben nincs relevanciája, az államként való 
működőképesség objektív képessége szempontjából nézzük 
meg, hatalma csúcsán mennyi gazdasági realitása volt az ISIS-
nek az államként való működésre. A CIA becslései szerint a 
szervezetnek 2015-ben legalább 2.000.000.000 USD bevétele 
volt, ami zömmel a feketepiaci kábítószer, műkincs és olaj 
exportból származott, kisebb részben pedig szimpatizáns 
személyek és szervezetek adományaiból, míg a hagyományos 
adóbevételek – amelyek között a hírek szerint a muszlim jog- és 
gazdaságtörténetből ismert ún. „hitetlenek adója6” is szerepel – a 
teljes költségvetés kis részét tették csak ki a becslések szerint7. 
Ez a kétmilliárd dollár sok vagy kevés? Egy kis terrorista 
szervezet számára ez nyilvánvalóan rengeteg pénz, egy saját 
szuverén területtel rendelkező és a környező hatalmakkal harcoló 

                                                

6 A magyar kultúra a török-kori „haradzs” kifejezést ismeri. A „haradzs” a 
nem muzulmán vallású személyek adója a muzulmán államnak, amely 
megfizetése esetén korlátozások mellett gyakorolhatják vallásukat. A modell a 
napjainkban a szervezett bűnözés által alkalmazott „védelmi pénz” 
konstrukcióhoz hasonlítható. 

7 Hivatkozik rá: BBS News: What is ’Islamic State’? BBC. 2. December 2015. 
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szervezet számára viszont elég kevés. Ha megnézzük a Föld 
országainak gazdasági adatait8, ez az összeg a 165-166. helyre 
elegendő, két kis ország, a közép-amerikai Belize és a himalájai 
Bután között9. A listán lejjebb már csak kis területű, döntően 
szigetországokat találunk. Ebből is rögtön látszik, hogy ez a 
bevétel egy több tízezer négyzetkilométer területű állam számára 
nagyon kevés. A közigazgatás működése – ami az állam 
harmadik elemének, a főhatalomnak fontos indikátora – 
szempontjából a GDP/fő adat is fontos adat, hiszen napjainkban 
egy közigazgatási rendszer működéséhez – 
működőképességéhez – jelentős összegre van szükség. Ezt az 
adatot az ISIS esetében becsült adatok alapján tudjuk számítani. 
Elfogadva a CIA által vélelmezett 2.000.000.000 USD bevételt és 
a szakirodalom által becsült, az ISIS által ellenőrzött területen élő 
lakosság 2015. év végi becsült számának két végletét (2,8 millió 
és 8 millió fő) az egy főre eső nemzeti össztermék (GDP/fő) 715 
USD/fő és 250 USD/fő között ingadozik. Ezek az összegek 
magyar szemmel nézve nagyon alacsonyak10, azonban csak a 
becsült legalacsonyabb érték (250 USD/fő) alapján nem kerül fel 
a listára11, a becslés felső határa (714 USD/fő) a 171-172. helyre 
elegendő Ruanda és Sierra Leone között. 

Röviden áttekintve a kérdésben az egységes szakirodalmat azt 
látjuk, hogy a három szükséges kritériummal az ISIS 

                                                

8 IMF World Economy Database. 2016. (országok GDP szerinti listája, 
nominális) https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2016/02/weodata/index.aspx 
(Letöltés időpontja: 2017. 10. 03.) 

9 Csak viszonyításként: ugyanezen a listán Magyarország az 58. Irak és 
Kuvait között. 

10 Magyarország a lista szerint a 60. 12.240 USD/fő értékkel. (u.o.) 
11 A listán 189. Burundi 304 USD/fő értékkel, Szíria adatok nélkül szerepel a 

listán. (u.o.) 
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folyamatosan rendelkezett, de a nemzetközi közösség – bár a 
saját maga által választott néven nevezi – nem ismeri el államnak 
függetlenül attól, hogy a szakirodalom szerint az államelismerés 
nem konstitutív hanem deklaratív. 

A „mi vagy te?” kérdésre tovább keresve a választ a jogi, 
politológiai és szociológiai szakirodalomban található fogalmakat 
tekintjük át, hogy az ISIS azok közül melyiknek felel meg. 

2. Terrorszervezet 

Személyek csoportja, amely az erőszak alkalmazásának vagy az 
azzal való fenyegetésnek olyan stratégiáját gyakorolja, melynek 
célja a félelemkeltés révén meghatározott politikai, ideológiai, 
vallási célok kikényszerítése12. A csoport létszáma nagyon széles 
skálán mozog: pár személytől több tízezerig. Ha csak egy 
pillantást vetünk az ISIS működésének médiában való 
megjelenésére, láthatjuk, hogy ennek a definíciónak is megfelel. 

A magyar jogban a terrorcselekmény büntetőjogi tényállása írja le 
a terrorizmus működését. Eszerint terrorcselekmény akkor 
valósul meg, ha az elkövető abból a kifejezett, közvetlen célból, 
hogy az államot, állami szervet, másik államot vagy nemzetközi 
szervezetet arra kényszerítsen, hogy valamit tegyen, ne tegyen 
vagy eltűrjön, vagy ezen szervek működését megzavarja, vagy a 
saját vagy másik állam gazdasági-társadalmi rendjét 
megváltoztassa, vagy megzavarja, vagy a lakosságot 
megfélemlítse, ezért személy elleni erőszakos vagy közveszélyt 

                                                

12 TÁLAS Péter (2006): A terrorizmus anatómiája. Zrínyi Kiadó. Budapest. 
12. o. 
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okozó bűncselekményt követ el13. Ugyancsak a büntetőjog írja le 
a terrorizmushoz szorosan kapcsolódó tevékenységeket, azokat 
is bűncselekménynek minősítve. A terrorcselekmény kiemelt 
társadalomra veszélyessége folytán a törvényhozó büntetni 
rendeli azt is, aki – bár tudomása van a tervezett 
terrorcselekményről – azt nem jelenti a hatóságoknak14. A 
feljelentés elmulasztását csak a társadalomra – és az államra – 
kiemelten veszélyes bűncselekmények esetén rendeli büntetni a 
jogalkotó15.  

