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Bevezető: a téma indoklása és a kutatás célja  
 

A Szovjetunió felbomlása sok tekintetben egy új korszak kezdetét jelentette a 

történelemben. A saját államisággal korábban nem rendelkező közép-ázsiai országok a 

birodalom megszűnése következtében először váltak szuverén államokká történetük során. A 

Közép-Ázsiában megszületett öt új országra az 1990-es években kevés figyelem irányult, a 

külvilág ismerete minimális volt erről a földrajzilag elzárt, geopolitikailag jelentéktelennek 

tűnő régióról. Akkor úgy tűnt, a poszt-szovjet Közép-Ázsia talán egyetlen értékét az itt 

található, világviszonylatban is jelentős szénhidrogén (elsősorban földgáz) lelőhelyek adták, 

ám a már említett földrajzi bezártság, a világpiacra történő kijutás ezernyi akadálya 

csökkentette a térség értékét.  

Az ezredfordulót követően két szempontból is jelentős változás következett be. 

Nyilvánvalóan az Egyesült Államokban 2001. szeptember 11-én történt események kapcsán a 

közfigyelem homlokterébe került a nemzetközi terrorizmus. A meginduló „terror elleni 

háború” elsődleges célpontja a szomszédos Afganisztán volt. A tálib rezsim megdöntése és az 

al-Káida elleni műveletek eleve érdekazonosságot jelentettek a nyugat és a poszt-szovjet 

államok között. További szoros együttműködési lehetőséget biztosított (és megnövelte utóbbi 

országok fontosságát) a térségbeli iszlamista és terrorista szervezetek jelenléte, amelyek közül 

többen igen szoros kapcsolatot ápoltak a Tálibánnal és az al-Káidával.   

A másik szempont, amely miatt Közép-Ázsia felértékelődött, a nyersanyagárak 

állandó emelkedése, valamint Kína és a fejlett világ fokozódó energiaéhsége volt. A Közép-

Ázsiában található földgáz- és kőolaj vásárlókhoz történő eljuttatásának több milliárd dolláros 

költsége egyszerre semmiségnek tűnt a világpiaci kereslet által kialakított magas 

nyersanyagárakhoz képest. Miközben az Európai Unióban évek óta foglalkoznak egy 

lehetséges vezeték megépítésével, Peking 2010-re befejezte az több ezer kilométeres 

vezetéket, amely Türkmenisztánból indulva, Üzbegisztán és Kazahsztán érintésével, Kínába 

szállítja a földgázt.  

A megnövekedett fontosság egyben felértékelte azoknak a destabilizációs tényezőknek 

a vizsgálatát, amelyek szerepet játszhattak, játszhatnak a régió biztonságának 

veszélyeztetésében. A doktori kutatás célja az egyik ilyen elem, a legfontosabb iszlamista 

mozgalmak kialakulásának és tevékenységének bemutatása volt. Az egyes országokban a 

politikai iszlám hívei eltérő szerepet játszottak. Mivel az iszlamisták Üzbegisztánban és 

Tádzsikisztánban váltak politikai szereplővé, (utóbbi országban egy polgárháború 

kirobbantójává is), ezért kutatásaimat erre a két országra koncentráltam.  
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Az általánosan megfogalmazott célon belül több kérdés várt eldöntésre. Időrendben az 

első és talán legkevésbé feldolgozott (így a legizgalmasabb) téma az első közép-ázsiai 

iszlamisták megjelenése. A közvélekedés szerint Szovjetunió ideológiai értelemben (is) zárt 

terület volt, ahol a kommunista párt kizárólagos ellenőrzést gyakorolt az eszmék és 

gondolatok felett. Miként lehetett akkor, hogy a rendszert alapjaiban megkérdőjelező politikai 

eszme (a politikai iszlám) már az 1960-as években képes volt megjelenni? A rendszerváltás 

idején pedig az iszlamisták második generációja igyekezett hatalmi tényezővé válni, nagyrészt 

sikertelenül. A terror elenni háború, az afganisztáni változások az ezredforduló után végül 

teljesen új narratívába helyezték, az iszlamisták elleni harcot. 

Az egyes szervezetek fejlődése során megvizsgáltam azt, hogy népszerűségük, 

tömegtámogatottságuk (vagy annak hiánya) mennyire volt köszönhető az általuk képviselt 

politikai ideológiának, illetve történetük során milyen más tényezők befolyásolták 

fejlődésüket. 

Szintén a kutatás célja volt, hogy bemutassa az üzbég és a tádzsik rezsim reakcióját és 

kezelési kísérleteit az iszlamisták jelentette politikai kihívásra a rendszerváltást követő 

évtizedben. A két ország vezetése által alkalmazott eszközök – részben az adott rezsimek 

belső legitimációjának függvényében – jelentősen eltértek egymástól. Míg az előbbi a 

probléma biztonsági aspektusainak hangsúlyozása mellett (terrorizmus) a vallásszabadság 

korlátozásában, a korábbi szovjet állami egyházügyi rendszer újjáélesztésében, és általában a 

diktatórikus elemek erősítésében látta a megoldást, addig utóbbi a külső támogatókra 

támaszkodó fegyveres harcot, majd a kooptálást, és az iszlamisták „leszalámizását” 

alkalmazta.   

A kutatás fontos kérdése a világ más iszlamista szervezeteivel történő összehasonlítás 

volt. Tekintve a terjedelmi korlátokat, nem konkrét szervezetek komparatív összehasonlítását 

tűztem ki, hanem arra a kérdésre kerestem a választ, hogy az elmúlt ötven évben 

megfigyelhetők-e általános tendenciák, megjelennek-e jellegzetességek a közép-ázsiai 

iszlamistáknál, és ha igen, hogyan.   

A disszertáció keretei  
 

A disszertáció írása során az a cél lebegett a szemem előtt, hogy a központi kérdés 

érthető megválaszolása érdekében az írásmű első felében egy olyan képet rajzoljak fel szovjet 

Közép-Ázsiáról, amely érthetővé teszi a rendszerváltás idején megjelenő iszlamisták 

jelszavait, tevékenységét, és későbbi sikereiket vagy kudarcaikat. Ennek megfelelően az írás 
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során mindvégig egy multidiszciplináris megközelítést használtam, hiszen a szovjet 

modernizáció bemutatása során foglalkoznom kellett történelmi, szociológiai, antropológiai és 

politológiai kérdésekkel is ahhoz, hogy be tudjam mutatni azt a komplex folyamatot, amely a 

térségben hetven éven keresztül zajlott.  

A disszertáció során nem érintettem az iszlamista szervezetek által generált 

konfrontáció regionális és nemzetközi aspektusait, a tágabb biztonságpolitikai szempontokat, 

mint például az Egyesült Államok és Oroszország rivalizálásnak bemutatását. Ez a kérdés egy 

önálló doktori témája is lehetne, így terjedelmi korlátok miatt nem vállalkoztam arra, hogy 

részletesen felrajzoljam a Szovjetunió felbomlása után egyszerre több-nemzeti térré változott 

Közép-Ázsia bonyolult külpolitikai és biztonságpolitikai erőiszonyait. 

Kutatástörténeti előzmények  
 

A politikai iszlám kérdése rendkívül érzékeny területnek számít napjainkig Közép-

Ázsiában, a fő vizsgálati területnek tekintett Üzbegisztánban és Tádzsikisztánban a 

terrorizmussal azonosítják, ami szinte lehetetlenné teszi a terepkutatást megfelelő háttér és 

támogatás hiányában, és megkérdőjelezi a rendelkezésre álló hivatalos források objektivitását. 

Az eredeti források megismerésének lehetősége még a térségben dolgozó kutatók számára is 

korlátozott, akiknek munkáját gyakran akadályozzák, akadályozták a hatóságok. Mivel az 

iszlamizmus mindvégig illegalitásban vagy annak határán létezett, az eredeti források száma 

is csekély, megbízhatóságuk részben kétséges. Mindezeket figyelembe véve korlátozottan 

tudtam csak eredeti interjúkat, kiáltványokat, és dokumentumokat felhasználni. 

Az elsődleges források feldolgozása mellett a meglevő szakirodalmat új szempontok 

szerint dolgoztam fel. Ennek keretében a meglevő szakirodalomtól eltérően a politikai iszlám 

problematikáját szélesebb kontextusba helyeztem. Nemcsak a hivatalos iszlám és a 

párhuzamos iszlám szempontjából elemeztem az iszlamisták megjelenését és tevékenységét, 

hanem a következőkkel együtt vizsgáltam: 

• a közép-ázsiai társadalmakat érő szovjet modernizáció – gyakran ellentétes – hatásai,  

• az afganisztáni események hatása az iszlamista szervezetekre,  

• Üzbegisztán és Tádzsikisztán politikai rendszerének és társadalmi-gazdasági 

viszonyainak változása. 

Ezek együttes elemzése teszi lehetővé, hogy megértsük az üzbég és tádzsik iszlamista 

szervezetek eltérő eredményű tevékenységét, és a geopolitikai környezet hatását mind a 

térségre, mind a különböző iszlamista szervezetekre. 
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A felhasznált források között kiemelt szerepet kapott az angol nyelvű szakirodalom. Bár más 

nyelveken is rendelkezésre állnak kutatási eredmények, a Közép-Ázsiáról folyó kutatások 

esetében az angol nyelvű irodalom számít a legfontosabb forrásnak. Erre a nyelvre a 

tudományosság más fő nyelvein (orosz, francia, német, japán) megjelenő műveket is 

lefordítják. A disszertációban hivatkozott kb. négyszáz szerző majd egynegyede az egykori 

Szovjetunió szülöttje, és ezek jelentős része az ott felhalmozódott ismereteket és 

nézetrendszert közvetíti írásaiban. Orosz nyelvű anyagokat elsősorban a rendszerváltás utáni 

időszakot érintő eseményeknél használtam. Mellettük számos iráni, török, francia és japán 

kutató munkáját használtam fel.  

A közép-ázsiai iszlamistákkal kapcsolatos szakirodalom sokat fejlődött a Szovjetunió 

felbomlása óta. A témával foglalkozó legfontosabb szerzők közül érdemes kiemelni az üzbég 

Bahtyijar Babadzsanovot1, akinek szinte egyedüliként van lehetősége hozzáférni az elmúlt 

három évtized üzbég iszlamistákkal foglalkozó eredeti dokumentumaihoz.2  A közép-ázsiai 

politikai iszlám 1990-es évekbeli fejlődését dokumentáló szakirodalmat Babadzsanov mellett 

az orosz Vitalij Naumkin, Alexander Malasenko és az amerikai Martha Brill Olcott 

munkássága jellemzi még leginkább. Malasenko és Olcott a Carnegie Alapítvány moszkvai 

intézetének vezetőiként az elmúlt években számos alapmunkát jelentettek meg az iszlamisták 

                                                 
1 A disszertációban a téma sajátosságai miatt vegyesen szerepelnek nem latin betűs közép-ázsiai (üzbég, tádzsik 
stb.), orosz vagy arab, személy- és földrajzi nevek. A szovjet időszak alatt használtak arab, latin és cirillbetűs 
ábécét is, majd a rendszerváltás után egyes volt tagköztársaságok megőrizték a cirillbetűs ábécét (pl Kirgisztán 
vagy Tádzsikisztán), mások visszatértek a latin betűs írásra (pl Üzbegisztán és Türkmenisztán). Ennek 
megfelelően egy-egy névnek több fajta írása is létezhet a 1917-es forradalom óta. Az egyszerűsítés kedvéért a 
nevek magyar átírása a cirillbetűs formából történt, kivéve ott ahol a magyar nyelvben már rögzült formák 
voltak. A források tekintetében előfordult, hogy egyes orosz, üzbég, tádzsik szerzőknek angol és orosz nyelvű 
tanulmányait is felhasználtam. Mivel az angol és magyar nyelvű átírás eltér egymástól, az egységesítés 
érdekében ezekben az esetekben mindenhol a magyar nyelvű változatot használtam, a bibliográfiában pedig 
külön jeleztem az átírást tényét. Azokban az esetekben, amikor orosz, üzbég, tádzsik stb. szerzőknek csak angol 
nyelvű tanulmányait használtam, ott megőriztem az angol átírás szerinti formákat. 
2 Bahtyijar Babadzsanov: "The Ferghana Valley: Source or Victim of Islamic Fundamentalism?" Central Asia 
and the Caucasus, Vol. 5. No. 4. (1999). Bahtyijar Babadzsanov: "From Colonization to Bolshevization: Some 
Political and Legislative Aspects of Molding a "Soviet Islam" in Central Asia". In: Central Asian Law: A 
Historical Overview. (szerk.) Wallace Johnson és Irina F. Popova. Topeka: Society for Asian Legal History, 
2004. 153-171. o. Bahtyijar Babadzsanov: "Islam in Uzbekistan: From Struggle for 'Religious Purity' to Political 
Activism". In: Central Asia: A Gathering Storm? (szerk.) Boris Rumer. Armonk: M. E. Sharpe, 2002. 299-330. 
o. Bahtyijar Babadzsanov – Muzaffar Kamilov: "Muhammadjan Hindustani (1892-1989) and the Beginning of 
"Great Schism" among the Muslims of Uzbekistan". In: Islam in Politics in Russia and Central Asia. (szerk.) 
Stéphane A. Dudoignon és Hisao Komatsu. London: Kegan Paul, 2001. 195-220. o. Bahtyijar Babadzsanov: "O 
fetvah SZADUM protyiv "nyeiszlamszkih obicsajev" [A SADUM fetvái a nem-iszlám szokások ellen]". In: 
Iszlam na posztszovejtszkom prosztransztve: vzgljad iznutri [Iszlám a poszt-szovjet térségben: belülről 
szemlélve]. (szerk.) Alekszej V. Malasenko és M. Brill Olkott. Moszkva: Centr Karnegi, 2001. 170-184. o. 
Bahtyijar Babadzsanov: "O gyejatyelnosztyi "Hizb at-Tahrir al-iszlami" v Uzbekisztanye [ A Hizb at-Tahrir al-
Iszlami tevékenységéről Üzbegisztánban]". In: Iszlam na posztszovejtszkom prosztransztve: vzgljad iznutri 
[Iszlám a poszt-szovjet térségben: belülről szemlélve]. (szerk.) Alekszej V. Malasenko és M. Brill Olkott. 
Moszkva: Centr Karnegi, 2001. 153-169. o. 
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múltbéli tevékenységéről.3  Naumkin Between Pen and Rifle című könyve eddig a 

legteljesebb monográfia a különböző közép-ázsiai iszlamista szervezetekről.4  

A szerzők egy jelentős csoportja az iszlám túlélését, a modernizációhoz való viszonyát 

és az emberek életében betöltött szerepét igyekezte feltárni. Ezek a munkák nem magának a 

vallásnak bármilyen változását vizsgálták, hanem arra keresték a választ, hogy egyrészt a 

szovjet hatalom hogyan viszonyult az iszlámhoz, miként próbálta azt először felszámolni, 

majd kezelni, másrészt a függetlenség elnyerését követően milyen szerep jutott az iszlámnak a 

politikában, az egyes országok a szovjet időszakból megörökölt, az iszlámmal kapcsolatos 

„állami gyakorlatot” mennyiben vették át, értelmezték újra, vagy szüntették meg.5   

A szub-nemzeti identitások fejlődése, a politikai klánok és a regionalizmus formáinak 

tanulmányozása a Szovjetunió felbomlása után a tádzsik polgárháború miatt kapott kiemelt 

jelentőséget. Barnett R. Rubin és Olivier Roy munkái a poszt-szovjet időszakban a regionális 

eliteknek a politikában játszott szerepét dolgozza fel, illetve a regionalizmusok kialakulását 

mutatták be.6  Pauline Jones Luong kutatásai a centrum és a regionális hatalmi központok 

viszonyát vizsgálta a politikai átmenet során, rávilágítva arra a tényre, hogy a regionális 

                                                 
3 Martha Brill Olcott: The Roots of Radical Islam in Central Asia. Washington: Carnegie Endowment, 2007. 70. 
o. Martha Brill Olcott: A Face of Islam: Muhammad-Sodiq Muhammad Yusuf. Carnegie Endowment: Carnegie 
Papers No. 82, 2007. március. 29. o. Alekszej V. Malasenko – M. Brill Olcott, (szerk): Iszlam na 
posztszovejtszkom prosztransztve: vzgljad iznutri [Iszlám a poszt-szovjet térségben: belülről szemlélve]. 
Moszkva: Centr Karnegi, 2001. Alekszej V. Malasenko: "Islam in Russia in the 1990's". In: Islam in Politics in 
Russia and Central Asia. (szerk.) Stéphane A. Dudoignon és Hisao Komatsu. London: Kegan Paul, 2001. 661-
688. o. Alekszej V. Malasenko: "Islam versus Commmunism: The Experience of Coexistence". In: Russis's 
Muslim Frontier. (szerk.) Dale F. Eickelmann. Bloomington: Indiana University Press, 1993. 63-78. o. 
4 Naumkin, Vitaly: Radical Islam in Central Asia: Between Pen and Rifle. Lanham: Rowman & Littlefield 
Publishers, 2005. 283. o.  
5 Mehrdad Haghayeghi: Islam and Politics in Central Asia. New York: St. Martin Press, 1996. 264. o. és Abeed 
Khalid Islam after Communism. Berkeley: University of California Press, 2007. 241. o. Előbbi az 1990-es évek 
közepéig tekinti át az eseményeket, utóbbi a szovjet tapasztalatok alapos feltárásával a vallás ellenőrzésének 
továbbélését, és a különböző iszlámok egymás mellett élését és egymáshoz való viszonyát mutatja be. Lásd még: 
Alisher Ilkhamov: "Uzbek Islamism: Imported Ideology or Grassroots Movement". Middle East Report, No. 
221. (2001 tél). 40-46. o. 
6 Olivier Roy: "Is Conflict in Tajikistan a Model for Conflicts in Central Asia". In: Tajikistan: The Trials of 
Independence. (szerk.) Mohamed Reza Djalili, et al. New York: St. Martin Press, 1997. 132-147. o. Olivier Roy: 
The New Central Asia. New York: New York University Press, 2002. 221. o. Olivier Roy: "Present patterns of 
Islamism in Central Asia". In: The Middle East's Relations with Asia and Russia. (szerk.) Hannah Carter és 
Anoushiravan Ehtesami. London: RoutledgeCurzon, 2004. 60-74. o. Roy, Olivier: "The Role of OSCE in the 
Peace Process of Tajikistan". In: Central Asia: Conflict Resolution, and Change. (szerk.) Roald Z. Sagdaeev és 
Susan Eisenhower. Chevy Chase: CPSS Press, 1995. 311-320. o. 320. o. Barnett R. Rubin: "Russian Hegemony 
and State Breakdown in the Periphery". In: Post-Soviet Political Order. (szerk.) Barnett R. Rubin és Jack Snyder. 
London: Routledge, 1998. 126-162. o. Barnett R. Rubin: "Tajikistan: From Soviet Republic to Russian–Uzbek 
Protectorate". In: Central Asia and the World. (szerk.) Michael Mandelbaum. New York: Council on Foreign 
Relations, 1994. 207-224. o. Kathleen Collins: Clan Politics and Regime Transition in Central Asia. Cambridge: 
Cambridge University Press, 2006. 376. o. 
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politikai szereplők országonként eltérően jelentős befolyásolási képességgel bírtak az 

erőforrások újraelosztása terén.7    

A disszertáció szerkezete  
 

A disszertációt négy fejezetre tagoltam vegyesen alkalmazva időrendi és tematikus 

szempontokat. Az első fejezet a Közép-Ázsiában elindult modernizációs folyamatokat tekinti 

át gyakorlatilag a bolsevik forradalomtól a Szovjetunió felbomlásáig. Az iszlám helyzete, az 

állam és a vallás kapcsolata mindvégig kiemelt figyelmet kap. A fejezet nem a történelmi 

események felsorolásával foglalkozik, hanem azokat a folyamatokat mutatja be 

párhuzamosan, amelyek fontos hatással voltak a közép-ázsiai iszlamisták megjelenésére és 

kialakulására. Ezek a) a Szovjetunió iszlám elleni harca b) majd a szovjet állam-egyház 

viszonyrendszere c) a szovjet modernizációs kísérlet következményei (mivel ezek a lakosság 

vallásosságára indirekt módon hatottak. 

A második fejezet kifejezetten a politikai iszlám helyi képviselőinek a megjelenésével, 

felbukkanásuk körülményeivel foglalkozik a Szovjetunió létrejöttétől a bukásáig. Azért 

helyeztem ezt a témát külön fejezetbe, hogy megfelelően kiemelten és egy helyen tárgyaljam 

a disszertáció fő témájának legfontosabb előzményeit. Kitérek az afgán polgárháborúnak a 

helyi iszlamistákra gyakorolt szerepére. Ez a terület a doktori disszertáció egyik központi 

témája, ez indokolja külön fejezetben való vizsgálatát. A megelőző fejezetekben ismertetett 

folyamatok képezik a kérdéskör hátterét, és azok teszik lehetővé a megértést.   

A harmadik fejezet a Szovjetunió felbomlásától napjainkig (2011-ig) mutatja be a 

legfontosabb Közép-Ázsiában működő iszlamista szervezeteket. Ez a rész egy geopolitikai 

kitekintéssel indul, amelyre azért volt szükség, mert az 1990-es évek afganisztáni 

polgárháborúja mind a tádzsikisztáni, mind az üzbegisztáni iszlamisták fejlődésének 

alakulására jelentős hatással bírt a térségben zajló geopolitikai változás. Részletesen 

tárgyalom a tádzsik és az üzbég iszlamistáknak a hatalom megszerzésére tett kísérletét, 

politikai szerepét, illetve a Hizb at-Tahrír al-Iszlami nevű szervezetet. Ezek a csoportok 

gyakorlatilag lefedik az elmúlt húsz év Közép-Ázsiában aktív iszlamista csoportjait és 

tevékenységüket.   

                                                 
7 Pauline Jones Luong: Institutional Change and Political Continuity in Post-Soviet Central Asia. Cambridge: 
Cambridge University Press, 2002. 320. o. Pauline Jones Luong: "Politics and Periphery: Competing Views of 
Central Asian States and Societies". In: The Transformation of Central Asia. (szerk.) Pauline Jones Luong. 
Ithaca: Cornell University Press, 2004. 1-28. o. Pauline Jones Luong (szerk): The Transformation of Central 
Asia. Ithaca: Cornell University Press, 2004. 332. o. 
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A 2001. szeptember 11-i terrortámadások az Egyesült Államokban meghatározó 

hatással voltak a közép-ázsiai biztonságpolitikai folyamatokra is. A Washington számára a 

1990-es évek közepétől sokadrangú régió egyszerre ismét az érdeklődés homlokterébe került. 

Ezúttal azonban nem a demokratizálódás elősegítése, hanem a „terror elleni háborúhoz” 

nyújtott támogatás volt a fő szempont, Tádzsikisztán és Üzbegisztán afganisztáni érintettsége 

ismét kulcsszerepet kapott. A harmadik fejezet utolsó alfejezetében az utolsó évtized 

fejleményeit egyetlen narratívában foglalom össze. 

A negyedik, utolsó fejezetben arra keresem a választ, hogy Közép-Ázsia iszlamistái 

mennyiben hasonlítanak az iszlám világ iszlamistáira. Ez a kérdés azért nagyon érdekes, mert 

a térség iszlamistái hosszú ideig szinte organikusan, a külvilággal minimális kapcsolatot 

tartva fejlődtek, és csak a Szovjetunió felbomlása után vált lehetővé számukra megismerni az 

iszlám világot. 

A disszertáció hipotézisei   
 
1. A Szovjetunió felbomlása idején a Közép-Ázsiában megjelenő iszlamista szervezetek 

aktivitása egyformán táplálkozott külső és belső forrásokból. A külső faktor az 1980-as évek 

végén egyre aktívabban megjelenő szaúd-arábiai és pakisztáni alapítványok közép-ázsiai 

tevékenysége volt. Ezek a szervezetek általában a térség reiszlamizálását és az iszlamista 

nézetek terjesztését tűzték ki célul. A belső faktor a helyi iszlamista csoportok kifejlődése 

volt, akik mély illegalitásban, a politikai iszlámnak mainstream diskurzusaitól elzárva 

próbáltak meg valamiféle nézetrendszert kialakítani. Tevékenységükre nagy hatással volt a 

Szovjetunió afganisztáni bevonulása, amely révén a helyi lakosság tízezrei kerültek 

kapcsolatba az élő iszlámmal. A tíz éves afganisztáni szovjet jelenlét tette lehetővé, hogy 

Közép-Ázsia első iszlamistái hozzájussanak a politikai iszlám „szakirodalmához”. 

Összefoglalva a közép-ázsiai iszlamisták csak a Szovjetunió felbomlása előtti évtizedben 

jelentek meg és fejlődésükben a külső források játszottak nagyobb szerepet.  

2. A közép-ázsiai iszlamisták a tevékenységüket teljes illegalitásban, a hatóságok 

üldöztetésétől tartva folytatták. A szovjet rendszer üldözte az iszlám minden formáját, a 

kommunista párt és a KGB hatékony működésének köszönhetően a tagköztársaságok vezetése 

hatékony és totális kontrollt gyakorolt a politikai, ideológiai folyamatokra. Ennek 

megfelelően az iszlám vallás, és a vallásosság megjelenése a közéletben a Szovjetunió 

története alatt mindvégig egyformán tiltott volt, a hatóságoknak tudomásuk és ismeretük volt 

szinte minden olyan próbálkozásról, amikor az állam megkerülésével igyekeztek közösségek 

az iszlám vallást gyakorolni, szokásait továbbvinni. 
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3. Az üzbegisztáni iszlamisták, elsősorban az Üzbegisztáni Iszlám Mozgalom az 1990-es 

években jelentős fenyegetést jelentett az új üzbég rezsim stabilitására. A Fergána völgyből 

történt kiűzésüket követően jelentős harci tapasztalatokra tettek szert a tádzsikisztáni 

polgárháborúban. A tádzsik békekötés után képesek voltak Afganisztánból folytatni harcukat 

az üzbég rezsim ellen. Üzbegisztánban a rezsim diktatórikus jellegéből és iszlám ellenes 

politikájából adódóan az ellenzéki mozgalom jelentős népszerűségnek örvendett.  

4. A tádzsikisztáni iszlamisták, elsősorban az Iszlám Reneszánsz Párt, a rendszerváltás után 

képesek voltak befolyásolni a poszt-szovjet Tádzsikisztán politikai berendezkedését, ám 

erejük, befolyásuk nem a politikai iszlám népszerűségének volt köszönhető. Ennek 

bizonyítéka, hogy az országnak csak egyes régióiban voltak képesek támogatottságra szert 

tenni a polgárháború alatt, miközben az ország teljes lakossága muszlim. 

5. A közép-ázsiai iszlamisták helyzetét jelentősen befolyásolta a geopolitikai helyzet 

változása a régióban. Az afganisztáni események jelentős hatással voltak a tádzsik 

polgárháborúra, az üzbég iszlamisták aktivitására, a közép-ázsiai kormányok és Oroszország 

biztonsági percepciójára. A tálib mozgalom megjelenése Afganisztánban tovább rontotta 

mindkét ország belső stabilitását, és a helyzet romlásának csak az Egyesült Államok 2001-ben 

történt beavatkozása szabott határt.  

6. Komparatív szempontból a közép-ázsiai iszlamisták fejlődésüket tekintve ugyanazokat a 

tendenciákat mutatták, mint az iszlám világ más országaiban évtizedekkel korábban 

megjelenő iszlamista szervezetek. Az üzbég szervezet a felmerülő nehézségekre válaszul a 

radikalizáció útjára lépett. A tádzsik iszlamisták a kezdeti állapothoz képest elért sikereik után 

a kompromisszumok és a megegyezés irányába fejlődtek, az 1997-es békekötés után, a 

politikai rendszer részévé váltak. A legkésőbb jelentkező Hizb at-Tahrir esetében egyelőre 

nem lehet még választ adni, hogy melyik úton fog továbbhaladni.   

7. A közép-ázsiai iszlamista szervezetek és a klasszikus iszlamista szervezetek elitjének 

társadalmi háttere nem mutat hasonlóságot. A rendelkezésre álló információk alapján a közép-

ázsiai iszlamisták között kevés az értelmiségi, aminek az is az eredménye, hogy a politikai 

iszlám ideológiájához nem érkezett jelentősebb hozzáadott érték a térségből. A hipotézis 

részeként feltárásra vár, hogy a térség iszlamistái milyen vallási és világi tanulmányokkal és 

szociológiai háttérrel rendelkeztek, elsősorban ennek alapján lehetne közelebbi párhuzamot 

vonni a térség és általában az iszlám világ iszlamistái között. 
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Alapfogalmak 
 

 Közép-Ázsia. Legelőször annak tisztázása fontos, hogy mit értünk Közép-Ázsia alatt. 

A kifejezés nem magától értetődő, mint arra Vásáry István A régi Belső-Ázsia története c. 

munkájában is rávilágít: A nemzetközi irodalomban elég nagy terminológiai zűrzavar 

uralkodik a Közép- és Belső-Ázsia szavak használatát illetően. A kérdés gyakorlati, ezért 

különösebb magyarázatok helyett közlöm, hogy a magyar kutatás, így magam is, a Közép-

Ázsia terminust csak szűk értelemben, a mai Nyugat- és Kelet-Turkesztánra vonatkoztatva 

használom, míg a Belső-Ázsia szót ennél jóval tágabb földrajzi-civilizációs egységre.8  

A szovjet nyelvhasználatban Средняя Азия (Középső-Ázsia) Üzbegisztánt, 

Türkmenisztánt, Tádzsikisztánt és Kirgizisztánt jelölte, Kazahsztánt eltérő kulturális jellege 

(jelentős nem kazah/nem-muszlim kisebbség és a korán elkezdődött russzifikációs hatások 

miatt), és földrajzi adottságai miatt nem ide sorolta.9   Ez a látásmód megmutatkozott abban 

is, hogy a disszertáció során gyakran emlegetett szovjet egyházügyi szervezet elnevezése 

Közép-ázsiai és Kazahsztáni Muszlim Vallási Tanács (Духовное управление мусульман 

Средней Азии и Казахстана), azaz elkülönítve kezelték Kazahsztánt a másik négy 

tagköztársaságtól. 10  

Az angolszász források ezzel szemben Közép-Ázsia alatt az öt tagköztársaságot értik, 

elsősorban a közös fejlődési jellemzők és a kulturális jellegzetességek alapján (iszlám vallás, 

hasonló társadalmi szerkezet/törzsiség, török nyelvcsalád a tádzsikok kivételével). A kifejezés 

orosz megfelelője a Центральная Азия is egyre gyakrabban fordul elő az orosz nyelvű 

szövegekben. A disszertációban a „közép-ázsai” kifejezés alatt az öt köztársaság együttesét 

fogom érteni. 

   

Különféle „iszlámok” 

  

A legnagyobb zavarral veszélyeztető kifejezések az iszlám és annak különféle jelzős 

szerkezetei. A disszertáció során az állam által a hívők közösségének irányítása céljából 

                                                 
8 „Belső-Ázsia fogalma” c. fejezet, Vásáry István: A régi Belső-Ázsia története. Budapest: Balassi Kiadó, 2003. 
9 Kazahsztán egy része erdetileg Oroszországból lett elcsatolva és az ország északi régiói már inkább 
Szibériához tartoznak.   
10 Szovjetunióban a közép-ázsiai gazdasági régió (Среднеазиатский экономический район ) szintén csak 
Üzbegisztánt, Türkmenisztánt, Tádzsikisztánt és Kirgizisztánt jelölte.   
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létrehozott egyházügyi struktúrát, annak tagjait, kijelentéseit, kiadványait, nézeteit tekintem 

hivatalos iszlámnak. A hivatalos iszlám képviselői megélhetésüket, karrierjüket az államnak 

köszönhetik, hivatalos beszédeik, teológiai nézeteik összhangban állnak vagy pozitívan 

reflektálnak a Szovjetunió ideológiai alaptéziseire, s mindnyájan az 1943 után létrehozott 

vallási tanácsok munkatársai voltak. Bár ők számítottak egyedül az iszlám legitim 

képviselőinek, arányuk és befolyásuk Szovjetunió muszlim lakosságára mindvégig elenyésző 

maradt.  

A hivatalos iszlámon kívül a Szovjetunió fennállása alatt a muszlim emberek 

természetesen tovább gyakorolták a vallásukat. Ennek a vallásosságnak a leírását célzó 

fogalmak tisztázása érdekében néhány dolgot érdemes figyelembe venni:  

• A bolsevik forradalmat követően a rendszer soha sem volt képes arra, hogy az 

egyéni hívők szintjén megakadályozza a vallásgyakorlást, a vallási ismeretek 

átörökítését apáról fiúra. 

• A helyi vallásosság jelentős mértékben eltért attól az ortodox iszlámtól, 

amelyet nyugaton tanítanak, amelyről a közbeszéd szól, amelyet a muszlim világ nagy 

részén a „tiszta” iszlámnak tartanak.  

• A szovjet hatóságok évtizedeken át tartó azon törekvése, hogy az iszlám elleni 

harc mellett ezt a fajta vallásosságot kitöröljék, átalakítsák, megreformálják (a vallási 

tanácsokon keresztül) és összhangba hozzák az iszlám eredeti, a Koránban és a 

hadíszokban megfogalmazott tételeivel, mindvégig kudarcot vallott. A honos lakosság 

mindvégig megőrizte ezt a sajátos – részleteiben Közép-Ázsiára, tendenciájában pedig 

a nem arab muszlim világra jellemző – hitrendszert.  

• Ezt a fajta iszlámot erősen jellemzi a pre-iszlám és sámánisztikus 

hagyományok továbbélése, így például az elhunyt szent életű emberek tisztelete és 

temetkezési helyeiknek látogatása, különböző természeti jelenségek és formák 

(vízforrások, barlangok, fák) transzcendens hatalommal való felruházása és tisztelete, 

a babonák kiterjedt rendszere, azok alkalmazása, és az ellenük való védekezés 

rontások, amulettek stb. használatán keresztül. 

Mindezeket figyelembe véve a jelenség talán legjobb leírását magyarul a népi iszlám 

(popular islam) és a népi vallásosság (folk religion) kifejezés takarja. A két kifejezés 

disszertációban használt értelme magában foglalja a vallásosság ezoterikus elemekkel teli, a 

hétköznapokban a hétköznapi ember által gyakorolt formáit és intézményrendszerét. A népi 

vallásosság, mint olyan mindig is létezett, nem köthető a szovjet hatóságok vallásellenes 

tevékenységéhez még akkor sem, ha 1917 után annak egyik állandó célpontja lett. A népi 
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vallásosság a hétköznapi emberek identitásának mindvégig az alapja maradt, ám a helyi 

nacionalizmusok kialakulásával, a modernizációs hatásokra reagálva idővel inkább a 

kulturális identitás részévé vált. A népi iszlám helyi formái a muszlim világ minden 

régiójában léteznek, így az arab világban, Dél-kelet Ázsiában stb. A népi vallásosság minden 

vallásban jelen van és volt. A kifejezés szinonimájaként a hétköznapi iszlám megfogalmazást 

is használni fogjuk, amely a szakirodalomban is ismert (everyday islam), de ritkábban 

használt. 

 A szakirodalomban elterjedt a parallel islam, azaz párhuzamos iszlám fogalma 

is. A nevéből adódóan ez a kifejezés arra utal, hogy a kevesek által ismert, elfogadott, de a 

hatalommal való kapcsolata révén befolyással bíró hivatalos állami iszlám intézményrendszer 

képviselői és tanításai mellett mindvégig létezett egy attól függetlenül működő, élő és 

depolitizált intézményrendszer. A kifejezés eredetileg a szovjet szakirodalomban jelent meg, 

amelyet aztán magáévá tett a nyugati szakirodalom is. Az 1990-es évek elejéig a hivatalos 

iszlámmal szembeni megkülönböztetésre használták, abból a téves gondolatmenetből 

kiindulva, miszerint aki nem az ortodox iszlámot gyakorolja, az nem is rendes muszlim, s 

egyfajta degenerált iszlám követője. Gyakran ezt azzal is kiegészítették, hogy a párhuzamos 

iszlám hívei ellenségesen viszonyulnának a hivatalos iszlámhoz.11  A Szovjetunió felbomlását 

követően kiteljesedő és immár eredeti forrásokon nyugvó új kutatásokban megmaradt a 

párhuzamos iszlám kifejezés, ám elveszette degradáló jellegű, rendszerellenes jelentését. 

Saját értelmezésemben a párhuzamos kifejezés leginkább strukturális értelemben nyeri 

el jelentését, mivel az állam által engedélyezett mecsetek, mollák, iskolák automatikusan 

kizárták a hivatalos szférából az ebben a körben mozgók többségét. A párhuzamos iszlám 

jelentésébe eszerint beletartozik a magánlakásokban berendezett, vagy kultúrházakká alakított 

mecsetekben folyó nem engedélyezett közösségi vallásgyakorlás, a magánszerveződésben 

létrejövő hittanoktatás, vagy azok a mollák, akik állami jóváhagyás nélkül végeztek oktatói 

tevékenységet, gondozták közösségüket. A párhuzamos iszlám kifejezése ily módon egy 

fokkal szűkebb a népi iszlám kifejezésénél, mivel azon nem feltétlenül értem az átlagember 

hitrendszerének elemeit, vallásgyakorlásának sajátosságait, hanem csak azokat a személyeket 

                                                 
11 A hidegháború évtizedeiben a Közép-Ázsiával és a Szovjetunió muszlim kisebbségeivel foglalkozó kérdés 
legfőbb szakértőjének Alexander Benningsen számított. Munkái (Chantal Lemercier Quelquejay-vel és S. Enders 
Wimbush-val közösen) meghatározó szerepet játszottak nyugaton a régióról alkotott nézetek kialakításában és az 
ott leselkedő veszélyekről folytatott diskurzusban. Mark Saroyan végigkövette a párhuzamos iszlám 
keletkezéstörténetét Benningsen és szerzőtársai munkáiban, és megállapította, hogy ez a szovjetektől átvett 
felosztás a vallás (iszlám) és a vallásgyakorlás jelenségének jelentős félreértelmezéséhez vezetett. Mark Saroyan: 
"Rethinking Islam in Soviet Union". In: Minorities, Mullah, and Modernity (szerk.) Mark Saroyan és Edward W. 
Walker. Berkeley: University of California, 1997. 8-42. o. 
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és intézményeket, amelyek állami jóváhagyás nélkül vettek részt a szakrális ismeretek 

megtartásában, továbbélésében. 