3. Lázadó szervezet vagy felszabadítási mozgalom 

Az állam területének egy részét ellenőrzése alatt tartó, a 
függetlenség kivívására és elismertetésére törekvő szervezet16. 
Ennél a pontnál szól bele a diplomácia és a nemzetközi politika a 
tankönyvi elméletekbe. Hiszen a felszabadítási mozgalom is 
rendelkezik az állam mindhárom fogalmi elemével, mégsem 
ismeri el a nemzetközi közösség államnak, mivel önálló, saját 
maga által igazgatott területe a nemzetközi status quo által 
biztosítottan egy másik állam területének a része, ezért 
államiságának elismerése egy új status quo kialakítását követeli 
meg a nemzetközi közösségtől. Ezen okok miatt a lázadó 

                                                

13 a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. tv. 314. § (1) bek. 
14 2012. évi C. tv. 317. § terrorcselekmény feljelentésének elmulasztása 
15 Amikor önmagában az valósít meg bűncselekményt, ha valaki az általa 

észlelt bűncselekményt nem jelenti fel a hatóságoknál a hatályos büntetőjog 
(2012. évi C. tv.) szerint: 

191. § emberrablás feljelentésének elmulasztása 
263. § állam elleni bűncselekmény feljelentésének elmulasztása 
300. § korrupciós bűncselekmény feljelentésének elmulasztása 
317. § terrorcselekmény feljelentésének elmulasztása 
328. § nemzetközi gazdasági tilalom feljelentésének elmulasztása 
16  NGUYEN: i. m. 224-227. 
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szervezetek vagy felszabadítási mozgalmak jellemzően hosszú, 
általában emberöltőnyi vagy azt meghaladó ideig küzdenek 
önálló államiságuk eléréséért. A szervezettípusnak már a két 
neve is mutatja, hogy a nemzetközi politika kereszttüzében 
próbálják érvényesíteni érdekeiket, hiszen míg a vele baráti 
államok „felszabadítási mozgalomnak” nevezik, addig az általa 
uralt terület államának barátai „lázadó szervezetnek” nevezik. A 
szervezet17 működése során, amíg az államiságot (és annak a 
nemzetközi közösség általi elismerését) eléri, jellemzően számos 
erőszakos bűncselekményt követnek el tagjai annak érdekében, 
hogy ezekkel a cselekményekkel rávegyék az érintett államokat 
szervezetük államiságának és függetlenségének elismerésére. 
Az államok terrorizmus elleni küzdelmének másik oldala a 
terrorszervezet anyagi forrásainak elvágása. Ezt a különböző 
embargók és kereskedelem-korlátozó nemzetközi egyezmények 
mellett a nemzeti jog a büntetőjoggal tudja megtenni, amikor a 
terrorcselekmény elkövetésére készülő személynek anyagi 
segítséget biztosítót rendeli büntetni18.  

Amíg a szervezet a nemzetközi közösség által elismert állammá 
válás hosszú, rögös útját járja, tagjai a szervezet vezetése által 
kapott parancsot végrehajtva19 jellemzően számos súlyos 
bűncselekményt követnek el. Amíg a szervezetet nem ismerik el 
független államnak, ezek a személyek súlyos büntetésre 

                                                

17 Azért használom a szakirodalom és a diplomáciai-politikai gyakorlat által 
használt „lázadó szervezet” és „felszabadítási mozgalom” kifejezés helyett a 
„szervezet” kifejezést, mivel ez neutrális, nem minősíti a célkitűzéseket, 
ellentétben a „lázadás” és a „felszabadítás” kifejezésekkel, amelyek a 
szervezettel vagy ellenfelükkel való azonosulást mutatja. 

18 2012. évi C. tv. 318. § (1) bek. 
19 2012. évi C. tv. 14. § (1) bek. felbujtó, aki mást bűncselekmény 

elkövetésére szándékosan rábír. 
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számíthatnak, viszont ők és a szervezet többi tagja és 
szimpatizánsa ezt hősiességnek, mártíromságnak tekintik20. 

4. Bűnszervezet 

Három vagy több főből álló, hosszabb időre létrejött, 
összehangoltan működő, súlyos bűncselekmények21 elkövetése 
céljából létrejött csoport. A fogalom nem a nemzetközi 
büntetőjogból származik, alapvetően a hazai gyakorlat pár tíz fős 
csoportokra tervezte, bár külföldön, ahonnan a fogalom a magyar 
büntetőjogba az ezredforduló előtt bekerült, több ezer fős 
bűnszervezetekre alkalmazták a bírák. A hatályos magyar 
büntetőjog, amely napjaink nemzetközi kihívásaira válaszolva 
részletesen foglalkozik a terrorizmus kérdésével (ld. az előző 
alpontokban írtakat), a terrorista csoport fogalmát is megadja. 
Eszerint terrorista csoport a három vagy több személyből álló, 
hosszabb időre szervezett, összehangoltan működő csoport, 
amelynek célja terrorcselekmény elkövetése22. 

5. Következtetések 

A lehetséges releváns fogalmakat végignézve láthatjuk, hogy az 
ISIS bármelyik fogalomnak megfeleltethető, különösen hosszú 
indokolás nélkül le tudjuk vezetni, hogy miért ebbe vagy abba a 
csoportba soroljuk. Ez viszont azt jelenti, hogy a politikai 
döntéshozóknak kell eldönteniük, hogy melyik fogalomnak 

                                                

20 TÁLAS: i. m.  82. o. 
21 A hatályos magyar büntetőjogi szabályozás szerint legalább 5 év 

szabadságvesztéssel büntetni rendelt bűncselekmények elkövetése céljából jön 
létre a csoport. 2012. évi C. tv. 459. §. (1) bek. 1. pont. 

22 2012. évi C. tv. 319. § 
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feleltetik meg, annak függvényében, hogy melyek a globális és 
belpolitikai céljaik.  

A „mi vagy te?” kérdésre nézve azt láttuk az előzőekben, hogy 
még most, a – vélhetőleg teljes – megsemmisítés előtti utolsó 
időszakban is a szóba jöhető összes, a nemzetközi közösség 
által ismert jogilag leírt fogalom bármelyike (állam, függetlenségi 
mozgalom/lázadó szervezet, terrorszervezet, bűnszervezet) 
szerinti definíciónak képes megfelelni az ISIS. Azt is láttuk, hogy 
az egyes típusok közötti elhatárolásban hatalmas az elemzést 
végző szubjektív döntése, hiszen ezeknek a pre-állami 
szervezeteknek23 a célja az, hogy a nemzetközi közösség 
elfogadja őket államnak. Általában ezen elismerés 
kikényszerítése céljából alkalmaznak terror- és más köztörvényes 
bűncselekményeket, ami viszont muníciót ad a velük nem 
rokonszenvező államoknak24, hogy terrorszervezetnek vagy 
bűnszervezetnek minősítsék. 