A jelenség leírására használt harmadik kifejezés kézenfekvő ellenpárja a hivatalos 

iszlámnak, a nem-hivatalos iszlám (unofficial islam). Talán ez a legtöbbet vitatott és bírált 

kifejezés a Közép-Ázsiával foglalkozó kutatók részéről, mivel azt implikálja, hogy a 

vallásgyakorlás államilag jóváhagyott keretein túl mindenféle hitéleti tevékenység üldözendő 

volt, és az illegalitás hangulata lengte körül. Erről természetesen szó sem volt, nem is lehetett, 

hiszen Közép-Ázsia, de az egész Szovjetunió muszlim identitású területein a vallás 

magánszférában történő gyakorlása sohasem szűnt meg. 

A fenti kifejezések talán legfontosabb közös jellemzője, hogy mindegyikük esetében a 

hit, a vallásgyakorlás apolitikus, semmilyen politikai felhanggal nem jár, azaz az iszlámot 

nem kívánja semmilyen politikai célra felhasználni, és azt nem tekinti politikai 

ideológiának.12  Az ellenkező esetek leírására használjuk a politikai iszlám kifejezést. Olivier 

Roy definícióját követve a politikai iszlám (vagy szinonimaként az iszlamizmus) az iszlám 

vallásból levezetett politikai ideológia.13  Híveit többféleképpen nevezi a szakirodalom, a 

disszertációban igyekszem az iszlamista és az iszlám fundamentalista kifejezésekhez 

ragaszkodni. Az iszlamisták szerint az iszlám nem csupán vallás, morális kódrendszer, hanem 

egy olyan tágan értelmezhető és értelmezendő forrás, amelyből felépíthető egy életképes 

politikai rendszer. Az ideológia központi elemeit a következők jelentették: visszatérés az 

iszlám létrejöttének általuk elképzelt időszakához, az állam működésének az iszlám alapján 

történő átszervezése, illetve visszatérés a Korán és a szunna szó szerinti interpretációjához.14  

Rostoványi Zsolt szavai azonban pontosan rávilágítanak ennek a visszatérésnek a 

mikéntjére: „A fundamentalizmus lényege nem a múlt felé fordulás, nem egy korábbi 

időszakhoz való visszatérés (a nyugati sajtóban gyakran használt szófordulattal: „a 

történelem kerekének visszafordítása”), valamilyen több évszázaddal ezelőtti korszak 

viszonyainak konzerválása, hanem nagyon is mai, ha úgy tetszik „modern” – azt is 

állíthatnánk: „posztmodern” – jelenség, reagálás valamilyen külső (esetenként belső) 

hatásra, kihívásra; olyan válaszadási kísérlet a jelen égető kérdéseire, amelyet a tradíció 

által biztosított történelmi kontinuitás legitimál”.15 Különösen ez az utolsó tagmondat az, 

                                                 
12 Ez a felismerés a nemzetközi szakirodalomban csak azt követően jelenhetett meg, hogy a Szovjetunió 
felbomlását követően lehetővé váltak a levéltári kutatások, de mindenekelőtt a helyszínen végzett terepmunkák. 
Abeed Khalid: Islam after Communism. Berkeley: University of California Press, 2007. 106. o. 
13 Olivier Roy: The Failure of Political Islam. London: I. B. Tauris, 1994. ix. o. 
14 Guilain Denoeux: "The Forgotten Swamp: Navigating Political Islam". Middle East Policy, Vol. IX. No. 2. 
(2002). 56-81. o. 
15 Rostoványi Zsolt: Az iszlám a XXI. század küszöbén. Budapest: Aula, 1998. 347. o. 
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amely minket útbaigazít: a tradícióhoz való fordulás célja, hogy legitimálja a jelenben történő, 

a modernitás eredményeit felhasználó cselekedeteket, tevékenységet.   

Az iszlamisták jellemzően közös vonása, hogy a modern kor gyermekei. Világi 

emberek, akik nem egyházi iskolákban nevelkedtek, hanem valamilyen civil foglalkozással 

bírtak eredetileg. Sokan rendelkeznek közülük egyetemi diplomával, sőt doktori fokozattal, és 

túlsúlyban vannak közöttük a mérnöki tudományokban (szemben a bölcsész- vagy 

társadalomtudományi végzettségűekkel) jártas személyek. Az iszlámról alkotott nézeteiket, a 

vallásról megszerzett tudásukat nem valamilyen intézményes oktatási forma keretében 

sajátították el, így ennek megfelelően tudásuk az iszlámról alkalmanként felületes. 

Az iszlamistáknak a modernitáshoz való viszonyát jól szemléltetik a modern 

technológiákról vallott nézeteik. Miközben a nyugati kulturális és társadalmi eredményekre, 

mint a muszlim világot veszélyeztető jelenségekre tekintenek, az ezeket közvetítő modern 

információs és kommunikációs technológiákat a küzdelem legmegfelelőbb eszközeinek 

tekintik. Ez már csak azért is így van, mert a célközönségük az a több százmilliós 

embertömeg, amely az elmúlt évtizedek gazdasági, társadalmi és demográfiai folyamatainak 

eredményeként elözönlötte a iszlám világ városait. Ezt a többnyire fiatal, munkanélküli vagy 

alacsony képzettségű, urbanizált, alsó- és középosztálybeli, identitásválságon átmenő tömeget 

csak a modern technológia eszközeivel lehet hatékonyan megszólítani.16 

Az iszlamizmus „második generációja” – szintén Roy szavaival élve – a 

neofundamentalizmus, amely a 80-as évek elejétől jelenik meg, és fejlődését számos külső és 

belső faktor alakította.17 A politikai hatalom megszerzése terén az iszlamizmus kudarcot 

vallott, az iráni modell felemás eredményeket hozott, és a szekuláris arab államok ismét 

használni kezdték az iszlám szimbolikáját. A hagyományosan vallásos államok, elsősorban 

Szaúd-Arábia, anyagi támogatás révén sikerrel vonták ellenőrzésük alá, vagy manipulálták az 

iszlamista mozgalmakat. 

 A neofundamentalista mozgalmak fenntartják azt az idealizmust, amely szerint 

az iszlám helyes alkalmazása elvezet a társadalmi igazságossághoz és a tökéletes 

társadalomhoz. Három, egymást gyakran átfedő stratégiát követnek ezek a szervezetek: 

belépés a hivatalos politikai életbe, társadalmi önszerveződés megindítása gazdasági, szociális 

téren, kis ultraortodox vallásos vagy terrorcsoportok létrehozása. Ezeknek a lépéseknek lett az 

eredménye, hogy az 1980-as évek végén Algériától Törökországig megjelentek a 

választásokon az addig törvényen kívüli neofundamentalista mozgalmak. Párhuzamosan 

                                                 
16 Denoeux: i. m. 56-81. o.  
17 Roy: The Failure of Political Islam. 75-88. o. 
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ezekből a pártokból kiválva, vagy tőlük önállóan, militáns terrorszervezetek is megjelentek 

(lásd például Algéria vagy Egyiptom). 

A neofundamentalista mozgalmak szintén a társadalom reiszlamizálására törekszenek, 

de nem az államhatalom megszerzésén keresztül, felülről lefelé (mint az iszlamisták), hanem 

fordítva. Először helyi szinten végeznek szociális munkát, példát mutatva morális, vallási 

kérdésekben is. Így megindulhat a közösségi tér iszlamizálása, ahol először vezethetik be 

puritán világukat: az alkohol, a zene, a szórakozás betiltását, a nemek szigorú elválasztását. 

Az iskolarendszer iszlamizálása és a nők helyzetének visszaszorítása központi feladat, hiszen 

mindkettőben a nyugati értékrend, kultúra benyomulását vélik felfedezni.18  

                                                 
18 Roy: The Failure of Political Islam. 79-80. o. 
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1. Közép-Ázsia modernizációs szakaszai és az iszlám 
Az orosz jelenlét a közép-ázsiai térségben több száz éves múltra tekint vissza. A 

nyugat felöl érkező hódítók, kereskedők, telepesek jelentős modernizációs többlettel 

rendelkeztek, ám a bolsevik forradalomig ennek átadása nem állt szándékukban. A térség 

gyökereiből történő kiforgatása, átalakítása csak az 1917-es rendszerváltás után vette 

kezdetét, de még azt követően sem egyenletes ütemben. 

1.1 Az cári orosz időszak sajátosságai 
 

A cári birodalom első katonai expedíciója még Nagy Péter cár idején, 1717-ben indult 

el, amelyet aztán továbbiak követtek Anna (Ivanovna) cárnő regnálása alatt. Közép-Ázsia 

népei közül először a kazahok kerültek orosz fennhatóság alá, akiknek sorozatos felkeléseire 

válaszul az Orosz Birodalom 1822 és 1848 között fokozatosan felszámolta a helyi vezetők 

önállóságát, és a kazahok lakta területeket teljes egészében az országhoz csatolta.19 

Szentpétervár figyelme a 19. század közepén egy időre Európa és a Kaukázus felé 

fordult, és az ott folytatott háborúk után került ismét előtérbe a Közép-Ázsia. Ekkora már az 

öncélú hódításon túl jelentős a gazdasági érdekek és a Brit Birodalom terjeszkedése is 

motiváló tényezők voltak a helyi államok, a Buharai emírség, a Kokandi és a Hívai kánság 

feletti ellenőrzés megszerzésében 

A Brit Birodalommal folytatott rivalizálás, a „Nagy játszma”, bonyolult katonai-

diplomáciai lépések sorozatából állt össze, főszereplői pedig brit és orosz ügynökök, 

kereskedők, politikusok és a helyi hatalmasságok voltak. A cári birodalom 1863 és 1884 

között felszámolta a három állam önállóságát, és eljutott mai iráni és afganisztáni határokig. A 

még önálló türkmén törzsek több évi ellenállás után 1881-ben szenvedtek megsemmisítő 

vereséget Gök-Tepénél. 1884-ben az orosz csapatok az afgán királyság határán fekvő 

Pjandzs-oázist is elfoglalták.20  

A Brit Birodalom elfogadva az új status quot, kezdeményezte, hogy a két fél együtt 

jelölje ki a cári birodalom és az Afgán Királyság határát (afgán uralkodó beleszólása nélkül). 

Mivel a legutolsó orosz hódítások a Pamír hegységben csak 1895-ben fejeződtek be, ekkor 

                                                 
19 Az akkor még kirgiznek nevezett népcsoport három nagy hordából állt: Kis Horda, Középső Horda és Nagy 
Horda. A kazah törzsek állattartó, nomadizáló életmódot folytattak, hatalmas távolságokat téve meg a sztyeppén. 
Riválisaiknak elsősorban a tőlük keletre élő ojrátok számítottak, akikkel rendszeresen keveredtek konfliktusba. 
Ez a veszély késztette először a kazah hordák vezetőit arra, hogy nyugati, orosz szomszédjaiktól kérjenek 
védelmet.  1731-ben először a Kis Horda, majd 1740-ben a Középső, végül 1742-ben a Nagy Horda kánjai is 
hűségesküt tettek az orosz uralkodónak. Sz. Bíró Zoltán: Oroszország és belső-ázsiai expanziója, (kézirat), 1 o.   
20 Ezeket a területeket Transzkaszpia tartomány néven először a kaukázusi főkormányzósághoz csatolták (1881-
1898), nem pedig a korábbi hódítások után létrejött Turkesztáni főkormányzósághoz. 
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került sor a két birodalom között egy újabb szerződésre, amellyel kijelöltek egy vékony sávot 

a Vakhan-folyó völgyében (Vakhan-korridor).  Ez a földdarab Afganisztánhoz került 

határossá téve azt Kínával, és immár fizikálisan is szétválasztva a cári birodalmat és Brit 

Indiát.21 

A cári politika fő irányvonala az volt, hogy a helyi politikai és társadalmi viszonyokat, 

ahol csak lehetett érintetlenül hagyta, esetleg gyengítette. Híva és Buhara protektorátussá 

váltak, uralkodóik szinte teljes önállóságot élveztek saját alattvalóik irányításában.22 Az orosz 

kolonizáció kevés fejlődést hozott, alig teljesített be bármiféle civilizációs missziót. 

Gazdasági tekintetben ugyanakkor jelentős haszonnal jártak a hódítások. Egyrészt a helyi 

lakosság révén több milliós piac jött létre, de még ennél is sokkal fontosabb volt, hogy a 

gyorsan fejlődő orosz textilipar végre biztosítani tudta függetlenségét a rivális brit (India 

révén) és amerikai gyapottermeléstől. A századforduló után a közép-ázsiai gyapot biztosította 

a birodalom teljes gyapottermelésének 87 százalékát.23 

Az egyetlen jelentősebb reform mozgalom a középkorias viszonyokon változatni 

igyekvő ún. dzsadidizmus volt. Az eredetileg oroszországi tatárok körében kibontakozó, a 

gazdasági, kulturális és politikai elmaradottság leküzdését megcélzó mozgalom a 

hagyományos muszlim oktatás átalakítása kapcsán alkalmazott új módszerről (uszúli dzsadid) 

kapta nevét. 24 A dzsadidizmus hívei, többségében újságírók, értelmiségiek, népművelők, 

megpróbálták felrázni a társadalmat, modernizálni a közösségeiket.25 

A dzsadid iskolák gyors elterjedése csak az ezredforduló után került sor, Kokandban, 

Taskentben, Szamarkandban, 1900 és 1903 között nyíltak meg az első intézmények. Az 1910-

es évek környékén a két előbbi városban már 20-30 iskola működött majd 3000 tanulóval.26 

                                                 
21 Kína csak 1964-ben ismerte el a határt. Vadász Sándor: 19. századi Egyetemes Történet, 1789-1890. Budapest: 
Korona Kiadó, 1998. 468. o. 
22 Kokandban 1875-ben felkelés tört ki a kán ellen. Az orosz segítség megérkezését követen a cári csapatok az 
egész kánságot megszállták, és azt – szemben a korábbi példákkal – teljes egészében inkorporálták az orosz 
közigazgatásba 
23 1886 és 1916 között csak Fergána oblasztyban tízszeresére nőt a bevetett területek mértéke (ez a termőterület 
44 százalékát tette ki), a Turkesztáni Főkormányzóság három megyéjére vetítve a növekedés majd hétszeres 
Abeed Khalid: The Politics of Muslim Cultural Reform: Jadidism in Central Asia. Berkeley: University of 
California Press, 1998. 64. o. 
24 Szvetlana Cservonnaja: "Pántürkizmus és pániszlamizmus az oroszországi történelemben". 2000, (2006). 34-
41. o. 
25 Khalid: The Politics of Muslim Cultural Reform. 90-95. o. 127-129. o. 
26 U. o. 166-167. o. 
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1.2 A szovjet időszak 
Az 1917-es októberi forradalmat követően 180 fokos fordulat következett be a hatalom 

modernizációs szándékait illetően27, ám a gyakorlati lépésekre még éveket kellett várni, mivel 

először meg kellett szilárdítani a rendszert Közép-Ázsiában is. A bolsevik forradalmat 

követően a nagyobb szláv lakossággal rendelkező városokban is létrejöttek szovjetek, ám a 

bolsevikok száma elenyésző volt.28 A helyi tanácsok nehéz körülmények között és 

teljességgel ellenséges környezetben működtek 1920-ig, tevékenységüket számos – a helyi 

többségi muszlim lakosság rovására elkövetett – túlkapás jellemezte.29  

1.2.1 Az bolsevik forradalom után: a kiegyezés évei 
 

A Vörös Hadsereg 1920-ban, Mihail Frunze tábornok vezetésével érkeztek meg, és 

ezzel helyreállt a kapcsolat az anyaországgal. A hívai és buharai protektorátusok önállóságát 

1920-21-ben verte le Frunze, ezt követően a két terület még néhány évi megőrizte belső 

autonómiáját helyi kommunista és dzsadid vezetők alatt.30 A polgárháborús évek alatt a 

túlélés egyik záloga az a több tízezer nyugati, elsősorban az Osztrák-Magyar Monarchiából 

származó hadifogoly- önkéntes tevékenysége volt, akik a Vörös Hadsereg katonai erejét adták 

ebben az időszakban.31 

1920 után a hatalom óvatos lépések sorával próbálta meg elindítani a modernizációt, 

ugyanakkor megőrizni a muszlim lakosság legalább névleges támogatását. Az új jelszó a 

korenyizacija, a nemzetiségiesítés volt. Dobrovits Mihály és Kende Tamás szerint: Az új 

hatalom kiépülésének egyik kulcsszava az „őshonosítás” (korenyizacija) volt, amely részben 

azt jelentette, hogy a központi hatalom az általa teremtett új nemzetiségi eliteknek adta át 

formális állami funkciói egy részét. Ezzel párhuzamosan az is a feladatává vált, hogy 

meghatározza, melyek e nemzetek. Ez részben úgy ment végbe, hogy a központi hatalom 

                                                 
27 Ez természetszerűleg nem kifejezetten a közép-ázsiai lakosság „privilégiuma” volt, hiszen a kommunista párt 
az új szovjet ember kinevelését tűzte ki célul egész Szovjetunióban.  
28 Asgabatban harminc, egész Kazahsztánban körülbelül száz bolsevik volt. Szimpatizánsok elsősorban a 
katonák, a vasúti munkások és a telepesek között voltak, akik a muszlim lakosságtól körülvéve „a 
proletárdiktatúra jelszavát orosz diktatúraként értelmezték.” Mihail Heller – Alexander Nyekrics: Oroszország 
története. Budapest: Osiris, 2003.  59. o. 
29 Például a hatóságok a legszigorúbban léptek fel az iszlám vallás képviselőivel szemben. A mecseteket 
bezárták, a vakf földeket elkobozták és szétosztották a földművesek között. 
30 Híva és Buhara az 1924-ben létrejött türkmén és üzbég tagköztársaságokba lett betagozva. Olivier Roy: The 
New Central Asia. New York: New York University Press, 2002. 260. o. William Fierman: "A Soviet 
"Transformation" of Central Asia". In: Soviet Central Asia: A Failed Transformation. (szerk.) William Fierman. 
Boulder: Westview Press, 1991. 17. o. 
31 Michael Sargent: British Military Involvement in Transcaspia (1918-1919). Conflict Studies Research Centre, 
2004. 3-4 o. 
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mintegy megelőlegezte számos terület őslakosainak nemzetté válását – függetlenül attól, hogy 

ez a folyamat bekövetkezett-e, sőt számos esetben éppen akadályozva azt –, de adott esetben 

hajlott arra is, hogy maga teremtsen új tituláris nemzeteket… A szovjet ideológia abból indult 

ki, s ezt valóban komolyan is vette, hogy a népeknek meg kell teremteni a saját útjukat az 

egységes birodalmi (szovjet) egészben való feloldódáshoz. Így a második világháború előtt 

valóban megkísérelték őket központilag boldogítani…”32 A cél az volt, hogy a szovjet uralom 

ne orosz uralomnak tűnjön, hanem minél inkább a helyi közösségek önigazgatásának. A 

pártba igyekeztek minél több helyi muszlim aktivistát toborozni, a dzsadid mozgalom híveivel 

szoros együttműködés alakult ki, mindkét fél megpróbálta a másikat saját céljaira 

felhasználni. A honos káderréteg mihamarabbi megteremtése volt az egyik záloga annak, 

elindulhasson Közép-Ázsia átalakítása. 

A nemzetiségiesítés ideológia hátterét Marx azon tézise jelentette, miszerint az 

emberiség fejlődésének egyes szintjei kötelezően követik egymást, nem lehet a feudális 

állapotokból rögtön a kommunizmusba ugrani. A probléma feloldását – és itt az elv és a 

gyakorlat összekapcsolódott – a nemzetállamok létrehozása jelentette, azaz, ha megteremtik a 

nemzetállamokat, úgy megteremtődik az a szint, ahonnan aztán tovább lehet lépni a 

kommunizmus felé.33 A fő szempontokat a sztálini nemzetkoncepció alapján határozták meg, 

azaz a közös nyelv, terület, gazdaság és kultúra.34  

Közép-Ázsia mai határait csak 1936-ban nyerte el. A forradalom után már 

megkezdődött a cári közigazgatás átszervezése, az 1923-as állapotokat mutatja az 1. sz. 

térkép. Látni lehet, hogy ebben az időben négy közigazgatási egység létezett Közép-Ázsiában: 

az egykori buharai és hívai protektorátusok helyén létrejött népi köztársaságok, valamint 

kettő, az Oroszországi Szovjet Szövetségi Szocialista Köztársasághoz (OSzSzSzK) tartozó 

autonóm egység.35 

1924-ben megkezdődött a határok teljes átalakítása, amelynek eredményeként 1936-ig 

öt új – az orosz tagköztársasággal névleg egyenrangú – tagköztársaság jött létre. A korábbi 

közigazgatási határokat eltörölve a moszkvai pártvezetés és a helyi elitek között valóságos 

                                                 
32 Dobrovits Mihály és Kende Tamás: "Távol Moszkvától": Utak a jelcini és a Jelcin utáni Oroszország 
megértéséhez". Beszélő, Vol. 6. No. 1. (2001). 34-55. o. 
33 Ezt az tette lehetővé, hogy marxista/bolsevik/marxista-leninista gondolkodók a kapitalizmus és a nemzet 
között ok okozati összefüggést láttak.   
34 A koncepciót azonban gyakorlatilag a feje tetejére állítva, előbb papíron kijelölték az új államok tituláris 
nemzeteit, majd a sztálini gondolatok determinánsait mesterségesen megteremtették hozzá. Francine Hirsch: 
Soviet Order of Things: The 1926 Census and the Making of the Soviet Union. Oxford: Oxford University Press, 
2005. 126-147. o. 
35 A két egység a Turkesztáni és a Kirgiz Autonóm Szovjet Szocialista Köztársaságok. Abban az időben a kirgiz 
szó a kazahokat jelölte, a napjaikban ismert kirgizeket akkor még a kara-kirgiz jelzővel illeték.   
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lobbi harc folyt, hogy egyes városok, völgyek vagy folyók mely újonnan létrehozandó szovjet 

szocialista köztársasághoz kerüljenek. Georgij Vasziljevics Csicserin külügyi népbiztos 

leveleiből kiderül, hogy az önálló Üzbegisztán létrejöttét a helyi üzbég kereskedők, 

birtokosok is támogatták, akik meglátása szerint az új államnak a legjobb gyapottermelő 

területeket kellene összefognia, míg a gyengébb adottságú vidékek kerülhettek volna a 

szomszédos államokhoz. Főleg emiatt tiltakoztak a kazah és kirgiz kommunisták, akik viszont 

úgy ítélték meg, hogy a meglevő közigazgatási egységek helyén létrejövő államalakulatok 

nyertesei az üzbégek lesznek, míg ők kisemmizettként csak vesztesei lehetnek a tervnek.36  

1924-ben született meg a Türkmén Szovjet Szocialista Köztársaság és az Üzbég Szovjet 

Szocialista Köztársaság. 1929-ben utóbbiból vált ki a Tádzsik Szovjet Szocialista 

Köztársaság, míg 1936-ban a kazah és kirgiz területek – Oroszországtól elcsatolva – váltak 

önálló szovjet köztársaságokká.37 Az új tagköztársaságokban folyamatos problémát jelentett a 

honos káderréteg biztosítása. Az ambiciózus toborzási kampányok ellenére nemzetiségek 

közül a párton belül csak a kazahok és a kirgizek aránya haladta meg az egy százalékot. A 

különböző közigazgatási szinteken (oblaszty, rajon, város) működő szovjetekben a legjobb 

esetben is csak 40-60 százalék körül volt a nemzetiségek részaránya.38 

1. ábra: Szovjet Közép-Ázsia 1923-ben    

 
Forrás: Heller, Mihail – Alexander Nyekrics: Oroszország története. Budapest: Osiris, 2003. belső borító 

                                                 
36 Csicserin előkészítetlennek és elsietettnek ítélte a nemzeti határok kijelölését, és az egész elképzelés 
életképességét megkérdőjelezte mind technikai/végrehajtási, mind gazdasági értelemben. Hasan Ali Karasar: 
"Chicherin on the delimitation of Turkestan native Bolsheviks versus Soviet Foreign Policy: Seven letters from 
the Russian archives on razmezhevanie". Central Asian Survey, Vol. 21. No. 2. (2002). 199-209. o. 
37 A kaukázusi területek is 1936-ban nyerték el végső formájukat, amikor Transzkaukázusi Szovjet 
Köztársaságból létrejött a grúz, az örmény és azeri szovjet szocialista köztársaság. Pauline Jones Luong: 
"Politics and Periphery: Competing Views of Central Asian States and Societies". In: The Transformation of 
Central Asia (szerk.) Pauline Jones Luong. Ithaca: Cornell University Press, 2004. 7-8. o.  
38 Krausz Tamás: Bolsevizmus és nemzeti kérdés: Adalékok a nemzeti kérdés bolsevik felfogásának történetéhez, 
1917-1922. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1989. 139. o.  
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A világháború megpróbáltatásai és a polgárháborús időszak bolsevik túlkapásai után 

meg az 1921 márciusában meghirdetett új gazdaságpolitika (NEP, Novaja Ekonomicseszkaja 

Polityika) valóságos fellélegzésnek tűnt. A bevezetett intézkedések révén a 1916 és 1920 

között a helyi lakosságtól elvett földeket az állam visszaadta.39 Engedélyezték a korábban 

betiltott egyházi bíróságok működését polgári ügyekben, ismét működhettek helyi szinten 

szerveződő vallási tanácsok is.40 

1.2.2. A modernizáció felgyorsítása: az erőszak évtizedei 
 

A viszonylagos nyugalom – miként Szovjetunió más területein is – az 1920-as évek 

második felében ért véget. Megkezdődött a vallás és a társadalom hagyományos 

berendezkedése elleni harc, a kollektivizálás, a letelepítések. Az ateista propaganda, a nők 

emancipációja érdekében indított küzdelem, az óriási befektetések a közoktatásba, a 

mezőgazdaságba drasztikus nyomokat hagytak majd a régión. Ezek a folyamatok aztán a nagy 

terror időszakában összekapcsolódtak az első generációs helyi pártelitek között végbemenő 

tisztogatással, és egészen eltartottak a második világháború kitöréséig.  

Az átalakítás keretét az első ötéves terv (1929 és 1933) adta meg, amely során Közép-

Ázsiában tömeges és erőszakos kollektivizálásra és letelepítésekre került sor. A kazahok 

körében ez súlyos áldozatokat kívánt, becslések szerint a lakosság fele meghalt, de sok nomád 

vándorolt át Kínába, Afganisztánba.41 A kolhozosítást 1924 és 1926 még megelőzte a 

magánbirtokok méretének a maximalizálása, az elkobzások és a földosztások. A létrejövő 

földalapba minden állami, vakf, elkobzott és öntözéssel termelés alá vont új földterület 

bekerült (a vízkérdés tekintetében már 1922-ben minden vízforrást állami tulajdonnak 

nyilvánítottak).42 

Moszkva mindent a gyapottermelés felfuttatásának rendelt alá, Üzbegisztánban a 

bevetett területek megduplázódtak 1913 és 1933 között (miközben a termésátlag csökkent),43 

                                                 
39 Nishiyama Katsunori: "Russian Colonization in Central Asia: The Case of Semirechye, 1867-1922". In: 
Migration in Central Asia: Its History and Current Problems. (szerk.) Hisao Komatsu, et al. Osaka: The Japan 
Center for Area Studies, 2000. 83. o. 
40 Khalid: Islam after Communism. 60-61. o. 
41 A szedentarizációnak ilyen erőszakos formája nem volt szovjet specifikus, számos közel-keleti állam 
szembesült hasonló a problémával. Lásd például a Kaskái és Bakhtijári törzseket Iránban a Pahlavi-monarchia 
idején. 
42 Gerard O'Neill: "Land and water 'reform' in the 1920s: agrarian revolution or social engineering". In: Central 
Asia: Aspects of transition (szerk.) Tom Everett-Heath. London: RoutledgeCurzon, 2003. 72-73. o. 
43 Az erőltetett termelésnövelésben az is szerepet játszhatott, hogy a Szovjetunió szerette volna függetleníteni 
magát a gyapotimporttól. Ezt az 1930-as évek közepére sikerült elérni, amikor a termésátlagok is meghaladták az 
1914-es eredményeket. Később, a második világháború kitörése után lassú csökkenés következett mind a 
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Türkmenisztánban megnégyszereződtek 1940-ig.44 A gyapottermelést hatalmas 

öntözőcsatorna építkezések kísérték. Csak 1939-ben negyvenöt vízcsatorna épült. Ezek közül 

a legnagyobb a 18000 munkára vezényelt ember által 54 nap alatt kiásott, 270 km hosszú 

Nagy-Fergána, vagy más néven Sztálin-csatorna volt, amely a Szir-darja folyóból hozta be a 

folyóvizet a Fergána-völgybe.45 

Az iparosítás területén Kazahsztán és a többi tagköztársaság eltérő utat járt be, ami 

elsősorban annak volt köszönhető, hogy az előbbi tagköztársaságban egyrészt óriási 

készletekben állt rendelkezésre gyakorlatilag mindenféle nyersanyag, másrészt korábban 

elindult az orosz területekkel való gazdasági integráció. Az olajtermelés, a szénbányászat, a 

különböző nehézfémek jelenléte egy sor nehézipari vállalat és kombinát létrehozása tette 

lehetővé. Ezzel szemben a déli terülteken – elsősorban Üzbegisztánban – a könnyűipar, 

mindenekelőtt a textilipar fejlesztése kezdődött el. Bár az ipari munkások általában továbbra 

is a betelepült lakosságból kerültek ki, lassan de megjelent az üzbég, kazah munkások több 

tízezres, esetenként százezres tábora is.46  

A kollektivizálás során a szovjet hatóságok politikájában sajátos ellentmondás 

mutatkozott, hiszen az intézkedések részben az elmaradottnak nyilvánított társadalmi formák 

(törzsiség) felszámolását célozták. Ehhez képest a létrejövő kolhozok (a földtulajdonosok 

„önkéntes” társulásával létrejött mezőgazdasági termelő szövetkezetek) és szovhozok (állami 

alapítással létrejött mezőgazdasági termelő szövetkezetek) nagyobbik része „átvette” az egyes 

törzsi, kláni, nagycsaládi47 közösségeket, és azok egyszerűen az új keretekben éltek tovább.48 

Egy leninabadi (tádzsikisztáni) példán ábrázolva Szergej Poljakov akadémikus leírta, 

hogy a kollektivizálás során először 13 kolhoz jött létre leképezve az ott élő 13 klánt, majd 

miután ezek egyesültek, 13 brigád jött létre a kolhozon belül. A kolhozok földterületei 

megegyeztek a pre-szovjet időszak egyes klánok által elfoglalt földterületeivel, míg a 

magánhasználatra szánt földek kijelölésekor és szétosztásakor a pre-szovjet időkből meglevő 

magántulajdonban levő parcellákat vették alapul.49 Előfordult, hogy egy törzs adta ki az egész 

                                                                                                                                                         
termésátlag, mind a bevetett területek tekintetében. Hélène Carrère d’Encausse: "Agricultural Development". In: 
Central Asia: 120 Years of Russian Rule (szerk.) Edward Allworth. Durham: Duke University Press, 1989. 288-
289. o. 
44 Sarah L. O'Hara – Tim Hannan: "Irrigation and Water Management in Turkmenistan: Past Systems, Present 
Problems and Future Scenarios". Europe-Asia Studies, Vol. 51. No. 1. (1999). 21-41. o. 
45 Carrère d’Encausse: "Agricultural Development". 294-295. o. 
46 M. Holdsworth: "Soviet Central Asia". Soviet Studies, Vol. 3. No. 3. (1952). 258-277. o. 
47 Itt a törzs, klán, aklkán, nagycsalád kifejezéseket a klasszikus antropológiai értelemben használom, ahol a 
hierachikus társadalmi szervezet lépcsőzetes elemeiről van szó. 
48 Shahram Akbarzadeh: "Why did nationalism fail in Tajikistan?" Europe-Asia Studies, Vol. 48. No. 7. (1996). 
1105-1129. o. 
49 Sergei P. Poliakov: Everyday Islam. Armonk: M. E. Sharpe, 1991. 17. o.  
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kolhozt és a klánok alkották az egyes részlegeket, míg az alklánok vagy nagycsaládok a 

brigádokat. Ilyen formán gyakorta nem történt más, hogy az adott törzsben a hagyomány 

alapján meghatározó szerepet játszó klánok, vagy nagycsaládok meg tudták őrizni 

befolyásukat a közösség többi része felett, csak ettől kezdve már ezt a nem a törzs, hanem a 

kolhoz adta formális jogok keretein belül tették.50 Máig tisztázatlan, hogy a letelepítések 

során alkalmazott lépések – például egész törzsek együttes kényszer-letelepítése – 

következményeivel mennyire lehetettek tisztába a döntés meghozói. Egyes források szerint ez 

tudatos politika volt, ugyanakkor a 30-as években lezárult kollektivizálás után, a Sztálin 

halálát követő években történetek – talán a hibák felismerését követően – lépések ennek 

korrigálására.51 

Az írásreform 1922-ben kezdődött el az egyszerűsített arab betűs írás bevezetésével, 

1928-tól pedig a latin betűs írást tették kötelezővé a hatóságok. Az átállás nem érintett 

jelentős tömegeket, mivel Közép-Ázsiában az írni-olvasni tudok aránya 1926-ban 4-12 

százalék volt a férfilakosság körében (a nőknél 0,1-1 százalék).52 Ott, ahol egyszerre volt 

szükség a tömeges társadalmi mobilizációra és új identitásformák kialakítására, az 

írástudatlanság felszámolása kézenfekvő tervnek bizonyult.  

Az ábécé váltás az új nemzetek írásbeliségének mesterséges kialakítására is megtörtént. 

Mindkettőben vezető szerepet játszott a dzsadid értelmiség, akik számára az arab írás az 

elmaradott, despotikus, tudomány és fejlődés ellenes múltat, a latin betűs írás az atatürki 

modern török példát jelentette. Ahogy Abeed Khalid írja: „A török nyelvek latinizációja egy 

öntudatos kulturális reorientációt jelentett. A program híveinek a latin betűs írás a haladást, 

a modernitást, az univerzális civilizációban való részvételt jelentette… Közép-Ázsiában a 

korai szovjet közoktatatás tanári gárdájának a bázisát az egykori dzsadid tanárok jelentették, 

és az első tan- és olvasó könyvek tartalmukban, stílusukban és témáikban a dzsadidizmus 

hatását tükrözik vissza.”53  

Az közoktatási rendszer gyakorlati feltételeinek megteremtése az egyházi oktatás 

intézményrendszer felszámolására támaszkodott. Bár a szekuláris oktatási rendszer 

bevezetéséről szóló első törvény a forradalmat követően még 1918-ban megszületett 

(elsősorban az orosz ortodox egyház befolyásának csökkentésére), ám a bevezetését csak 
                                                 
50 Ritkábban előfordultak vegyes kolhozok is, ahova több eltérő identitású közösség került be. Roy: The New 
Central Asia. 86. o. Barnett R. Rubin: "Russian Hegemony and State Breakdown in the Periphery". In: Post-
Soviet Political Order (szerk.) Barnett R. Rubin és Jack Snyder. London: Routledge, 1998. 147. o. 
51 Felmerülhet a kérdés természetesen, hogy kinek a szempontjából számít hibának. Amennyiben a párt célja egy 
magasan képzett, ateista, internacionalista modern a szovjet ember létrehozása volt, akkor ez súlyos hibának 
tűnik.  
52 Bernard N. Olivier: "Korenizatsiia". Central Asian Survey, Vol. 9. No. 3. (1990). 77-98. o. 
53 Khalid: Islam after Communism. 59-60. o. 
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1923-ban kezdték el. Az ezt követő öt év során a szekuláris iskolák fokozatosan vették át a 

mecsetiskolák szerepét, utóbbiak teljes betiltásáig.54 A nagy számú mecsetet, medreszét, szúfi 

szentélyt, vagy átvette az állami oktatási rendszer, vagy lebontották őket az alapokig, és az így 

nyert nyersanyagokat használták fel közintézmények építésére.55  

A korszakot jellemző koncepciós perek és tisztogatások Közép-Ázsiát sem kerülték el. 

Az első letartóztatásokra és kivégzésekre 1928-ban került sor, amelyek aztán 1937-38-ban 

kulminálódtak. Az áldozatok között találjuk a pártfőtitkárokat, a Népbiztosok Tanácsának 

elnökeit (azaz a kormányfőket) és a Végrehajtó Bizottságok elnökeit (azaz az államfőket).56 

Fejzullah Hodzsajevet, az Üzbég Népbiztosok Tanácsának Elnökét, és Akmal Ikramovot az 

Üzbég Kommunista Párt főtitkárát a Buharin perben ítélték halálra.57 A sztálini tisztogatások 

végére a Közép-Ázsia szovjet uralom alá hajtását levezénylő kommunista pártelit jelentős 

része likvidálva lett. A párt kulcsintézményeiben a tagság fele, az alsóbb, járási szintű 

pártbizottságokban a vezetők 70 százaléka volt új.58  

A belső ellenségek mellett Moszkvának meg kellett küzdeni a modernizáció és a szovjet 

hatalom külső ellenségeivel is. A több fegyveres csoportból szerveződő, egymáshoz lazán 

kötődő, mai szóval aszimmetrikus hadviselést folytató csapatok sosem voltak képesek 

érdemben megkérdőjelezni a bolsevik hatalmat Közép-Ázsiában. Az összefoglalóan baszmacs 

mozgalomnak (a szó jelentése rabló, útonálló) nevezett fegyveres mozgalom gyökerei ahhoz 

az 1916-os cári rendelethez köthetőek, amely katonai szolgálatra kötelezte a Közép-Ázsiában 

élő helyi – birodalmi állampolgársággal egyébként nem rendelkező és ezért másodrendűeknek 

tekintett – alattvalókat.59 Az 1917-es események új híveket sodortak a mozgalomhoz. A 

                                                 
54 Mehrdad Haghayeghi: Islam and Politics in Central Asia. New York: St. Martin Press, 1996.  21. o. 
55 Az épületkonvertálások vagy bontások nem mentek mindig probléma mentesen, ebben szerepet játszhatott az 
is, hogy a hatóságok a helyi szokásokat nem tisztelve léptek fel (az OGPU például Buhara egyik nagy mecsetjét 
lóistállónak kezdte el használni), vagy – mint az Andizsanban történt – ha a mecsetet, medreszét irányító korábbi 
vallási vezető olyan népszerűséggel, befolyással rendelkezett a helyi lakosság körében, hogy a bontás utóbbiak 
tiltakozását váltotta ki. Shoshana Keller: To Moscow, Not Mecca: The Soviet Campaign Against Islam in Central 
Asia, 1917-1941. Westport: Praeger, 2001144-145 o. 181-182. o. 
56 A teljesség igénye nélkül: Tádzsik Kommunista Párt aktuális és korábbi főtitkárait, Sirinso Sotemurt, 
Nuszratullo Makszumot és Abdullo Rahimbajevet, a Türkmén SzSzK Végrehajtó Bizottságának elnökét (az 
államfő), Nedibej Ajtakovot és a türkmén Népbiztosok Tanácsának elnökét (a kormányfő), Kajgisziz Atabajevet, 
a Kazah SzSzK hasonló tisztségeit betöltő Uzakbaj Kulumbetovot és Uraz Iszajevet.  
57 A Buharin pernek kevés nyugati szemtanúja volt. Ezek közül az egyik Fitzroy Maclean, aki ebben az időben a 
brit nagykövetség diplomatájaként szemtanúja lehetett a pernek, és az ott történt eseményeket rendkívül 
érzékletesen és kritikusan adja vissza. A kalandos életű Maclean egyébként később együtt bujkált Titóval a 
második világháború idején, mint Churchill és a szövetséges hatalmak összekötője. Fitzroy Maclean: Eastern 
Approaches. London: Penguin Books, 1991. 90-92. o. A per magyar nyelvű megörökítését – hivatkozások nélkül 
– lásd: Kun Miklós: Buharin. h. n.: Szabad Tér Kiadó, 1988. 401-410. o.,  
58 Haghayeghi: i. m. 24. o. 
59 H. B. Paksoy: ""Basmachi": Turkistan National Liberation Movement 1916-1930s". In: Modern Encyclopedia 
of Religions in Russia and Soviet Union, Vol. 4. Academic International Press, 1991. 5-20. o. 
http://www.ukans.edu/~ibetext/texts/paksoy-6/cae12.html, Internetről letöltve: 2004. május 22. 
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közép-ázsiai szovjetek túlkapásai (pl. az ún. „kokandi mészárlás”),60 az önállóság 

helyreállítása utáni vágy politikai mozgalommá alakította baszmacs felkelést.61  

A fentiek miatt nehéz meghatározni az egyfajta gyűjtőfogalomként használt baszmacs 

mozgalom természetét. Egyes elemei törzsi felkelésnek tekinthetőek, mások egyszerű 

banditizmusnak, megint mások a buharai emír visszatérését támogató egységeknek. A 

jelszavak szintjén (pániszlám, pántürk, muszlim nacionalista, dzsihád) többfajta nézet mögé 

próbálták felsorakoztatni a vezetők a tömegeket ám sosem vált valamilyen egységes politikai 

cél érdekében indított népfelkeléssé, ahogy nem volt szent háború sem, amelyet az igazhitűek 

vívtak a hitetlenek ellen. Jelentős vallási vezetők nem támogatták vagy nem játszottak vezető 

szerepet a mozgalomban.62  

A felkelés több szakaszban, több vezető alatt egészen 1931-ig elhúzódott. Kezdetben a 

Fergána-völgyben Kokand és Margilán vidékén voltak harcok.63 Buhara és Híva belső 

önállóságának felszámolása után az elüldözött uralkodói elit kezdett harcba. A buharai emir 

már bukása előtt is támogatta a baszmacsokat. 1920-ban történt elűzését követően először a 

szintén az emirátusához tartozó Dusanbéba vonult vissza, majd miután 1921 tavaszán a várost 

elfoglalta a Vörös Hadsereg, Afganisztánba emigrált és onnan támogatta tovább a felkelést. A 

baszmacs mozgalom katonai vezetője rövid ideig a török Enver Pasa volt, aki eredetileg a 

bolsevikokkal szimpatizálva érkezett Buharába, ott azonban a ellenállók oldalára állt.64  Alig 

másfél hónappal, 1922 augusztusában egy rajtaütés során életét vesztette Dusanbe 

közelében.65 

Sokkal komolyabb szerepet játszott az üzbég Lokaj törzsből származó Ibrahim Bég, 

akinek irányítása alatt a baszmacsok szervezettebbé és fegyelmezettebbé váltak, 

                                                 
60 Az 1917-ben a szentpétervári forradalom után Kokandban létrejött a Muszlim Nemzeti Kongresszus nevű 
szervezet, amely decemberben kinyilvánította függetlenségét.  A Taskentben működő Turkesztáni Ideiglenes 
Kormány Munkás- Katona- és Paraszt Szovjetjei (a helyi bolsevik végrehajtó hatalom) természetszerűleg 
minden együttműködést elutasított a kongreszussal, és 1918 februárjában csapatai elfoglalták Kokandot, kb 
14000 embert mészárolva le. Paul Bergne: "The Kokand Autonomy, 1917-1918: Political background, aims and 
reasons to failure". In: Central Asia: Aspects of transition (szerk.) Tom Everett-Heath. London: 
RoutledgeCurzon, 2003. 30-32. o.  
61 Bergne: "The Kokand Autonomy, 1917-1918: political background, aims and reasons to failure" 39. o. 
62 Alexander Benningsen: The Soviet Union and Muslim Guerilla Wars, 1920-1981. Santa Monica: RAND, 
1981. 14. o. 
63 Obiya Chika: "The Basmachi Movement as a Mirror of Central Asian Society in the Revultionary Period". In: 
Social Protests and Nation-Building in the Middle East and Central Asia (szerk.) Sakai Keiko és Dr. Kato 
Hiroshi. Chiba: Institute of Developing Economies (IDE), JETRO, 2003. 92-93. o. 
64 Isztorija v licah „Napoleon iz Lokaja” Csaszty I. [Történelmi arcképcsarnok „Lokaj Napóleonja, I. rész] 
Интернет-журнал "Оазис". 2007. szeptember 12. http://www.ca-oasis.info/news/?c=6&id=20667, internetről 
letöltve: 2008. július 26.  
65 A felkelésnek volt egy hívai szála is, amelyet Dzsunaid Kán az utolsó kán vezetett. A Vörös Hadseregnek csak 
1933-ra sikerült végleg felszámolnia tevékenységét, amikor a vezető előbb Iránba, majd Afganisztánba 
menekült. Keller: To Moscow, Not Mecca. The Soviet Campaign Against Islam in Central Asia, 72. o. 
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tevékenységüket jobban összehangolták. 1923 és 1926 között évről évre visszatértek 

Afganisztánból, hogy a mai Nyugat-Tádzsikisztán területéna helyiek között támogatókat, 

gerillákat toborozva ismét támadásokat hajtsanak végre a szovjet erők ellen. A Vörös 

Hadsereg azonban egyre nagyobb hatékonysággal vette fel a harcot a baszmacsokkal, Frunze 

egyik nagy felismerése ugyanis az volt, hogy nem a felkelőket kell kilátástalanul üldözni, 

hanem azokat a területeket kell ellenőrzés alá vonni és megtartani, amelyek támogatására 

számíthatnak a felkelők.66  

A felkelés jövőjét végül az afganisztáni hátország elvesztése pecsételte meg. 1929-ben 

két uralkodó váltásra is sor került Kabulban, a buharai emírrel korábban baráti kapcsolatokat 

ápoló király elmenekült, utódja még intenzívebben támogatta a bazsmacsokat, míg az őt 

megbuktató Nadír Sah úgy döntött, hogy inkább rendezi kapcsolatait Szovjetunióval. 

Meghajolva Moszkva politikai nyomása előtt, befejezte a gerilláknak nyújtott indirekt 

támogatást, és maga is harcot kezd a mozgalom országában pihenő egységei ellen.67 Ibrahim 

Bég – immár a hátországában is szorongatva – 1931 áprilisában nyolcszáz felkelővel ismét 

megkísérelte a betörést Tádzsikisztánba. A támogatottság hiánya hamar nyilvánvalóvá vált 

számára, ráadásul a szovjet hírszerzés szinte az első pillanattól hajtóvadászatot indított utána. 

1931 júniusában egy folyóátkelésre készülve a helyi közösség elfogta és átadta a 

hatóságoknak. Hamarosan Taskentbe szállították, ahol a tárgyalását követően kivégezték.68 

1.2.3. Harc az iszlám ellen 
 

A vallás, a vallásosság, élő kapcsolatot jelentett a múlttal, a hagyományokkal, s így a 

legfőbb akadályát jelentette a modern szovjet ember megteremtésének. Ennél fogva az iszlám 

és annak képviselői elleni harc – csakúgy, mint Szovjetunió más területein – még a 

kollektivizálást megelőzően újrakezdődött. A legkönnyebben az intézményrendszer 

                                                 
66 Az ellenőrzés itt nemcsak a katonai egységek állomásoztatását vagy a megfélemlítést jelentette, hanem olyan 
fejlesztések, támogatások biztosítását, amelyek a helyieket a szovjetek oldalára állították. Frunze emellett olyan 
mobil egységeket hozott létre, amelyek az ellenség felbukkanása esetén gyorsan és megfelelő számban voltak 
képesek akár a helyi lakosság támogatását is igénybe véve (informátorok, teherhordók, felderítők) elvágni a 
baszmacsok útját, vagy meglepetésszerűen rajtuk ütni. Alexander Marshall: "Turkfront: Frunze and the 
development of soviet counter-insurgency in Central Asia". In: Central Asia: Aspects of Transition. (szerk.) Tom 
Everett-Heath. London: RoutledgeCurzon, 2003. 5-29. o. 
67 A nyomásgyakorlás része volt, hogy a Vörös Hadsereg egyre gyakrabban hatolt be Afganisztán területére 
miközben a felkelőket üldözte. Dupree: i. m. 460-461. 
68 Átérve a határon hamarosan tapasztalnia kellett, hogy az elvek, amiért harcolt, az emirátus visszaállításának és 
a bolsevikok elleni harc jelszavával már tudott hívekre szert tenni. Toborzási felhívására alig csatlakoztak 
helyiek, az Afganisztánból érkező emberi utánpótlás súlyos veszteségeket szenvedett. Isztorija v licah „Napoleon 
iz Lokaja” Csaszty I. [Történelmi arcképcsarnok „Lokaj Napóleonja, I. rész], Интернет-журнал "Оазис". 
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felszámolása történt meg. A mecsetiskolákat nagy számban kezdték el bezárni,69 1928-ban a 

még működő több száz medreszét, vallási szemináriumot és a mecsetek 95-97% bezárták, 

lebontották vagy átalakították. 1934-től betiltották a haddzsot is, csakúgy, mint a Korán 

nyomtatását.70 A mecsetek számának csökkenéséről nincsenek pontos számok, de a 

különböző források mind 20000 körüli épületről írnak az forradalom előtt, amelyek száma 

néhány százra csökkent az 1940-es évek elejére egész Szovjetunióban.71 Csak az 

összehasonlítás kedvéért az orosz ortodox egyház még súlyosabb károkat okoztak.  1917 és 

1940 között a templomok száma 39530-ról 950-re, papok száma 66140-ről 6376-ra 

csökkent.72 

A vallásos oktatás megszüntetése és az egyházi elit – mint társadalmi csoport – üldözése 

és presztízsvesztése nem alakította át teljes mértékben a társadalom vallásosságát. A bolsevik 

forradalom után a vallási ismeretek átadása „túlélő üzemmódban” működött tovább, sokkal 

alacsonyabb hatásfokkal. Az 1917-es forradalom előtt az átlagos tanulmányi idő egy buharai 

medreszében 18 év volt, ehhez képest a II. világháború előtti időszak tudástranszfere csak 

kevesek számára volt biztosítva, és akkor is csak az illegalitás körülményei között, állandó 

lebukástól tartva, megfelelő tankönyvek hiányától szenvedve tanulhatott az ember. Így a 

vallási ismeretek, a tudomány áthagyományozása jelentősen csökkent, a szokások, tradíciók a 

szovjet ideológusok és propagandisták kitartó tevékenységének köszönhetően deformálódtak, 

alkalmanként új tartalommal töltődtek fel. Mindezek eredményeként idővel az iszlám még 

inkább a hagyomány, a kultúra részévé vált, s nem mint vallási identitás szerepelt az emberek 

tudatában. Ez tette lehetővé, hogy idővel a lakosság jelentős részében a közösségi szokások, a 

                                                 
69 A szekuláris oktatási rendszer bevezetéséről szóló első törvény a forradalmat követően még 1918-ban 
megszületett (elsősorban az orosz ortodox egyház befolyásának csökkentésére), ám a bevezetését csak 1923-ban 
kezdték el. Az ezt követő öt év során a szekuláris iskolák fokozatosan vették át a mecsetiskolák szerepét, 
utóbbiak teljes betiltásáig. Haghayeghi: i.m. 21. o. 
70 Ahmed Rashid: The Resurgence of Central Asia. Islam or Nationalism. Zed Books, 1995.41. o. Ami az 
intézményrendszer sorsát illeti, meglepő hasonlóságot találni a fiatal Törökországban történtekkel. Ott szintén 
1924-ben kezdődtek meg az iszlám elleni intézkedések, a vallási bíróságok eltörlése, a vakf földek elkobzása, a 
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a kendő és a fez viselését, és 1928-ban az arab betűs írásról áttértek a latinra. Kicsi Valéria: "Irányzatok a mai 
törökországi iszlámban". In: Törökország és az iszlám: Az iszlám szerepe Törökország EU-csatlakozásának 
megítélésében (szerk.) Vásáry István. Piliscsaba: Avicenna Közel-Kelet Kutatások Intézete, 2008. 29-49. o. 
71 Fred R. von der Mehden: Islam and Energy Security in Central Asia. The James A. Baker III Institute for 
Public Policy. 1998. 5. Yaacov Ro'i: Islam in Soviet Union: From the Second World War to Gorbachev. London: 
Hurst & Company, 2001. 60-68. o. 
72 Az egész ortodox egyházvezetést mindössze négy ember képviselte a második világháború kitörése előtt, két 
püspök és két metropolita. A többiek vagy meghaltak, vagy börtönben, büntetőtáborokban éltek. Anna 
Dickinson: "Quantifying Religious Oppression: Russian Orthodox Church Closures and Repression of Priests 
1917–41". Religion, State and Society, Vol. 28. No. 4. (2000). 327-335. o. 
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mesterségesen kreált nemzeti hagyományok és a vallási szokások sajátos eleggyé váltak, 

amelyek aztán nagyban hozzájárultak az új „nemzeti identitások” kialakulásához.73 

 Az átlagember valláshoz (az iszlámhoz) való viszonyának átalakításában a szovjet 

ideológusok nagy szerepet szántak a propagandának. Több szervezet és kiadvány is született a 

forradalmat követően a párt fennhatósága alatt, amelyek a kezdetekben elsősorban az orosz 

ortodox egyház ellen hirdettek „harcot” főként pamfletek kiadásával, ereklyék szándékos 

megszentségtelenítésével (pl. szentek sírjának felnyitása „tudományos” vizsgálatok céljából). 

Az ateista propaganda az 1920-as évek elejétől vált szervezettebbé, 1924-ben létrejött az 

Ateisták Szövetsége, amely 1929-től a Harcos Ateisták Szövetsége néven működött tovább.74  

A felvilágosító tevékenységet immár szervezetten folytató tömegszervezet saját kiadóval és 

folyóiratokkal is rendelkezett.75 A vallásellenes propaganda központi alakja Jemelian 

Jaroszlavszkij volt, aki a Harcos Ateisták Szövetségének elnökeként több vallási felvilágosító 

munka szerzője is volt.76 

Mint arra Daniel Peris rámutat, a szövetség tevékenységének hatékonyságát számos 

tényező hátráltatta. A lakosság nagy része vidéken élt, ahol az írástudó, képzett, a feladatra 

valóban felkészített ateista propagandistából jelentős hiány mutatkozott.  Az elvileg szekuláris 

iskolák tanárai közül sokan egyházi emberek gyermekei voltak, a párttagok körében (vidéken 

ők is főleg a városokban laktak) kilencven százalék volt a csak alapfokú végzettséggel 

rendelkezők aránya, és a támogatásukra segítségül hívott Komszomol tagok harcossága is 

gyakran csak rontott a helyzeten.77 

Ahol rendelkezésre állt erőforrás és személyi állomány, ott igen kemény, az iszlám 

alapjait kétségbe vonó, rosszindulatú kampány folyt a vallás ellen. A már említett 

Bezbozsnyikban olyan cikkek jelentek meg, amelyek „Haddzs, az iszlám vámpírja” vagy ”A 

böjtölés ellen!” címet viseltek. Más kiadványok a próféta létezését vonták kétségbe vagy a 
                                                 
73 Parviz Mullojonov: "The Islamic Clergy in Tajikistan since the End of the Soviet Period". In: Islam in Politics 
in Russia and Central Asia. (szerk.) Stéphane A. Dudoignon és Komatsu Hisao. London: Kegan Paul, 2001. 221-
252. o. 
74 Союз воинствующих безбожников, Szojuz Vojnsztvujusih Bezbozsnyikov 
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félmillió között változott.  
76 Jaroszlavszkijnak több munkája magyarul is megjelent. A Hogyan születnek, élnek és halnak meg az istenek? 
című 1923-ban írt, majd kibővített és magyarra fordított munkája kissé csalódást keltő. Mai szemmel olvasva 
egy, a különböző világvallásokat összehasonlító, tudományos ismeretterjesztő jellegű könyvről van szó, amely 
nyelvezetében valóban kritikus, gyakorta cinikus, de semmilyen harcosságnak jelét nem találni benne. Kérdéses 
az is, hogy az egyszerű, alig iskolázott ortodox vagy muszlim hivő számára milyen meggyőző erővel bírtak azok 
az érvek, amelyek egy vallás bizonyos elemeinek más hitrendszerben való felbukkanására hívták fel a figyelmet. 
Jemelian Jaroszlavszkij: Hogyan születnek, élnek és halnak meg az istenek? Budapest: Kossuth Könyvkiadó, 
1960. 234. o. 
77 Daniel Peris: Storming the Heaven: The Soviet League of the Militant Godless. Ithaca: Cornell University 
Press, 1998. 35-36., 39. o. 
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Koránt, mint a mekkai gazdagok érdekei szerint íródott könyvet mutatták. A nagyobb 

városokban (Buharában, Szamarkandban) 1927-től megjelenő Harcos Ateisták Szövetsége a 

Komszomollal együtt kezdte meg propagandatevékenységét, utóbbi elsősorban az iskolákban. 

A sikerek azonban elmaradtak, mintegy igazolva a muszlim kommunisták előrejelzéseit. 

Jellemző a lakosság elkülönülésére, hogy a városokban a Komszomol gyakorlatilag 

megkettőződött, külön egy orosz és külön egy üzbég csoportra. A két félnek nem volt 

kapcsolata egymással, nem beszélték egymást nyelvét és nem ismerték egymás szokásait. 

Üzbegisztánban 1930-ban 13115, 1932-ben már kilencvenezer tagja volt a szervezetnek, ám a 

kezdeti lendületet hamarosan a pangás, majd a lassú csökkenés követte. 1940-re már alig 

27000 regisztrált tagja volt Jaroszlavszkij szervezetének.78 

Vidéken még ennél is nehezebb volt a helyzet, a nők toborzása szinte lehetetlen volt, az 

orosztudás hiánya miatt a párt és szervezeti utasításokat sem értették gyakran. 

Türkmenisztánban az egyik helyi ateista szervezet ha egy-egy anyag fontosnak tűnt, akkor 

megbízott egy lovas futárt, hogy száz rubelért lovagoljon el a legközelebbi tolmácsért, vagy 

oroszul beszélő emberért, és fordítassa le a szöveget. Tekintve azonban a szervezet nehéz 

anyagi helyzetét, erre ritkán került sor, így a legtöbb direktívát végre sem hajtották. 

Namangan megyében olyan eset is előfordult, hogy egy helyi muszlim ifjúsági szervezet 

Komszomol tagokat tudott toborozni.  

A nők emancipációja kiemelt szerepet játszott, mivel a társadalomban alárendelt, 

háttérbe szorított helyzetüket könnyű volt az iszlámra, annak „elmaradottságára” fogni. A 

szovjet rendszer egy sor, a női nem egyenlőségét tagadó szokás felszámolását célozta vagy 

adminisztratív eszközökkel, vagy a tradíciók kriminalizálásával. Az iszlámban megengedett 

többnejűséget és a vallással nem igazolható, gyakran egy életre eladósító menyasszonypénzt 

1924-től büntetőjogi tétellé tették. A modern családjogi törvények nemcsak kimondták a férj 

és a feleség egyenlőségét, de megtiltották a nem-konszenzuális házasságot, 16 évben 

minimalizálták a házasulandó lányok életkorát (a fiúk esetében ez 18 év volt), és az öröklés és 

válás utáni gyermekelhelyezés esetében is szembementek a hagyományokkal.79 

Kiemelt propagandaszerepet kapott a szakirodalomban hudzsúm (támadás) néven ismert 

kampány a fátyolviselés ellen, amit a rezsim a nők elleni elnyomás szimbólumává 

magasztosított. Üzbegisztánban az első akció 1927. március 8-án, a nemzetközi nőnapon vette 

                                                 
78 Haghayeghi: i. m. 25. o. 
79 Válás esetén a gyermekek általában az apával maradtak, a feleség láthatási joga a volt házastárs jóindulatától 
függött. A bevezetett modern családjogi törvények a ma is ismert lehetőségeket és jogokat biztosították a válni 
készülő feleségeknek. Caroline Kennedy-Pipe: "Whose Security? State-Building and the 'Emancipation' of 
Women in Central Asia". International Relations, Vol. 18. No. 1. (2004). 91-107. o. 



 32

kezdetét azzal az ambiciózus céllal, hogy fél év alatt az októberi forradalom ünnepére 

eltörölje a nők elnyomásának eme jelképét.80 Kampányszerűen, gyakran kikényszerített 

körülmények között, a párt által rendezett teátrális tömegünnepségeken égették el nők ezrei 

lepeljeiket. Természetesen számos alkalommal előfordult az is, hogy a fátyoltól önként vagy 

kényszer hatására megvált asszonyokat, lányokat aztán saját családjuk, rokonságuk üldözte 

tettéért, nem egyszer akár az illető életét is követelve.81 A Komszomol és a helyi pártszervek a 

hudzsúm kampány elindítását követően monstre „vörös esküvőket” is szerveztek, amikor több 

száz fiatal pár kelt egybe a modern „kommunista szokásoknak” megfelelően.82 

A hudzsúm kampány eredetileg hat hónap alatt akarta eltörölni a fátyol viselését, ám a 

ruhadarab csak valamikor az 1950-es évektől szorult vissza végképp. Ennek okai kevésbé 

vezethetőek vissza az erőszakos emancipációs intézkedésekre, mint azokra a közép-ázsiai 

társadalmakat átalakító folyamatokra, amelyek a felszíni intézkedéseknél mélyrehatóbban 

tudták átalakítani a közösségeket.83  

Az 1930-as évekre elért eredményeket a kezdődő sztálini tisztogatások majd, a nagy 

terror 1937-38-as időszaka tetőzte be. Ezekben az években a rengeteg nehézség árán kiemelt 

és kinevelt helyi kommunista elit óriási veszteségeket szenvedett, és az elkövetkező majd egy 

évtizedre ismét az orosz/szláv elit dominanciája érvényesült, pontosan az, ami ellen a 

korenyizacija intézkedései annak idején irányultak. „Enyhülést” csak a második világháború 

hozott, amikor az országot ért támadás, az európai területeken elszenvedett óriási veszteségek 

arra kényszerítették Moszkvát, hogy enyhítsen a Közép-Ázsiát ért szorításon, és egy sor olyan 

lépést hozzon, amely javított legitimációját az ott élők körében. Erre nemcsak azért volt 

szükség, mert a Vörös Hadseregbe óriási számban sorozták be a helyieket, hanem azért is, 

mert ide telepítették az európai régióban veszélyeztetett ipari üzemeket (melyek aztán 

jelentősen hozzájárultak Közép-Ázsia fejlődéséhez). 

                                                 
80 Douglas Northop: "The Limits of Liberation: Gender, Revolution and the Veil in Everyday Life in Soviet 
Union". In: Everyday Life in Central Asia (szerk..) Jeff Sahadeo és Russel Zanca. Bloomington: Indiana 
University Press, 2007. 94. o. 
81 Ebből a szempontból a közép-ázsiai nomád társadalmak jelentős problémát jelentettek a propaganda 
képviselőinek, hiszen ott a nők a letelepedett lakosságtól eltérő munkakörülmények és feladatmegosztás miatt 
nem nagyon hordtak fátylat. Bár életük ugyanolyan nyomorúságos és kiszolgáltatott volt, a párt mégsem tudott 
olyan látványos és egyéni szinten történő múlttal való „szakítást” végrehajtani, mint máshol. Adrienne L. Edgar: 
"Emancipation of the Unveiled: Turkmen Women under Soviet Rule, 1924-1929". Russian Reviev, Vol. 62. No. 
1. (2003). 132-149. o. 
82 Douglas Northop: "Languages of Loyalty: Gender, Politics, and Party Supervision in Uzbekistan, 1927-1941". 
Russian Reviev, Vol. 59. No. 2. (2000). 179-200. o. 
83 Az öltözködési szokások átalakulása az egyik legnyilvánvalóbb megnyilvánulása annak a modernizációnak, 
amely ha nem is az eredeti szándékok szerint, de megváltoztatta a Közép-Ázsiában élő embereket. Elizabeth A. 
Constantine: "Practical Consequences of Soviet Policy and Ideology for Gender in Central Asia and 
Contemporary Reversal". In: Everyday Life in Central Asia. (szerk.) Jeff Sahadeo és Russel Zanca. 
Bloomington: Indiana University Press, 2007. 115-126. o. 
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1.3. Szovjet Közép-Ázsia modernizációs csapdában: kísérlet az iszámmal 
való együttélésre  
 

Szovjetunió közép-ázsiai területeire 1945 után talán még a korábbi időszaknál is 

drasztikusabb változások vártak, még ha a korábbi évtizedek erőszakos átalakítási kísérletei 

nem is voltak jellemzőek. Több mint három évtized alatt a korábban elindított modernizációs 

folyamatok révén, Moszkva erején felül igyekezett az általa elképzelt képre formálni a térség 

társadalmait. Ebbe beletartozott az iszlámmal való küzdelem és megegyezés állandó 

váltakozása, a nem muszlim lakosság kezdeti tömeges betelepülése, a felgyorsított iparosítás, 

a mezőgazdasági fejlesztések, az oktatás és az egészségügy szinte általánossá tétele stb.  

 A második világháború arra kényszerítette a rendszert, hogy enyhítsen a vallásokat 

érintő szorításon. Az 1960-as évektől Moszkvának a harmadik- és különösen az arab világ 

felé történő nyitása felértékelte saját muszlim kisebbségét. A brezsnyevi pangás időszaka alatt 

a központ és a periféria viszonyát már leginkább a stabilitás határozta meg. Amíg a helyi 

párttitkárok képesek voltak a rend és nyugalom biztosítására az egyes tagköztársaságokban, 

teljesítették az előírt kvótákat, végrehajtották a Moszkvából érkező utasításokat (legalább 

papíron), addig saját területükön gyakorlatilag tejhatalmú kiskirályként uralkodhattak a 

központ hallgatólagos beleegyezésével. Az afganisztáni bevonulás végül különösen a közép-

ázsiai népek szerepét helyezte át egy teljesen új viszonyrendszerbe.  

1.3.1 Állam és egyház Szovjetunióban a II. világháború után 
 

A Nagy Honvédő Háború következményei Moszkvát arra kényszerítették, hogy egy 

sor tekintetben enyhítsen a Közép-Ázsiát, elsősorban annak lakosságát érő megszorításokon. 

A magyar történelemkönyvekből is jól ismert tény, hogy a német támadás hatására Moszkva 

az Urálon túli területekre telepítette ki az európai részen fekvő, és még menthető nehézipari 

kapacitást.  

A Vörös Hadsereg a háború első veszteségei után szinte azonnal emberhiánnyal 

szembesült, ezért természetes igényként merült fel, hogy minél több üzbég, tádzsik, kazah stb. 

embert sorozzanak be a hadseregbe. Mindkét jelenség arra vezette Moszkvát, hogy 

engedményeket tegyen Közép-Ázsia muszlim lakossága felé, és 1941-től hazafias hangvételű 
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propaganda kampányba kezdjen, néhány gyakorlati lépést téve a rendszer támogatottságának 

és legitimitásának növelésére.84  

Az enyhülés egyik nyilvánvaló területének kínálkozott a szovjet lakosságot érő ateista 

kampány enyhítése, illetve a különböző vallási felekezeteket érő üldöztetések felfüggesztése. 

Reálpolitikai okokból Moszkva még abba is beleegyezett, hogy mind az orosz ortodox 

egyház, mind az iszlám vallás tekintetében engedményeket tegyen. Időrendben először az 

ortodox egyház felé történt nyitás, amelyet maga Sztálin kezdeményezett, sőt maga döntött a 

létrehozandó állami egyházügyi hivatal nevéről és elhelyezéséről az államszervezetben. 

Ennek azért volt jelentősége, mert az így létrejött szervezet mintájára hozták létre később a 

Szovjetunióban élő muszlimok vallási képviseletét is. A vallásüldözés enyhítése nemcsak 

belpolitikai okokra vezethető vissza. Az 1943-es teheráni konferencián a szovjet valláspolitika 

is szóba került, amely kapcsán a három államfő megegyezett abban, hogy Moszkva enyhíteni 

fogja a vallási felekezeteket érő korlátozásokat, üldöztetéseket, és létrehoz egyházügyi 

szervezeteket.85  

Első lépésként az orosz ortodox egyházzal való viszonyt rendezték. 1943. szeptember 

4-én Sztálin magához hivatta az ortodox egyház három vezető tisztségviselőjét, Szergij, 

Alekszej és Nyikoláj metropolitákat, és közölte velük a tanács felállításának tényét. A 

megbeszélés során tisztázták, hogy a szovjet vezetés „mit vár el” az egyház képviselőitől, az 

eddigi üldözetések után milyen lehetőségeket kap az egyház, hogy helyreállítsa az 

intézményrendszerét.86 

A szovjet állam részéről az adminisztratív ellenőrzést a frissen létrehozott Orosz 

Ortodox Egyházügyi Tanács látta el. Sztálin a szervezet feladatát – és ezt meghatározónak 

tekinthetjük az muszlim vallási szervezetek esetében is – a következő képen képzelte el: „A 

tanács a kormány és a pátriárka közötti kapcsolat lesz. Nem fog önállóan döntéseket hozni, 

hanem az állam által meghozott döntéseket továbbítja az egyház felé, illetve jelent az 

egyházról az állam felé.”87A pártfőtitkár Georgij Karpov NKVD ezredessel egy nappal 

korábban (szeptember 3-án) folytatott négyszemközti megbeszélésén döntötte el, hogy 

                                                 
84 Haghayeghi: i. m. 27. o. 
85 Bahtyijar Babadzsanov: "From Colonization to Bolshevization: Some Political and Legislative Aspects of 
Molding a "Soviet Islam" in Central Asia". In: Central Asian Law: A Historical Overview. (szerk.) Wallace 
Johnson és Irina F. Popova. Topeka: Society for Asian Legal History, 2004. 159. o. 
86 A kérdések közé tartoztak az egyház vezetőjének megválasztása, legitimitása, a bezárt egyházi iskolák, 
templomok, vallási szemináriumok megnyitásának lehetősége, a Gulágra vitt püspökök és érsekek szabadon 
engedése, stb. Anna Dickinson: "A Marriage of Convenience? Domestic and Foreign Policy Reasons for the 
1943 Soviet Church–State ‘Concordat’". Religion, State and Society, Vol. 28. No. 4. (2000). 337-346. o. 
87 Tatiana Aleksandrova Chumachenko: Church and State in Soviet Russia: Russian Orthodoxy from World War 
II to the Khruschevev Years. Armonk: M. E. Sharpe, 2002. 15. o. 
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Karpov javaslatával ellentétben a tanács nem a Legfelsőbb Tanács, azaz a névleges 

törvényhozói hatalom alá fog tartozni, hanem a kormánynak alárendelve a végrehajtói 

hatalom része lesz.88 

A belső megbeszélést követően néhány nappal, szeptember 8-án összeült a főpapi 

zsinat. A hivatalos megbékélés részeként és az egyház jogi státuszának rendezése érdekében 

megtett első lépésként Szergij metropolitát az egyház fejének, pátriárkájának választották,89 és 

elfogadták „a hit és a haza árulóinak elítéléséről szóló dokumentumot”, amely szerint: 

minden olyan személyt, aki elárulja az egyház ügyét és az Úr keresztjének ellenségeként átáll 

a fasizmus oldalára, kiközösítés sújtja, a püspököt és más egyházi személyt pedig az egyházi 

méltóságától való megfosztás”.90 Tekintve a nyilatkozat tartalmát, illetve, hogy erről egyből 

beszámolt például a baloldali brit sajtó is, nyilvánvalónak tűnik, hogy e kiegyezés legfőbb 

célja a hazafias érzelmek egy újabb oldalról való megerősítése és a nemzetközi propaganda 

erősítése volt.  