Az „állam-e?” kérdés vizsgálatánál azt láttuk, hogy az állam 
hagyományos hármas definícióját a modern nemzetközi 
kapcsolatok működésére tekintettel talán újra kellene gondolni, 
hiszen az előzőekben láttuk, a hagyományos definíció 
mindhárom elemével rendelkezett. Egyvalamivel nem 
rendelkezett: a nemzetközi közösség bármely tagjától származó 
államelismeréssel, amelyről ugyan azt tanítjuk-tanuljuk 

                                                

23 Pre-állami szervezet fogalma alatt értem személyek létszámtól független 
számú tagból álló csoportját, amely szervezetnek célja, hogy rendelkezzen az 
államiság fogalmi kritériumaival (területtel, népességgel, főhatalommal), 
államként működjön és a nemzetközi közösség államnak ismerje el. 

24 Azért alkalmazom itt a „vele nem rokonszenvező állam” fogalmat, mivel a 
típus közti minősítés kérdése napjainkban nem csak az ISIS esetében merül föl, 
vannak más, olyan szerveződések is, amelyek végső céljuknak az állam létet 
tűzték ki és ehhez próbálják államok támogatását megnyerni. 
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nemzetközi közjogból, hogy az államiságnak nem szükségszerű 
feltétele, azonban az ISIS példájából láthatjuk, hogy napjainkban 
a nemzetközi közösség – esetleg annak egy része – általi 
államelismerés az államiság negyedik fogalmi kritériumává válik.  

A most vizsgált ISIS esetén kívül számos történelmi példát 
találunk arra, hogy egy szervezet az állammá válás útján a 
hagyományos harci cselekmények mellett mai fogalmaink szerint 
terrorcselekményeket is alkalmazott, és végül volt, amelyik elérte 
az államiságot. Napjainkban is van több olyan szervezet, amely 
az államiságra törekszik25. Éppen ezért lenne szükséges az új 
tapasztalatok alapján nemzetközileg elfogadott új definíciót 
alkotni arra, hogy milyen feltételek teljesülése esetén lesz egy 
szervezetből államként a nemzetközi közösség része. A jelenlegi 
három elem változatlanul hagyása mellett a kérdés egy, esetleg 
két további elemének felvételét látom indokoltnak a definícióba. 
Az első a viták békés rendezése elvének, a katonai agressziótól 
való tartózkodás elvének elfogadása,26 ami fontos és a friss állam 
számára talán nehéz lépés, hiszen az állammá válás során 
jellemzően sok erőszakot alkalmazott, és erről le kell mondania. 
A második az eddigi nemzetközi jogi definícióval szembe megy, 
hiszen ma már szükséges – konstitutív az addigi deklaratívhoz 
képest – a más államok általi elismerés. Abban pedig az egész 
nemzetközi közösségnek meg kell egyeznie, hogy az új államot 
hány meglévő államnak szükséges elismernie az állammá 
váláshoz, hiszen ez bár első pillantásra tankönyvi, de valójában 

                                                

25 Konkrét példákat nem hoznék, nem akarok megsérteni egyetlen államot 
sem. A történelmi és levéltári forrásokban a XX. századi anyagok között 
kétszámjegyű példát találunk. Az ennél konkrétabb megfogalmazást egyes 
államok diplomáciai támadásként értékelték több esetben. 

26 ld.: Briand-Kellogg-paktum, Hágai Egyezmény, Nemzetek Szövetségének 
Egyezségokmánya, ENSZ Alapokmány 
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hatalmi-politikai, diplomáciai kérdés, amelyet az egyes hatalmak 
az egyes pre-állami szervezetekhez való saját viszonyuk alapján 
döntenek el. 

 

II. Vége van vagy lesz folytatás? 

Hiába azt látjuk, hogy az ISIS teljes megsemmisítése 
karnyújtásnyira van (a cikk megjelenésére talán már meg is 
történt), fontos megvizsgálni azokat a célokat, amelyek létrejöttét, 
tevékenységét motiválták, hiszen ha ezek továbbra is léteznek, 
magukban hordozza az ismételt megjelenés esélyét. Ezt talán 
leegyszerűsíthetjük azzal, hogy kikiáltotta államát27. Ez a 
tankönyvszerű definíció szerinti állam kalifátus. Viszont a kalifa 
fogalma napjainkban nem széles körben ismert, történelmi 
fogalom, hiszen az utolsó kalifa, Abu Medzsid 1924-ig viselte a 
címet. A szakirodalom szerint a kalifa Mohamed helyettese, 
vallási hatalommal rendelkezik, és ezzel kapcsolódik össze világi-
politikai hatalma. A VII. századtól a Közel-Kelet egységes 
muzulmán birodalmában a kalifa gyakorolta az egységes és 
osztatlan – vallási és világi – hatalmat muzulmán vallású 
birodalma felett28. A mindenkori kalifa hatalmát mutatja, hogy 
Omár kalifa 639-ben rendelte el, hogy (a mai gregoriánus nyugati 

                                                

27 Az  ISIS céljairól ld. WOOD, Graeme (2015): What ISIS realy wants? 
Atlantic. 

28 v.ö.: A keresztény Európában a „két kard elmélet” a pápai és a császári 
hatalomról. Míg a nyugati kereszténység a „két kard elmélet” mezsgyéjén és az 
invesztitúra harcokon át lassan eljutott az egyháztól független világi hatalomig, 
addig az iszlám világban ez a kettősség nem jelent meg még olyan szinten sem, 
mint a keleti (ortodox) kereszténységben, ahol a világi uralkodó egyértelműen a 
vallási vezető fölött áll. 
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naptár szerint) 622. július 16. napja legyen a muzulmán naptár 
kezdő napja29.  

Ha röviden feltételezzük, hogy a nagy – legalábbis a Közel-
Keletről kiinduló – világvallások hasonló fejlődési pályát futnak 
be, akkor a mai muzulmán világot a késő XIV. századi Európával 
vethetjük össze. Ekkor a Pápai Állam uralta Közép-Itáliát, de a 
pápa spirituális elsőségét és tekintélyét Nyugaton senki nem 
kérdőjelezte meg még akkor sem, ha éppen hadat viselt ellene. 
Az invesztitúra harcban egyre inkább látszott, hogy a világi 
uralkodó független az egyháztól, sőt hosszú távon befolyást is 
fog szerezni fölötte.  

A muzulmán világban közvetlenül Mohamed halála után létrejött 
egy jelentős, napjainkig meghatározó szakadás. Mivel 
Mohamednek nem volt fiúgyermeke, az első kalifa tisztségre két 
jelölt volt: apósa, Abu Bakr – akit a követők többsége elfogadott – 
és egyik lányának a férje, Ali, akit a kisebbség fogadott el. Ez, a 
tulajdonképpen hatalmi-politikai alapon megjelent vallási 
megosztottság, azóta is létezik. Abu Bakr követőiből alakult ki a 
ma szunnitának nevezett többségi irányzata az iszlámnak, Ali 
követőiből pedig a síiták30. A síita – szunnita ellentétről 
könyvtárakat megtöltő szakirodalom született nemcsak a 
muzulmán világban. Ennek alapján jelzésértékű az ISIS 
kalifájának névválasztása Abu Bakr al-Bagdadi, vagyis célja az 
első kalifához hasonlóan az egész muzulmán világ irányítása. 