Szovjetunióban 1943-ig egyetlen muszlim szervezet létezett, a Belső Oroszországi és 

Szibéria Muszlimok Központi Vallási Igazgatósága, amely csak a nevében foglalt területen 

élő muszlimok lelki igényeinek kielégítésében játszott névleg szerepet.91 Az igazgatóság, élén 

Abdurahman Raszuljev muftival, a német inváziót követően maga is aktívabban mert fellépni 

a muszlim közösségek mobilizálása céljából. Közép-Ázsiából – részben Raszuljev 

tevékenységének hatására – néhány helyi vallási vezető azzal a kéréssel fordult Mihail 

Kalinyinhez, a Legfelsőbb Tanács elnökségének elnökéhez, hogy Taskentben kongresszust 

szervezhessenek egy közép-ázsiai vallási szervezet létrehozására. A válasz az üzbég 

miniszterelnöki tanács elnökétől érkezett, aki arról tájékozatta a kérelmezőket, hogy Moszkva 

                                                 
88 U. o. 
89 Szergij pátriárka Tyihon pátriárka 1925-ös halála után került az egyház élére. Gorkijban töltött száműzetéséből 
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vezetője legyen a legnagyobb üldözetések idején. A pozícióval járó pátriárka címet ekkor még nem kapta meg.  
Anna Dickinson: "Quantifying Religious Oppression: Russian Orthodox Church Closures and Repression of 
Priests 1917–41". 327-335. o. 
90 „Zsurnal moszkovszkoj patriarchii”, 1943. szeptember 12. No. 1. 16. A forrást idézi Heller–Nyekrics: i. m. 
336. o. 
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tanács még Nagy Katalin cárnő alatt jött létre (1788), az Ufában székelő Orenburgi Muszlim Vallási Tanács. A 
muftiátus néven működő szervezet alá tartozott az akkori birodalom minden muszlim vallású szubjektuma, 
kivéve a Krím-félszigeten élők, akik 1794-ben kaptak saját adminisztrációt. A Kaukázusban történt hódításokat 
követően Tbilisziben további két tanács jött létre egy a siíta, egy a szunnita közösségek számára. A közép-ázsiai 
hódításokat követően az akkor kormányzó Kaufmann tábornok határozottan visszautasította, hogy a térségben is 
önálló muftiátus jöjjön létre, vagy Orenburgi Muszlim Vallási Tanács alá kerüljön a muszlim lakosság.  
A bolsevik forradalmat követően a Tbilisziben működő tanácsokat először Bakuba költöztették, majd bezárták 
őket. A krími adminisztráció hasonló sorsa jutott, egyedül az ufai muftiátus élte túl igen a felszámolásokat. A 
Belső Oroszországi és Szibéria Muszlimok Központi Vallási Tanácsa névre átkeresztelt szervezet 1943-ig, a 
szovjet állami-egyházi kapcsolatok újrastrukturálásáig épp csak túlélésre volt képes, miután az utolsó főmufti 
Rizaeddin Fahreddin meghalt 1936-ban, sokáig nem is választottak utódot. Ro'i: i. m. 101-102. o.   
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hozzájárul az alapító gyűlés megtartásához és egy önálló muftiátus létrehozásához, azokkal az 

elsődleges célokkal, hogy az új igazgatóság mecseteket nyisson, és minden muszlim embert 

mozgósítson a haza védelmére.92 

Az öt tagköztársaság muszlim vallási vezetői három hónapos szervezőmunkát 

követően, 1943. október 20-án gyűltek össze Taskentben, ahol létrehozták a Közép-ázsiai és 

Kazahsztáni Muszlim Vallási Tanácsot (KÁKMVT). A szervezet elnökévé, főmuftivá 

választották az addigi szervezésben is meghatározó szerepet játszó Babahán ibn 

Abdulmadzsidhán isán93-t (1861-1957). A szovjet források arról tanúskodnak, hogy mind a 

kapcsolatfelvételt, mind magát a szervezetalapítást a muszlim vallási vezetők 

kezdeményezték. Tekintve, hogy ez a közösség (is) milyen üldöztetéseknek volt kitéve a 

megelőző két évtizedben, illetve hogy maga a rendszer is ritkán bátorított valamilyen alulról 

jövő önálló kezdeményezést (különösen ilyen nehéz időkben), sokkal valószínűbb, hogy a 

vezetők előzetesen valamiféle indirekt „bíztatást” kaphattak az első lépés megtételére. A 

Közép-ázsiai és Kazahsztáni Muszlim Vallási Tanács létrehozásának érdekében tett első 

kezdeményezéseket megelőzően például a későbbi főmuftit és fiát, Zijauddinhán ibn 

Babahánt (1908-1982) előbb kiengedték a börtönből az 1941-42 év fordulóján, majd 1942 

áprilisában a két vallástudóst fogadta Juldas Ahunbabajev, az üzbég Legfelsőbb Tanács 

elnöke is.94 

A KÁKMVT megszületését követően Szovjetunió más muszlimok lakta területein is 

hasonló szervezőmunka kezdődött és 1944 nyarán – részben a cári idők hagyományaival 

összhangban – újabb két vallási tanács, muftiátus jött létre. A Transzkaukázusi Muszlim 

Vallási Tanács (TMVT) Bakuban az azeri síitaközösség lelki igényeinek „kielégítését" 

szolgálta, az Észak-kaukázusi Muszlim Vallási Tanács (ÉKMVT) a kaukázusi, többségében 

szunnita népcsoportokat fogta össze előbb bujnanszki, majd mahacskalai (Dagesztán) 

központtal.95 

A muftiátusoknak egyrészt lojalitást kellett mutatniuk felfelé, másrészt autoritást 

lefelé, a hívőknek. Hogyan lehet az utóbbit elérni egy olyan környezetben, ahol a formális 
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Kazahsztánban]. 2007. május 17. o. http://www.islamnn.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=1761, 
nternetről eltöltve: 2008. június 19. 
93 Perzsa szó, jelentése szúfi vezető, szúfi mester. 
94 Sebastian Peyrouse: "The Rise of Political Islam in Soviet Central Asia". In: Current Trends in Islamist 
Ideology (szerk.) Hillel Fradkin, et al. Washington: Hudson Institute, 2007. 42. o. 
95 1948-ban a megszakítás nélkül működő Belső Oroszországi és Szibéria Muszlimok Központi Vallási Tanácsa 
elnevezését az OSzSzSzK európai részén és a Szibériában élő Muszlimok Vallási Tanács névre változtatták. 
Galina M. Yemelianova: "Russia's Umma and its Muftis". Religion, State and Society, Vol. 31. No. 2. (2003). 
139-148. o. 
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intézményes egyháznak, hierarchiának nincs hagyománya? Úgy, hogy a vallási tanácsok, az 

(ateista) világi hatalom eszközeivel megtámogatva, az iszlám vallás egyedüli helyes 

ismerőjének próbálták magukat elismertetni, azaz a hívők számára teológiai, doktrinális 

kérdésekben az egyedüli helyes utat, forrást képviselni. Mivel a hatalom oldalvizén való 

„evezés" nagyban rontotta az átlagemberek szemében ezen intézmények hitelességét, a 

muftiátusok állandó bizonyítási kényszerben éltek.96 

A muftiátusok létrehozását követően az intézményrendszer meglehetősen stabilnak 

bizonyult, mert bár az állam és az iszlám viszonyát tekintve voltak jobb és rosszabb 

korszakok, ezek a szervek átalakítás nélkül a bukásig szolgálták a rezsimet. A vallási tanácsok 

elsődleges feladata az volt, hogy mobilizálják a muszlim tömeget a kommunista párt 

támogatására, hogy ellenőrizzék és irányítsák a hívő emberek gondolkodását, és hogy 

létükkel, tevékenységükkel támogassák a Szovjetunió külpolitikáját.97 

1.3.2 A szovjet egyházügyi hivatal(ok) újjászervezése 
 

A négy „önszerveződés” útján létrejött muftiátus és az orosz ortodox egyház 

megélénkülő tevékenysége maga után vonta, hogy a hívők és a tanácsok tevékenységének 

ellenőrzésére új intézmények jöjjenek létre. Mint korábban említettem, először az Orosz 

Ortodox Egyházügyi Tanács született meg Sztálin személyes utasítása alapján. A szervezet 

vezetője Georgij Karpov NKVD ezredes maradt 1960-ban bekövetkezett haláláig. Az összes 

többi vallási közösség (így a muszlimok is) az 1944-ben létrehozott Vallási Kultuszok 

Ügyeinek Tanácsa alá került. A két szervezetet aztán Egyházügyi Tanács néven egyesítették 

1965-ben Vlagyimir A. Kurojedov irányítása alatt.98 

A muszlim szervezetek felügyeletét is ellátó Vallási Kultuszok Ügyeinek Tanácsa 

alapító okirata szerint a szervezet elsődleges feladata a kapcsolat megteremtése volt a szovjet 

kormány és a vallási felekezetek vezetői között. Egyfajta szakértői tanácsként véleményezte 

az egyházak belső szervezeti szabályait, ellenőrizte tevékenységüket, azokról jelentéseket 

készített a minisztertanács számára. Gondoskodott a végrehajtó hatalom által hozott, a 

közösségeket érintő törvények és határozatok pontos és időszerű végrehajtásáról, 

                                                 
96 Ez a „felosztás” megtalálható a közel- és közép-keleti iszlám országokban is, ahol a „hivatalos iszlám” 
vezetőit közvetlenül vagy közvetve az államhatalom választja, és tőlük feltétlen lojalitást vár el.  Ennek a 
hivatalos iszlámnak azokban az országokban is idült problémái vannak a népi iszlámmal és/vagy a szúfizmussal. 
97 Abdujabar Abduvakhitov: "Islamic Revivalism in Uzbekistan". In: Russia's Muslim Frontier (szerk.) Dale F. 
Eickelmann. Bloomington: Indiana University Press, 1993. 79-100. o. 
98 Karpov 1960-ban bekövetkezett halálát követően Kurojedov vette át az Orosz Ortodox Egyházügyi Tanács 
vezetését, és ebből a posztból került a Vallásügyi Tanács élére. „Glava: Russzkaja Pravoszlavnaja Cerkov 1958-
1970” [Fejezet: Az orosz ortodox egyház 1958-1970], http://klikovo.ru/db/msg/1807, internetről letöltve: 2008. 
június 20.  
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statisztikákat vezetett és beszámolókat állított össze a vallási közösségek által használt 

infrastruktúrákról, az imádkozásra használt helyek kihasználtságáról, amelyekről a helyi 

tanácsokon keresztül szerzett információt.99  

A szervezet első vezetője Ivan Vasziljevics Polijanszkij lett, aki alatt a kezdetekben 43 

tisztviselő dolgozott a különböző vallási közösségekre specializálódott főosztályokon. A 

valódi munkát a tagköztársaságokban és az autonóm köztársaságokban működő megbízottak 

végezték, akik kormányzati és oblaszty szinten voltak jelen. A megbízottak kinevezése és 

fizetésük megállapítása is az adott végrehajtói hatalom feladata volt, így a későbbiekben 

gyakran előfordult, hogy a központba, illetve a helyi munkáltatóhoz küldött jelentések 

igazságtartalma között eltérések mutatkoztak.100 Az állam és az egyház viszonyában ezek a 

megbízottak jelentették a kapcsolatot a két fél között. A hívők a megbízottakhoz fordultak, ha 

kérdésük volt az állam egyes új rendelkezéseit illetően, ha új imaházat akartak nyitni (vagy 

egy működőt megszüntetni), ha valamilyen panasszal kívántak élni, stb. 

 A megbízottak által begyűjtött jelentésekből, vizsgálatokból a Vallási Kultuszok 

Ügyeinek Tanácsa beszámolókat készített mind a kormánynak, mind a párt Központi 

Bizottságának. Hasonlóképpen a feladatok, az utasítások is ettől a két szervtől érkeztek 

visszafelé. Yacov Ro’i levéltári kutatásai szerint néhány év elteltével a szervezet kormányhoz 

fűződő intézményes kapcsolata névlegessé vált, és a valóságban csak az SZKP KB-val tartott 

aktív kapcsolatot, azon belül is szinte kizárólag a propaganda osztállyal. A Vallási Kultuszok 

Ügyeinek Tanácsa és utódszervezete, a Vallásügyi Tanács szoros kapcsolatot ápolt az NKVD-

val, majd a KGB-vel. E két szervezet számos tisztje dolgozott magában a szervezetben is (a 

már említett Karpov mellett Polijanszkij is az NKVD tisztje volt), és a titkosszolgálatok 

tevékenységének egyik iránya természetszerűleg a különböző vallási közösségek állandó 

megfigyelése, besúgók alkalmazása, a külföldre utazó és külföldről érkező delegációk 

„kísérése” stb. volt.101 

                                                 
99 A Vallási Kultuszok Ügyeinek Tanácsa és az itt nem vizsgált Orosz Ortodox Egyházügyi Tanács valószínűleg 
azonos jogkörökkel rendelkezhetett, s azok lehetővé tették a különböző mértékű büntetőjogi szankciók 
alkalmazását is azokkal szemben, akik a vallásosság „elfogadott mértékét” túllépték. Erre utal Köbel Szilvia A 
lelkiismereti és vallásszabadság jogi szabályozása néhány volt szocialista országban 1945-1989 között című 
írásában idézett külügyi jelentés is, miszerint: „Az Egyházügyi Tanács igen széles hatáskörrel rendelkezett. 
Jogában állt többek között „fegyelmi, adminisztratív és büntetőjogi eljárást indítani olyan személyek ellen, akik 
a vallásgyakorlatra vonatkozó törvényeket megsértették”. Köbel Szilvia: "A lelkiismereti és vallásszabadság jogi 
szabályozása néhány volt szocialista országban 1945-1989 között". Levéltári Szemle, Vol. 55. No. 5. (2005). 53-
61. o. 
100 A megbízottak – tekintve, hogy sokkal jobban kötődtek a helyi szinthez, a Moszkvába küldött jelentéseikben 
gyakorta sokkal szebbnek ábrázolták a valóságot, mint amilyen az valójában volt. Ro'i: i. m. 12-13. o. 
101 Ro'i: i. m. 16-19. o. 
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Az 1943-ban létrehozott muftiátusok tevékenységét Sztálin haláláig az óvatos 

építkezés jellemezte. A főtitkár halálát követően vallási téren is enyhülés következett be, 

megnyíltak gulág táborok, a megpróbáltatásokat túlélt vallási vezetők, mollák, szúfik, tanítók 

jó része hazatérhetett. Ez az időszak az 1950-es évek közepére befejeződött. Hruscsov 

hatalomra kerülése után 1954 júliusában titkos határozat született a vallás elleni harc 

megerősítéséről, a propaganda fokozásáról, amely természetszerűleg nemcsak az iszlámra, 

hanem minden más vallásra vonatkozott.102 A gyökeres változásokat vizionáló határozat 

megvalósítása végül elmaradt, és csak néhány elemét ültették át a gyakorlatba. A II. 

világháború előestéjén megszüntetett Harcos Ateisták Szövetsége helyett létrejött Znanyie 

társaság Nauka i Religija (Tudomány és vallás) címmel indított új lapot 1959-ben.103  

Később külön határozatok is születtek az iszlám tekintetében. Az SZKP Politbüro 

1958 novemberében határozatot fogadott el, amelyben megtiltotta a szent helyek látogatását, 

és ennek szigorú betartatására hívta fel a rendvédelmi szervek képviselőit. Jól ábrázolja a 

muftiátusok szerepét ebben a „feladatmegosztásban”, hogy nem sokkal később a kérdést 

teológiai alapokra helyezve az épp csak egy éve megválasztott Zijauddinhán ibn Babahán 

főmufti hasonló tartalmú fatvát bocsátott ki, amelyben az ilyen helyek látogatását az iszlám 

tanításaival ellentétesnek nyilvánította.  

Hruscsov leváltását követően ismét enyhülés kezdődött az iszlám vallás 

viszonylatában is. Az arab/muszlim világ felé történt nyitás mélyítése mellett erősödtek a 

közvetlen kapcsolatok a két fél között.  A hivatalos iszlám képviselői számára ekkortól vált 

lehetővé, hogy tanulmányaikat külföldi egyetemeken folytassák, elsősorban Egyiptomban, 

Jordániában, Líbiában és Szíriában, ahol iszlám tudományokat tanulhattak.104 

Az egyházi hivatalok (később egyetlen hivatal) teljessé tette az állam és egyház 

viszonyrendszerét. Egyik oldalon működtek a formailag önszerveződés útján létrejött 

különböző felekezeti eklézsiák, vallási tanácsok, amelyek feladata névleg a hívők lelki 

szükségleteinek „kielégítése” volt. A másik oldalon a végrehajtó hatalomnak alárendelve 

működött az „egyházügyi hivatal”, amelyhez szintén névleg minden, a hívőket és 

közösségeiket érintő jogi és igazgatási kérdés tartozott. Egy példával élve, az előbbi 

szervezethez tartozott, hogy bizonyos vallási kérdésekben mit valljanak a hívők, utóbbi 

feladata pedig annak eldöntése volt, hogy a hívők hol, mikor és hogyan folytathatják 

vallásgyakorlásukat. 

                                                 
102 A párthatározatot 1961-ben hozták csak nyilvánosságra. 
103 Joan Delaney Grossman: "Khrushchev's Anti-Religious Policy and the Campaign of 1954". Soviet Studies, 
Vol. 24. No. 3. (1973). 374-386. o. 
104 Roy: The New Central Asia. 151. o. 
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1.3.3 A Közép-ázsiai és Kazahsztáni Muszlim Vallási Tanács  
 

A négy muszlim vallási tanács közül mind méretében, mind létszámában (Szovjetunió 

muszlim lakosságának 75 százaléka tartozott ide) a legnagyobb a Közép-ázsiai és Kazahsztáni 

Muszlim Vallási Tanács volt, amely az öt közép-ázsiai tagköztársaság muszlim lakosságát 

fogta össze. Persze nemcsak a mérete és az itt élő muszlimok száma tette a taskenti központtal 

működő intézményt az elsővé az egyenlők között, hanem az is, hogy Szovjetunió határain 

belül, ebben az országrészben voltak találhatóak az iszlám civilizáció legnagyobb és 

leghíresebb kulturális és oktatási központjai.105 

Babahán főmufti irányítása alatt az egyes tagköztársaságokat egy-egy qázi106 

irányította, Abdulgaffar Samszuddin Kazahsztánt, Szolih Bobokalon Tádzsikisztánt, Alimhán 

Tura Sakir Kirgizisztánt, Kira isán Türkmenisztánt és Zijauddinhán ibn Babahán 

Üzbegisztánt. A KÁKMVT székháza Babahán főmufti családi háza lett Taskentben. A vallási 

vezető épp csak visszakapta korábban elkobzott ingóságait és ingatlanát, mindjárt fel is 

ajánlotta azt az újonnan létrejött intézmény javára.107 

Az új szervezet vezetőinek – kiváltságos helyzetüket jelzendő – a szovjet hatóságok 

lehetővé tették, hogy 1946-ban elutazzanak haddzsra. Az iszlám vallás egyik alappillérének 

számító, és így minden muszlim hívő számára kötelező zarándoklat gyakorlatilag lehetetlen 

volt a Szovjetunióban élő muszlimok számára 1917 óta.  A második világháború után 

azonban évről-évre néhány kiválasztott, a hatóságok által megbízhatónak ítélt személy 

esetében lehetővé tették az utazást.  

1948-ban Buharában ismét megnyílhatott a Mir-i Arab medresze, ahová egész Közép-

Ázsiából, valamint az Tatár és Baskír autonóm körzetekből érkeztek diákok teológiai 

tanulmányokat folytatni.108 1971-ben nyílt meg Taskentben az al-Buhari Iszlám Intézet, amely 

viszont csak posztgraduális képzést kínált. A hallgatói létszám mindkét esetben alacsony, száz 

fő alatt volt. Tekintve, hogy egy ilyen hatalmas térség több tízmillió lakosát kellett volna 

                                                 
105 Beleértve az iszlám történetében oly jelentős személyiségeket is, mint a már említett szúfi közösségek 
alapítóit, Bahauddin Naksbandit és Ahmad Jaszavit, vagy al-Buhárit, Timur Lenket és unokáját, Ulug Béget. 
106 A főmuftiátus alatt működő egyes „nemzeti” szinteket hívták qáziátusnak. Az arab „qádí” (bíró) szóból 
képzett kifejezés, jelentése „bíróság, bírói, jogszolgáltatói intézmény”. A török és perzsa nyelvekben az 
emfatikus d-hangót z-nek ejtik, így lesz a qádí-ból qází, a ramadánból ramazán. 
107 Zijavuddinova: Vklad dinasztii Muftijev Babhanovih v vozrozsgyenije Iszlama v Szrednyej Azii i Kazahsztane. 
108 Gyakorlatilag az észak-kaukázusi népcsoportokon kívül Szovjetunió szunnita muszlim lakosságának ez volt 
az egyetlen hely, ahol teológia tanulmányokat folytathattak. A Mir-i Arab medresze az egyik leghíresebb, több 
száz éve működő teológiai szeminárium volt, amit a bolsevik forradalmat követő években zártak be. 
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ellátnia az itt végzett embereknek, az oktatási intézmények befolyása mindvégig csak jelképes 

maradt. 109 

A Közép-ázsiai és Kazahsztáni Muszlim Vallási Tanács saját működési szabályzata az 

alábbiak szerint sorolta fel a szervezet feladatait: 

• a vallási ügyek és ünnepségek szervezése a Kazahsztánban, Üzbegisztánban, 

Kirgizisztánban, Tádzsikisztánban és Türkmenisztánban működő hivatalos (államilag 

engedélyezett) vallási intézmények tevékenységén keresztül;   

• a hívők számára ajánlott beszédek (prédikációk) összeállítása vallási kérdésekről; 

• a vallási ünnepek szerepének magyarázata az imám-hátibokon keresztül, valamint az 

ilyen ünnepek kapcsán felmerülő ellentmondások és viták rendezése, feloldása; 

• a hívők nevelése becsületességre, tisztességre, szorgalomra és a törvények tiszteletére; 

• harc a mollák és más vallási emberek körében meglevő veszélyesnek ítélt szokások és 

hagyományok ellen; 

• fatvák (döntések) kiadása a fenti kérdésekről; 

• vallási témájú kiadványok publikálása (Korán, naptár az iszlám ünnepeivel, újságok, 

stb.); 

• kapcsolatok létesítése a külföldi muszlim vallási szervezetekkel, és az öt 

tagköztársaság muszlim lakosságának vallási és szekuláris életének hétköznapjainak 

bemutatása.110  

A szervezet tevékenységének három legérzékenyebb területe a közép-ázsiai muszlim 

lakosság alkalmankénti mobilizásása a rendszer támogatására, a népi iszlám ellen folytatott 

teológiai harc és a külföld felé folytatott propaganda-tevékenység volt. A társadalmi 

mobilizáció és a teológia harc egyik legfontosabb eszközei a fatvák voltak, amelyek kiadására 

és megszövegezésére külön fatva-főosztály jött létre a szervezeten belül. A KÁKMVT évről 

évre számos ilyen vallásjogi utasítást, döntést bocsátott ki, egyes kérdésekkel többször is, 

visszatérően foglalkoztak.   

A mobilizációs szerep célja volt, hogy a muszlim lakosság körében növelje a rendszer 

támogatottságát akár általában véve, akár egy konkrét esemény, akció kapcsánt. Ilyenekre 

példa a Közép-ázsiai és Kazahsztáni Muszlim Vallási Tanács egyik első akciója, amikor nem 

sokkal a megalakulás után máris gyűjtést szervezett a Vörös Hadsereg erőfeszítéseinek 

                                                 
109 1982-ben a Mir-i Arab medreszében 86 tanultak, az al-Buhari Iszlám Intézetben pedig 34 hely volt. Khalid: 
Islam after Communism. 110. o. 
110 The Founding of Muslim’s Council for Religion of Central Asia and Kazakhstan. The Muslim Board of 
Uzbekistan, http://muslim.uz/eski/eng/founding.htm, internetről letöltve: 2008. június 27. 
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támogatására. Ennek eredményeként több mint egymillió rubel és majd száz tonna élelmiszert 

gyűjtöttek az Üzbég SzSzK lakói.111 

A KÁKMVT számos fatvájában a tisztességes, becsületes munka fontosságát 

hangsúlyozta, s ezt az iszlám tanításaival támasztottak alá. Ezzel szemben elítélte a 

munkakerülést és a muszlim hívők számára egyébként is tiltott alkoholizálást. Ugyanilyen 

jellegűek voltak azok a fatvák, amelyek kimondták, hogy a fizikai munkát végző muszlimok 

számára a Ramadán megtartása nem kötelező. Ismét más fatvák úgy ítéltek, hogy a szovjet 

rendszerben a zakát fizetése, az állatok áldozása ünnepek alkalmával, a próféta születésének 

ünneplése meghaladott, és azokra már nincs szükség.112 

A külföld felé folytatott propaganda-tevékenység elsősorban a Sztálin halálát követő 

időszaktól kapott nagyobb hangsúlyt. A harmadik világ irányába történő nyitás már a XX. 

kongresszus előtt megkezdődött, noha általában ettől az alkalomtól számítjuk az új külpolitika 

kezdetét. 1953 derekától a Kominform folyóirata már más hangsúllyal kezdett el írni a 

térségről. Hruscsov és Nyikolaj Bulganyin 1955 végén látogatást tettek Burmában, 

Afganisztánban és Indiában. Ez utóbbi országba elkísérték őket a tádzsik és üzbég nép 

„képviselői” is. Az arab világot tekintve látványosan javultak a szovjet-egyiptomi 

kapcsolatok. A két ország között Csehszlovákián keresztül lebonyolított fegyverüzlet jött 

létre. Szintén 1955-ben a Damaszkuszba érkező szovjet delegáció tagja volt Babahán ibn 

Abdulmadzsidhán, a Közép-ázsiai és Kazahsztáni Muszlim Vallási Tanács főmuftija, aki arab 

nyelven köszöntötte a vendéglátókat, és a Szovjetunióban élő hittestvéreik üdvözletét 

tolmácsolta számukra.113  

A közel-keleti viszonyrendszert értelemszerűen a hidegháborús vetélkedés egyik 

színtereként kell kezelni, ahol a szovjet lépéseket leginkább saját biztonságpolitikai érdekek 

és az Egyesült Államok tevékenységére adott válaszlépések motiválták. Sajátos ellentmondás, 

hogy miközben Moszkva az alapvetően szekuláris beállítottságú, arab nacionalista rezsimeket 

támogatta, addig propaganda-szempontból kihasználandónak ítélte, hogy saját muszlim 

lakosságának vallásszabadságát bizonygassa e rezsimek felé.114  

Abeed Khalid szavaival: „A KÁKMVT a kormány külpolitikai céljainak  támogatására 

kényszerült, különösen az iszlám világban. A Közép-ázsiai és Kazahsztáni Muszlim Vallási 

Tanácstól azt várták, hogy támogassa a szabad vallásgyakorlásról kialakított hivatalos 

                                                 
111 Zijavuddinova: Vklad dinasztii Muftijev Babhanovih v vozrozsgyenije Iszlama v Szrednyej Azii i Kazahsztane. 
112 Khalid: Islam after Communism. 111. o. 
113 Carrère d’Encausse: Decline of an Empire: The Soviet Socialist Republics in Revolt. 41. o. 
114 Az államérdek és az ideológiai szempontok természetszerűleg nemcsak ennek az egy jelenségnek a kapcsán 
ütköztek a szovjet külpolitikában. Georgy M. Korniyenko: "Soviet Policy in the Middle East". In: Russia'a 
Muslim Frontiers (szerk.) Dale F. Eickelmann. Bloomington: Indiana University Press, 1993. 38-48. o. 
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álláspontot Szovjetunióban, valamint hogy bizonygassa azokat az állításokat, miszerint a 

muszlim emberek aktív részesei az új szovjet társdalom építésének, amelynek a kiépítésén a 

szovjet vezetés állítólagosan munkálkodott. A hivatalos uléma így aztán a világot járta 

jószolgálati követként, és nemzetközi konferenciák, delegációk vendéglátója volt otthon. 

Vezető szerepet játszottak a gyarmati világ függetlenségi mozgalmaival történő 

kapcsolatépítésben is, és később szerepet kaptak a Szovjetunió által indított „nemzetközi béke 

és barátság” akciókban is.”115 

A vallási tanács utódszervezetének számító Üzbég Vallási Tanács weboldalán 

található felsorolás szerint az ilyen látogatások, konferenciák szép számmal voltak. 

Gyakorlatilag a muszlim világ legtöbb államfője és helyi vallási hierarchiájának vezetője 

tiszteletét tette itt csak úgy, mint Mohamed Ali vagy Eleanor Roosevelt.116  

A disszertáció szempontjából azért kiemelkedően fontos ez a kapcsolatrendszer, mert a 

közép-ázsiai iszlamisták számára a térséggel való hivatalos kapcsolatok jelentették 

gyakorlatilag az egyetlen lehetőséget arra, hogy kor ismert és népszerű iszlamista szerzőinek 

munkásságát megismerjék és beszerezzék. Tekintettel ennek az információáramlásnak 

szigorúan illegális jellegére, csak igen szűkösen állnak rendelkezésre információk arra nézve, 

hogy pontosan milyen irodalom is jutott be Közép-Ázsiába. Mivel azonban a szovjet rendszer 

ideológiailag nagyon zárt volt, ezeknek a titokban olvasott és sokszorosított műveknek sokkal 

nagyobb lehetett a hatásuk.117 

A megerősödő szovjet-arab/iszlám országok kapcsolatának köszönhetően először 

kerülhetett sor arra, hogy a Közép-Ázsiába is ellátogató delegációk ajándéka formájában, 

illetve az ösztöndíjasok magánexportja révén új irodalom kerüljön az országba. Különös 

aktivitást mutattak ebben az egyes szaúdi küldöttségek, akik a vahhábizmus terjesztését 

mindig komolyan vették, és nem sajnálták rá a forrásokat. Látogatásaik során mindig óriási 

mennyiségű irodalmat, pamfleteket, brossúrákat hoztak magukkal, melyek a helyi muftiátus 

székházában bárki számára ingyen hozzáférhetőek voltak.118 

                                                 
115 Khalid: Islam after Communism. 111. o. 
116 Well Known Foreign Theological Scholars and Figures of Religion Who Visited the Centre, Muslim Board of 
Uzbekistan, http://muslim.uz/eski/eng/visitors.htm, internetről letöltve 2008. augusztus 6. 
117 Az információáramlásban valószínűleg szerepet játszott az a több ezer  diák is, akik az iszlám világból 
érkeztek tanulni a Szovjetunióba. Bár a legtöbbjük a Lumumba Egyetemen tanult Moszkvában, voltak. akik 
Taskentben jártak felsőoktatási intézményekbe. Csak a három legfontosabb arab országból, Egyiptomból, 
Szíriából és Irakból évente közel kétezer egyetemista érkezett a Szovjetunióba az 1960-as években. Karen 
Dawisha: "Soviet Cultural Relations with Iraq, Syria and Egypt 1955-70". Soviet Studies, Vol. 27. No. 3. (1975). 
418-442. o. 
118 Bahtyijar Babadzsanov – Muzaffar Kamilov: "Muhammadjan Hindustani (1892-1989) and the Beginning of 
"Great Schism" among the Muslims of Uzbekistan". In: Islam in Politics in Russia and Central Asia (szerk.) 
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A KÁKMVT tevékenységének legfontosabb tevékenysége a népi iszlám ellen 

folytatott teológiai harc volt. A szervezet az évtizedek során számtalan olyan fatvát bocsátott 

ki, amelyek azt voltak hivatottak bizonyítani teológiai érvekkel alátámasztva, hogy a muszlim 

lakosság körében elterjedt, az iszlámba beágyazódott népi szokások mennyire ellentétesek az 

ortodox iszlám tanításaival, a Koránnak és a hadísszal, Mohamed próféta tetteivel. 

A hatóságok szemében a népi iszlám, a hétköznapi emberek vallásgyakorlata, a 

szúfizmus üldözendő volt, mert még a cári időkből megörökölt szemlélettel ezt mindenféle 

népi babonák, a vallási fanatizmus (különösen a szúfi közösségek esetében) forrásának 

tartották. Egyébként is a modern kor modern emberéhez teljesen méltatlan volt, hogy 

gyógyító szentek sírjait látogassa, egészséget védő amuletteket hordjon, vagy a jobb termésért 

imádkozzon, amikor mindezekre a modern szovjet tudomány is válaszokat kínált.  

Bahtyijar Babadzsnov egyik tanulmányában a KÁKMVT különböző, az évtizedek 

során kiadott fatváit vizsgálta meg. Ezek egyik jellegzetessége, hogy a teológiai alátámasztás 

érdekében előszeretettel hivatkoztak olyan középkori vallástudósokra, akik az iszlám 

vallásjogban kisebbségi purista véleményükkel sosem voltak népszerűek, és akiket a 

modernkori iszlamisták szellemi előfutáraiknak tekintettek. Egy 1952-ben kiadott fatva a 

szufizmust és az isánizmust bida-nak bélyegezte, mondván, a próféta és az első négy igaz 

úton járó kalifa idején nem létezett ez a miszticizmus, és nem voltak sem szúfik, sem isánok. 

A bida eredetileg újítást jelent, ám a szalafiták119számára az egyik központi kérdéssé vált 

ennek használata. Számukra – és ebben az értelemben használta a vallási tanács is – a bida 

pejoratív jelentésű, az eretnekség szinonimája, s ennek bizonyítására több prófétai 

hagyományt is felsoroltak.120 A vallásjogi döntés végül az egyik legnagyobb szalafi teológus, 

Ibn Tajmíja egyik híres munkájára hivatkozik, amelyben minden olyan újítást eretnekségnek 

bélyegez, amely a Próféta és az őt követő négy igaz kalifa uralkodását követően történt. Ibn 

Tajmíja nézetei meglehetősen messze álltak a Közép-Ázsiában népszerű és elterjedt hanafita 

jogi iskola nézeteitől.  

                                                                                                                                                         
Stéphane A. Dudoignon és Komatsu Hisao. London: Kegan Paul, 2001. 195-220. o. A hivatalos és szamizdat 
irodalomról további részletek a negyedik fejezetben.  
119 Az első szalafik (a szalafi jelentése: aki utánozza az őseit) még az iszlám korai időszakában jelentek meg, és a 
nagy megbecsüléssel járó, megtisztelő címet, elnevezést bárki elnyerhette, aki életét mindinkább azokhoz az 
ősökhöz hasonlóan akarta élni „akik életmódjukat még a Próféta szemei előtt, az ő példája nyomán élték”. 
Goldziher Ignác: Az iszlám kultúrája. I. kötet. Budapest: Gondolat Kiadó, 1981. 210. o. Modern értelemben a 
korai szalafi vallástudósok a politikai iszlám ideológiai előfutárának tekinthetők, akiknek a munkásságát az 
iszlamisták politikai céljaik alátámasztására is felhasználták, felhasználják. 
120 Az egyik szerint a Próféta egy kérésre így válaszolt:„…A ti kötelességetek tehát, hogy kövessétek az én 
szunnámat és az igaz útra vezérelt kalifák szunnáját, harapjátok  azt (azaz ezt a szunnát) a fogaitokkal (azaz 
ragaszkodjatok  hozzá minden körülmény közt). Óvlak titeket az újításoktól, mivel minden újítás bida 
(szövegvariáns minden bida tévelygés).” Idézi: Goldziher i. m. 231. o. A zárójeles megjegyzések Goldziher 
Ignácéi.  
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Ugyanilyen bidának nyilvánították a házasságot és a gyermekáldást körülvevő 

szokásokat. Az egyik idézett fatva szerint az iszlámmal ellentétes az a szokás, amelyet a helyi 

asszonyok a kisgyermek születésekor gyakorolnak. Ilyenkor az asszonyok a gyermek 

kifestett/feldíszített bölcsőjét a településen körbehordozva hangosan rikoltoznak, énekelnek 

nagy jövőt kívánva az újszülöttnek. Számtalan fatva foglalkozott a megszentelt helyekhez 

(mazar) történő zarándoklatokkal (zijárat) és az ott folytatott tevékenységekkel (hozzájárulás 

a szentély fenntartásához, imádkozás anyagi javakért stb.). Alkalmanként vizsgálóbizottságok 

járták be ezeket, különösen a híres szúfi vezetők sírja köré épült mazarokat, majd a 

vizsgálódásokat követően az ott történő vallásgyakorlást a politeizmus legelvetemültebb 

formájának nyilvánították.121 

A népi iszlámmal szemben folytatott teológiai „harc” azonban mindvégig szimbolikus 

maradt, sohasem sikerült az intézményrendszernek érdemi változásokat elérni a lakosság 

viszonylatában. A legnépesebb közép-ázsiai országban, Üzbegisztánban 1953-ban hatvan 

államilag engedélyezett mecset működött, melyek zöme a fővárosban, Taskentben és a hozzá 

tartozó megyében működött. (Türkmenisztánban négy, Kazahsztánban húsz.) A hruscsovi 

időszak alatt ráadásul a meglevő imaházak 25 százalékát bezárták, Üzbegisztánban 

kilencvenből 23 maradhatott nyitva. A vallási intézmények mellett működő tiszségviselők 

száma egészen a 70-es évekig 400-500 körül mozgott, és csak az 1980-as évekre ugrott fel 

1500 köré. Az átlagéletkor magas volt, 1970-ben az 543 hivatalos molla közül 448 volt hatvan 

év feletti, és csak 24 számított fiatalnak, negyven év alattinak. A Közép-Ázsia és Kazahsztáni 

Muszlim Vallási Tanács az évtizedek során tehát sosem rendelkezett elegendő számú 

mecsettel és mollával, hogy kellően beágyazódhasson a közép-ázsiai társadalomba, és ott 

hatékonyan fejthesse ki a szovjet hatalommal kollaboráló, teológiai értelemben gyakran a 

jövő iszlamistáit idéző nézeteit. 122 

1.3.4 A népi- és párhuzamos iszlám továbbélése 
 

Az intézményesített iszlám mellett a kezdetektől fogva jelen volt, a felszín alatt 

továbbélt a szakirodalomban párhuzamos vagy népi iszlámként jellemzett irányzat. Ennek 

lényege úgy jellemezhető, hogy a diktatúra minden kísérlete ellenére sem sikerült soha teljes 

mértékben felszámolni azokat a közösségeket, kiirtani azokat az embereket, akik minden 

                                                 
121 Bahtyijar Babadzsanov: "O fetvah SZADUM protyiv "nyeiszlamszkih obicsajev" [A SADUM fetvái a nem-
iszlám szokások ellen]". In: Iszlam na posztszovejtszkom prosztransztve: vzgljad iznutri [Iszlám a poszt-szovjet 
térségben: belülről szemlélve] (szerk.) Alekszej V. Malasenko és M. Brill Olkott. Moszkva: Centr Karnegi, 
2001. 170-184. o. 
122 Ro’i: i. m. 60-62. o. 
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üldöztetés és veszély ellenére vállalták, hogy továbbviszik, gyakorolják apáik, nagyapáik 

hitét. Az iszlám továbbélését segítette az is, hogy jellegénél fogva ezer ponton hatja, hatotta át 

az emberek hétköznapi életét, illetve – szunnita iszlámról lévén szó – a formalizált 

intézmények és a vallásilag képzett, tanult elit megléte nem volt előfeltétel. Abeed Khalid 

szavaival: „Az iszlám tradícióban a hivatalos iszlám megléte a kivétel. Az elképzelés, hogy 

egy hivatalos intézmény rendelkezzen a joggal, hogy jogilag kötelező véleményt adhasson ki, 

idegen az iszlám hagyományaitól, és bár számos modern állam megpróbált létrehozni, 

ráerőltetni ilyen intézményeket saját muszlim lakosságára, azok mindig a legitimitás 

hiányától szenvedtek. A KÁKMVT kiadhatott bármilyen fatvát, ezek elfogadottsága nem volt 

garantált. Ezzel ellentétben a nem-hivatalos iszlám világa volt a gyakorlat a muszlim 

társadalmak történetében”.123   

A közösségek imahelyeit, mecseteit végső soron egy átlagos lakásban vagy fészerben 

is be lehetett rendezni, melyet a hívők adott csoportja tartott fent. Az ima vezetése nem 

igényelt kifejezett előképzettséget, és csak a Korán-olvasás, az arab nyelv tanulása okozhatott, 

okozott nehézségeket. Mint arra számos példa akadt, ezt a problémát két módon hidalták át. 

Vagy vándorló mollák, tanítók révén, akik időről időre felbukkantak az adott településen, 

vagy kihasználva a bürokrácia felületességét, a korábbi mollát valamilyen megnevezés alatt 

(traktoros, szerelő stb.) felvették a helyi téeszbe, esetleg más munkát kapott. A szovjet 

hatóságok előtt ismert volt ezeknek a személyeknek a tevékenysége, és rendelkeztek 

becslésekkel az illegális imahelyek számáról is. 1965-ben 2346-ra, 1983-ban tízezerre 

becsülték a párhuzamos iszlám képviselőinek, tanítóinak és molláinak számát.124 

Ha a kolhoz területén akadt egy mazar (szentély), azt kinevezték múzeumnak, 

felújították, és múzeumlátogatás néven folyt tovább a hely tisztelete. Bár a mecsetet bezárták, 

a vallási élet tovább folyt. A fiúgyermekeket körülmetélték, külön temetők voltak fenntartva a 

muszlimoknak és a keresztényeknek, és a temetések is a szokásos rituálé betartásával folytak. 

Bár az alkoholfogyasztás tilalma, a napi ötszöri imádkozás vagy a Ramadán megtartásának 

terén az emberek engedményekre kényszerültek, a helyi párttitkárok temetésén mindig ott volt 

a molla, aki ha külső szemlélő nézte, csak az egyik munkás volt fehér szakállal.125 

Ugyanakkor a párhuzamos iszlám megléte nem a vallási tanácsok megszületéséhez 

köthető, hanem attól a pillanattól létezett, amint a szovjet hatóságok üldözendőnek 

nyilvánítottak mindenféle vallást. A legnagyobb elnyomás időszaka alatt is az emberek nem 

                                                 
123 Khalid: Islam after Communism.  112. o. 
124 Ro’i: i. m. 90-91. o.  
125 Roy: The New Central Asia. 152. o.  
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pusztán gyakorolták a vallásukat, hanem már az 1920-as években működtek titkos tanuló 

körök, amelyek célja a vallási elit és a teológiai tudás reprodukálása volt.  

A párhuzamos iszlám a valóságban inkább a helyi hatóságok tudtával, megtűrésével, 

nagyrészt hagyományos módon, a korábbi évtizedekből megőrzött, elrejtett vallásos irodalom, 

a külföldről becsempészett és a helyi szamizdat irodalom alapján tevékenykedett.126 Sőt, több 

jel is arra mutat, hogy volt „átjárás” a hivatalos és a nem hivatalos iszlám között. A hivatalos 

mollák első lépéseiket, kezdeti tanulmányaikat gyakran a párhuzamos iszlám tanítóitól 

kapták, ugyanakkor ha valaki elvégezte hivatalos tanulmányait és nem kapott az államtól 

állást, személyes és családi kapcsolatait felhasználva még mindig visszamehetett a nem 

hivatalos iszlám szürke területére. Amint Olivier Roy megjegyzi: „a hivatalos iszlám célja 

nem a párhuzamos iszlám elnyomása, hanem ellenőrzése volt".127 

Alekszej Malasenko megállapítása szerint a pártvezetők és a nomenklatúra tagjai 

miközben nyilvánosan bírálták az iszlámot, gyakran titokban maguk is gyakorolták és védték 

vallásukat. Azok a jelentések, amelyeket a vallás elleni agitáció sikereiről küldtek a 

fővárosba, fikciók voltak, és ezt a helyi vezetők épp oly jól tudták, mint a Moszkvában ülő 

pártideológusok. A peresztrojka aktivizálta az iszlámot is, amely vagy önállóan, vagy a már 

említett etnikai, nemzeti identitás elemeként jelent meg a követelésekben. Bár ebben az 

időszakban a muszlim vallási vezetők legfőbb célja az volt, hogy az átlagembereket ismét 

megismertessék az iszlám alapjaival, történetével, a rituálékkal és törvényekkel, valójában 

ekkor vált nyilvánvalóvá, hogy a hetven éves modernizáló szovjet hatalom mennyire kevéssé 

volt képes átalakítani a még mindig tradicionális közép-ázsiai társadalmakat.128 

Természetesen a felszámolására indított kampányok hatással voltak rá, de ezeket a 

csapásokat hamar kiheverte. Az illegalitásban részt vevők számáról nincs pontos információ, 

de becslések szerint Tádzsikisztánban és Üzbegisztánban százszámra működtek titkos 

mecsetek, sőt medreszék is, ahol a világi oktatással párhuzamosan vallási oktatás is folyt. 