A kereszténységet példaként hozva azt láttuk, hogy a 
megjelenését követő XIV. században már megkezdődtek az 

                                                

29 BRIX, James (2009): Encyklopedia of time. SGE Publications. 131. o. 
30 A „siat Ali” Ali pártja kifejezésből származik. 
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egyházi- és a világi hatalom szétválasztása irányában az elméleti 
alapozás után a hatalmi politikai lépések is. A muzulmán világban 
ez irányban még elméleti puhatolózás, alapozás sem jelent meg. 
Ennek ismételten történelmi okai vannak, hiszen az iszlám vallás 
a legelső pillanattól kezdve egységben kezeli a vallási és a világi 
hatalmat. 

A muzulmán világban a szekularizáció, az állam és az egyház 
elválasztása egyáltalán nem jelent meg, az számukra 
értelmezhetetlen vagy eretnek fogalom. Viszont a kalifának, 
ennek az egységes vallási-világi vezetőnek az élet minden 
területére kiterjedő legfőbb hatalma lényegében a muzulmán 
vallás megszületése óta egyértelműen benne van a muszlim 
kultúrában, közgondolkodásban. Ezért bír kiemelkedő 
jelentőséggel, hogy al-Bagdadi kalifává kiáltotta ki magát, nem 
pedig valami más, szélesebb körben ismert politikai vezetői címet 
adott magának. Mint kalifa, lelki, spirituális hatalma alatt állnak a 
muszlim vallású személyek, függetlenül attól, hogy mely 
országban élnek.  

A muzulmán világban az egyének lojalitása a nyugaton 
megszokott és ismert szerkezettől szögesen eltér, itt a skála 
egyik végén a család és a klán – mint kis közösség ad 
identitásteremtő lojalitást – másik végén az iszlám vallás és 
kultúra egyetemessége és az egész világot elfoglalni kívánó 
vágya jelenik meg. A kettő között – a mi fogalmaink szerinti – 
nemzeti identitás az ő fogalmi keretükben nem jelenik meg31. 
Ezért könnyebb a muszlim fiatalokat beszippantania az ISIS 
toborzóinak, hiszen (1) a kalifa szavát hozzák (2) aki egy nagy, 

                                                

31 HUNTINGTON, Samuel (2004): A civilizációk összecsapása és a 
világrend átalakulása. Európa. Budapest. 286. o. 
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az egész világot Allah uralma alá hajtó harcba hívja őket. És 
ehhez a két fontos érvhez hozzá jön egy harmadik is, hiszen aki 
ebben a harcban – ami dzsihádnak, azaz szent háborúnak 
számít – meghal, bebocsáttatik a paradicsomba32.  

Ezek alapján érthető, hogy tudott az ISIS könnyen jelentős 
létszámú sereget toborozni a nemzetközi közösség intézkedései 
ellenére is. Ha visszanézünk az iszlám kezdeteire a 
történelemben, Mohamed és az első kalifák a VII. században az 
iszlám vallás és politika egységességével történő térítéssel 
tudták megteremteni expanzívan növekvő birodalmukat, 
amelynek Mohamed halálakor már körülbelül 100.000 híve volt, 
akik egyúttal adózó alattvalók és harcoló katonák is voltak. Az 
ISIS vezetői ezt a muszlim világban általánosan ismert történetet 
akarták reprodukálni. Ebben két lényeges eltérés van a 
prototípushoz képest: (1) a Korán évszázadok óta ismert és 
változatlan, nincs Mohamed, aki egy új helyzetre új útmutatást 
adjon33, és (2) a környező – és a világ minden más tájáról való – 
államok összefogtak és szövetséget kötöttek, hogy legyőzzék és 
elpusztítsák. 

Annak alapján, hogy az ISIS államformája kalifátus, Wood 
kérdésére: „mit akar ténylegesen az ISIS?” adott válaszát: 
„vallásos csoport, amelynek tagjai mélyen hisznek 

                                                

32 Bukhári 1,2,35. „Ha megölik a [t.i. hitetlenek elleni] harcban és mártírhalált 
hal, bebocsáttatik a Paradicsomba.” 

33 Bár az iszlám tudósok az elmúlt több mint ezer év alatt folyamatosan 
fejlesztették azt a tudást, hogy a Korán VII. századi mondataiból hogy vezessék 
le az éppen aktuálisan felmerült problémára a vallásilag megalapozott választ. 
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kiválasztottságukban és abban, hogy ők az eszközök arra, hogy 
eljöjjön a világvége” 34; finomítanám. 

Bár interkulturális vizsgálatoknál nagyon könnyen vezethet hibás 
eredményre, ha az elemző a saját kultúrája által ismert és 
használt fogalmakkal, axiómákkal és módszerekkel dolgozik, és 
az eredményeket korrekció nélkül fogadja el, a „mit akar 
ténylegesen?” kérdést vezetési stratégiai és taktikai kérdésként 
lehet megválaszolni.  

A stratégiai végcél a muzulmán kultúra alapján könnyen 
megadható úgy, hogy „az egész világ fogadja el a kalifa 
hatalmát”. Az ennél rövidebb távú célok: az ISIS létezésének és a 
nemzetközi közösség (az ő saját fogalmaik szerint a hitetlenek) 
általi elfogadása. Ez utóbbi megint felvet interkulturális 
kérdéseket, hiszen a nyugati kultúrában az „élni és élni hagyni” 
axiomatikus elv az iszlám kultúrában nincs meg, ott a „félek tőle, 
ezért nem keresztezem útjait” elv működik. Technikailag mindkét 
elv eredménye a békés egymás mellett élés, és mint a hatalmi 
politikában általában, egy megállapodás addig marad hatályban, 
amíg egyik fél nem szerez olyan erőt, amivel a másik felet le 
tudja győzni. 

Ha megnézzük az ISIS által megölt személyek számát (későbbi 
saját „szuverén” területük elfoglalását, megvédését, az ott lakó 
lakosság körében végrehajtott kivégzéseket és aktivistái által a 
világ más részein végrehajtott terrortámadásokat), az áldozatok 
száma több tízezres nagyságrendű lesz, aminek döntő része a 
saját terület megszerzése-megvédése kapcsán meghaltakból 
adódik. Ez a szám terrortámadást nézve kiugróan magas, viszont 

                                                

34 WOOD: i.m. 
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a Közel-Kelet egyik olajban gazdag régiójának birtoklásáért vívott 
harcot (egy háborút) nézve már nem tűnik kiemelkedően 
magasnak. 

1. A toborozható népesség 

Egy szervezetnek a működéshez neki engedelmeskedő és 
dolgozó emberekre van szüksége. Ezeket az embereket a 
társadalomból kell toboroznia. Ezért nagyon fontos kérdés: 
honnan jönnek az ISIS harcosai, valamint miért álltak be és a 
későbbiekben lesz-e olyan népesség, amely ugyancsak igent 
mond egy hasonló szervezet hívására? Az adatok szerint az 
egész világról érkeztek muzulmán harcosok. Nem csak a Közel- 
és Közép-Kelet, valamint Észak-Afrika muzulmán vallású 
államaiból, hanem harcossá vált sok második-harmadik 
generációs Európai Uniós tagállami állampolgársággal 
rendelkező személy is35. Ennek kapcsán felmerül a kérdés, hogy 
miért mennek oda harcolni az ISIS-ért. A választ – véleményem 
szerint – az „Iszlám Újjászületés” fogalmában találjuk meg. A 
fogalmat Huntington írja le36. Meglátása szerint e jelenség olyan 
jelentős történelmi esemény, ami a Reformációval, vagy Francia 
Forradalommal mérhető össze. Leírása szerint célja a nyugati 
civilizációtól a modernitás átvétele, a hagyományos muzulmán 
társadalmi, kulturális értékek maradéktalan megtartása mellett. 
Az Iszlám Újjászületés az 1970-es években indult meg és nagyon 
hamar valamennyi muzulmán államban teret nyert. „Olyan széles 
szellemi, kulturális, társadalmi és politikai mozgalom, mely a 
teljes muzulmán világban elterjedt. Az iszlám ’fundamentalizmus’, 
melyet általában az iszlám politikai mozgalmával azonosítanak, 

                                                

35 BBC: u.o. a CIA adatait közölve 
36 HUNTINGTON: i. m. 170-190. o. 
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csak egyik összetevője az iszlám eszmék, gyakorlat és retorika 
iránti elkötelezettség lényegesen kiterjedtebb újjászületésének. 
Az Iszlám Újjászületés nem szélsőség, hanem maga a fősodor, 
nem elszigetelt jelenség, hanem mindent átható mozgalom.”37 
Ennek következtében a muszlim emberek körében megnövekszik 
a vallásgyakorlók aránya, megjelennek és egyre erősebbek 
lesznek a vallásos iszlám politikai pártok, az oktatást is erősítik 
és népjóléti intézkedéseket vezetnek be, főleg a városi 
szegénynegyedekben. 

Az Iszlám Újjászületés kezdetével egy időben zajlott az iszlám 
államokban egy nagy urbanizációs folyamat, amikor nagyon 
sokan – döntően fiatalok – telepedtek a városokba. Az Iszlám 
Újjászületés ezeket a fiatal, hagyományos kapcsolataiktól 
elszakadt tömegeket érte el. Ugyancsak ebben az időben 
kezdődött egy dinamikus népességnövekedés is ezekben az 
államokban. Az Iszlám Újjászületés a városi szegény tömegeket 
karitatív, népjóléti és oktatási téren is segítette. Napjainkra a 
muzulmán társadalmakban az intenzív urbanizálódás mellett is 
megmaradtak a hagyományos kulturális értékek, ami fenntartja a 
muzulmán családokban a nagy gyerekszámot. Az ezredfordulóra 
a muzulmán társadalmakban – értve itt nemcsak a muzulmán 
vallású országok társadalmait, hanem az európai államokban 
lévő, a nyugati kultúrától elzárkózó és saját önazonosságát féltő, 
óvó második-harmadik generációs társadalmakat – a népesség 
átlagéletkora fiatal, zömében (középfokúan) iskolázott, aki 

                                                

37 HUNTINGTON: i. m. 171. o. 
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vallását élete meghatározó iránytűjének tartja, és ezért a vallási 
tekintéllyel rendelkezők szavára ad38. 

A fiatal muszlim népességnek ez az iskolázottsága az Iszlám 
Újjászületés egyik nagy hajtóereje, hiszen alig egy-két 
generációval korábban a népesség zöme még írástudatlan volt. 
Ez a réteg pedig már könnyen – mondhatni készségszinten – 
használja a modern kor IT és telekommunikációs eszközeit. Mivel 
pedig az iszlám világban is általános nagyfokú urbanizálódás a 
hagyományos közösségeket jellemzően megszüntette, a modern 
technikai eszközökkel alakít ki – elsősorban virtuális – 
kapcsolatokat hasonló élethelyzetű és korú emberekkel, ami 
előbb-utóbb ezeknek a közösségeknek a radikalizálódásához 
vezet. Ezeket a közösségeket pedig a modern IT eszközökkel a 
világháló segítségével könnyű megtalálni, és az már könnyen 
megoldható, hogy a közösség tagjait a hálózat39 folyamatosan 
csak olyan információkkal árassza el, ami világlátásuknak 

                                                

38 A „vallási tekintéllyel rendelkező személy” fogalma alatt a muzulmán szent 
iratokat ismerő és az adott helyzetre idézeteket citálni tudó személyeket értek, 
aki szónoki képességekkel rendelkezik, és az átlag muszlim elfogadja tanítását 
a vallási iratokból jól levezetettnek, függetlenül attól, hogy ez a tanítás esetleg 
szöges ellentétben áll a hagyományos vallástudósok évszázadokra visszamenő 
tanításával; vagy hogy az illető személy rendelkezik-e bármilyen vallási 
képzéssel, illetőleg felhatalmazással imaalkalom vezetésére vagy a szent iratok 
magyarázatára. 

39 Hálózat alatt itt nem csak magát az egész internetet, sokkal inkább a 
különböző közösségi portálokat értem. Az ezen portálok által az ügyfél-
elégedettség növelése érdekében alkalmazott algoritmusok és más eszközök 
teszik lehetővé a portál számára, hogy az egyes felhasználók a számukra 
kedvező, tetsző tartalmakat kapják meg, az ettől eltérő tartalmaktól a rendszer 
megóvja. Konkrét portált, algoritmust és más módszert azért nem említek, mert 
az felvethetné az érintett jó hírnevének és üzleti érdekeinek megsértését; az 
ezekkel foglalkozó szakmai tanulmányok pedig egy-egy szolgáltató egy-egy 
megoldásának működését elemzik. 