A 1970-es évektől egyre nagyobb ismertségre tett szert egy mindaddig ismeretlen közösség, 

akiket „radikálisoknak”, „vahhábitáknak” hívtak mind a hivatalos, mind a párhuzamos 

iszlámban. A szakirodalomban sokáig vita folyt az új irányzat szinte minden aspektusáról: 

szabad-e vahhábitának hívni vagy sem, tekinthetőek-e az 1930-as évek baszmacs 

mozgalmának folytatásaként, miért radikalizálódtak az irányzat tagjai, mekkora befolyással 

                                                 
126 Ebben az értelemben a megelőző évszázadok tanításai, szokásai és rituáléi (bennük a pre-iszlám elemekkel) 
tovább éltek és újratermelésre kerültek. 
127 Roy: The New Central Asia. 152. o. 
128 Alekszej Malasenko: "Islam versus Commmunism: The Experience of Coexistence". In: Russis's Muslim 
Frontier (szerk.) Dale F. Eickelmann. Bloomington: Indiana University Press, 1993. 63-78. o. 



 48

rendelkeztek,129 a neve alapján valóban szaúdi eredetű-e a jelenség vagy Közép-Ázsiában  

alakult ki stb. Mindezekkel a kérdésekkel a disszertáció következő fejezetében foglalkozom 

részletesen, itt legyen elég annyi, hogy az 1980-as évekre már meghatározható vezetői és kis 

számú követői voltak ennek a mozgalomnak. Szemben álltak a térségben ismert és gyakorolt 

iszlám hanafi ágával, annak túlzottan toleráns, gyakorlatias, pre-iszlám, sámánisztikus 

elemeket tartalmazó jellegével. Az iszlamisták célja a vallás megtisztítása, az eredeti 

forrásokhoz való visszatérés és azok szerinti életvitel volt.130 

1.3.5 Modernizációs kudarc és demográfiai robbanás Közép-Ázsiában 
 

Bár a II. világháború lezárása után a fő politikai irányvonalat továbbra is a 

kommunista párt egyeduralmának fenntartása, az egyén szintjén pedig a homo sovieticus 

megteremtése jelentette, ennek a hétköznapi gyakorlatban történő megvalósítása során a 

központ rengeteg kompromisszum megkötésére kényszerült. A kényszermodernizáció ugyan 

hathatós változásokat hozott Közép-Ázsia népeinek életében, a végeredmény mégis jelentősen 

eltért a szovjet vezetés elképzeléseitől.  

A modernizáció egyik legszembetűnőbb eredménye a térségben lejátszódó 

népességrobbanás volt, amelyet az 1970-es években már Moszkvában és külföldön is a 

Szovjetunió jövőjét fenyegető egyik jelentős kockázatnak tekintettek. Az elemzések 

egyenesen riogattak, hogy az ezredfordulóra muszlim vallású népesség beéri vagy meghaladja 

majd a szláv lakosság számát. Ez súlyos fenyegetést jelentett volna a politikai hatalom 

birtokosai számára, és sokan az ebből fakadó etnikumok közötti konfliktusokat tartották a 

Szovjetunió lehetséges kereteit szétfeszítő legnagyobb veszélynek.131  

 

 

 

                                                 
129 Néhány szerző a kérdésről: Abdujabar Abduvakhitov: "Independent Uzbekistan: A Muslim Community in 
Development". In: The Politics of Religion in Russia and the New States of Eurasia (szerk.) Michael Bourdeaux. 
Armonk: M. E. Sharpe, 1995. 293-305. o, Babadzsanov - Kamilov: i. m. 195-220. o, Malasenko: "Islam versus 
Commmunism: The Experience of Coexistence". 63-78. o, Ashirbek Muminov: "Traditional and Modern 
Religious-Theological Schools in Central Asia". Central Asia and the Caucasus, Vol. 6. No. 2. (2000). 
http://www.ca-c.org/dataeng/m_muminov.shtml. o, Vitaly Naumkin: Militant Islam in Central Asia: The Case of 
the Islamic Movement of Uzbekistan. Berkeley: University of California, 2003. 71. o. 
130 A szunnita iszlámban négy elfogadott jogi iskola, irányzat működik, amelyek közül a legelterjedtebb a 
Közép-Ázsiában is követett hanafita ág.  A közép-ázsiai iszlám sajátosságairól ld. bővebben. pl. Muminov: 
"Traditional and Modern Religious-Theological Schools in Central Asia".  
131 Lásd erről például: Hélène Carrère d’Encausse: Decline of an Empire: The Soviet Socialist Republics in 
Revolt. New York: Newsweek Books, 1979. 299. o., Edward Allworth (szerk.): Soviet nationality problems. 
New York: Columbia University Press, 1971. 295. o. 
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1. sz. táblázat: Népességnövekedés Közép-Ázsiában, a jelenlegi köztársasági határoknak megfelelően 1913 
és 1989 között (millió) 
Területi egység 

Év 

1913 1939 

becslés 

1959 1970 1989 

Szovjetunió 159.153 190.678 208.827 241.720 285.762 

Üzbég SzSzK 4.334 6.347 8.119 11.800 19.810 

Kazah SzSzK 5.597 6.082 9.295 13.009 16.538 

Kirgiz SzSzK 0.867 1.458 2.066 2.933 4.258 

Tádzsik SzSzK 1.034 1.458 1.981 2.900 5.093 

Türkmén SzSzK 1.042 1.252 1.516 2.159 3.523 

Forrás: Hélène Carrère d’Encausse: Decline of an Empire: The Soviet Socialist Republics in Revolt. New York: 
Newsweek Books, 1979. 59. o. és Nancy Lubin: "Implications of Ethnic and Demographic Trends". In: Soviet 
Central Asia: A Failed Transformation (szerk.) William Fierman. Boulder: Westview Press, 1991. 38. o. 

 

A népességrobbanás jelensége természetesen nem a közép-ázsiai társadalmak 

sajátossága volt. A folyamat végigsöpört szinte minden olyan harmadik-világbeli országon, 

ahol a modernizáció révén az életkörülmények jelentősen javultak, miközben a társadalom 

belső szerkezete továbbra is tradicionális elvek szerint építkezett. A közegészségügy 

javulásának, az orvosi ellátás szinte általánossá válásának köszönhetően több gyerek maradt 

életben 12-15 szülés mellett és nőt az átlag életkor is.132  

Mindent figyelembe véve 1950 és 1989 között a közép-ázsiai tagköztársaságokban a 

lakosság növekedése három-négyszerese volt a szovjet átlagnak, és két-háromszorosa a 

megelőző két évtizednek. Amíg 1979-ben egy átlagos orosz családban 3,2 gyermek született, 

addig egy üzbég családban 6,2, egy tádzsik családban pedig 6,6 utód jött világra. 133 

 A közép-ázsiai népességrobbanás egyik sajátossága az volt, hogy az nem a 

városokban, hanem vidéken zajlott le. Szemben más harmadik világbeli országokkal (de 

hasonlóan Afganisztánhoz) nem alakultak ki elgettósodott megapoliszok, a városok 

mindvégig megőrizték szovjet/orosz dominanciájukat, mivel a vidéki lakosság részben a 

tradíciók részben a gazdasági ösztönzők hatására nem volt hajlandó az urbanizációs 

centrumokba költözni, és ott kitenni magát a társadalmi modernizáció individualizáló erőinek. 

 

 

                                                 
132 Szergei Poljakov kutatásai szerint a forradalom előtti temetőkben egy-egy szülő sírja körül négy-hét 
gyermeksír volt található, azaz a népesség-növekedés nem a nagyobb gyermekvállalási kedvnek, hanem az 
életkörülmények javulásának volt köszönhető. Poliakov: i. m. 41. o. 
133 Nancy Lubin: "Implications of Ethnic and Demographic Trends". In: Soviet Central Asia: A Failed 
Transformation (szerk.) William Fierman. Boulder: Westview Press, 1991. 37., 47. o. 



 50

2. sz. táblázat: A városi lakosság aránya Közép-Ázsiában 1939-ben és 1970-ben (százalék)  
Területi egység év 1939 1970 

Szovjetunió 32 56 

Oroszország 33 62 

Üzbegisztán 23 37 

Kazahsztán 28 50 

Kirgizisztán 19 37 

Tádzsikisztán 17 37 

Türkmenisztán 33 48 

Forrás: Hélène Carrère d’Encausse: Decline of an Empire: The Soviet Socialist Republics in Revolt. New York: 
Newsweek Books, 1979. 61. o. 

 

A II. világháború utáni első évtizedek után a térség intenzíven növekvő lakossága 

megpecsételt szinte minden érdemi fejlesztési kísérletet Moszkva részéről. Az ipari termelés 

fellendülésében az európai területeket ért német támadás játszott kulcsszerepet. Mintegy 

háromszáz ipari létesítményt evakuáltak ekkor Közép-Ázsiába, ebből csak százat 

Üzbegisztánba. 1940 és 1950 között Üzbegisztánban a gépgyártási kapacitás 11.000 tonnáról 

119.000 tonnára nőtt, a szénbányászat ötszázszorosára növekedett háromezer tonnáról 

egymillió-ötszázezerre.  Az elkövetkező évtizedekben Kirgizisztánban és Tádzsikisztánban 

elsősorban az energiatermelés (vízierőművek) és az ezekhez kapcsolható energiaigényes 

ágazatok (alumínium ipar stb.) óriási kombinátjait építették fel, Türkmenisztánban a földgáz-, 

kisebb mértékben az olajkitermelés fejlesztették. Kazahsztánban és Üzbegisztánban, bár több 

ipari ágazat is fejlődött, szintén domináns maradt a nyersanyagtermelés.134 Üzbegisztán szinte 

teljes termőterületét a gyapottermelésnek rendelték alá, majd a terméket „exportálták” a 

Szovjetunió más részeibe. A helyi könnyűipar hiányára jellemző, hogy még az ebből a 

nyersanyagból készült textíliákat is a köztársaság határain túl állították elő, helyben a gyapot 

csupán 2-4 százalékát dolgozták fel.135 

Közép-Ázsia eleve Szovjetunió egyik legfejletlenebb régiója volt, és minden 

erőfeszítés ellenére ez nagyrészt így is maradt. Egyedül a szénhidrogénekben gazdag 

Kazahsztán és Türkmenisztán kapott a szovjet átlagnál több befektetést az 1960-70-es évekig. 

Az 1970-es évek átlag 8.6 százalékos gazdaság növekedése jelentősen lelassult az 1981-85-ös 

                                                 
134 Fierman: "A Soviet "Transformation" of Central Asia". 1991. 19. o. Leslie Symons: "Tadzhikistan: A 
Developing Country in the Soviet Union". Asian Affairs, Vol. 61. No. (1974). 249-56. o.  
135 A gyapottermelésben elért sikerek Szovjetuniót a világ második legnagyobb gyapotexportőrévé tették Kína 
után az 1970-es évekre, Üzbegisztán többet termelt egymaga, mint a harmadik legnagyobb exportőr Egyesült 
Államok.  Boris Rumer: "Central Asia'a Cotton Economy and Its Costs". In: Soviet Central Asia: A Failed 
Transformation (szerk.) William Fierman. Boulder: Westview Press, 1991. 74-78. o. 83. o. 
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időszakra (három százalék), miközben 1979 és 1985 között kétszámjegyű volt a 

népességnövekedés.136 

3. sz. táblázat: Az egy főre jutó befektetések aránya Szovjetunióban, az orosz és a közép-ázsiai 
tagköztársaságokban 
Területi egység 

időszak 
1961-1965 1971-1975 1981-1985 

Szovjetunió 100 100 100 

Oroszország 108 110 119 

Üzbegisztán 78 75 68 

Kazahsztán 155 116 104 

Kirgizisztán 68 67 54 

Tádzsikisztán 69 64 47 

Türkmenisztán 115 114 92 

Forrás: Ahmed Rashid: The Resurgence of Central Asia. Zed Books, 1995. 67. o. 

 

Az 1959-es népszámlálás adatai szerint a közép-ázsiai lakosság 52,1 százaléka tudott 

írni-olvasni, amelyet a következő harminc év alatt közel ötven százalékos emelkedés követett. 

A Szovjetunió felbomlásának előestéjén az írástudók aránya valahol a lakosság kétharmada és 

háromnegyede között volt.137 Üzbegisztánban az 1946-47-es tanévben a tanárok kevesebb 

mint tíz százaléka rendelkezett felsőoktatási tanári végzettséggel, míg egy évtizeddel később 

ez az arány már majdnem 23 százalék volt. Ezek az eredmények abba a nagyobb trendbe 

illeszkedtek bele, amely során a Szovjetunió az 1970-es évekig minden évtizedben képes volt 

megduplázni a felsőoktatásban tanulók számát!138  

1.3.6 Párttitkárok és kiskirályok: a kommunista elitek tündöklése és 
bukása  
 

Mint az előző fejezetben bemutattuk, a szovjet hatalomnak a bolsevik forradalmat 

követően jelentős problémát jelentett helyi muszlim kommunisták toborzása a pártba. 

Kezdetben túlnyomóan orosz/szláv származású vezetők játszottak meghatározó szerepet, 

akikhez később az egykori dzsadid mozgalom vezetői csatlakoztak. A nemzetiségesítés 

                                                 
136 A tendencia jelentős munkanélküliséghez is vezetett, ez Üzbegisztán esetében 22,8 %-os volt 1986-ban. John 
Anderson: The International Politics of Central Asia. New York: St. Martin Press, 1997. 59-60. o. 
137 Alex Stringer: "Soviet development in Central Asia: the classic colonial syndrome?" In: Central Asia: 
Aspects of transition (szerk.) Tom Everett-Heath. London: RoutledgeCurzon, 2003. 146-166. o. 
138 Amíg 1940-41-es tanévben 27500 beiratkozott diák volt, addig 1970-re már 3549000 tanuló látogatta a 
felsőoktatási intézményeket. Fierman: "A Soviet "Transformation" of Central Asia". 11-35. o. 
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folyamatát aztán az 1937-38 tisztogatások zárták le, amikor szinte lefejezték a honos és éppen 

csak kinevelt politikai elitet, amely levezette a térség szovjetizálását. 

A Donald S. Carlisle által csak 38-as évfolyamnak nevezett csoport volt az, amely a 

nagy terrort követően a hatalom csúcsára emelkedett az egyes tagköztársaságokban. Ez a 

csoport jelentős végrehajtó szerepet vállalt a megelőző évtized Moszkvából indított 

társadalom-átalakító intézkedéseinek végrehajtásában, és a rendszer megbízható 

pártembereinek számítottak. Közülük nem egynek a rendkívüli káderhiány miatt kivételes 

karrier jutott lehetőségül, és egyszerű sorsból indulva egész fiatalon emelkedtek a 

legmagasabb posztokig.139  

A köztársasági és megyei első titkári, miniszteri, minisztertanács-elnöki pozíciókban 

megjelentek a tituláris nemzetek muszlim képviselői, míg a második vonalban, helyettesként 

mindig orosz vagy más betelepült nemzetiségűek gyakorolták az ellenőrző funkciót. Kivételt 

csak a biztonsági szervezetek és a titkosszolgálat jelentett, ahol a szláv elit továbbra is 

megőrizte vezető szerepét. Az új káderpolitikának megfelelően a nemzeti kommunista 

pártokban fokozatosan növekedett a helyiek aránya. Üzbegisztánban 1949 és 1959 között 43 

százalékról 49-re, Türkmenisztánban 44 százalékról 50-re. A tendencia később is folytatódott, 

és az 1980-as évekre elérte a 60 százalékot.140   

A tagköztársasági szinten kialakuló hatalommegosztás sajátos jellemzőjévé a 

regionalizmus vált a második világháború után. A megelőző évtizedek szovjet modernizációs 

harca csak fél sikert hozott. A régi (törzsi, kláni) identitások felbomlottak, de nem tűntek el, 

csak átalakultak. Ami helyettük lett, azt nevezi a szakirodalom regionalizmusnak, azaz amikor 

egy közösség, egy személy ön-definiálásában vagy a tagköztársaságon belüli hatalmi 

harcokban egy-egy földrajzi régió jut jelentős szerephez. A hatalom birtokosai körében 

szervező elvként nem a szakmai kompetencia vagy a nemzeti hovatartozás vált elsődlegessé, 

hanem a nemzet alatti szubnacionális identitások. 

Pauline Jones Luong három tényező együttes hatását emeli ki a regionalizmus 

definiálásakor. Az első a szovjet adminisztratív területi felosztás, amely a korábbi egységes 

politikai entitásokat feldarabolta különböző közigazgatási egységekre, és azokból új 

államalakulatokat hozott létre. Ezek révén sikerült a nagy törzsi közösségeket (elsősorban 

Kazahsztánban, Kirgizisztánban és Türkmenisztánban) és a jelentős kulturális-politikai 

                                                 
139 Az 1938-as tisztogatásokat követően az üzbég kommunista párt új főtitkára Uszman Juszupov 38 éves volt, az 
üzbég Szovnarkom vezetője (kormányfő) Abdurahmanbov mindössze 31. Donald S. Carlisle: "Power and 
Politics in Soviet Uzbekistan: From Stalin to Gorbachev". In: Soviet Central Asia: A Failed Transformation 
(szerk.) William Fierman. Boulder: Westview Press, 1991. 93-130. o.  
140 Fierman: "A Soviet "Transformation" of Central Asia". 11-35. o. 
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centrumokat (Üzbegisztán) meggyengíteni. A második tényező a gazdasági specializáció volt. 

Mivel a Szovjetunióban a munkamegosztás tagköztársasági szinten jelentkezett, az egyes 

köztársaságok a központi tervutasítás szerint csak egy-egy terület fejlesztésére 

koncentrálhattak. Az állattartás Kirgizisztánban és Kazahsztánban, a búzatermelés 

Kazahsztánban, az energiatermelés Tádzsikisztánban, a gyapottermelés Üzbegisztánban stb. 

kapott prioritást. Minden mezőgazdasági tevékenység irányítása és ellenőrzése az egyes 

tagköztársaságokban viszont már a regionális vezetők felelőssége volt, akik között így állandó 

harc folyt a megfelelő erőforrások biztosításáért. Egy-egy megye vagy régió tagköztársaságon 

belüli státuszát és befolyását jelentős mértékben befolyásolhatta, hogy a Moszkvából kapott 

direktívákat mennyiben tudta teljesíteni, esetleg túltejesíteni. Ez a tény az egyes régiókon 

belüli csoportok kooperációját segítette elő, míg növelte a régiók, megyék közötti hatalmi 

harcot. A regionalizmus kialakulásában a harmadik tényezőt a káderpolitika jelentette. Ez oly 

módon jelentkezett a kezdetektől, hogy szinte minden tagköztársaságban voltak olyan 

területek, amelyek bizonyos okoknál fogva a kommunista párt káderpolitikájában 

megbízhatónak számítottak. Ez lehetett azért, mert az adott régió a legkorábban kezdett el 

iparosodni, urbanizálódni, vagy mert az adott területen az orosz lakosság aránya 

hagyományosan magasabb volt. A megbízhatóbbnak számító régiókból nagyobb számban 

kerültek be az irányítótestületekbe a pártból, könnyebb volt karriert csinálni stb.141 

A regionalizmus mellett gyakorta használják a jelenségre a klánizmus, a klánok 

fogalmát. Tekintve, hogy magát a klán kifejezést általában antropológiai értelemben 

használjuk, mint egy törzs alacsonyabb szintű szervező elemét, ebben a kontextusban 

félreérthető lehet. Alisher Ilkhamov szerint: „Ezeket a helyi elit csoportosulásokat gyakran 

tévesen „klánnak” vagy olyan etnikailag homogén társadalmi-politikai egységeknek tekintjük, 

amelyeket a közös származás köt össze. Helyesebb lenne „kvázi klánoknak” vagy „regionális 

patronázs hálózatoknak” hívni, mivel nem kizárólag közeli vagy távoli rokoni viszonyok 

jelentik az összekötő kapcsot... Ezek a csoportok a helyi erőforrások felosztásával egyszerre 

kérhettek – formálisan és informálisan is – szerepet a tagköztársasági szintű hatalom 

felosztásban… és tarthatták fent (ezekre az erőforrásokra támaszkova) a kiterjedt 

patronázsrendszert szűkebb régiójukban.”142  

Közép-Ázsia esetében ennek a jelenségnek a klán szóval történő leírása már csak azért 

is félreérthető lehet, mert a bolsevik forradalom előtt ebben a régióban az identitás kategóriái 

                                                 
141 Pauline Jones Luong: Institutional Change and Political Continuity in Post-Soviet Central Asia. Cambridge: 
Cambridge University Press, 2002.  65-70 o. 
142 Alisher Ilkhamov: "The Limits of Centralization: Regional Challenges in Uzbekistan". In: The 
Transformation of Central Asia (szerk.) Pauline Jones Luong. Ithaca: Cornell University Press, 2004. 176. o. 
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között valóban megtalálható a klán, mint a klasszikus nomád társadalmakat felépítő törzsek 

eggyel alacsonyabb szintje. A fogalmi tisztázás érdekében a továbbiakban a klánokat tehát 

nem ebben az értelemben használom, hanem a regionalizmus szinonimájaként azonos 

politikai, gazdasági érdekeket követő regionális eliteket értek a fogalmon.  

A regionalizmus kiteljesedése – különösen, ha a hruscsovi időszakhoz viszonyítjuk – 

mindenképpen Leonyid Brezsnyev hosszú „uralkodására” esik. Ezt az időszakot rég nem 

látott stabilitás jellemezte jó húsz éven keresztül, és az informális politizálás, a 

patronázsrendszer teljes egészében átszőtte a közéletet. A „Brezsnyevi szerződés” – ahogy 

Adeeb Khalid fogalmaz – lényege az volt, hogy amíg az egyes tagköztársaságokban 

nyugalom és rend van, amíg a különböző normákat és előirányzatokat teljesítik, addig 

Moszkva gyakorlatilag szabad kezet ad az egyes pártfőtitkároknak a helyi ügyek intézésében, 

a tagköztársaságok irányításában.143 

Brezsnyev az öt tagköztársaságból háromban megőrizte az 1960-as évek fordulóján 

még Nyikita Hruscsov által kinevezett titkárokat, míg kettőben újat nevezett ki. Az öt 

pártvezető – összhangban a már említett stabilitással – egészen az 1980-as évek elejéig meg 

tudta őrizni hatalmát, és legtöbbjüket csak Brezsnyev halálát követően váltották le, vagy 

vonultak vissza.   

4. sz. táblázat: Pártfőtitkárok hosszú regnálása Közép-Ázsiában  
Tagköztársaság Főtitkár Időtartam 

Kazahsztán Dinmuhammed Kunajevet 1964-1986 

Kirgizisztán Turdakun Uszubalijev 1961-1985 

Türkmenisztán Muhamadnazar Gafurov 1969-1985 

Tádzsikisztán Dzsabor Raszulov 1961-1982 

Üzbegisztán Saraf Rasidov 1959-1983 

Forrás: Cтраны и Резиденты, Проект WMS, http://proekt-wms.narod.ru/states/, internetről letöltve: 2008. július 
7. 
  

A 38-as évfolyamnak ez a hosszú, felülről alig ellenőrzött tevékenysége valamint a 

társadalmi modernizáció felemásra sikerült eredménye (azaz a politikai klánok kialakulása) 

oda vezetett, hogy pártvezetők néha új „kiskirályokká” váltak szűkebb hazájukban.144 

Üzbegisztánban az öt nagy politikai-gazdasági régió közül, 1959-ig a fergánai és a taskenti 

                                                 
143 Khalid: Islam after Communism. 87-88. o.   
144 Ennek a rendszernek egyik szélsőséges példája volt a Fergána-völgyben tevékenykedő Ahmadzsan Agyilov 
parlamenti képviselő és mezőgazdasági kombinát vezetőjének esete, aki afféle keresztapaként irányította 
szűkebb szülőföldjét Namangán megyében, saját magánhadsereget, rabszolgákat, börtönt és háremet tartva fent. 
Ahmatzsonu Adilovu – 82 goda [Ahmatzson Agyilov – 82 éves], Интернет-журнал "Оазис". 2007. június 5. 
http://www.ca-oasis.info/news/?c=5&id=13906, internetről letöltve: 2008. augusztus 17. 
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régió vetélkedése jellemezte a rendszert.145 1959-ben a desztalizináció helyi hatalmi 

vákuumában a szamarkandi régiót képviselő Saraf Rasidov került a főtitkári székbe, akire úgy 

tekintettek rá, mint egy támogatóbázis nélküli gyenge vezetőre, de aki végül 1983-ig 

pozíciójában maradt.146  

Tádzsikisztánban a regionális csoportok és a klán fogalmak használata még inkább 

helytálló, itt ugyanis az egyes csoportok elnevezése és valódi földrajzi területe nem mindig 

egyezik. Ennek oka, hogy a tagköztársaságban a második világháború előtt és után a 

modernizáció jelszavával jelentős közösségeket telepítettek át az ország egyik részéről a 

másikra. Mindezeket figyelembe véve négy nagyobb regionális közösségről beszélhetünk. Az 

észak-tádzsikisztáni leninabadi régió egyetlen oblasztyot jelölt, amelynek központja 

Leninabad, pre-szovjet és jelenlegi nevén Hodzsent.147 A második a pamíri régió, amely a 

Badahsáni Autonóm Köztársaság területén számos kisebb népcsoportot jelöli.  A garmiak a 

kelet-tádzsikisztáni Garm városáról kapták nevüket, ám az áttelepítések miatt Dusanbétól 

nyugatra is jelentősen számba kerültek. A kuljabi régió Tádzsikisztán délkeleti, 

Afganisztánnal határos síkvidéki területeit jelenti.148  

Szemben az üzbég esettel, ahol a politikai klánok között folyamatos verseny volt, 

Tádzsikisztánban az egyes régiók eltérő gazdasági és politikai erőforrásai (Moszkvával való 

viszony) miatt a leninabadi régió dominanciáján alapuló rendszer működött a II. 

világháborútól a rendszerváltásig.149 1973-ig egyedül Leninabad rendelkezett oblaszty 

státusszal (a több terület közvetlenül Dusanbénak volt alárendelve).150Az ekkor elindult 

változások révén az 1980-as évekre egy új informális hatalommegosztás alakult ki, ahol a 

főtitkári pozíciót a leninabadi, a Minisztertanács elnökét (kormányfő) kuljabi, a szinte 

                                                 
145 Mindkettő jelentős erőforrásokkal rendelkezett, és a hatalommegosztás keretében általában egyikük adta a 
főtitkárt, másik a kormányfőt. Taskent volt a térség legrégebbi orosz/szovjet városa, míg a Fergána-medence a 
térség legiparosodottabb területe.  Carlisle: i. m. 93-130. o. 
146 Roy: The New Central Asia. 110-111. o. 
147 Ebből a hat családból számos miniszter, miniszterelnök és vezető szovjet politikus került ki. Kirill 
Nourzhanov: "Alternative Social Institutions and the Politics of Neo-Patrimonialism in Tajikistan". Russian and 
Euro-Asian Bulletin, Vol. 1. No. 10. (1996). http://www.cerc.unimelb.edu.au/bulletin/bulaug.htm, internetről 
letöltve: 2008. október 12. 
148 A térképre pillantva felmerülhet a kérdés, hogy Kurgan Tyubéban miért nem alakult ki önálló regionális 
identitás? A modernizációs során százezer számra telepítették át a lakosságot más régiókról. 
149 Davlat Khudonazar(ov): "The Conflict in Tajikistan: Questions of Regionalism". In: Central Asia: Conflict 
Resolution, and Change. (szerk.) Roald Z. Sagdaeev és Susan Eisenhower. Chevy Chase: CPSS Press, 1995. 
253-254. o. 
150A pamíri népcsoportok által lakott Badahsáni Autonóm Köztársaság kivételt képezett, mivel jogi státuszánál 
fogva azt csak Moszkvában lehetett volna megszüntetni, ám gazdaságilag annyira súlytalan volt, hogy nem volt 
komoly tényezőnek tekinthető  
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semmilyen hatalommal nem járó Legfelsőbb Tanács (parlament) elnökét pedig a garmi klán 

adta.151  

Az 1970-es években új együttműködés bontakozott ki a leninabadi és a kuljabi klánok 

között, a többiek rovására. A lehetséges okok egyike a gazdasági kooperáció, mivel az északi 

régió üzemei dolgozták fel a Kuljabban termelt gyapotot.152 Az öntözéses művelés 

kiterjesztésének fő célpontja a Kuljab oblaszttyal szomszédos kelet-tádzsikisztáni Kurgan 

Tyube megye volt, ahova vegyesen telepítettek Garm, Darvaz, Karategin és más 

magashegyvidéki területekről egész közösségeket.  

2. ábra: Tádzsikisztán közigazgatási egységei és régiói a Szovjetunióban 

 
Forrás: Mohamed Reza Djalili, et al.: Tajikistan: The Trials of Independence. New York: St. Martin Press, 1997. 
246. o. 

 

A garmi klán elnevezés alá csoportosuló közösségek tehát valójában nem köthetők 

össze egy konkrét földrajzi régióval (kivéve az eredeti Garm-völgy esetében), és úgy tűnhet, 

                                                 
151 Roy: The New Central Asia. 114. o. 
152 Barnett R. Rubin: "The Fragmentation of Tajikistan". Survival, Vol. 35. No. 4. (1993). 71-91. o. 
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mint akik a modernizáció legnagyobb vesztesei lettek, hiszen nemcsak eredeti lakhelyüket 

vesztették el, de rivális klánok irányítása alá kerültek, és a politikai és az állami gazdasági 

erőforrások is elérhetetlennek bizonyultak számukra. Ez a hátrányos helyzet eredményezte 

azt, hogy a garmiak voltak a leginkább érdekeltek a rendszerváltás előestéjén a status quo 

felbomlásában és nem véletlen, hogy az új ellenzéki pártok (Iszlám Újjászületés Pártja (IÚP), 

Tádzsikisztáni Demokrata Párt (TDP) létrehozásában is főszerepet játszottak.153   

Olivier Roy ezt kiegészíti azzal, hogy a garmiak között nagy számban voltak olyanok, 

akik a szürkegazdaságban meglevő érdekeltségeik, üzleti sikereik révén jobb életminőségre 

tettek szert az 1980-as évekre, ám mivel politikai téren a felemelkedésüket elzárták a 

leninabadi és kuljabi elitek, ezért fordultak az alternatív politikai irányvonalat képviselő 

iszlamistákhoz.154  Mindezek a tulajdonságok a Szovjetunió felbomlása idején nyertek új 

jelentőséget és fontos szerepet játszottak abban, hogy Tádzsikisztánban kudarcot vallott a 

békés átmenet, és polgárháborúba torkollottak az események.  

A pamíriak erre az időszakra meghatározó pozíciókra tettek szert a tádzsik KGB-ben, 

és ez már részben összefüggött a vélt növekvő iszlamista veszéllyel is. A főként Jurij 

Andopov KGB vezetőnek köszönhető térnyerésüket két tényezővel magyarázza a 

szakirodalom. Egyrészt a KGB egyre nagyobb szerepet játszott a párton belüli korrupciós 

ügyek feltárásában. A Tádzsik SzSzK esetében ez a leninabadi (alsóbb szinteken a kuljabi) 

elit érintettségét jelentette, így kézenfekvőnek tűnt a politikailag és gazdaságilag 

marginalizálódott pamíriakat toborozni szervezetbe. A másik ok az lehetett, hogy mivel a 

kisebbségi síitákhoz tartoztak, ellene voltak minden radikális szunnita iszlamista 

ideológiának. Ennek veszélye az 1970-es években már érezhető volt, 1979-től pedig kiemelt 

veszélyt jelentett az afganisztáni események miatt.155 

                                                 
153 Rubin: "Russian Hegemony and State Breakdown in the Periphery". 151-152. o. 
154 Olivier Roy: "Is Conflict in Tajikistan a Model for Conflicts in Central Asia". In: Tajikistan: The Trials of 
Independence (szerk.) Mohamed Reza Djalili, et al. New York: St. Martin Press, 1997. 139. o. 
155 AZ összefüggést az jelentette, hogy a pamíriak síitavallásúak, az iszlamisták pedig szunniták. A másik okot 
az jelentette, hogy a KGB egyre nagyobb szerepet játszott a párton belüli korrupciós ügyek feltárásában, és a 
gazdasági hatalom a leninabadi (alsóbb szinteken a kuljabi) elit kezében volt, kézenfekvőnek tűnt a politikailag 
és gazdaságilag marginalizálódott pamíriakat toborozni. Stéphane A. Dudoignon: "Political Parties and Forces in 
Tajikistan, 1989-1993". In: Tajikistan: The Trials of Independence. (szerk.) Mohamed Reza Djalili, et al. New 
York: St. Martin Press, 1997. 57-58. o. és Stéphane A. Dudoignon: "The Role of Migrant Communities in the 
Politics of Central Asia: Prolegomenas for Further Comparative Studies. The Case of Tajiikistan and Tatarstan in 
the 1980s". In: Migration in Central Asia: Its History and Current Problems (szerk.) Komatsu Hisao, et al. 
Osaka: The Japan Center for Area Studies, 2000. 163. o. Jurij Andropov KGB vezetői szerepét említi. Rubin: 
"Russian Hegemony and State Breakdown in the Periphery". 146. o. 
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1.3.7. Kisérlet a rendteremtése a gorbacsovi időszakban 
 

Közép-Ázsiában a Brezsnyev-korszakot jellemző „békeidők” véget értek a főtitkár 

halálával. Jurij Andropov hatalomra kerülésével nemcsak a régióban, hanem az egész 

Szovjetunióban megkezdődött a gazdasági rendteremtő intézkedések bevezetése, a fegyelem 

erősítése. Az SZKP új főtitkárának vezetése alatt többek között hadjárat indult a pártelit 

körében elharapózó visszaélések, a sikkasztás és korrupció ellen.156 

Andropov, és mögötte Mihail Gorbacsov, illetve Jegor Ligacsov a közép-ázsiai 

tagköztársaságok gazdasági nehézségeiért azokat a csoportokat tették felelőssé, amelyekkel 

Brezsnyev oly hosszú időn át elégedett volt. A helyi kommunista pártelitek – vélték 

Moszkvában – korrupt praktikáikkal, nepotizmusssal „kiskirályságokká” alakították a 

tagköztársaságokat így a pártvezetés szemében mindenféle rendteremtés csak ezeknek a 

csoportoknak az eltávolításával kezdődhetett. 1983 és 1986 között mindegyik közép-ázsiai 

tagköztársaság élén új pártfőtitkár került.157 

A moszkvai központ Közép-Ázsiában és Szovjetunió szerte az üzbég vezetésből 

csinált bűnbakot. A gyapottermelési eredmények meghamisítása (és az abból szerzett extra 

bevételek) miatt kezdődött tisztogatások során még maga Rasidov főtitkár is vizsgálati 

fogságba került. Vele bukott ÜKP korábbi, orosz származású második titkára, a 

Minisztertanács korábbi elnöke és orosz helyettese, valamint a 13 megyei párttitkár közül öten 

távoztak. Rajtuk kívül elmozdítottak több mint száz városi és járási párttitkárt, valamint 

tizennyolc minisztert és állami hivatalvezetőt.158  

Tádzsikisztánban Leonyid Brezsnyev halálát követően a régi vezetés félreállítása jóval 

kevesebb konfliktussal ment végbe. A tagköztársaság mindig is az egyik legszegényebb volt, 

és így az üzbéghez hasonló méretű gazdasági visszaélésekre sem kerülhetett sor.  

 

                                                 
156 Heller–Nyekrics: i. m. 611-612. o. 
157 Saraf Rasidov már 1983-ban meghalt, 1985-ben elmozdításra került Turdakun Uszubalijev kirgiz, 
Muhamadnazar Gafurov türkmén és Rahmon Nabijev tádzsik pártfőtitkár, a következő évben pedig a kazah 
vezetőt, Dinmuhammed Kunajevet mentették fel. Martha Brill Olcott: "Central Asia's Political Crisis". In: 
Russia's Muslim Frontier (szerk.) Dale F. Eickelmann. Bloomington: Indiana University Press, 1993. 52. o. 
158 William Fierman: "Political development in Uzbekistan: democratization?" In: Conflict, cleavage, and 
change in Central Asia and the Caucasus (szerk.) Karen Dawisha és Bruce Parrot. Cambrige: Cambridge 
University Press, 1997. 366. o. 
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1.3.8  Propaganda és az iszlám újjáéledése a glasznoszty időszaka alatt.  
 