TERROR & ELHÁRÍTÁS                                                         2017/4. SZÁM 

ISZLÁM ÁLLAM   

 70 

megfelel, és ezekkel alakítsa a csoport tagjainak magatartását, 
egyes kérdésekhez való hozzáállását. Ez az alakulás jellemzően 
radikalizálódás, hiszen az alany a virtuális hálózatban csak a neki 
tetsző információkat kapja, így könnyen elhiszi, hogy más nem is 
létezik, és csak a saját csoportja által közölt információk 
léteznek40. 

Az eddigi vizsgálatok alapján a szervezet tagjai zömében helyi 
arabok, de kisebb részben a világ bármely muzulmán 
közösségéből – mind muzulmán vallású nem arab országból, 
mind nem muzulmán vallású országban élő muzulmán 
közösségből – származhatnak41. Láttuk, hogy az Iszlám 
Újjászületés nagy számban biztosítja a középfokú végzettségű, 
fiatal, a modern IT eszközöket készség szinten használó, egy 
világszintű iszlám közösséghez kapcsolódó és a közösségi 
hálózatok működésének járulékos következményeként 
radikalizálódó tömegeket. Az ENSZ által készített statisztikák 
szerint a muzulmán államokban a fiatal (15-24 év közötti) 
népesség aránya a teljes lakosság 20% körül van az 1980-as 
évek óta. Az 1994-es statisztikában42 az arány csökkenésének 
kezdetét a 2010-es évekre prognosztizálták, a friss statisztikában 
a csökkenés kezdetére vonatkozó becslés nem jelenik meg, 

                                                

40 Elég itt röviden utalni a pszichológiából ismert csoportnyomási 
kísérletekre, amelyek megmutatták, hogy ha egy személy ugyan meg van 
győződve az objektív helyes válaszról, de a csoport tagjai kitartóan mindig egy 
ettől eltérő hibás választ adják, előbb-utóbb ő is átáll a hibás választ adók 
táborába. (2x2=? 4 vagy 5) 

41 BBC: u.o. a CIA adatait közölve 
42 Mivel Huntington ezt az adatot vette alapul könyvében (HUNTINGTON: 

i.m. 186.), ezért a trendek vizsgálata céljából én is ezt és ugyanezen 
statisztikának a 2013-as verzióját használtam. 
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mivel 2025-ig erre nem látnak valószínűséget, ennél távolabbra 
pedig nem állítanak fel becslést43. 

Ha azt vesszük alapul, hogy ennek a tömegnek kultúrájában 
mélyen benne van (1) a vallási azonosságtudaton alapuló 
csoportképző erő, (2) a kalifa legfőbb iránymutató hatalma, (3) 
valamint a vallásnak és a kalifa hatalmának az egész világra való 
kiterjesztésének vágya, (4) illetőleg a dzsihád, abból véleményem 
szerint az következik, hogy az ISIS fizikai megsemmisítése a 
koalíció által mindössze egy néhány éves nyugalmi időt fog 
hozni, majd más név alatt létrejön egy újabb szerveződés, amely 
az ISIS-hez hasonló ideológia alapján és hasonló módszerekkel 
próbálja ugyanazt a végcélt elérni. Ez pedig újra generálhatja 
ugyanezeket, a nemzetközi békét és biztonságot veszélyeztető 
problémákat. Hiszen a fiatal tömegek fogékonyak erre a 
parancsra, ezért van utánpótlás a dzsihádra44. 

Ezekből pedig – álláspontom szerint – csak azt a következtetést 
lehet levonni, hogy hiába pusztítja el a koalíció az ISIS utolsó 
állását is, megmarad az a népesség, amely könnyen fogékony 
egy, az ISIS által hirdetetthez nagyban hasonló ideológiára, ami 
önálló állami létre tör, és hosszú távú célja az egész világra való 
kiterjedés. Fontos megjegyezni, hogy saját kontextusából nézve 

                                                

43 UN Population Division Department for Economic and Social Information 
and Policy Analysis: World Populations Prospects The 1994 Revision. New 
York, UN, 1995. 

UN Population Division Department for Economic and Social Information 
and Policy Analysis: World Populations Prospects The 2013 Revision. New 
York, UN, 2014. 

44 Az egy külön interkulturális vizsgálatot érdemlő kérdés, hogy míg az 
iszlám ezt elsősorban harccal, a keresztény vallásban meglévő egyetemességi 
vágy [Tegyétek tanítványommá mind a népeket.(Mt.28,19.)] döntően nem 
agresszív módon próbálja elérni ennek megvalósítását. 
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az ISIS számára a nemzetközi közösség tagjai általi államként 
való elismerése – szemben a ma létező és a XX. század óta az 
állammá válás útját bejárt államkezdeményekkel – nem stratégiai 
végcél, hanem csak egy a jelen viszonyok között szükséges és 
nélkülözhetetlen taktikai cél a stratégiai cél (az egész világ 
hatalma alá vonása) elérése érdekében.  

Az ISIS végleges és teljes legyőzése után mi marad a területen? 
Számos fegyveres szervezet – a koalíció tagjai – amelyek 
egymással számos kérdésben konfliktusban vannak, amely 
konfliktust eddig a koalíció ISIS elleni közös célja miatt 
felfüggesztették, de ami a győzelem után bármikor ismét felszínre 
törhet. 

2. Hol és mikor jöhet az ISIS 2.0? 

A kérdés talán provokatívnak tűnik, de az eddig leírtakból azt 
egyértelműen látjuk, hogy az agresszív ideológiákra – különösen, 
ha azt még vallási színezettel is tálalják – nyitott fiatal és 
aktivizálható népesség száma magas, ezért annak a 
valószínűsége, hogy nem lesz hasonló új szervezet, a statisztikai 
valószínűtlenség tartományában van. 

A „hol?” kérdésre első ránézésre a Közel-Keletet adjuk meg 
válaszként, de ez korántsem biztos. Egy újonnan létrejövő 
szervezetnek a működéséhez egy biztonságos bázisterületre van 
szüksége, ami valamilyen szinten kívül esik más hatalmak 
ellenőrzési területén. A Közel-Kelet földrajzi sajátosságai erre 
alkalmasak, hiszen ritka település- és úthálózattal rendelkezik, a 
köztes terület jelentős része nem áll művelés alatt, és ezeken az 
„érintetlen” területeken az állam nincs jelen, ember csak ritkán jár 
erre, csak térképészetileg tudjuk, hogy az államterület része. 
Ilyen, egy önállóságra törekvő szervezet számára megfelelő 
bázisnak alkalmas terület viszont nem csak a Közel-Keleten van. 
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Ázsia és Afrika térképeit nézve nagy területen találunk hasonlót 
Közép-Ázsiában vagy a szaharai Észak-Afrikában. A bázishoz 
pedig közel kell lennie a mobilizálható humánerőforrásnak. Az 
ISIS-szel kapcsolatos híradásokban mindig felbukkantak a 
távolról, Európából, Amerikából érkezett terroristákról szóló hírek, 
de ezek aránya a teljes létszámhoz viszonyítva elhanyagolható, 
néhány százalék45. Az pedig logisztikai evidencia, hogy az adott 
alapanyag – jelen példában a szervezetbe beszippantható ember 
– a lelőhelyen a leggyorsabban hozzáférhető. Ha a domborzati, a 
település- és úthálózati térképeket összevetjük a világ 
vallástérképével46, azt látjuk, hogy az ilyen bázisnak alkalmas 
területek zömmel a muzulmán vallási túlsúlyú területeken vannak. 
Bár a térkép negyedszázados, a modern vizsgálatok óvakodnak 
hasonló térképet készíteni, hiszen az adott (a térképen 
egyszínűnek jelölt) területen természetesen létezik (esetleg több) 
vallási kisebbség, nem beszélve a napjainkban egyre növekvő 
nem vallásos csoportról, azonban az egyes országokban 
domináns vallás a friss népszámlálási adatok szerint sem 
változott egyik államban sem. A térképek összehasonlításából 
azt látjuk, hogy egy kellően karizmatikus, jó szónoki képességű 
reménybeli vezető a magával vonzott csoportot rövid idő alatt 
egy, a szervezetnek az államhatalom és más (konkurens) hatalmi 
csoportoktól kellő távolságra lévő, biztonságos bázisára tudja 
vinni, ahol el tudja kezdeni tevékenységét. 

Vagyis a „hol?” kérdésre egyértelmű választ nem lehet adni, 
hiszen az eddig vizsgált két feltételnek (helyben lakó muzulmán 
népesség és az állam és más rivális szervezettől viszonylagos 
biztonságban lévő bázisterület) megfelelő területek összes 

                                                

45 BBC: u.o. a CIA adatait közölve 
46 HUNYADI, László (1993): A világ vallásföldrajza. Végeken Kiadó. 84. o. 
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mérete csak az afrikai és az ázsiai kontinenst nézve több tízezer 
négyzetkilométer, és akkor még nem vettük számításba a 
délkelet-ázsiai szigetvilágot, amit a szárazfölditől eltérő logisztikai 
feltételek esetén lehet hasonló célra felhasználni.  

3. Szövetségesből ellenség? 

Filozofikusan vagy a történelemkönyvek alapján nézve pontosan 
tudjuk, hogy számtalan példa van arra, hogy a korábbi 
szövetségesek ellenséggé váltak. Bár az előző pontban azt 
mondtuk, az objektív feltételeknek megfelelő helyek bármelyikén 
létrejöhet az ISIS2.0, nem vettünk figyelembe két nem szükséges 
és nem elengedhetetlen, de az új szervezet számára nagy 
segítséget nyújtó feltételt. A toborozható népességben legyen 
katonai – esetleg harci – tapasztalattal rendelkező emberanyag, 
valamint könnyen elérhető hadianyag. A két plusz feltétel az ISIS 
volt legnagyobb műveleti területén (ld. térkép I.1. pontban) nagy 
mennyiségben és könnyen aktivizálhatóan adott, de ennél kisebb 
mennyiségben ugyan, de a teljes veszélyeztetett területen jelen 
van. Ezért röviden azt nézzük meg, hogy a Szövetség valamely – 
természetesen nem állam – tagja nem veszélyeztetett-e az 
ISIS2.0-vá mutációra. A legtöbb ilyen tagja a szövetségnek 
Szíriában kíván meghatározó politikai tényező, esetleg 
kormányerő lenni, hiszen létüket a szír kormányhatalom elleni 
felkelő csoportként kezdték és a szövetség tagjaként jelentős 
mennyiségű hadianyaghoz jutottak. Ezen szervezetek esetében 
az ISIS2.0-vá mutálódás nem valószínű, viszont valószínű a 
további harcok kiújulása és a polgárháború továbbfolytatása – 
nem csak a Bassar el-Aszad által vezetett, hanem később, az 
egyik riválisuk által alakított – szír kormány csapataival és 
egymással. Hiszen az ISIS teljes megsemmisítése után a 
Szövetség, mivel célját teljesítette minden valószínűség szerint 
feloszlik, a NATO csapatok – Törökország kivételével, amely 
szomszédos ország lévén különösen érdekelt a régió 
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stabilitásában – a régióból kivonulnak. A Szövetség tagjaiból 
tehát közvetlen ISIS2.0-vá mutálódás alacsony valószínűségű, 
azonban a már korábban meglévő egymás közti konfliktusok 
ismételt kiújulása magas valószínűségű, hasonlóan ahhoz, hogy 
a különböző csoportok egyes tagjait a radikális hitszónokok 
magukhoz vonzzák, és elkezdik építeni új szervezetüket. 

Végül van egy tagja a Szövetségnek, amelyet kockázati 
szempontból külön szükséges vizsgálni. A Szövetségben jelentős 
erővel vett részt, több fontos siker – a Szövetség többi tagja által 
is elismerten – harcosainak köszönhető, tehát egész serege nagy 
harci tapasztalattal rendelkezik. A harcok alatt nagy 
mennyiségben kaptak modern fegyvereket és lőszert, amit 
gyakorlottan magas hatásfokon használnak. Viszont nincs saját 
államisága, de több generációs tapasztalata van az államhatalom 
elleni ellenállásban. Tagja a Szövetségnek, annak megbecsült 
tagja, azonban egyik csoportjuk évtizedek óta a terrorszervezetek 
nyilvántartásában szerepel. A kurdokról van szó, akik még sok 
gondolkodásra és elemzésre adnak okot és lehetőséget. Önálló 
nemzettudatuk erős, egyes történészek i.e. XXI. századi guti 
néppel47, míg más történészek az i.e. XI. századi Mitanni 
birodalmat alapító és irányító huri néppel48 azonosítják a kurdok 
őseit, a kurd himnusz pedig az ezt követően létezett méd 
birodalomra (i.e. VII. sz.) hivatkozik elődként. Az első kifejezetten 
kurd törzset említő forrás, amely az iszlám hitre térésükről számol 
be, a VII. századból származik49. A kurdok tehát az elsők között 

                                                

47 STOKES, Jamie (2009): Encyclopedia of the Peoples of Africa and the 
Middle East. New York. 381. 

48 http://www.heritageinstitute.com/zoroastrianism/ranghaya/mitanni.htm 
(Letöltés időpontja: 2017. 07. 13.) 

49https://web.archive.org/web/20070703230947/http://www.itnet.org/kurds_is
lam.html (Letöltés időpontja: 2017.17.13.) 