Az 1980-as évek elejére a kommunista ideológia már súlyos krízisben volt. Közép-Ázsiában 

az iszlám szerepe megerősödni látszott, amelynek jelei elsősorban a szent helyek növekvő 

népszerűségében és a vallásgyakorlás hétköznapivá válásában mutatkoztak. Mint arra 

Babadzsanov rámutat, ez olyan méreteket öltött a Fergana-völgyben, hogy a párok 60-66 

százaléka civil szabályok és egyházi szokások szerint is házasságot kötött.159  

A hatóságok és a párt, észlelve a vallásosság megnyilvánulásainak elterjedését, 1982-

83-ban ismét vallásellenes propagandakampányba kezdtek. Bár az éveken át tartó program 

ugyanolyan hatástalannak bizonyult, mint a korábbi évtizedek kampányai, az iszlám elleni 

harc lépései ezúttal nemcsak papíron születtek meg, hanem számos intézkedést végre is 

hajtottak. Kehl-Bodrogi Krisztina tanulmányában beszámolt arról, hogy Üzbegisztánban a 

mai napig úgy emlékeznek az emberek az 1980-as évek propagandaharcaira, mint a 

„hagyományos” életmódjuk elleni legsúlyosabb támadásra.160  

Rano Abdullajeva, a párt főideológusa vezette a vallás elleni harcot, amely során 

például betiltották a hagyományos üzbég fejfedőt, a doppit. Számos temetőt és szentélyt, 

amelyek zarándoklatok célpontjai voltak, a rendőrség lezárt, de előfordult az is, hogy egy 

meglevő mazart lebontottak, és egy kommunista hős emlékművét emelték a helyén. A hívők 

által csodatévő erővel felruházott sírokat a tudósok régészeti feltárás céljából egyszerűen 

felásták, ismét megjelentek az újságokban az iszlám, a régi szokások veszélyeire 

figyelmeztető, támadó vagy sértő hangvételű írások.161 

Minden olyan vallási vezető, molla nyilvánosságot kapott az állami televízióban, aki 

hajlandó volt bírálni a szokásokat, a népi iszlám megnyilvánulásait. Rakhmatullah alláma, 

Abduvali qári és radikális híveik, valamint a párt önkéntelenül is egymás szövetségeseivé 

váltak céljaik tekintetében. A pártnak sikerült helyi szövetségest találni az ideológiai harcban, 

míg a Babadzsanov által proto-vahhábitáknak nevezett iszlamisták nagyobb eséllyel 

kísérleteztek támogatóik számának növelésével. 162 

A Gorbacsov hatalomra kerülését követő évben, 1986-ban kezdett érezhetővé válni a 

glasznoszty hatása a vallásszabadság tekintetében. Ekkortól kezdve a sajtóban egyre többet 

                                                 
159 Bahtyijar Babadzsanov: "The Ferghana Valley: Source or Victim of Islamic Fundamentalism?" Central Asia 
and the Caucasus, Vol. 5. No. 4. (1999). 
160 Krisztina Kehl-Bodrogi: "Who owns the shrine? Competing meanings and authorities at a pilgrimage site in 
Khorezm". Central Asian Survey, Vol. 25. No. 3. (2006). 1-16. o. 
161 Reuel Hanks: "Repression as Reform: Islam in Uzbekistan during the Early Glasnost' Period". Religion, State 
and Society, Vol. 29. No. 3. (2001). 227. o. 
162 Babadzsanov: "The Ferghana Valley: Source or Victim of Islamic Fundamentalism". 
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foglalkoztak a témával, és a hatóságok engedékenyebbé váltak a vallási közösségek 

bejegyzése kapcsán. E kedvező hozzáállás elsősorban az orosz ortodox egyházat érintette, 

kisebb mértékben más keresztény egyházakat, és a legkevésbé az iszlámot. Sőt, utóbbi 

tekintetében a gorbacsovi vezetés tovább folytatta a korábbi évek éles vallásellenes 

kampányát, amely részben az afganisztáni polgárháborúra volt visszavezethető, hiszen ott a 

szovjet hadsereg elleni harc központi hívószava az iszlám szolidaritás, a szent háború volt. 

A Szovjetunió más területeihez hasonló enyhülés Közép-Ázsiában csak 1988-tól 

jelentkezett a vallás területén.  Miközben Moszkva a pravoszláv kereszténység ezer éves 

bejövetelét ünnepelte, Közép-Ázsiában egyre több kritikával illették az ateista propagandát. 

Miközben a régióban is megjelentek az első nacionalista felhangok, az iszlám támadása egyre 

inkább a nemzeti identitás támadását is jelentette. A rendszerváltás előestéjén a korábbi idők 

harcos vallásellenes propagandáját Közép-Ázsiában is felváltotta az egyfajta pozitív 

hozzáállást mutató attitűd. A liberalizáció mennyiségi és minőségi változást is hozott a 

muszlimok lakta vidékeken, amelynek leglátványosabb eleme új mecsetek nyitása volt. Amíg 

korábban ez elé különböző bürokratikus és politikai akadályokat gördítettek, addig az új 

érában egyszerre minden probléma elhárult, és így gyorsan növekedni kezdett az imahelyek 

száma. Az addig hivatalosan működő néhány tucatnyi mecset mellett, az illegalitásból kilépve 

száz számra nyíltak újak.  

A robbanásszerű növekedés „személyzeti" krízist hozott magával, amire kétféleképpen 

válaszoltak a befolyásukat megtartani igyekvő muftiátusok. Egyrészt az illegálisan működő 

imámok igazolások vagy különböző eljárások révén engedélyt kaptak a hivatalos működésre, 

és így az államilag elismert iszlám részei lettek. Másrészt – felismerve a megnövekedett 

igényeket – számos új vallási oktatási intézményt nyitottak Mir-i Arab szeminárium, al-

Bukhari Iszlám Intézet mellett. 

Ebben az időszakban a muszlim vallási vezetők legfőbb célja az volt, hogy az 

átlagembereket ismét megismertessék az iszlám alapjaival, történetével, a rituálékkal és 

törvényekkel, igazából ekkor vált nyilvánvalóvá, hogy a hetven éves modernizáló szovjet 

hatalom mennyire kevéssé volt képes átalakítani a még mindig tradicionális közép-ázsiai 

társadalmakat.163 

Az ekkor végbemenő folyamatok már sok tekintetben előrevetítették az addig 

elnyomott nacionalizmusok újjáébredését. Az egyes tagköztársaságok fiatal mollái már olyan 

iskolákba jártak, ahol előbb-utóbb a tanterv része lett nemcsak a szokásos, iszlámmal 

                                                 
163 Malasenko: "Islam versus Commmunism: The Experience of Coexistence". 65-68. o. 
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összefüggő tudományok oktatása, hanem az adott nemzet kultúrája, történelme is. 

Kazahsztánban már 1990-ben kikiáltotta függetlenségét az ottani qáziátus, amely korábban 

közigazgatásilag Taskent alá tartozott.164 

                                                 
164 Saroyan: "The Restructuring of Soviet Islam in the Gorbachev Era". 92-94, 96. o.  
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2. A politikai iszlám megjelenése Közép-Ázsiában  
 

A Szovjetunió felbomlása idején a nemzetközi világot meglepetésként érte a 

függetlenné váló országokban, mindenekelőtt Üzbegisztánban és Tádzsikisztánban megjelenő 

iszlamisták fellépése. Hogyan lehetett, hogy egy ideológiailag zártnak tűnő országban, ahol 

mind az eszmék, mind a könyvek, mind az emberek szabad mozgása nagyon korlátozott volt, 

ilyen gyorsan felbukkanhatott egy a kommunizmussal rivális politikai eszme, amelynek 

gyökerei ráadásul a Közel-Keleten voltak?  

Az 1990-es években alig voltak információk arról, hogy a rendszerváltás idején 

felbukkant iszlamisták honnan szerezhették azokat a szellemi alapokat, amelyekre építve a 

politikai tér és a társadalom iszlamizálását kezdték el követelni. Megoszlottak a vélemények 

arról, hogy a politikai iszlám kialakulása külső hatásoknak (az Afganisztánban állomásozó 

szovjet csapatok visszatérése az országba, 1980-as évek végén megjelenő szaúdi, pakisztáni 

misszionárius tevékenység) vagy egy belső fejlődési folyamatnak volt-e az eredménye. Csak 

az elmúlt évtized kutatásainak sikerült feltárni azt, hogy a helyi iszlamisták elsősorban egy 

saját fejlődés eredményeként aktivizálódtak, és ez a folyamat valójában majd három évtizeden 

át tartott szovjet Közép-Ázsiában, sőt az első szellemi források egészen a bolsevik forradalom 

idejére nyúltak vissza. Az is kiderült, hogy a Szovjetunió korántsem volt annyira zárt, mint az 

eredetileg a kutatók hitték. Az 1960-as évektől kezdve, elsősorban a megélénkülő szovjet-arab 

kapcsolatoknak köszönhetően, „magánimportként” jelentek meg a közel-keleti iszlamista 

teoretikusok munkái, amelyeket aztán „szamizdatirodalomként” sokszorosítottak és 

tanulmányoztak. 

2.1 Az iszlám fundamentalizmus előfutára – Sámi domulla 
 

A legfrissebb kutatások a 20. századi közép-ázsiai iszlám fundamentalizmus előfutárát 

Ibn Muhammad al-Aszali at-Tarabluszi molla, vagy ahogy helyben ismerték, Sámi domulla165 

személyében jelölik meg. At-Tarabluszi a libanoni Tripoli városában született valamikor 1867 

és 1870 között. Fiatal korában az egyiptomi al-Azhar egyetemen tanult, majd II. Abdül Hamid 

szultán kormánya vahhábizmussal vádolta és száműzte a birodalomból.166 Ezt követően 

hosszú utazásba kezdett a muszlim világ keleti területin. Bejárta Iránt, Afganisztánt, Kasmírt 

és Kelet-Turkesztánt, hogy aztán Pekingből Kásgár érintésével 1919-ben megérkezzen a 

                                                 
165 Perzsa eredetű üzbég szó, jelentése: tudós. Gyakran tiszteletbeli címként is használják. 
166 Peyrouse: "The Rise of Political Islam in Soviet Central Asia". 40-54. o. 
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forradalmi átalakuláson épp keresztülmenő Taskentbe. A helyi vallási körökben hírnevét azzal 

alapozta meg, hogy egy nyilvános teológiai vitában megszégyenítő vereséget mért a helyi 

uléma egyik legnevesebb vallástudósára, mivel az képtelen volt pontosan idézni a Próféta 

tetteit és mondásait számon tartó hadíszokból.167  

Sámi domulla teológiai felkészültségével nagy benyomást tett mind a helyi lakosságra, 

mind a szovjet hatóságokra. A vitát követően Taskent központi részén telepedett le, ahol 

jelentős támogatóbázisra tett szert a helyi üzbég kereskedő réteg körében. A molla a Közép-

Ázsiában alig ismert sáfiita168 jogi iskola követőjeként keményen bírálta a hanafita 

tanításokat, a szúfi közösségek tevékenységét, a népi iszlám a tiszta vallástól eltérő szokásait. 

Teljes mértékben visszautasította a térségben elterjedt klasszikus tanításokat, miközben az 

iszlám eredeti gyökereihez, azaz a Koránhoz és az autentikus hadíszokhoz való visszatérésről 

prédikált. Határozottan véleményt nyilvánított modern kérdésekről is, amelyekről fatvákat 

bocsátott ki, ezeket is elsősorban a próféta mondásaira és tetteire alapozva.169 

Taskentben Ahl al-Hadísz (a Hadísz népe) néven szerveződött személye köré egy 

közösség, amelynek egyaránt voltak tagjai a helyi értelmiség, a munkások és a teológusok 

köreiből. At-Tarabluszi tevékenységét kezdetben a szovjet hatóságok is támogatták, mivel 

aktivista reformer fellépése a népi vallásossággal szemben összhangban volt a hatalom 

aktuális érdekével. 1925-ben azonban kegyvesztetté vált, tevékenységét korlátozták, 

megtiltották, hogy prédikáljon, mire Sámi domulla illegális vallási iskolát szervezett hívei 

számára. 1932-ben megvádolták, hogy brit kém. A teológus megpróbált Kínába menekülni, de 

útközben letartóztatták és tisztázatlan körülmények között meghalt.  Hívei halála után is 

fenntartották a kapcsolatot egymással, és megőrizték Sámi domulla mellett tanult 

fundamentalista nézeteiket, amelyekre jelentős hatást gyakorolt a sáfiita jogi iskola néhány 

jellemvonása, ugyanakkor teljesen elutasították mind a négy jogi iskolát. Tanítványai közül 

1936-37-ben sokakat letartóztattak, egyeseket kivégeztek, másokat börtönbe zártak.170  

Az Ahl al-Hadísz szervezetből valamikor az 1920-30-as években kivált egy puristább 

csoport Ahl al-Korán (A Korán népe) néven. Vezetője Szabircsa domulla még Sámi 

                                                 
167 Ashirbek Muminov: "Fundamentalist Challenges to Local Islamic Traditions in Soviet and Post-Soviet 
Central Asia". In: Empire, Islam, and Politics in Central Eurasia (szerk.) Uyama Tomohiko. Hokkaido: Slavic 
Research Center Hokkaido University, 2006. 249-262. o. 
168 Abú Abdulláh Muhammad bin Idrísz al-Sáfií (767-820) által alapított szunnita vallásjogi iskola. Fő 
jellemzője, hogy a jog forrásaiként a Koránt, a szunnát, a vallástudósok konszenzusát (idzsma) és az analógián 
(qijász) alapuló önálló véleményalkotást (raj) jelölte meg. 
169 Bár a források egyértelműen a sáfiita jogi iskola híveként említik Sámi domullát, az általa képviselt nézetek 
határozottan a hanbalita iskolára, illetve az abból kiágazó vahhábita tanításokra hasonlítottak. Muminov: 
"Fundamentalist Challenges to Local Islamic Traditions in Soviet and Post-Soviet Central Asia". 249-262. o. 
170 A közösség az üldöztetések ellenére a mai napig létezik Taskentben, mintegy háromezer fő alkotja.  
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domullánál is konzervatívabb nézeteket vallott az iszlámról, s úgy tartotta, hogy az Ahl al-

Hadísz hívei még a hadíszoknak is túlzott jelentőséget tulajdonítanak, miközben az egyetlen 

hiteles forrás csak a Korán lehet.171  

At-Tarabluszi nézetei mérsékelt sikert értek el Közép-Ázsia más területein; 

Szamarkandban, Kokandban vagy a Fergána-völgyben tett látogatásai ellenséges 

fogadtatásban részesültek, és tanítványainak is csak szűk körben sikerült híveket szerezniük a 

második világháború után. A libanoni teológus hatása azonban mégsem tűnt el, s ez 

elsősorban két tanítványának, Babahán ibn Abdulmadzsidhán isánnak és annak fiának, 

Zijauddinhán ibn Babahánnak volt köszönhető.  

2.2. A Babahán-család 
 

A Babahán család felmenői Taskentben éltek évszázadok óta, a Hazrat-i Imam 

negyedben, közel ahhoz a mauzóleumhoz, amelyben egy híres 10. századi sáfiita teológus van 

eltemetve. Babahán isán nagyapja és apja egyaránt híres vallásjogtudósok voltak, akik a 

taskenti Mui Mubarak medreszében tanítottak. Az első főmufti tanulmányait a Mir-i Arab 

medreszében végezte, majd at-Tarabluszi felbukkanásával csatlakozott annak köréhez.  

Fia, Zijauddinhán ebbe a vallásos családba született, és hasonló karrier várt rá is. 12 

éves korában már fejből tudta az egész Koránt. Tanulmányait ugyanekkor kezdte a taskenti 

Kukaltas medreszében, de a gondolkodásmódjára, teológiai nézeteire a legnagyobb hatással 

Sámi domulla volt. Az üldöztetések és letartóztatások után édesapja helyetteseként egyrészt 

az üzbég qáziátus vezetője, másrészt a „családi” mecsetnek számító a Mui Mubárak imám-

hátibja172 lett.173 

Zijauddinhán Babahán édesapjával az elsők között indulhatott haddzsra 1945-ben, 

1947-ben pedig lehetőséget kapott, hogy felsőfokú tanulmányait a híres egyiptomi al-Azhar 

egyetemen, illetve a szaúd-arábiai Mekkában és Medinában folytassa.174 Az ő időszaka alatt 

kiadott fatvák nagy része kiemelt hangsúlyt fektet arra, hogy a hivatalos iszlám keretein belül 

működő mollák és vallástudósok magyarázzák el a hallgatóságnak a vallásjogi döntéseket és a 

muftiátus egyéb rendelkezéseit, illetve hogy a mecsetekben a prédikációk előtt vagy után a 

hívők által feltett más, a vallást érintő kérdésekre csakis a Koránra és szunnára támaszkodva 

                                                 
171 Martha Brill: The Roots of Radical Islam in Central Asia. Washington: Carnegie Endowment, 2007. 15. o. 
172 Az imam-hatib a mecset előljárója, aki egyszemélyben volt felelős az intézmény működésért és a KÁKMVT 
által előírt tartalmú prédiákciók megtartásáért. 
173 The persons effectively served in the office. The Muslim Board of Uzbekistan, 
http://muslim.uz/eski/eng/served.htm, internetről letöltve: 2008. június 27.  
174 Naumkin: Radical Islam in Central Asia. 41-43. o. 
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lehet válaszokat megfogalmazni. Tevékenysége alatt sokszor bírálta a helyi uléma azon tagjait 

(főleg azokat, akik nem voltak a Közép-ázsiai és Kazahsztáni Muszlim Vallási Tanács 

„munkatársai”), akik eltértek a KÁKMVT vallásjogi kérdésekben kialakított véleményétől, 

rendelkezéseitől. A bírálat tárgya az volt, hogy ezek a mollák általában a hanafita jogi iskolára 

támaszkodva sokkal megengedőbben viszonyultak azokhoz a vallási rituálékhoz és 

szokásokhoz, amely ellen a muftiátus folyamatos harcot folytatott. E purista szándékú 

tevékenysége miatt sokan Zijauddinhán Babahánt tartották az első „vahhábitának” a 

térségben. Mint arra Babadzsanov rámutat, Babahán nézeteire több tényező is hathatott. 

Egyrészt a népi vallásosság elleni harc kapcsán követnie kellett a felsőbb pártszervek 

utasításait. Másrészt a személyes meggyőződés is vezérelhette, hiszen teológiai nézeteit jó 

eséllyel befolyásolhatták a szaúd-arábiai tanulmányi évek, a gyakori kapcsolat különböző 

konferenciák alkalmával vahhábita teológusokkal, valamint az ilyen jellegű Közép-Ázsiában 

hozzáférhető szakirodalom (ez legális import útján érkezett Szovjetunióba). 175  

Halála után fia, Samszuddinhán Babahán lett a KÁKMVT főmuftija, aki posztját 

egészen a rendszerváltás hajnaláig, 1989-ig megőrizte. Az ő időszaka alatt éleződött ki 

véglegesen a hivatalos iszlám, a népi iszlám és az újonnan megjelenő radikális iszlám 

képviselőinek ellentéte. Bukását jelentős mértékben annak köszönhette, hogy az önállósodás 

és a nacionalizmus útjára lépett Üzbegisztánban mindenki a szovjet ellenőrzés egyik 

intézményét látta benne és a KÁKMVT-ben.   

A Babahán-család sajátos egyeduralma a Közép-ázsiai és Muszlim Kazahsztáni 

Vallási Tanács élén egyben azt is jelentette, hogy Sámi domulla és az Ahl al-Hadísz nézetei a 

valódi befolyásuknál, jelentőségüknél sokkal nagyobb szerephez jutottak Közép-Ázsia 

második világháború utáni történetében. A KÁKMVT legitimitása szinte állandó konfliktust 

hordozott magában, teológiai értelemben a vezetők fundamentalista nézetei eleve 

megkérdőjelezték az intézmény szerepét a közép-ázsiai muszlim lakosság körében.  

2.3 Muhamadzsan Rusztamov Hindusztáni és Hakimdzsan qári Margiláni 
 

A közép-ázsiai iszlámnak a szovjet rendszerváltás előtti állapotáról csak az 1990-es 

évek végétől születtek tanulmányok, amelyek számos és nagy horderejű jelenségre 

világítottak rá. Ezeknek a kutatásoknak a legfontosabb szereplői elsősorban az üzbég 

orientalisták, akik a 90-es évek végétől tudatosan láttak hozzá az elmúlt évtizedek hivatalos és 

                                                 
175 Bahtyijar Babadzsanov: "Islam in Uzbekistan: From Struggle for 'Religious Purity' to Political Activism". In: 
Central Asia: A Gathering Storm? (szerk.) Boris Rumer. Armonk: M. E. Sharpe, 2002. 299-330. o. 
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szamizdat irodalmának összegyűjtéséhez és rendszerezéséhez, melynek legjelentősebb 

újdonsága a közép-ázsiai iszlámon belül végbemenő konfliktusos folyamat. Az 1970-es 

években megjelent egy fiatal teológusok, vallástudósok által vezetett közösség, amely 

elutasította a közép-ázsiai hanafita iszlám több évszázados, alapvetően békés, toleranciát 

hirdető álláspontját, pre-iszlám elemekkel és szokásokkal ezernyi módon átitatott változatát. 

A szakirodalmat áttekintve erről a folyamatról, annak szereplőiről valóban nem 

lehetett olvasni a megelőző évtizedek munkáiban. Még a régió legnagyobb és legelismertebb 

vallástudósának mondott Muhamadzsan Rusztamov Hindusztáni neve sem fordult elő az 

1990-es évek közepéig. Első említésével Olivier Roy 2000-ben kiadott könyvében 

találkoztam.176 A közép-ázsiai iszlamisták tanítójának mondott Hakimdzsan qári177 Margiláni 

esetében még lassabban halad az életmű feltárása, hiszen életének és tevékenységének 

részletei csak az ezredforduló után kezdtek napvilágot látni.178 

Hindusztáni életének áttekintése sok szempontból tanulságos. Egyrészt korai időszaka 

jól mutatja a pre-szovjet időszak viszonyait abban az értelemben, hogy valaki az iszlám és az 

ahhoz kapcsolódó tudományok megszerzése során milyen utat járt be az ebből a szempontból 

határokat nem ismerő Közép-Ázsiában. Másrészt élete világosan példázza a hivatalos iszlám 

és a párhuzamos iszlám bonyolult viszonyrendszerét, azaz, hogy két oldal nem egymástól 

elkülönülve létezett, hanem egymást átfedve, kiegészítve élt egymás mellett.   

Szovjet Közép-Ázsia meghatározó vallástudósa 1892-ben született Kokand közelében, 

édesapja szintén ismert vallástudós volt, aki kokandi és szamarkandi medreszékben tanított. 

Nyolcévesen kezdte el tanulmányait előbb Kokandban, majd Buharában, 16 évesen már fejből 

tudta a Koránt, és ez idő tájt kezdett neki az első teológiai kérdések tanulmányozásához. Az I. 

világháború kitörését követően, a sorozásokat elkerülendő, Buharában maradt, később pedig 

az afganisztáni Mazár-i Sarífban folytatta tanulmányait. Az ottani belpolitikai események 

1916-ban arra kényszerítették, hogy tanárával együtt visszatérjen Buharába, ám a bolsevik 

forradalmat követően ismét Afganisztánba utazott, nem is az új rendszer elől menekülve, 

hanem inkább mesterét követve, aki akkor kapott lehetőséget arra, hogy visszatérjen 

Afganisztánba. 1919-ben Kasmírba indult, hogy ott kezdjen neki a felsőfokú tanulmányokhoz. 

További nyolc, azaz összesen 28 év tanulás után iskoláit befejezve haddzsra indult Mekkába, 

                                                 
176 Egy mondat erejéig említi csak Hindusztánit. Roy: The New Central Asia. 154. o. 
177 Arab szó, olyan személy tiszteletbeli címe, aki kívülről ismeri a Koránt. 
178 Martha Brill Olcott tanulmánya szerint a teológus 2007-ben még élt. Talán ez a tény, illetve korábbi 
fundamentalista nézetei is szerepet játszanak abba, hogy mindeddig kevéssé foglalkoztak személyével a kutatók. 
Olcott: The Roots of Radical Islam in Central Asia. 16. o. 
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majd édesapja kívánságára a zarándoklat után, 1929-ben visszatért a Szovjetunióba, 

Kokandba.179 

Ettől kezdve 1940-ig kisebb megszakításokkal a Gulágon raboskodott, utolsó 

szabadulását követően olajipari munkás lett. 1943-ban besorozták a Nagy Honvédő Háborúba, 

s még az évben megsebesült Minszknél. Három év lábadozás után tért vissza Közép-Ázsiába, 

és Dusanbéban telepedett le. 1947-ben az egyik helyi mecset imám-hátibjává nevezték ki, de 

egy év után hamis vádak alapján elítélték. Csak Sztálin halálát követően került sor 

szabadulására és teljes rehabilitációjára. Ezt követően visszatért korábbi mecsetjébe, és a 

Tádzsik Tudományos Akadémián kapott állást, ahol élete hátralevő részében középkori arab 

és urdu nyelű szövegek rendezésével és fordításával foglalkozott.  

Hindusztáni hivatalos elfoglaltsága mellett az 1950-es évek végétől titkos tanulókört – 

hudzsrát180 – szervezett részben saját, általa is végigjárt tradicionális tanmenetre, részben egy 

új, modern tudományokkal kiegészített tanrendre alapozva. Oktatói munkája mellett számos 

kommentárt, magyarázatot írt vallásos szövegekhez és a misztikus költészetről. Fő munkája 

az 1984-ben kiadott hat kötetes annotált Korán fordítása üzbég nyelvre. Az 1980-as évekre 

oktatási tevékenységére már inkább a „nem hivatalos” jelző jellemző, mint a titkos. Magas 

szintű tanítási tevékenységének ekkoriban már egész Közép-Ázsiában híre volt és 

mindenhonnan érkeztek hozzá tanítványok. Tanóráit magnókazettákra rögzítették, 

sokszorosították és terjesztették. Fogadott fia visszaemlékezése szerint Hindusztáni még a 

Tádzsik Miniszterelnöki Tanács akkori elnökének és annak lányának is tartott órákat. 1989-

ben, 97 éves korában halt meg.181 

Életének utolsó két évtizedében jelentős teológiai vitát folytatott a Fergána-völgyben 

és Tádzsikisztánban működő uléma bizonyos csoportjaival, akik nézete szerint eltértek a 

hanafita iskola tanításaitól. A számtalan hangkazettán és írásos dokumentumban fennmaradt 

konfliktus elsősorban dogmatikai és rituális kérdéseket érintett. Babadzsanov megállapítja: 

„[Hindusztáni] Nézőpontja szerint nagyon nemkívánatos kényszerítő eszközöket alkalmazni a 

hitért folytatott küzdelemben. Hindusztáni abban hitt, hogy ilyen eszközökhöz csak akkor 

szabad folyamodni, ha a siker esélye kétségek nélküli, máskülönben sokkal nagyobb bűn 

magunkat és muszlim testvéreinket a teljes önmegsemmisülésre ítélni egy erősebb ellenféllel 

szemben. Ezért aztán pozitívan kell fogadni azt is, ha nem hívők ajánlanak fel békés 

                                                 
179 Babadzsanov–Kamilov: i. m. 195-220. o. 
180 A medreszékben így hívták azokat a kis cellákat, ahol a tanulók laktak, de a szovjet időszak alatt titkos 
tanulóköröket is jelentett. 
181 Vitaly Naumkin: Radical Islam in Central Asia: Between Pen and Rifle. Lanham: Rowman & Littlefield 
Publishers, 2005. 50-51. o. 
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megoldást, és azt is, ha a szekuláris állam megértő hozzáállást tanúsít a muszlimok felé. 

Minden, ezekkel a hanafita doktrínákon alapuló elvekkel szembenálló nézetet vahhábizmusnak 

tekintett. Hindusztáni véleménye szerint a probléma a dzsihád értelmezésén is múlott. A 

reform helyi hívei szerint ez egy vallási kötelezettség, amelyet nemcsak egy muszlim területen 

működő szekuláris állammal szemben, hanem az umma minden egyes tagjával szemben kell 

folytatni, akik nem osztják a reformerek nézeteit. Hindusztáni nagyon ellenséges érzésekkel 

viseltetett az iszlám purifikálását hirdető „importált” nézetek iránt, amelyek szerinte az arab 

világ vallási-politikai szervezeteinek vezetőitől származtak.”182 

Hakimdzsan qári Margiláni életéről még kevesebbet tudunk. Valamikor 1895 és 1898 

között született Margilánban. Első tanára a szintén teológus apja volt, aki egyben a Sámi 

domulla vezette Ahl al-Hadísz mozgalom tagja volt. Későbbi tanárai szintén a mozgalom 

hívei voltak, s azon kisszámú teológusok közé tartoztak, akik a fundamentalista nézeteknek a 

Fergána-völgyben próbáltak híveket szerezni. Hakimdzsan qári és apja az 1930-as évek 

üldözetései elől elmenekültek Margilánból, ahova csak a második világháború után tértek 

vissza. 1959-60-ban rövid ideig Hindusztáninál tanult, majd elváltak útjaik és szülővárosában 

saját hudzsrát szervezett.183 Már az 1950-es években hozzákezdett fundamentalista nézeteinek 

propagálásához, és nagy szorgalommal gyűjtötte az arab világot megjárt, a hivatalos iszlám 

intézményrendszerében elhelyezkedett és utazásra lehetőséget kapott diákjai révén a vahhábta 

és iszlamista irodalmat.184 

Ha össze akarjuk foglalni a fő különbséget Hindusztáni és Hakimdzsan qári Margiláni 

tanításai között,  úgy azt mondhatjuk, hogy amíg az előbbi a klasszikus hanafita iszlám 

továbbörökítésén fáradozott, addig az utóbbi – teológia nézeteit Sámi domullának a Korán és 

a hadíszok fontosságát hangsúlyozó tanításaiból, valamint a klasszikus és modern 

fundamentalista szakirodalomból merítve – bírálta a meglevő vallási hagyományokat, a 

hanafita jogi iskola olyan elemeit, amelyeknek nyilvánvalóan nem volt közük a tiszta 

iszlámhoz. Ami közös volt bennük és megkülönböztette őket tanítványaiktól, legfőképpen a 

feltörekvő fiatal iszlamisták két vezéralakjától, Rakmatullah allámától és Abduvali qári 

Mirzojevtől, hogy gondolkodásuk, nézeteik nem tartalmaztak politikai felhangokat.  

                                                 
182 Babadzsanov: "Islam in Uzbekistan: From Struggle for 'Religious Purity' to Political Activism". 299-330. o. 
183 Olcott: The Roots of Radical Islam in Central Asia. 22. o. 
184 Naumkin: Radical Islam in Central Asia. 51-52. o. 
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2.4 Konfliktusok az iszlám közösségben 
 

Az 1970-es években felbukkanó iszlamisták két legnagyobb hatású vezetője 

Rakmatullah alláma185 (1950-1981) és Abduvali qári Mirzojev (1952-1995?) volt.186 

Mindketten Kokandban születtek, kezdetben Hindusztáni tanulókörét látogatták, majd 

Hakimdzsan qári Margiláni hudzsráját, ahol tanítójuk iszlamista nézetei nagy hatással voltak 

rájuk. Végül azonban vele is szakítottak, sőt bírálatuk tárgyává tették. Az 1970-es években 

részt vettek Taskentben egy egyiptomi cserediákok által működtetett illegális 

tanulócsoportban. Végül Rakmatullah alláma Kokandban, Abduvali qári Andizsanban állította 

fel saját hudzsráját, amelyek általában néhány tucat diákkal működtek az illegalitás határán.187 

Köztük, valamint egykori tanáraik között 1979-ben nagy vita kerekedett. Rakmatullah 

kollaboránsnak nevezte egykori mestereit és híveit, nézetei egyszerre voltak antikommunisták 

és hanafita-ellenesek. Szemükre vetette, hogy képtelenek voltak megőrizni a vallást, és 

hagyták, hogy a kommunista uralom tönkretegye az iszlám rendszerét és az egész hitéletüket. 

Úgy tartotta, a muszlim embereket nem pusztán attól fosztotta meg a rendszer, hogy 

kötelességeiket gyakorolják, például az imádkozást, hanem a legalapvetőbb emberi jogaiktól 

is. Azt követelte egykori tanáraitól, hogy állítsanak fel nyomdákat és kezdjenek vallási 

irodalom terjesztésébe, a kommunizmusban elfásult muszlim testvéreikben ébresszék fel a hit 

tudatosságát, hogy az emberek ismét a tudás, az iszlám keresésének útjára lépjenek, hogy így 

megértsék és megvédjék hitüket és ezen keresztül családjukat, nemzetüket, és a végén 

létrehozhassanak egy iszlám közösséget, amit Rakhmatullah Muszulmánábádnak nevezett el. 

Miközben Rakhmatullah alláma és Abduvali qári célja az iszlám újításoktól való megtisztítása 

volt, Hindusztáni és társai számára pontosan az újítás adta az iszlám erejét, amelynek 

segítségével a vallás képes volt a mindenkori túlélésre és alkalmazkodásra. A közép-ázsiai 

iszlamisták tevékenységükkel, prédikációikban, közösségeikben megkérdőjelezték a fennálló 

állapotokat és idősebb vezetőiket, teológiai kérdésekben vitába bocsátkoztak a 

megkérdőjelezhetetlen tekintélynek örvendő Hindusztánival, amely után joggal vádolták őket 

az ellentétek szításával. Rakhmatullah alláma és Abduvali qári titkos iskoláinak diákjai az 

                                                 
185 Arab szó, jelentése: tudós, képzett tanár. 
186 Rahmatullah alláma, eredeti nevén Mamajuszupov, egy állami mecset hivatalos mollájának fia volt, aki 
tanulmányait a hivatalos iszlám berkeiben kezdte, ösztöndíjjal Líbiában tanult, és iskoláit követően hivatalos 
kinevezést is kapott, mint molla. 1981-ben autóbalesetben hunyt el. Roy: The New Central Asia. 151. o., 
Abduvali qári egészen 1995-ig Andizsanban élt és folytatta oktatói tevékenységét. 1990-ben irányítása alá vonta 
a város nagymecsetjét, amelynek elöljárója maradt 1995-ig, ám akkor útban egy moszkvai konferenciára eltűnt. 
A taskenti repülőtéren még látták becsekkolni, ám az utasok már nem látták a repülőgépen. 
187 Olcott: The Roots of Radical Islam in Central Asia. 22. o. 
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egész országból jöttek. Könyveket, pamfleteket nyomtattak, miközben misszionáriusaik 

bejárták a térséget, híveket, támogatókat és újabb tanítványokat keresve. 188 

A Hindusztáni és más vallástudósok által nevelt fiatalok nem elégedtek meg a tőlük 

tanultakkal. Míg tanáraik mindig is tartózkodtak a politizálástól, az ismeretek napi 

aktualitással történő párhuzamba állításától, addig a többnyire harmincas éveikben járó 

fiatalok számára mindez már nem volt kielégítő. A probléma forrásának az ateista 

Szovjetuniót tartották, amely egyszerre korlátozta az embereket általános jogaikban és üldözte 

az iszlámot. Ugyanakkor látták és tanulmányaik révén megismerték azt a hanafita iszlámot 

annak minden pre-iszlám szokásával, rituáléjával, dogmájával, amely kiszolgálta ezt a 

rendszert, és amely nem tett semmit, sőt konformista módon hozzájárult mindezek 

fennmaradásához. Hindusztáni legfőbb kifogása az volt a radikális fiatalok tevékenységével 

szemben, hogy azok megtagadva az általa tanítottakat, illetve az iszlám helyi gyakorlatát és 

szokásait, újításokat vezettek be a rituáléban, és a Korán tanításait újszerű, politikai célokat 

szolgáló módon interpretálták. 

A megtámadott vallástudósok, a kor legjobbjai, sértve és megbántva érezték magukat, 

hogy annyi év munkatábor és nélkülözés után valaki őket szervilisnek, Brezsnyevék 

kiszolgálójának merte nevezni. A realitásokkal számolva ugyanakkor teljesen reménytelennek 

tartották bármiféle vallási aktivizmus elindítását, hiszen attól az azonnali és még teljesebb 

üldöztetést várták.189 A megvádolt Hindusztáni, Hakimdzsan qári Margiláni és más 

vallástudósok válaszul egyszerűen vahhábitáknak nevezték Rakhmatullahát és híveit. Az 

elnevezés félrevezető volt, mivel a vahhábizmus valójában egy 18. században, a szunnita 

iszlámon belül elindult vallási mozgalom volt, amely nevét Muhammad ibn Abdul al-

Vahhábról kapta. Az alapító úgy érezte, hogy kora muszlim társadalma jelentősen eltért a 

Próféta korának „tiszta” iszlámjától, és az eredeti tanításoktól való eltávolodás miatt jelentős 

morális és társadalmi válság következett be. Al-Vahháb szerint ezért szigorúan csak a Korán 

és a Próféta szunnája (hagyománya) tekinthető valódi forrásnak, és minden más, azóta 

rárakódott újítás elvetendő. A vahhábizmus a maga korában reformmozgalomnak számított 

mivel tanításaival élesen szembehelyezkedett a kor vallástudósainak nézeteivel.190  

                                                 
188 Abduvakhitov: "Islamic Revivalism in Uzbekistan". 79-100. o. és Babadzsanov–Kamilov: i. m. 195-220. o. 
189 Abduvakhitov: "Islamic Revivalism in Uzbekistan". 79-100. o. 
190 Rostoványi: Az iszlám a XXI. század küszöbén. 112-113. o. Al-Vahháb szövetsége az ibn Szaúd családdal 
jelentős hatást gyakorolt az irányzat elterjedésére. Miután háromszáz évvel később Abdul Azíz ibn Szaúd Szaúd-
Abrábia néven egységesítette az arábiai-félsziget központi területeit, a vahhábizmus államvallássá vált. Az 
iszlám egyik legkonzervatívabb irányzatának számító vahhábizmus elterjesztése és népszerűsítése az iszlám 
világban a mindenkori szaúdi elit egyik kiemelt célja. A vahhábiták általában elleneztek minden újítást és 
modernizációt (amely nem az iszlám elképzelt eredeti tisztasága felé irányult), és továbbra is vallják, hogy az 
iszlám eredeti tanításaihoz való ragaszkodás révén lehet csak valaki igazi muszlim. 
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Miért nevezték akkor Hindusztániék vahhábitának az ifjú radikálisokat? Hindusztáni, 

mint említettem, fiatal éveiben Indiában tanult, ahol a brit hatóságok és a helyi konzervatív 

vallási elit vahhábitának hívott minden olyan iszlám közösséget, amely abban az időben a 

fennálló állapotokkal szemben, teológiai alapon fogalmazott meg kritikát és az iszlám 

megújítását hirdette.191 

Rakhmatullah alláma és Abduvali qári a vahhábita jelzőt visszautasították, magukat és 

mozgalmukat megújítónak, mudzsadidijjának nevezték inkább, utalva abbéli szándékukra, 

hogy a térségben évszázadok óta élő iszlámot megtisztítják az idők során rárakódott 

szennyeződéstől, eltévelyedéstől, a nem iszlám szokásoktól, újításoktól.192  

Babadzsanov és Kamilov szerint az is szerepet játszott a fiatalok nézeteinek 

radikalizálódásában, hogy a külföldről érkező irodalmat, tanításokat, ismereteket a teljes és 

abszolút igazságnak, az egyetlen helyesnek fogadták el. Abduvali qári egyik tanítványának 

visszaemlékezése szerint olyan információs vákuumban éltek, hogy minden helyi, szovjet, 

hivatalos iszlám vagy párhuzamos iszlám felől érkező ismeretre mint hazugságra, a szovjet 

propaganda termékére tekintettek. Ugyanakkor a külföldről, perzsa vagy arab nyelven érkező 

anyagokat mint egyetlen hiteles forrást kezelték, főleg ha azok ellentétben álltak az otthon 

megtanult, megszerzett ismeretekkel. Az itt talált információkat hitték a „valódi igazságnak", 

amit a hatalom és kiszolgálói megpróbáltak elrejteni a szovjet muszlim emberek elől. Ezek 

között az irodalmak között különösen nagy becs és tisztelet övezte a vahhábita irodalmat.193 

Az 1980-as években az iszlamisták nem várt támogatást kaptak a hatalomtól. Mint 

arról Babadzsanov és Naumkin is beszámol, a Gorbacsov-éra alatt újból felerősödő iszlám 

elleni propagandában a hatóságok minden lehetséges eszközt igyekeztek bevetni. A cél az 

elmaradottsággal azonosított népi vallásosság elleni harc volt. A küzdelem megszokott 

eszközei közé tartoztak a KÁKMVT fatvái, a párt propagandatevékenysége, vagy a hívők 

szorosabb ellenőrzése. Új eszköznek kívánkozott viszont a feltörekvő iszlamisták helyzetbe 

hozása és minden lehetséges módon történő támogatása. Ez ugyanis több célt is szolgált. 

Egyrészt a kommunista hatalom és a radikális fiatalok eltérő okokból, de ugyanaz ellen 

küzdöttek, nevezetesen a népi vallásosság, a népi iszlám megnyilvánulási formái ellen. Az 

egyik oldal ezt a kárhozatra szánt múlt továbbélésének tekintette, a másik oldal pedig 

veszélyes és üldözendő teológiai eltévelyedésnek. Másrészt a hatóságok abban is 

reménykedtek, hogy a néha titokban, néha nyíltan történő támogatással erősíteni lehet a már 

                                                 
191 Khalid: Islam after Communism. 145. o. 
192 Babadzsanov–Kamilov: i. m. 195-220. o. 
193 U. o. 
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meglevő megosztottságot.194  Mint említettem, Rakmatullah alláma és Abduvali qári Mirzojev 

tevékenységének elsődleges célpontja nem a hatalom, hanem a vallástudósok előző 

generációja volt. Nyilvánvalóan voltak politikai követeléseik, amelyek a meglevő rendszerrel 

szemben antagonisztikusak voltak, de energiáikat először a helyi iszlám reformálására és az 

uléma bírálatára fordították.  

2.5 A közép-ázsiai iszlamisták kapcsolata az iszlám világgal  
 

Az közép-ázsiai iszlamisták „szellemi” fejlődése, iszlamista nézeteinek alakulása kapcsán az 

egyik legérdekesebb kérdés, hogy a politikai iszlám uralkodó trendjei, fő teoretikusainak 

munkássága mennyire lehettet ismert számukra. Jelentős időbeni eltérés nincs a közép-ázsiai 

iszlamisták megjelenése, és az iszlám világban a politikai iszlám népszerűvé válása között. Az 

1970-es évek végétől az iráni forradalom és az afgán polgárháború pedigi közvetlenül a 

szomszédban zajlott le, még ha a szovjet rendszer zártsága miatt kérdéses is, hogy az ott 

lezajló folyamatokról milyen mennyiségű és minőségű információ juthatott el Szovjetunió 

muszlimok lakta vidékeire.  

A Közel-Keleten és Délkelet-Ázsiában működő különböző iszlamista irányzatokra 

nagy hatással voltak vagy egyenesen alapítói voltak a kor nagy iszlamista ideológusai, az 

egyiptomi Szajjid Qutb, a pakisztáni Abul-Alá al-Maudúdi, az iráni Khomeini ajatollah és Ali 

Sariáti. Ezek a szerzőknek a művei az 1970-es évekre ismertek és elérhetőek voltak Közép-

Ázsiában is annak ellenére, hogy a külföldre való utazás csak kevesek kiváltsága volt, és a 

szovjet rendszer üldözött minden a kommunista ideológiának alternatívát kínáló, azt 

megkérdőjelező ideológiát és irodalmat.  

Egyelőre kevéssé feltárt, hogy milyen könyvek és miként juthattak el a helyi 

iszlamistákhoz, de néhány forrás már rendelkezésre áll. A kérdésnek azért van jelentősége, 

mert az érintkezés a szovjet időszak alatt alapvetően tiltott volt, így ennek nem volt 

semmilyen intézményes jellege és leginkább a személyes kapcsolatokon alapult. A 

Szovjetunió, totalitárius rendszeréből adódóan, harcot folytatott minden olyan ideológiával 

szemben, amely ellentétes volt saját világképével. Irán és Afganisztán felé a határok fizikailag 

is zárva voltak, és a szovjet állampolgárok utazási lehetőségeinek korlátozása is részben ezt a 

célt szolgálta. 

Az a kevés információ, ami idáig napvilágot látott a különböző kutatások révén, arra 

utal, hogy a közép-ázsiai iszlamisták számára az 1970-80-as években már rendelkezésre álltak 

                                                 
194 Naumkin: Radical Islam in Central Asia: Between Pen and Rifle. 52. o. 
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a politikai iszlám két legnagyobb hatású teoretikusának, az egyiptomi Szajjid Qutbnak és a 

pakisztáni Abul-Alá al-Maudúdinak munkái.195 A kérdéssel foglalkozó szerzők általában 

kevés részlettel szolgálnak arról, hogy milyen módon is juthattak hozzá ezekhez a közép-

ázsiai iszlamisták. Babadzsanov egyik tanulmányában megjegyzi, hogy bár ő sem tudja 

hogyan kerültek az említett két szerzőnek a munkái Közép-Ázsiába, ám azok más iszlamista 

szerzők műveivel együtt elérhetőek voltak a KÁKMVT taskenti könyvtárában.196 

Abduvakhitov beszámol róla, hogy Rakhmatullah alláma csoportja tanulmányozta Abú Alá 

al-Maudúdí, Haszan al-Banná, Szajjid Qutb munkásságát és téziseit. Visszaemlékezések 

szerint, mivel a nyomda és a szamizdat irodalom terjesztése is a legnagyobb titokban történt, 

Al-Maudúdí egyik munkája „Az SZKP 26. Kongresszusának jegyzőkönyvei" könyvborító 

alatt járt kézről kézre.197 Hakimdzsan qári, aki maga is fundamentalista, de apolitikus 

nézeteket vallott, már az 1950-es évektől gyűjtötte külföldről a vahhábita és a jelentős 

iszlamista gondolkodók írásműveit.198 

 Az afgán polgárháború idején már mindenképpen kiszélesedhettek a kapcsolatok az 

afgán és pakisztáni iszlamista csoportokkal. A majd százezer főnyi katonát számláló és 

Afganisztán megszállásában résztvevő 40. hadsereg négy hadosztályából három közép-ázsiai 

tartalékosokkal volt feltöltve, s a több tízezer ember közül sokaknak voltak rokoni kapcsolati 

a déli szomszédban.199 Ennek nemcsak azért volt jelentősége, mert voltak, akik haza sem 

tértek, hanem azért is, mert a szovjet kiskatonák állomáshelyükön a helyi bazárban 

gyakorlatilag bármit beszerezhettek a cserekereskedelem révén.200 A polgárháború alatt 

üzbég, tádzsik, vagy kaukázusi muszlimok százai érkeztek titokban az afgán-pakisztáni határ 

déli oldalán működő több száz medresze valamelyikébe, hogy ingyenes teológiai képzésben 

részesüljenek. Ezek a ma is működő szemináriumok az afgán megszállást követően jöttek 

létre, amikor afgánok milliói leltek menedéket Pakisztánban. Az ő megsegítésükre és az afgán 

ellenállók támogatására az arab világból – elsősorban Szaúd-Arábiából és az Öböl államokból 

– több millió dollár érkezett évről évre, hogy az oktatás és a minimális életkörülmények 

                                                 
195 Indirekt módon következtethetünk erre arról is, hogy a Szovjetunió felbomlását megelőzően létrejött Iszlám 
Újjászületés Pártjának (IÚP) az ideológiája nagymértékű hasonlatosságot mutatott a két teoretikus mögött álló 
szervezetekével. Olivier Roy: The Foreign Policy of the Central Asian Islamic Renaissance Party. New York: 
Council on Foreign Relations, 2000. 34. o. 
196 Babadzsanov: "The Ferghana Valley: Source or Victim of Islamic Fundamentalism".  
197 Abduvakhitov: "Islamic Revivalism in Uzbekistan". 79-100. o. és Babadzsanov–Kamilov: i. m. 195-220. o. 
198 Naumkin: Radical Islam in Central Asia: Between Pen and Rifle. 51-52. o. 
199 Lester W. Grau: "The Soviet–Afghan War: A Superpower Mired in the Mountains". The Journal of Slavic 
Military Studies, Vol. 17. No. 1. (2007). 129-151. o. 
200 Szovjet oldalról gyakori volt, hogy a hazatérő kiskatonák gyakorlatilag minden nélkülözhető felszerelésüket 
(néha a fegyverüket) elcserélték általában a Pakisztánból érkező fogyasztási cikkekre (kazettás magnó, 
farmernadrág) kábítószerre, vagy akár vallásos és iszlamista irodalomra is. 
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biztosítva legyenek számukra. Ezekben a medreszékben azonban már nem a tágabb 

értelemben vett Közép-Ázsiára jellemző békés, a szokásokkal, tradíciókkal átitatott hanafita 

iszlámot tanították a diákoknak, hanem a vahhábita iszlámot (e medreszékben tanult fiatalok 

jelentették a 90-es években az Afganisztánt meghódító fundamentalista Tálibán mozgalom 

bázisát).201 

 A pakisztáni titkosszolgálat bár elsősorban az afgán polgárháború szervezésével és 

manipulálásával volt elfoglalva, több akciót is vezetett annak érdekében, hogy az afgán-

szovjet határ közelében, de már a Szovjetunióban hajtsanak végre afgán mudzsáhedek katonai 

akciókat. Ezekre a hadműveletekre sor is került 1986-ban, s ennek során a helyi lakossággal 

korábban kiépített kapcsolatok révén az ellenállók bejutottak a Szovjetunióba és ott katonai 

létesítményeket támadtak meg. A pakisztáni titkosszolgálatnak emellett arra is volt gondja, 

hogy több tízezer üzbég nyelvű Koránt csempésztessen be az országba.202 A Koránok mellett 

vallási irományokat, felforgató tartalmú röplapokat csempésztek át a határon, a cél 

értelemszerűen az volt, hogy a háborút megpróbálják átvinni a közép-ázsiai országokba vagy 

legalább a hódító hátországában keltett bizonytalansággal csökkentsék a megszálló erők 

hatékonyságát, erejét.203 

Szemben az afganisztáni helyzettel az 1979-es iráni iszlám forradalom, majd az azt 

követően megszülető Iráni Iszlám Köztársaság működése nem volt érezhető hatással a közép-

ázsiai iszlamisták tevékenységére. Ugyan új Irán külpolitikájának egyik alaptézise az iszlám 

forradalom exportálása volt, ez az 1980-as években főleg az arab világ felé irányult. 

Afganisztánban a szintén síita hazara közösség lett a célpontja Teherán támogatásának, de itt 

is csak 1982 után tudott Irán érdemben befolyást gyakorolni az politikai helyzetre.204 Az 

afganisztáni helyzet – a szovjet csapatok jelenléte ellenére is – csak harmadlagos fontosságú 

volt az Irán számára, hiszen az 1980-ban kirobbant irak-iráni háború majd tíz évig az ország 

                                                 
201 Ahmed Rashid több munkájában is dokumentálta ezt a folyamatot. A segítség nem volt ingyen, az oktatásért 
cserébe azt kellett hallgatni, amit a külföldről érkezett misszionárius mondott. Rashid 1989-ben maga is 
találkozott ezen a vidéken Közép-Ázsiából érkezett tanulókkal. Ahmed Rashid: "Islam in Central Asia: 
Afghanistan and Pakistan". In: Islam and Central Asia: An Enduring Legacy or an Evolving Threat (szerk.) 
Roald Z. Sagdaeev és Susan Eisenhower. Washington D. C.: CPSS Press, 2000. 213-236. o. 
202 Később ezeket a katonai akciókat leállították, mert attól tartottak, hogy a provokációnak is beillő 
cselekmények Moszkvát esetleg újabb katonai lépésekre hergelik. A titkosszolgálat akkori munkatársa 
Mohammad Yousaf hosszan részletezi a tervezést és végrehajtást könyvének Bear Baiting című fejezetében. 
Mohammad Yousaf: The Bear Trap: Afghanistan's Untold Story. Lahore: Jang Publisher, 1992. 243. o. Az egész 
könyv letölthető az internetről, a http://www.sovietsdefeatinafghanistan.com/beartrap/english/index.htm linkről. 
Internetről letöltve: 2008. június 30. 
203 Mohamed Reza Djalili – Frédéric Grare: "Regional Ambitions and Interests in Tajikistan: the Role of 
Afghanistan, Pakistan and Iran". In: Tajikistan: The Trials of Independence (szerk.) Mohamed Reza Djalili, et al. 
New York: St. Martin Press, 1997. 125. o. 
204 Andreas Wilde: Continuity and Hiatus: Structural Patters of Iran’s Policy in Afghanistan. Internationales 
Asienforum, Vol. 40. No. 1-2 (2009) 18-20. o. 
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szinte összes erőforrását lekötötte. Geopolitikai értelemben Teheránt a szovjet veszélynél 

jobban aggasztotta a térségben egyre szorosabbá váló szaúdi-amerikai kapcsolatok, mert 

ebben a közvetlen amerikai fenyegetés visszatérését látta. Mindezek fényében Irán 1979 utáni 

kapcsolata vagy befolyása a közép-ázsiai iszlamistákra minimális vagy nem létező lehetett, 

szakirodalomi nyoma pedig egyelőre nincsen.  

 



 76

3. Az iszlamista szervezetek aktivizálódása a geopolitikai 
változások tükrében a Szovjetunió felbomlásától napjainkig 

 

A Szovjetunió felbomlása és a függetlenné váló egykori tagköztársaságok átrendezték 

a világ térképét. Az új közép-ázsiai köztársaságok eltérő mértékben váltak szereplőivé a 

poszt-hidegháborús nemzetközi kapcsolatoknak, és eltérő volt a nemzetközi közösség 

érdeklődése az egyes országok felé. A legnagyobb figyelmet Kazahsztán élvezte, amelyben 

egyszerre játszott szerepet a hatalmas kőolajkincsek feletti rendelkezés és az, hogy a 

felbomlás pillanataiban jelentős nukleáris erők maradtak az országban. Alma-Ata így egyik 

pillanatról a másikra – és akaratán kívül – a világ egyik új atomhatalmává vált.   

A Nazarbajev-rezsim a rendszerváltást követően lehetővé tette a nemzetközi tőke 

számára, hogy részt vegyen a kazah szénhidrogén-vagyon kiaknázásban, és ez az amerikai 

politikai és gazdasági érdeklődés középpontjába emelte. Kazahsztán mellett Kirgizisztán 

kapott még kiemelt figyelmet, elsősorban azért, mert az átmenet során a térségben 

egyedüliként itt nem következett be a korábbi helyi kommunista párt hatalomátmentése, és az 

ország élére egy pártonkívüli értelmiségi került. Ez a tény elég volt ahhoz, hogy 

Kirgizisztánra a nemzetközi közösség és a szakirodalom, mint a demokrácia apró közép-ázsiai 

szigetére tekintsen, és állandó példaként állítsa a másik négy, az autoriter rezsimek különböző 

fokán álló állam elé. Türkmenisztán hatalmas földgázvagyona miatt kezdetben szintén a 

nemzetközi közösség figyelmét élvezte, ám hamarosan nyilvánvalóvá vált, hogy az egyre 

erősebb, néha már a sztálini időket idéző személyi kultusz kiépítésén fáradozó Nyijazov elnök 

a bezárkózás és a demodernizáció politikáját választotta.   

3.1 Az átalakuló geopolitikai környezet szerepe a közép-ázsiai 
iszlamisták helyzetében  
 
 A közép-ázsiai országok általános problémája az volt, hogy miközben általában 

nyitottak és érdeklődőek voltak a nyugati világ felé, az azzal való kapcsolatépítésre 

korlátozottak voltak a lehetőségeik. A régió déli felén, a világnézetileg idegen és a 

nemzetközi közösség által kiközösített Irán, és a szovjet kivonulás után teljes káoszban élő 

Afganisztán zárta el a kijutást a meleg tengerek felé. A Kaszpi-tenger túloldalán fekvő 

egykori tagköztársaságok a rendszerváltozást követően belső problémákkal és katonai 

konfliktusokkal küzdöttek, kelet felé Kínát a Tien-San hegység több ezer méter magas 

láncolatai és a mögötte húzódó végtelen lakatlan területek zárták el. A függetlenség ténye a 
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gyakorlatban kevéssé változtatott azon az állapoton, hogy az öt államnak továbbra is a 

Szovjetunió „jogutódja”, Oroszország jelentette az egyetlen útvonalat a nyugat felé.  

 A belső problémáival küzdő Oroszország eltérő pozíciókkal rendelkezett Közép-

Ázsiában a rendszerváltást követően. Miközben maga az orosz külpolitika is határozottan 

nyugatbarát, együttműködést kereső volt az első években, Kazahsztánnal mindvégig 

megmaradtak a jó kapcsolatok, amiben az is szerepet játszott, hogy az országban a lakosság 

harminc százaléka orosz volt. Kirgizisztán politikai, gazdasági szerepét tekintve 

elhanyagolható jelentőségű volt, míg a tádzsikisztáni orosz érdekek elsősorban az ország 

Afganisztánnal határos területe miatt voltak jelentősek.  Még majd egy évtizedig orosz 

csapatok látták el a határ védelmét a déli szomszéd felé, s mint az egyetlen szervezett katonai 

erő, a polgárháborúban is hatékony érdekérvényesítői voltak Moszkva szempontjainak. A 

semlegességét kinyilvánító és az izoláltságot választó Türkmenisztán kivonult minden 

együttműködési fórumról. Üzbegisztán volt az egyetlen olyan ország, amely határozottan 

szembe helyezkedett az orosz integrációs törekvésekkel, és ennek ellensúlyozására kereste, 

kultiválta a nyugattal, elsősorban az Egyesült Államokkal való kapcsolatépítést. 

 Az Egyesült Államok természetes érdeklődéssel viszonyult az új államokhoz a 

Szovjetunió felbomlása után. Az elkövetkező évek azonban hamar világossá tették, hogy a 

kapcsolatok elmélyítése számos akadályba fog ütközni. Komoly tőkebefektetésekre csak 

Kazahsztán számíthatott, mivel a feltételek – politikai stabilitás, nyersanyagkészletek megléte, 

és a kedvező gazdasági környezet – csak itt voltak adottak. A többi ország esetében leginkább 

csak a demokrácia kiterjesztése, az emberi jogok tiszteletben tartása, a gazdaság liberalizálása 

szerepelt az amerikai külpolitika legfontosabb szempontjai között. Így ezzel összhangban a 

kétoldalú kapcsolatok az adott rezsim diktatórikus tendenciáinak függvényében változtak.  

 Az Üzbegisztánban és Tádzsikisztánban kialakuló konfliktusok egy csapásra 

államközi és regionális konfliktussá alakították mindazt, ami évekkel korábban még csak egy 

ország belpolitikai problémája lett volna. Az 1990-es években tádzsik menekültek tízezrei 

érkeztek Afganisztánba, afganisztáni tádzsikok és üzbégek menekültek Tádzsikisztánba és 

Üzbegisztánba. Oroszország és Üzbegisztán a tádzsik polgárháború részeseivé váltak, és az 

évtized második felétől szerepet vállaltak az afganisztáni konfliktusban is. Az 1994-től 

felbukkanó tálib mozgalom, bár komoly fenyegetést sosem okozott északi szomszédjai 

számára, mégsem csak a retorika szintjén jelentett konfliktusforrást. Tevékenységének 

kiteljesedése idején menedéket és felkészülési terepet biztosított az üzbég és egyes tádzsik 

iszlamistáknak. Egyedüliként elismerte a szakadár csecsen köztársaság létét, és szoros 

kapcsolata Oszáma ibn Ládennel és az al-Kaidával, a nemzetközi terrorizmus legfőbb 
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bázisává tette. Ezek a biztonságpolitikai elemek összességében már elég komoly veszélyt 

jelentettek Közép-Ázsia és Oroszország számára. Mielőtt tehát belefognék a legjelentősebb 

közép-ázsiai iszlamista szervezetek poszt-szovjet történetébe, bemutatom azt a regionális 

teret, amely alapvetően rajzolta át a térség biztonságpolitikai környezetét, és amelynek 

ismerete nélkül nem érthetőek meg az Üzbegisztánban és Tádzsikisztánban történt események 

az 1990-es években. 

3.1.1 A destabilizációs veszélyforrás: Afganisztán 
 

Afganisztán helyzetén a hidegháborús szembenállás csak rontott. Bár az országot 

megszálló szovjet csapatok 1989-ben kivonultak, Moszkva tovább támogatta az 1986-ban 

hatalomra került Mohamed Nadzsibullah államfőt. Az afgán KGB egykori parancsnoka már a 

szovjet csapatok kivonulása előtt nemzeti egységprogramot hirdetett, és a szovjet/orosz 

fegyverszállításoknak köszönhetően 1992-ig képes volt hatalmon maradni. Végső bukását 

nem a pakisztáni és amerikai támogatással működő, gyakran egymással is harcoló iszlamista 

pártok (tanzimok) idézték elő, hanem saját erőinek árulása.  

Az 1979-es szovjet megszállást követő néhány évben Afganisztán gyakorlatilag két 

részre bomlott. A városok, nagyobb urbanizációs központok, és az azokat összekötő 

kommunikációs útvonalak a kormány ellenőrzése alatt maradtak. Vidéken, ahol a lakosság 

nyolcvan százaléka élt, Kabul befolyása jobb esetben is csak névleges volt, a terület gyakorta 

teljes egészében mudzsáhed csoportok kezében volt. Ezeket a gerillaharcot folytató ellenzéki 

milíciákat főként Pakisztán és az Egyesült Államok támogatta (utóbbi főként indirekt módon: 

fegyverszállítmányokkal, pénzzel), kisebb mértékben Szaúd-Arábia és az iszlám világ jó 

része.205 Az idők során az etnikai törésvonalak mellett rendeződő pártok (tanzimok) közül hat 

szervezet az ország lakosságának felét adó szunnita pastun etnikumra épült, egy az ország 

főként északi területein élő, lélekszámában második legnagyobb tádzsik etnikumra, míg egy 

újabb másik az ország közepén élő síitahazara etnikumra.206 A szunnita csoportok „pesavari 

hetek” néven mindvégig Pakisztán befolyása alatt álltak, Iszlamabad kiképzőtáborokat, 

                                                 
205 Az USA részéről 1987-ig a titkos katonai segély elérte a 1,5 milliárd dollárt (Szaúd-Arábia még további 1,5 
milliárd USD-t tett ehhez az összeghez), s ez több volt, mint a CIA összes többi titkos katonai támogatása 
együttvéve az 1980-as években. Csak 1987-ben 300 millió USD volt a segély összege. Afghanistan: The Making 
of U.S. Policy (1973-1990)  Digital National Security Archive, Online Center for Afghan Studies, www.afghan-
politics.org 
206 Egy egységes afgán ellenálló szervezet létrejötte nemcsak az állandóan széthúzó afgán csoportok viszálya 
miatt nem jöhetett létre. A pakisztáni államfő, Zia ul-Hakk tábornok szándékosan tartotta megosztva a 
tanzimokat, nehogy egy PFSZ-hez hasonló szervezet jöjjön létre, amely aztán kicsúszhat az ellenőrzése alól. 
Olivier Roy: Islam and Resistance. Cambridge: Cambridge University Press, 1990. 122. o. 
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haditerveket, és mindenekelőtt fegyvert biztosított számukra. A hazarák a szintén 

síitaforradalmi Khomeini-rezsim támogatását élvezték.207 

 A szovjet kivonulás után a hatalom birtokosai és az egyes mudzsáhed tanzimok között 

megindult a tapogatózás. Az afgán kommunista pártban minden etnikai csoport reprezentálva 

volt (igaz, vezető szerephez itt is a történelmileg domináns pastunok jutottak), és a 

szövetségesek keresése is az etnikai törésvonalak mentén történt. 1990-ben pastun Sahnawáz 

Tanaí tábornok, hadügyminiszter a szintén pastun Gulbuddin Hekmatyarral, az egyik 

legerősebb ellenzéki vezetővel szövetségben kísérelt meg sikertelen puccsot. Erre válaszul a 

párt nem pastun tagjai puhatolózni kezdtek az ellenzék tádzsik és hazara szervezeteinél. 

Bonyolult események sorozataként végül 1992 áprilisában a Kabult is védő titkosszolgálat 

elitalakulatainak tádzsik parancsnoka a másik legerősebb mudzsáhed parancsnokkal, a szintén 

tádzsik Ahmed Sah Maszúddal lépett szövetségre, és „megnyitotta” előtte a főváros kapuit. 208 

A főváros kerületeit villámgyorsan megszálló milíciákhoz egy utolsó jelentős 

fegyveres csoport is csatlakozott. A Rasid Dosztum vezette, főként üzbégeket tömörítő 

alakulat 1992 tavaszáig a Nadzsibullah-rezsim félkatonai egysége volt Észak-Afganisztánban. 

Az utolsó pillanatokban átállva Dosztum az új afgán hatalmi játszma egyik kulcsszereplőjévé 

vált. A nemzetközi közösség egységkormány felállítására tett egyeztetési kísérletei sorra 

kudarcba fulladtak, a győztes tanzimok most már nyíltan is egymás ellen fordultak, az ország 

polgárháborúba süllyedt. Afganisztán egyes területein, tartományaiban hadurak sokasága 

próbálta megszerezni és megtartani a hatalmat. Ezek az egykor mudzsáhed vezetők vagy 

kommunista milícia parancsnokok aszerint cserélgették lojalitásukat a különböző tanzimok 

között, hogy éppen ki ígért nagyobb pozíciót, több pénzt vagy fegyvereket. 

A világ figyelme az 1990-es évek elején másfelé terelődött. A vasfüggöny leomlása, a 

Szovjetunió megszűnése és a második Öböl-háború kiteljesedése egyszerre háttérbe szorította 

az addig a nyugati és az iszlám világ figyelmének középpontjában álló eseményeket. A 

pénzügyi források, fegyverszállítmányok lassan elapadtak, és hamarosan az afgán káosszal 

már a hírek sem foglalkoztak. Csak egyetlen ország maradt, amelynek stratégiai kilátásait 

meghatározóan befolyásolta, hogy kik lesznek Kabul új urai, s ez az ország Pakisztán volt.   

Iszlamabad szemében a stratégai veszélyt mindig is India jelentette, ez határozta meg 

közeledését az Egyesült Államok és Kína felé, s ez befolyásolta politikáját Afganisztánnal 

szemben. India és Pakisztán alig ötvenéves történelme során több hagyományos háborút 

                                                 
207 Barnett R. Rubin: The Fragmentation of Afghanistan: State Formation and Collapse in the International 
System. New Haven: Yale University Press, 1995. 198-199. o. 
208 Fred Halliday és Zahir Tanin: "The Communist Regime in Afghanistan 1978-1992: Institutions and 
Conflitcs". Europe-Asia Studies, Vol. 50. No. 8. (1998). 1357-1380. o. 
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vívott egymás ellen, de titkosszolgálati eszközökkel, irreguláris erőkkel szinte folyamatos volt 

a harc a kettéosztott Kasmírban. Az államalapító Ali Dzsinna utódai szemében Afganisztán 

mindig az úgynevezett „stratégiai mélység” szerepét töltötte be, azaz egy indiai invázió esetén 

ez az ország biztosította volna azt a visszavonulási területet, ahol a pakisztáni erők 

újjászerveződhetnek. Ezek konzekvenciájaként tehát Iszlamabad mindig olyan rezsimet 

támogatott, látott volna szívesen Kabulban, amely barátságos vele.209 

Mi okozta azt, hogy ennek mindig az ellenkezője történt, s a két ország kapcsolatát az 

állandó viszály és feszültség jellemezte? A Brit Birodalom és az Afgán Királyság között az 

1893-ban született Durand-egyezményben (valójában diktátumban) kijelölt államhatár a 

stratégiai pontokat (hegygerinceket, hágókat) a Birodalomnak biztosította, és így kettévágta a 

területen élő pastun törzseket.210 Pakisztán megörökölte a határt és vele a viszályt. Amíg 

Afganisztánban a pastunok az ország többségét adják, addig Pakisztánban (bár ott 

ugyanannyian élnek) egy alig több mint 15 százalékos kisebbséget alkotnak. Kabul a mai 

napig megkérdőjelezi a Durand-egyezmény jogosságát, és a pastun nacionalizmus jegyében 

mindig is támogatta a határ túloldalára szakadt testvéreit, amely politika menthetetlenül 

állandó szembenállásra kényszerítette a két kormányt. 

Pakisztánban ily módon a mindenkori afgán hatalom ellenzéke biztos menedékre 

talált, s így volt ez azokkal a fiatal iszlamistákkal is (Ahmed Sah Maszúd, Gulbuddin 

Hekmatyar, stb.), akik az 1970-es évek közepén először kaptak kiképzést a legfontosabb 

titkosszolgálati szervezettől, az Inter-Services Intelligence-től (ISI). A szovjet megszállást 

követően Pakisztán már nemzetközi támogatással folytathatta az afgán hatalom elleni 

szervező tevékenységét, és mivel komoly stratégia céljai voltak az országban – szemben a mai 

napig élő közvélekedéssel – kevés teret engedett a nyugati titkosszolgálatok tevékenységének. 

Iszlamabad fő kegyeltje a pastun Gulbuddin Hekmatyar vezette Hizb-i Iszlámi tanzim volt, s 

neki jutatta a külföldi támogatások nagy részét is. Külön csoportot jelentettek az arab 

önkéntesek, amelyek ugyan kevés gyakorlati hasznot jelentettek a harcmezőn, de kiváló 

                                                 
209 Pakisztánnak nincs stratégiai mélysége, azaz olyan területe, ahova egy esetleges indiai szárazföldi támadás 
esetén visszavonulhatna a politikai vezetés, és a katonai erők újjászerveződhetnek. India felől Pakisztán kb. 300 
kilométer széles, ráadásul Indiával határos része lapos, sík terület, a jelentősebb városok is mind a határ 
közelében vannak. A stratégiai mélység pakisztáni koncepciójában így Afganisztán és egy barátságos afgán 
rezsim léte jelentette volna annak biztosítékát, hogy egy, az ország teljes elfoglalását célzó indiai hadművelet 
esetén legyen hova visszavonulni, még ha az egy másik ország is. 
210 Thomas H Johnson: "No Sign until the Burst of Fire: Understanding the Pakistan-Afghanistan Frontier". 
International Security, Vol. 32. No. 4. (2008). 41-77. o. 
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propagandaértékkel bírtak az iszlám világban. Az Oszáma ibn Láden vezette al-Káida ebből a 

közösségből alakult ki az 1980-as évek végére.211  

A Nadzsibullah-rezsim bukása keresztbe húzta a pakisztáni vezetés minden számítását. 

Természetesen nem a bukás bekövetkezte okozott meglepetést Iszlamabadban, hanem az, 

hogy ezt nem a fő kliens Hekmatyar érte el, hanem a fő riválisnak tartott Ahmed Sah Maszúd. 

A fővárost és az ország legitim vezetését a polgárháború során mellőzött tádzsik iszlamisták 

szerezték meg, akik ugyanolyan barátságtalanul viszonyultak déli szomszédjukhoz, mint az 

előző rendszer.212 Az ISI által az ország élére kiszemelt Hekmatyar a vesztesek közé került, 

képtelen volt egyben tartani pártját, és ráadásul rendkívüli brutalitása is népszerűtlenné tette 

az ország nagy részében. Iszlamabadnak ilyen körülmények között kellett stratégiai döntést 

hoznia arról, hogy miként akarja folytatni az afgán helyzet befolyásolását immáron egyedüli 

játékosként. 

Az Afganisztánt eluraló káosz mellett más jelenségek is felkeltették a pakisztáni 

vezetők figyelmét. Ezek pedig a függetlenné váló közép-ázsiai volt szovjet tagköztársaságok, 

és a bennük rejlő kihasználatlan gazdasági lehetőségek voltak. Közép-Ázsia lehetőséget kínált 

arra, hogy az alacsony minőségű pakisztáni ipar termékek felvevőpiaca legyen. Sokkal 

nagyobb jelentőségű volt ennél, s azóta is számos stratéga és politikus fantáziáját mozgatta 

meg, egy földgázvezeték építése a világ negyedik legnagyobb készleteivel rendelkező 

Türkmenisztánból. Ez a kettőség, az afganisztáni politika addigi kudarca és az új közép-ázsiai 

gazdasági lehetőségek együttese késztette arra a regnáló iszlamabadi vezetést, hogy új 

politikai-katonai erőt keressen Afganisztánban, amely békét és stabilitást hozhat, és amely 

megnyithatja egy észak-déli gazdasági korridor kiépítését a két térség között.213 

A Tálibán pontos eredete ma sem ismert. Annyi bizonyos, hogy Omar molla, a 

mozgalom alapítója valamikor 1994 nyarán maga köré gyűjtötte egykori harcostársait, akikkel 

megelégelve a hadurakká, fosztogatókká vált egykori mudzsáhedek uralmát, rajtaütött egy 

                                                 
211 Ennek az időszaknak egyik legfrissebb, új forrásokon nyugvó bemutatását lásd: Steve Coll: Ghost Wars: The 
Secret History of the CIA, Afghanistan, and Bin Laden, from the Soviet Invasion to September 10, 2001. 2004. 
728. o.  
212 A rossz viszony talán legfontosabb oka az volt, hogy a szovjet megszállás alatt az ISI a pastunok rovására 
próbálta marginalizálni őket. 
213 1994-ben a 2007 telén meggyilkolt Benazir Bhutto volt Pakisztán miniszterelnöke, s bár később szívesen 
megfeledkezett róla, neki is szerepe volt a tálib mozgalom létrejöttében. Belügyminisztere, Naszrullah Babar 
volt felelős az új mozgalom „feltalálásáért”, amit ő sikerrel meg is oldott. Babar a Bhutto család régi barátja volt, 
1974-től az édesapa, Zulfikar Ali Bhutto alatt a pastuk lakta Északnyugati Határtartomány kormányzója volt 
(ebbéli minőségében elsőként ő foglalkozott az afgán iszamisták – Maszúd, Hekmatyar, stb. – kiképzésével.).  
Remembering Our Warriors: Babar “the great”, Defence Journal Pakistan, 2001. április, 
http://www.defencejournal.com/2001/apr/babar.htm, internetről letöltve: 2001. október 6.   
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helyi kiskirályon.214 Október 12-én egy kétszáz fős tálib egység elfoglalta Hekmatyar egyik 

legnagyobb katonai raktárát a pakisztáni-afgán határon. Novemberben megtörtént a tálibok 

„nemzetközi” bemutatkozása is. November 4-én egy harminc teherautóból álló konvoj indult 

el Pakisztánból Türkmenisztán felé, kereskedelmi árucikkel megrakodva. A pakisztáni 

Belügyminisztérium által indított és az ISI emberei által vezetett járművek átkelve 

Afganisztánba hamarosan az útvonalon ellenőrzőpontokat működtető és ott vámot szedő 

milíciába ütköztek, amely megállásra kényszeríttette őket. Egy nappal később Pakisztán felől 

új csoport bukkant fel, a Tálibán. Miután kiszabadították a konvojt, útjukat a közeli 

tartományi központ, Kandahar felé vették, amelyet rövid tűzharc után még aznap el is 

foglaltak.215   

Az obskurus eredetű mozgalom az afgán viszonyokhoz képest gyorsan növelte az 

ellenőrzés alá eső területeket. 1995 márciusában már Kabul alatt harcoltak Ahmed sah 

Maszúd csapataival, akiknek sikerült megállítani az előrenyomulást. Nyugaton Herátot 

fenyegették. Első lendületből nem sikerült bevenni, ám amikor Iszmail Kán, Maszúd helyi 

szövetségese 1995 őszén ellentámadást indított és komolyan visszavetette a Tálibánt, a 

szervezet csodaszámba menő átalakuláson ment keresztül, pár nap alatt újjászerveződött, és az 

általa indított ellentámadás elsöpörte az addig támadó ellenfelet. Így fordulhatott elő, hogy a 

frissen létrejött új mozgalom alig egy év leforgása alatt elfoglalta Afganisztán déli felét, és 

megvalósította azt, amit előtte éveken át képtelenek voltak az egymással harcoló különböző 

hadurak.216 A Tálibán lendülete a következő évben sem tört meg, és 1996 szeptemberében 

sikerült elfoglalniuk a fővárost, majd újabb két év alatt az ország északi és középső 

területeinek jelentős részét is ellenőrzésük alá vonták. Uralmuk elérte Türkmenisztán, 

Üzbegisztán és Tádzsikisztán Afganisztánnal határos szakaszait.  

1998-ra a nemzetközi közösség által elismert afgán kormány az ország mindössze 10-

15 százalékát birtokolta Észak-Kelet Afganisztánban. Az egykor egymással veszekedő 

hadurak a tálibok jelentette közös ellenség nyomására lassan egymásra találtak, szövetséget 

kötöttek, és együtt bíztak abban, hogy előbb-utóbb a külföld is a segítségükre siet majd. 