TERROR & ELHÁRÍTÁS                                                         2017/4. SZÁM 

ISZLÁM ÁLLAM   

 76 

vették fel a muzulmán vallást, de megtartották erős nemzeti 
identitásukat is, amelyben elfogadják keresztény, zoroasztriánus, 
jezidi és zsidó vallású nemzettársaikkal való egységüket is. A 
népnek saját, önálló országa nem volt – bár a történelem a 
középkortól ismer meghatározó kurd dinasztiákat, amelyek 
valamely birodalomban rendelkeztek jelentős hatalommal50. 
Otthonterületüket „Kurdisztán” néven említik a középkortól a 
muzulmán források, amely terület Törökország, Szíria, Irak, Irán, 
Örményország, Azerbajdzsán mai területeit51 érinti. A nép 
lélekszáma – amelyet csak becsülni lehet, mivel több érintett 
ország nem ismeri el külön kisebbségként – 40 millió fő körüli, 
lakóterülete több ország területére terjed ki: Törökország, Irán, 
Irak, Szíria, ahol többmilliós népességük él, de a Közel-Kelet és 
Belső-Ázsia többi országában is van 10000-es nagyságrendű 
közösségük. Emellett Nyugat-Európában is jelentős, közel milliós 
kisebbség él, amelynek döntő része németországi, de kurd 
öntudatát őrző kisebbség szerte a világon, közel félszáz 
országban él. Van tehát egy nagy létszámú, erős identitástudattal 
bíró közösség, amely generációk óta nem rendelkezik önálló, 
szuverén államisággal. A XX. században az önálló államiság 
megteremtése irányába tett lépéseiket az általuk „Kurdisztán”-nak 
hívott területet birtokló államok rendre leverték. Egyik 
meghatározó szervezetük a Partiya Karkerên Kurdistan 
(Kurdisztáni Munkáspárt, PKK) elsősorban Törökországban 
tevékenykedik, és nem csak ott, hanem az USA és az EU is 
terrorszervezetként tartja nyilván52. Vagyis praktikusan, a politikai 
realitást szem előtt tartva ténylegesen, bár hivatalosan be nem 
ismerve a Szövetség tagjai között van egy másik, hivatalosan is 

                                                

50 http://www.korunk.org/?q=node/7356 (2017. 07. 13.) 
51 http://blackholezoo.com/wp-content/uploads/2015/07/Kurdistan-map-2.jpg 

(Letöltés időpontja: 2017. 07. 03.) 
52 2002/334/EC 2.2.6. 
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terrorszervezetként nyilvántartott szervezet. A jogtudományban 
akkor használjuk a leplezés fogalmát, amikor a leplező a célját 
színlelt cselekvéssel fedi el. A kurd kérdésben azt nem tudjuk 
pontosan meghatározni, hogy a szövetségben aktívan részt vevő 
kurdok saját belső viszonyaiban, szervezetükben milyen 
jelentőségű a nemzetközi közösség által – bár nem az ISIS 
deklarálásával egyező mértékű egységben – a terrorszervezetté 
nyilvánítás. Szenzációhajhászóan mondhatnánk, hogy a 
terrorellenes szövetség terrorszervezeteket is soraiba fogad.  

4. Esélyek 

Az eddigieket végignézve a „mi történhet a térségben a 
következő 10 évben?” kérdésre az alábbi elméletileg lehetséges 
forgatókönyveknek lehet valamilyen – elhanyagolható – kicsi – 
jelentős – számottevő – valószínűsége.  

A nemzetközi béke és biztonság szempontjából nem az a kérdés, 
hogy van-e terrorszervezet a terrorellenes koalícióban, hanem 
az, hogy van-e és ha igen, mekkora valószínűsége van annak, 
hogy az ISIS elleni terrorellenes szövetségben részt vett tagok 
bármelyike – az ebben a harcban szerzett tapasztalatokat és 
kapott haditechnikát, hadianyagot felhasználva – a térség 
stabilitását veszélyeztető erőszakos politikába kezd. 

1. Béke lesz a térségben, stabil kormányzatok működnek: 
kicsi a valószínűsége. Bár mindenkinek ez a szcenárió 
lenne az érdeke, a valószínűsége oly kicsi, hogy majdnem 
elhanyagolható. 

2. Egy vagy több volt tagja a szövetségnek, amely az új 
kormányhatalomban nem vesz részt, erőszakos akciókat 
hajt végre a térségben saját helyzete megerősítésére. 
Ennek számottevő az esélye. A térség emberemlékezet 
óta együtt él a fegyveres erőszakkal, akár az egyes 
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csoportok egymás ellen, akár a központi hatalom ellen 
alkalmazzák azt nagy gyakorisággal. 

3. A kurd vezetők, a szövetségben szerzett tapasztalataik és 
hadianyagok segítségével – bízva a Szövetség egyes 
tagjainak legalább hallgatólagos támogatásában – 
lépéseket teszek Kurdisztán állam megteremtésére. 
Ennek valóban jelentős a valószínűsége. Az, hogy a 
kurdok a Szövetség tagjaként jelentős hadi potenciált 
szereztek, Törökország számára hadüzenettel ér fel, ám a 
törökökkel szemben aktív szövetségest nem biztos, hogy 
talál Kurdisztán, ezért itt a valószínűség a kicsi és a 
jelentős határán ingadozik. 

4. Létrejön az ISIS2.0, vagyis egy új, fanatikus vallási 
ideológiát céljai érdekében szükség szerint átalakító és 
felhasználó szervezet, amely a lehetőségeihez képest 
egyetemességre törekszik, és minden más szervezetet 
leigázandó ellenségnek tekint: erre számottevő az esély. 
Azok a társadalmi, szociológiai és demográfiai okok, 
amelyek segítettek az ISIS létrejöttében, az ISIS 
elpusztításával semmit sem változnak, ezért könnyen 
elképzelhető, hogy egy évtized múlva új név alatt egy 
hasonló szervezet szökik szárba, és próbálja létrehozni a 
saját államát. 
 

III. Konklúzió  

Áttekintve az ISIS működésével kapcsolatos eddig történt 
lépéseket azt láthatjuk, hogy  

(1) indokolt a nemzetközi közösségnek újragondolni az állam 
definícióját, mivel a jelenleg létező definíciók mindegyikének 
megfeleltethető az ISIS, ez pedig a hatékony és sikeres fellépést 
veszélyezteti, hiszen a kifejezetten ritka nemzetközi konszenzus 
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megbomlásával minden álláspontot a hosszúra nyúló vitákban 
védhetően nemzetközi jogilag meg lehet indokolni, 

(2) számottevő valószínűsége van 10 éves távlaton belül egy 
újabb, hasonló ideológiát felhasználva tagokat toborzó, céljai 

érdekében terrort alkalmazó szervezet létrejöttének. 
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