Afganisztán szomszédai egyre nagyobb gyanúval és félelemmel figyelték a fundamentalista 

mozgalom térnyerését. Irán, a közép-ázsiai köztársaságok és a közvetetten érintett 

                                                 
214 "Finally, A Talkative Talib: Origins and Membership of the Religious Students' Movement," U.S. Embassy 
(Islamabad), Cable, National Security Archive, 1995. február 20. 15. o.  
http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB97/tal8.pdf, interenetről letöltve: 2008. december 20. 
215 Ahmed Rashid: Taliban: Islam, Oil and the New Great Game in Central Asia. London: I. B. Tauris, 2000. 24-
27 o. 
216 Anthony Davis: "How the Taliban became a military force?" In: Fundamentalism Reborn: Afghanistan and 
the Taliban (szerk.) William Maley. London: Hurst & Company, 1998. 56-61. o. 
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Oroszország növekvő fenyegetésnek ítélte a tálibok uralmát, mivel jogosan tartottak attól, 

hogy a szervezet támogatást nyújt más iszlamista szervezeteknek, amelyek közül néhány az 

egykori Szovjetunió utódállamaiban folytatott rendszerellenes tevékenységet. 

3.1.2 Afganisztán ismét a nemzetközi figyelem homlokterében 
 

A nemzetközi közösség nem egyszerre és nem egyformán figyelt fel a Tálibánra. A 

mozgalom Kabul elfoglalásáig mint afféle harmadik erő népszerűsítette magát, amely 

leszereli a hadurakat, békét és rendet teremt, s ennek elérése után, átadja a hatalmat egy 

újonnan választott kormánynak – de nem az akkor legitimnek számító tádzsik Rabbani-

kormánynak. A tálibok addigi tevékenysége teljes mértékben alá is támasztotta 

kijelentéseiket, hiszen az általa uralt területeken megszűntek a bűncselekmények, a basáskodó 

hadurak és fegyveres csoportok eltűntek, vagy beálltak a tálib hadseregbe, szabadon lehetett 

közlekedni, és rég nem látott mértékben javult a közbiztonság.  

A főváros megszerzése egy sor téren átalakította a tálib mozgalmat. Kabulban számos 

népszerűtlen szabályt vezettek be. A legismertebb – manapság már közhelyszámba menő – 

intézkedések az egész testet elfedő burka kötelező viselete a nők számára, a férfiaknak az ököl 

hosszúságú szakáll viselete, a sárkányeregetés betiltása volt. Megjegyzendő, hogy az első két 

intézkedésben semmi furcsát nem találni, mert vidéken, ahol az emberek 80-85 százaléka él, 

ez az általános viselet volt. A liberálisabb Kabulban és néhány más nagyvárosban voltak, 

akiket ez negatívan érintett, és mivel a nemzetközi médiának csak itt volt képviselete, az új 

szabályok okozta felháborodás járta be a nagyvilágot.217 

Oroszország és a közép-ázsiai országok számára a mozgalom egyelőre nem jelentett 

közvetlen fenyegetést, de az iszlámról alkotott szélsőséges nézeteik felkeltették mindenki 

figyelmét. Üzbegisztán, Tádzsikisztán és Türkmenisztán közvetlenül is határos 

Afganisztánnal, s a határos területeken jelentős üzbég, tádzsik és türkmén közösségek éltek. A 

Szovjetunió romjain létrejött Független Államok Közösségének tagjai 1996 októberében 

Almatiban gyűltek össze, ahol közös kommünikét fogadtak el a Tálibán jelentette veszélyről. 

A tagországok érzékenységét jelentős mértékben befolyásolta, hogy ekkor fejeződött be a 

tádzsik polgárháború, Oroszország már túl volt az első csecsen háborún és Üzbegisztánban is 

újból aktivizálódtak az iszlamisták. A kiáltvány, bár kizárt mindennemű katonai intervenciót 

vagy fegyversegélyt a tálibellenes csoportoknak, felszólította a FÁK Kollektív Biztonsági 

                                                 
217 Természetesen az egykori államfő, Mohamed Nadzsibullah meggyilkolása is negatívan árnyalta a képet. Az 
ENSZ helyi képviseletén 1992 élő politikust a város elfoglalása után testvérével együtt brutálisan meggyilkolták. 
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Tanácsát (KBT), hogy a külső határok biztosítása érdekében tegye meg a szükséges lépéseket. 

Türkmenisztán, amely semlegességére hivatkozva nem volt tagja a FÁK-nak, a kazahsztáni 

találkozóról is távol maradt, és továbbra is igyekezett minden afgán féllel kiegyensúlyozott 

kapcsolatokat fenntartani.218 

Az Egyesült Államok számára a Tálibán új lehetőséget jelentett a közép-ázsiai 

térségből kiinduló szénhidrogén vezetékek szempontjából. A Szovjetunió felbomlását 

követően az amerikai olajvállalatok jelentős érdeklődést mutatattak a Kaszpi-tenger mentén 

található szénhidrogén vagyon iránt, elsősorban Kazahsztánban, Türkmenisztánban és 

Azerbajdzsánban, s így számos cég szerzett részesedést vagy eszközölt jelentős befektetéseket 

a térségben.219  

A legfőbb gondot annak kérdése okozta, hogy az itt meglevő készleteket miként 

lehetne eljuttatni a világpiacra a szállítási kapacitásokat tekintve monopolhelyzetben levő 

Oroszország megkerülésével. Egy Irán felé irányuló vezeték volna a legkisebb költséggel, 

mivel az iráni földgázvezeték hálózatot kellett volna „csak” összekötni a türkmenisztánival. 

Az Egyesült Államok politikai érdekei nem tették azonban lehetővé egy ilyen terv 

megvalósítását. A terrorizmus támogatásával vádolt és „ősellenségnek” tartott Irán befolyását 

aránytalanul megnövelte volna a közép-ázsiai országokban (ahol már eddig is vetélkedett 

Törökországgal és Pakisztánnal), és az amerikai vállalatok is függőségi helyzetbe kerültek 

volna. Ráadásul a tranzitdíjak extrabevételhez jutatták volna a rezsimet.220 Egy Kína felé 

épített vezeték az 1990-es években még irrealitásnak tűnt a kereslet hiánya miatt.221    

Életképesebbnek alternatívának tűnt egy harmadik opció, amelynek kiindulópontja a 

türkmenisztáni földgázmezők lettek volna, és Nyugat-Afganisztán érintésével Pakisztánba 

vezetett volna a földgázvezeték. A résztvevő országok kezdőbetűje után TAP-nak elnevezett 

projekt a kaotikus afgán viszonyok miatt sokáig irreálisnak bizonyultak. Miután a Tálibán 

képes volt stabilizálni az ország jelentős részét, a nyugati befektetők ismét megjelentek a 

                                                 
218 Anthony Hyman: "Russia, Central Asia and the Taliban". In: Fundamentalism Reborn? Afghanistan and the 
Taliban (szerk.) William Maley. London: Hurst & Company, 1998. 106. o. 
219 A Kaszpi-tengeri térség rendelkezik a világ harmadik legnagyobb bizonyított kőolajtartalékaival (10-20% 
eltérő becslések alapján) és a legnagyobb földgáztartalékaival (50%).  Mintegy 40 projekt fut a térségben, 
amelyben 11 amerikai cég vesz részt (mintegy 24 más nyugati és két orosz cég mellett). A befektetett tőke 
meghaladja a 100 milliárd dollárt. Lester W. Grau: "Hydrocarbons and a New Strategic Region: The Caspian Sea 
and Central". Military Review, Vol. 81. No. 3. (2001). 1-25. o. 
220 Adam Tarock: "The politics of the pipeline: the Iran and Afghanistan conflict". Third World Quaterly, Vol. 
20. No. 4. (1999). 801-810. o. 
221 Az ezredforduló óta már más a helyzet, Kína néhány év alatt megépítette a 2009-ben áátadta a 
Türkeminisztánból induló, Üzbegisztánt és Kazahsztánt érintő több ezer kilométer hosszú vezetéket, amely  
Közép-Ázsai szénhidrogén kincseit összeköti a belső kínai hálózattal. 
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színen. Az ezredforduló idejére a tálibok és az al-Káida összefonódása, majd a 2001-ben 

történt terrorcselekmények miatt a tervek is kudarcba fulladtak.222 

A negyedik, végül megvalósult elképzelés az Azerbajdzsánból kiinduló, Grúzia 

érintésével a törökországi Ceyhan kikötőjébe vezető vezeték hálózat volt. A Baku-Tbiliszi-

Ceyhan (BTC) útvonal állt leginkább összhangban az USA stratégiai érdekeivel, mivel 

Törökország NATO szövetséges, a Földközi-tenger lényegesen kevesebb biztonsági 

kockázatot rejt a hajózás szempontjából, az új vezeték pedig elkerülte Oroszországot. A BTC 

konzorcium csak 2002-ben született meg, ám 2005. május 25-ével indult a kőolaj a 

vezetékben Azerbajdzsánból Törökországba.223 Kazahsztán, amely szintén diverzifikálni 

akarta piacra jutási útvonalait, 2006-ban csatlakozott a BTC-hez, és termelésének egy részét 

így Oroszországot elkerülve juttatja el a világpiacra. 

Afganisztánra és a TAP vezetékre visszatérve, később sokan vádolták az Egyesült 

Államokat azzal, hogy támogatta a tálibokat a földgázvezeték megvalósulása érdekében, ám 

erre nincsenek bizonyítékok. Az igaz, hogy Washington kezdetben kivárással tekintett az új 

mozgalomra, és keményen lobbizott Pakisztánban és Türkmenisztánban egy amerikai 

vezetésű konzorcium győzelméért. Az is tény, hogy mikor a Tálibán elfoglalta Kabult, az 

amerikai vezetés kétértelműen reagált. A Fehér Ház közleményt bocsátott ki, amelyben 

kijelentette: vizsgálja a diplomáciai kapcsolatok felvételének lehetőségét. Bár ezt a hírt 

később visszavonták, a nemzetközi közösség nagy jelentőséget tulajdonított neki, hiszen a 

tálibok fő támogatójának tartott Pakisztánon és Szaúd-Arábián kívül csak az Egyesült Arab 

Emirátusok ismerte el a Tálibánt.224 

Zalmay Khalilzad, a számos kulcsfontosságú posztot betöltő (az USA ENSZ, kabuli, 

bagdadi nagykövete), afgán származású republikánus biztonságpolitikus a New York Times 

hasábjain 1996 októberében így jellemezte a mozgalmat: „Az Egyesült Államoknak aktívan 

                                                 
222 A kérdés egyik legrészletesebb feldolgozását lásd: Ahmed Rashid: Taliban: Islam, Oil and the New Great 
Game in Central Asia. London: I.B. Tauris, 2000. 274. o. India csatlakozásával, TAPI néven jelenleg ismét 
folynaj tárgyalások az elképzelések revitalizálásáról. 
223 Caspian pipeline dream becomes reality, BBC News, 2002. szeptember 17. 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/2263611.stm, Giant Caspian oil pipeline opens, BBC News, 2005. május 25. 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/4577497.stm, internetről letöltve: 2008. szeptember 20. A olajvezették 
szélesebb körű jelentőségéről lásd:  Svante E. Cornell – Mamuka Tsereteli – Vladimir Socor: "Geostrategic 
Implications of the Baku-Tbilisi-Ceyhan Pipeline". In: The Baku-Tbilisi-Ceyhan Pipeline: Oil Window to the 
West. (szerk.) Frederick S. Starr és Svante E. Cornell. Washington D. C. Uppsala: Central Asia-Caucasus 
Institute & Silk Road Studies Program, 2005. 17-38. o. 
224 Az Unocal vállalat igazgatója is „pozitív lépésnek” nevezte az eseményt. Egyébként a tálibok 
külpolitikájának mindvégig egyik központi elem maradt a nemzetközi elismerésért folytatott küzdelem, bár 
mindvégig ugyanaz a három ország ismerte el őket. Barnett R. Rubin: "Woman and Pipeline: Afghanistan proxy 
wars". International Affairs, Vol. 73. No. 2. (1997). 283-296. o.  
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kellene támogatnia a Tálibánt, mert bár fundamentalista szervezetről van szó, céljait nem 

olyan Amerika-ellenes formában próbálja elérni, mint Irán”.225   

Ennél közelebb a két fél sosem került egymáshoz. Washington számára ugyanis a 

vezeték kérdése csak egy volt a sok közül. Álláspontja szerint bármilyen legitim politikai 

rendezésnek közmegegyezésen és a harcoló felek kibékülésén kell alapulnia. Egy bármilyen 

új kormánynak reprezentálnia kell az ország etnikai összetételét és politikai szereplőit, 

tiszteletben kell tartani az alapvető emberi jogokat. 1997 októberében a szenátus külügyi 

bizottsága előtt a régióért felelős új államtitkár, Karl Inderfurth már az új politika szellemében 

nyilatkozta a következőket: „Washington célja egy olyan afgán kormány létrejötte, amely 

többnemzetiségű, széles támogatás övezi és aláveti magát az államok viselkedési 

normáinak”.226 

Az Egyesült Államok számára egy teljesen új tényező is megjelent a kétoldalú 

kapcsolatokban. Oszáma ibn Láden 1996 májusában érkezett Afganisztánba, arra a területre, 

ahol az 1980-as években is tevékenykedett. Ez a vidék (Tora Bora és környéke) ekkor még 

nem állt a tálibok ellenőrzése alatt, azt csak augusztus, szeptember környékén, közvetlenül a 

Kabul ellen indított offenzíva előtt foglalták el. Ibn Láden Szudánból érkezett, ahonnan éppen 

az USA nyomására utasította ki a kartúmi kormány. Ibn Ládent végül a pakisztáni 

titkosszolgálat mutatta be a tálibok vezetőjének, Omar mollának, akivel hamarosan szoros 

együttműködésre lépett a szaúdi milliomos.227 

3.1.3  Az al-Káida és a nemzetközi terrorizmus 
 

Oszáma ibn Láden megjelenése Afganisztánban valójában visszatérés volt. A szaúdi 

milliomos az 1980-as évek elejétől mint pénzgyűjtő és szervező működött, aki több millió 

dollárt gyűjtött össze az afgán mudzsáhedek támogatására. 1984-ben az afgán határ közelében 

található pakisztáni Pesavárba költözött, ahol egykori tanára, Abdullah Azzam mellett, annak 

szervezetében tevékenykedve segítette saját cégein keresztül az ellenállókat, valamint a har-

                                                 
225 „… the US should actively assist the Taliban because even though it is fundamentalist, it does not practise the 
anti-US style of Iran” P. Stobdan: "The Afghan Conflict and Regional Security". Strategic Analysis (Journal of 
the Institute for Defence & Strategic Analysis [ISDA]), Vol. 23. No. 5. (1999). 719-747. o. 
226  A tálib-amerikai viszony megromlásában az is szerepet játszott, hogy a második Clinton-adminisztrációban a 
Dél-Ázsiáért felelős államtitkártól egészen az afgán referensig kicserélődött a Külügyminisztéium állománya, és 
a külügyminiszter is egy nő lett. A Tálibán nő- és kisebbség ellenes intézkedési így sokkal nagyobb figyelmet 
kaptak a hivatalos köröktől. Richard Mackenzie: "The United State and the Taliban". In: Fundamentalism 
Reborn? Afghanistan and the Taliban (szerk.) William Maley. London: Hurst & Company, 1998. 90-103. o. 
227 Ibn Láden három repülőgéppel és jelentős személyzettel, „udvartartással” érkezett Afganisztánba. 1997-ben 
átköltözött Kandahárba, ahol hozzá kezdett az al-Káida tevékenységének kibővítéséhez.  National Commission 
on Terrorist Attacks Upon the United States: The 9/11 Commission Report: Final Report of the National 
Commission on Terrorist Attacks Upon the United States. New York: W.W. Norton, 2004. 65 o.  
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cokban résztvevő arab-afgánokat. Amint azt egy volt CIA hírszerző elismerte, ebben az 

időben ibn Láden – aki alkalmanként maga is részt vett a harcokban – elsősorban a háttérből 

szervezte a határ túloldalán harcoló „arab-afgánok” ellátását, valamint gondját viselte az 

önkéntesekkel érkezett családtagoknak. Ekkor még korántsem volt olyan híres, mint 

napjainkban.228 Saját szervezetét, az al-Kaidát csak 1988-89-ben hozta létre, miután Azzam 

életét veszette egy robbantásban Pesavárban.  

A tálib mozgalomhoz hasonlóan az al-Káida és ibn Láden sem hozott létre egységes 

ideológiát. A korábbi afgán polgárháború pániszlám eszméje szintén erősen hatott rá, ez 

indította el, hogy arab-afgánjait olyan területekre küldje, ahol az iszlám hívei elnyomást 

szenvednek, vagy ahol ezek a csoportok a hatalomért, önrendelkezésért küzdenek. Ez az 

eszmevilág kulminálódott a híres 1998. februári gyűlésen, ahol az al-Káida más 

terrorszervezetekkel és iszlamista csoportokkal közösen kibocsátotta a „Dzsihád a Zsidók és 

Keresztesek ellen” című fatvát, amely minden muszlim hívő kötelességévé tette, hogy meg-

öljön bármilyen amerikai vagy vele szövetségben levő más nemzetiségű állampolgárt annak 

érdekében, hogy a hitetleneket kiűzzék az iszlám világ földjéről és szent helyeiről.229 

Ahogy Oszáma ibn Láden és az al-Káida híre növekedett, az Egyesült Államok egyre 

több, az ország határain túl ért támadást tulajdonított ibn Ládennek és csoportjának. A 

legnagyobb lökést természetesen az 1998-ban Tanzániában és Kenyában elkövetett amerikai 

nagykövetségek elleni robbantások jelentették, ahol a nyomozók egyértelműen visszavezették 

a szálakat az al-Káida tagjaihoz.  

A tálib mozgalom és ibn Láden együttműködése a mindenkori hivatalos pakisztáni ve-

zetés tudtával történt, ami nem is lehetett másként, hiszen a Tálibán ezer szállal kötődött déli 

szomszédjához. A pakisztáni hadsereg biztosította a tálib hadigépezet működtetéséhez a 

szakembereket, az üzemanyagot és a felszerelést.230 Pakisztáni medreszékből (vallási 

iskolákból) évente ezrével érkeztek önkéntesek a Tálibán nyári offenzíváihoz, a különböző 

alvilági szervezetek pedig hatalmas díjakat fizettek az Afganisztánban megtermelt kábítószer-

alapanyagokért és csempészárukért. Az ISI tudtával és közreműködésével működtethettek 

                                                 
228 Mary Ann Weaver: "The Real Bin Laden". The New Yorker, 2000. január 24. 
http://www.newyorker.com/archive/2000/01/24/2000_01_24_032_TNY_LIBRY_000020052, internetről 
letöltve: 2008. november 2. 
229 A fatva angol nyelvű fordítása megtalálható az amerikai közszolgálati televízió weboldalán. Al-Qaeda’s 
Fatva, Public Broadcasting Service, http://www.pbs.org/newshour/terrorism/international/fatwa_1998.html, 
internetről letöltve: 2008. november 9. 
230 Becslések szerint a tálibok katonai költségvetésének több mint felét a csempész-, 30-40%-át pedig a 
kábítószer-kereskedelemből befolyó jövedelem biztosította, további 5-10%-a pedig közvetlenül a pénzügyi 
segélyekből származott. Pakisztán évi mintegy 10 millió USD körüli összeget fizetett ki a kabuli tálib 
adminisztráció tagjainak. 1998-ig Szaúd-Arábia is jelentős anyagi segítséget nyújtott a tálib kormánynak. 
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kiképzőtáborokat Afganisztánban a különböző kasmíri és pakisztáni terrorcsoportok, amelyek 

a kasmíri tartomány Indiától való függetlenségért harcoltak. 

Ibn Láden már 1997-ben meghatározó befolyással bírt a Tálibán legszűkebb 

döntéshozó testületére és konkrétan Omar mollára. Cserébe az általuk nyújtott menedékért és 

védelemért, ibn Láden a fundamentalista mozgalom rendelkezésére bocsátotta saját egységét, 

amely a 055-ös dandár nevet viselte. Ez a több ezer fős veterán arab-afgánokból álló egység a 

tálib hadsereg legképzettebb, legelhivatottabb és legfegyelmezettebb részét képezte. A katonai 

segítségen túl, felhasználva az al-Kaidát, illetve saját vállalkozásait – amelyek hivatalosan 

bejegyezve, törvényesen működtek szerte az iszlám világban – humanitárius segélyeket és 

gazdasági vállalkozásokat finanszírozott a Tálibán által uralt területeken, valamint jelentős 

szerepet játszott a fegyverbeszerzésekben, illetve a kábítószer-kereskedelem 

működtetésében.231 

A Tálibán és al-Káida szövetsége Afganisztánban példa nélküli állapotokat kínált az 

iszlám világban működő terrorista szervezetek számára. Olyan biztos menedékről volt szó, 

ahol kiképzőbázisok működtek biztonságos távolságban minden ellenséges támadástól, ahol a 

polgárháborús időszak alatt felhalmozott óriási fegyverkészletek állandó utánpótlást 

biztosítottak a harcokhoz, és amely az egyre növekvő kábítószertermelés és kereskedelem 

révén folyamatos anyagi forrásokat is biztosított. A tálibok az iszlám világ szinte minden 

szervezetét befogadták, elismerték Csecsenföld függetlenségét, támogatták az üzbég, kínai, 

Fülöp-szigeteki, jemeni vagy pakisztáni csoportokat. Oszáma ibn Láden eközben nyugodtan 

készíthette terveit a nyugati világ és elsősorban, az Egyesült Államok ellen. A nemzetközi 

közösség az Afganisztánban kialakult helyzet komolyságát csak 2001 szeptembere után 

értette meg. 

3.2. Az iszlám szervezetek politikai mechanizmusának „tádzsik” útja 
 

Az első iszlamista csoportok Tádzsikisztánban szintén az 1970-es évek elején jöttek létre. Az 

üzbegisztáni és tádzsikisztáni iszlamisták a párhuzamos iszlám illegális medreszéiben 

nagyrészt ugyanazoknál a tanítóknál tanultak. A későbbi tádzsik iszlamisták kiemelkedő 

vezetői, mint például Szajjid Abdullo Nuri (1947-2006), a tádzsik Iszlám Újjászületés 

Pártjának későbbi megalapítója, vagy Muhammadsarif Himmatzoda szintén megfordultak 

Hindusztáni és Hakimdzsan qári Margiláni féllegális tanulóköreiben, együtt tanultak 

Rakhmatullah allámával és Abduvali qárival, ami nagy szerepet játszott radikalizációjukban. 

                                                 
231 „Blowback: a special report on Al Qaeda”, Jane’s Intelligence Review, 2001. augusztus, 42-51. o. 
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Az eredeti foglalkozására nézve földmérő Nurit először 1973-ban tartóztatták le a 

szovjet hatóságok iszlamista irodalom terjesztéséért. A viszonylag enyhe büntetést követően 

1974-ben létrehozta iszlám ifjúsági szervezetét, majd a helyi illegális mecsetiskola vezetője 

lett. 1987-ben ismét letartóztatták Kurgan Tyube városban, miután a szovjet csapatok ellen 

harcoló afgán mudzsáhedek támogatásáért tüntetett.232 Nuri hívei tömegtüntetést szerveztek 

az eseményt követően, amelyet a rendőrségnek erőszakkal kellett felszámolni. A nyomozást 

és a bírósági eljárást széleskörű érdeklődés kísérte a tagköztársaságban, s a sajtó is részletesen 

beszámolt a „Kurgan Tyubei vahhábiták vezetőjének” peréről. Nuri végül másfél év 

börtönbüntetést kapott.233 

Himmatzoda, aki a rendszerváltás után a tádzsik Iszlám Újjászületés Pártjának katonai 

szárnyát vezette és a tádzsik polgárháborúban az ellenzéki erőket irányította, szintén több 

mint egy évtizedig a párhuzamos iszlámban tevékenykedett. Egyszerű földművesek 

gyerekeként hivatalos foglalkozása autószerelő volt, ám az afgán háború veteránjaként 

állítólag jó kapcsolatot ápolt afgán és pakisztáni iszlamista vezetőkkel.234 

A tádzsik iszlamisták harmadik vezetője teljesen más háttérrel rendelkezett. Az 1954-

ben Dusanbében született haddzsi Akbar Turadzsonzade a hivatalos iszlám berkein járta végig 

a szamárlétrát. Édesapja maga is híres szúfi vezető volt Tádzsikisztánban, akinek fia előbb a 

Mir-i Arab medresze hallgatója volt, majd tanulmányait Jordániában folytatta. Azon kevesek 

közé tartozott, akik a szovjet időkben haddzsra mehettek Szaúd-Arábiába. A közel-keleti 

tanulóévek után Turadzsonzade a Közép-ázsiai és Kazahsztáni Muszlim Vallási Tanács 

taskenti központjában dolgozott. Innen került 1988-ban a KÁKMVT alárendeltségében 

működő tádzsik qáziátus élére, és így meghatározó szerepet játszott később a tádzsik 

polgárháborúban. 1990-ben még a Moszkvában ülésező össz-szovjet Legfelsőbb Tanácsba is 

beválasztották képviselőnek, ami csak újabb bizonyítéka volt annak, hogy a szovjet időszak 

alatt a hatalom, mint a „saját emberére” számított Turadzsonzadéra.235  

Parviz Mullojonov a Szovjetunió felbomlásának előestéjén az iszlám vallás képviselőit 

négy különböző csoportba különítette el. Az első csoportot a hivatalos egyházi képviselők 

alkották, akik egyrészt a kevésszámú „állami” mecset vezetői és alkalmazottjai voltak, 

                                                 
232 Peyrouse: "The Rise of Political Islam in Soviet Central Asia". 49-50. o. Más források szerint csak 1978-ban 
hozta létre Nuri a szervezetét. Olimov, Muzaffar – Olimova, Szaodat: "Politicseszkij iszlam v szovremennom 
Tadzsikisztanye [Politikai iszlám a modern Tádzsikisztánban],". In: Iszlam na posztszovejtszkom prosztransztve: 
vzgljad iznutri [Iszlám a poszt-szovjet térségben: belülről szemlélve]. (szerk.) Alekszej V. Malasenko és M. Brill 
Olkott. Moszkva: Centr Karnegi, 2001. 185-204. o. 
233 Muriel Atkin: The Subtlest Battle: Islam in Soviet Tajikistan. Philadelphia: Foreign Policy Research Institute, 
1989. 35-36. o. 
234 Ahmed Rashid: "Fires of Faith in Central Asia". World Policy Journal, Vol. 18. (2001. tavasz). 45-55. o. 
235 Iraj Bashiri: Prominent Tajik Figures of the Twentieth Century. Dusanbe, 2002. 326. o. 
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másrészt a qáziátus, a Közép-ázsiai és Kazahsztáni Muszlim Vallási Tanácsból kiváló nemzeti 

Tádzsik Muszlim Vallási Tanács (TMVT) munkatársai voltak. Ez utóbbiak mind a TMVT 

vezetőjének, a qázi kalannak (főbírónak) az alárendeltségében dolgoztak, kinevezésüket is 

tőle kapták, s általában a helyi vallási „arisztokráciához” tartoztak olyan családok tagjaiként, 

akik generációk óta fontos hivatali pozíciókat töltöttek be.  

A második közösségbe a párhuzamos iszlám képviselői, az illegális mecsetek és 

medreszék vezetői, tanárai, szervezői tartoztak. A harmadik csoportot a szúfi közösség 

vezetői és annak hívei alkották. Tádzsikisztánban a naksbandi rend volt a legnépszerűbb, míg 

kisebb számban a kádiri közösség is jelen volt. Ez a csoport szintén a párhuzamos iszlám 

képviselői közé tartozott, de kapcsolata felületesebb volt az illegalitásban működő iszlám 

közösségek struktúráival. Érdemes megemlíteni, hogy eltérően az arab világtól (és hasonlóan 

Afganisztánhoz) a szúfi vezetők és az ortodox iszlám képviselői között nem volt 

áthidalhatatlan szakadék, és a két oldal között volt átjárás.236   

A negyedik közösséget az ebben a fejezetben tárgyalt radikális fiatalok alkották, a 

bírálat tárgyává tettek mindent és mindenkit, aki szerintük tevékenységével hozzájárult az 

iszlám vallás és a muszlim emberek elnyomásához a Szovjetunióban.237 

A tádzsik iszlamisták egyre gyakoribbá váló zaklatása, a vezetőik letartóztatásai, a 

illegális iskolák és mecsetek bezárása, a házkutatások nem gyengítették meg a közösséget, 

hanem a nyomás hatására szervezettebbé váltak, a tagköztársaság egymástól távol eső 

csoportjai koordinálni kezdték tevékenységüket. 1989-re Mullojonov szerint már készen 

álltak egy egységes politikai szervezet létrehozására, ám mivel a tádzsik alkotmány tiltott 

mindenféle vallási alapon való szerveződést, első lépésként az 1990 nyarán Asztrahányban 

létrejött össz-szövetségi Iszlám Újjászületés Pártján (IÚP) keresztül akarták hivatalossá tenni 

létezésüket.  

A párt 1990. július 9-én tartott alakuló kongresszusának szervezését néhány észak-

kaukázusi aktivista vállalta magára. Az alakuló gyűlés 183 fős tagsága tizenöt fős tanácsot 

választott, amelynek feladata az IÚP irányítása volt, és amelynek tagságát – hasonlóan az 

egyiptomi Muszlim Testvériséghez vagy a pakisztáni Dzsamiát-i Iszlámihoz – elsősorban 

civilek alkották, a vezetésben egyetlen mollát vagy magasabb rangú vallási személyt sem 

találni.238 Ebben az időszakban – mint azt az 1990. júliusi programjuk is mutatja – a 

muszlimok össz-szövetségi szintű képviseletét és egyesítését tűzték zászlajukra, miközben 

                                                 
236 Lásd például Turadzsonzadét és apját. Míg előbbi a párhuzamos iszlám berkeiben tevékenykedett, fia minden 
további ellenállás nélkül tudott karriert csinálni a hivatalos iszlám intézményrendszerében. 
237 Mullojonov: "The Islamic Clergy in Tajikistan since the End of the Soviet Period". 221-252. o. 
238 Dudoignon: „Political Parties and Forces in Tajikistan, 1989-1993”. 63. o. 
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elhatárolták magukat a terrorizmustól és bármilyen iráni jellegű hatalomátvételi kísérlettől. 

Emellett kritizálták a meglévő vallási oktatási rendszert, és kiemelték a térítés fontosságát. Az 

össz-szövetségi Iszlám Újjászületés Pártjának vezetése szinte teljes egészében tatár és 

kaukázusi muszlimokból állt, közép-ázsiaiak csak elvétve képviseltették magukat.239 

Az IÚP tádzsikisztáni csoportja hamarosan hozzáfogott a helyi szervezet 

létrehozásához. 1990 októberében a parlamenthez fordultak a párt bejegyeztetésének 

engedélyezése érdekében, amire válaszul a törvényhozás betiltott minden vallási alapon 

szerveződő pártot a tagköztársaság területén. Másnap az iszlamisták, dacolva a törvénnyel, 

Dusanbéban nyilvánosan létrehozták az Iszlám Újjászületés Párt helyi szervezetét. 

Tádzsikisztánban a vallási eliten belüli konfliktus fő forrását, hasonlóan 

Üzbegisztánhoz, a radikális ifjú mollák rendszerkritikai fellépése okozta. Ezek a fiatalok 

számos kérdésben azonos nézeteket vallottak az Üzbegisztán kapcsán már bemutatott üzbég 

kortársaikkal, míg más kérdésekben ellentétben álltak velük. Mindkét csoport feladatának 

tekintette a népi iszlám szokásai, pre-iszlám hagyományai elleni harcot. Ám amíg 

Üzbegisztánban ezt a radikális fiatalok a párhuzamos iszlám elitjével szembeni kritikaként 

fogalmazták meg, addig Tádzsikisztánban a fiatal mollák elsősorban a napi gyakorlatban 

igyekeztek átalakítani a szokásokat, és ugyanolyan hévvel bírálták a hivatalos iszlám 

képviselőit is. Összhangban az iszlámot megújító gondolatokkal például elutasították, hogy a 

mollák ellenszolgáltatásban részesüljenek vallási jellegű szolgáltatásokért. Keményen 

kritizálták a párhuzamos iszlám azon képviselőit, akik ezekből a juttatásokból éltek. 

Véleményük szerint, s maguk is példát mutattak, ezeknek az emberek olyan, nem vallási 

jellegű munkát kell folytatniuk, amely egyrészt biztosítja a szerény megélhetést, ugyanakkor 

időt hagy a valláshoz kapcsolódó feladatok ellátására is. Azt, hogy mire is gondoltak, jól 

érzékelteti egy 1990-es összeállítás, amely szerint a tádzsik Iszlám Újjászületés Pártjának 37 

fős vezetőségének 16 tagja dolgozott éjszakai őrként vagy liftkezelőként.240 

A hivatalos iszlám, a qáziátus képviselőit azért bírálták, mert konformista 

hozzáállásukkal kiszolgáltatták a vallást a szovjet hatóságok akaratának. Semmit sem tettek az 

ateista propaganda és a szovjet hatóságok iszlám ellenes tevékenysége ellen. 1988 és 1990 

között több kísérletet is tettek arra, hogy bezárt mecseteket megnyissanak, vagy a qáziátus 

irányítása alá tartozó nagymecseteket szerezzenek meg a hivatalos iszlám képviselőitől.241   

                                                 
239 Malasenko: "Islam versus Commmunism: The Experience of Coexistence". 72. o. 
240 Mullojonov: "The Islamic Clergy in Tajikistan since the End of the Soviet Period". In: Islam in Politics in 
Russia and Central Asia.. 221-252. o. 
241 A legnagyobb népszerűséget hozó nézeteik azonban a hívő ember életciklusához kötődő szokások bírálata, 
elutasítása volt. A tradíciók részeként a gyermekszületést, az esküvőt és a temetést óriási ünnepeknek kellett 
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A tádzsik iszlamisták ideológiai nézetei tehát mindenképpen kommunista-vagy 

rendszerellenesek voltak, az iszlámnak a hétköznapokban betöltendő szerepéről vallott 

nézeteik szemben álltak a hivatalos iszlám és a népi iszlám képviselőinek nézeteivel. Mint a 

későbbi polgárháború megmutatta, az iszlamisták népszerűségét jelentősen befolyásolta, hogy 

a fenti két érvrendszerhez hogyan viszonyultak a különböző régiók. Az iszlamisták „új 

erőként” a politikai arénában elsősorban onnan kaptak támogatást, ahol a helyi közösségek a 

korábbi hatalommegosztás veszteseinek tartották magukat politikai vagy gazdasági 

értelemben, s készek voltak támogatni minden olyan csoportot, amely változást kínált az 

aktuális felálláshoz képest.  

A tádzsik iszlamisták Garm régióban tettek szert a legnagyobb népszerűségre. Egyes 

magyarázatok szerint az itt élő emberek hagyományosan vallásosabbak voltak Tádzsikisztán 

más régióinál. Az IÚP-nek nyújtott politikai támogatásnak ugyanakkor az is oka lehetett, 

hogy ezen a területen nagyszámban éltek a kommunista rendszer vesztesei, akik ráadásul 

politikailag sem érezhették magukat megfelelően képviselve a fővárosban. Az anti-

kommunista érzelmek legfőbb kiváltója az volt, hogy Kurgan Tyube és kisebb mértékben 

Kuljab oblaszty területére tömeges méretekben telepítettek le egész közösségeket az 1950-es 

évektől az ország hegyvidéki területeiről. A gyakran erőszakkal kikényszerített belső migráció 

okai a különböző természetátalakító beruházások voltak, amelyek az eredeti lakóterületeken 

vizierőművek, duzzasztógátak építését, míg a betelepített területeken a szűzföldek feltörését 

jelentették. A megfelelő előkészítés hiánya óriási emberáldozatokat követelt, s nem egy 

esetben olyan humanitárius katasztrófát okozott, melybe az áttelepítettek között az idősek és a 

gyermekek szinte mind belehaltak.242 

Ezek a közösségek saját országukban váltak áldozatokká, politikai és gazdasági 

értelemben is marginalizálódtak. Korábbi életterüket, hagyományaikat, életmódjukat 

kényszerűen elvesztve egy új vidéken, új emberek és szokások között kellett a legelemibb 

viszonyok között túlélniük és berendezkedniük. Túl azon, hogy saját vezetőiktől elárulva 

érezték magukat, minden olyan közösség vagy csoport, amely identitásváltásra kényszerül, 

vagy az évszázadok óta megszokott életmódja jelentős változáson megy keresztül, 

                                                                                                                                                         
kísérnie, amelyre hivatalos volt a nagyszámú rokonság, a szomszédok és a barátok. 1990-ben egy átlagos esküvő 
10000 rubelbe került, miközben az átlagjövedelem 120-180 rubel volt havonta. U. o. 
242 Dudoignon: "The Role of Migrant Communities in the Politics of Central Asia: Prolegomenas for Further 
Comparative Studies. The Case of Tajiikistan and Tatarstan in the 1980s". 157-168. o. 
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elbizonytalanodik az addigi tradíciók értékét illetően, és nyitottá válik az új, gyakran radikális 

eszmék iránt is.243  

Ilyen körülmények mellett nem meglepő, hogy az iszlamisták társadalmi bázisát 

elsősorban a garmi régió jelentette, továbbá a főváros azon kerületei, ahol az onnan beköltöző 

emberek éltek. Ugyanígy találunk Kurgan Tyube megyében jelentős, és Kuljab megyében 

kisebb körzeteket, amelyek szintén a bevándorlók közösségei voltak, és szintén az 

iszlamistákat támogatták. 

3.2.1 A tádzsik iszlamisták útja a háborútól a konszolidációig  
 

Tádzsikisztánban a rendszerváltást megelőzően a politikai elitet leginkább úgy lehetett 

felosztani, hogy ki az, aki kommunista, és ki az, aki kommunista volt. Stephane A. Dudignon 

szavaival: A tádzsikisztáni helyzet legfőbb jellemzője az volt, hogy az 1980-as évek végén, a 

rendszerváltásban vezető szerepet játszó nemzeti értelmiségnek a kommunista örökségen kívül 

nem volt semmilyen más hivatkozási lehetősége a történelmi múltra.244 Kazahsztánban vagy 

Üzbegisztánban az ellenzéknek volt hova visszanyúlni történelmi példákért, legitimációért, s 

ezek segítségével képes volt magát megkülönböztetni és identitásában alternatívát nyújtani a 

fennálló politikai rezsimmel szemben.245  

Az ellenzéki csoportok megjelenésével egy időben a Tádzsik Kommunista Párton 

belül is szakadás következett be. Az egyik oldalon a reformerek álltak, akik – ahogy a keleti 

blokk más területein is – szembesülve a párt legitimációjának gyengülésével és az ország 

egyre katasztrofálisabb gazdasági és társadalmi helyzetével, lépéseket akartak tenni a hatalom 

megmentése érdekében. A másik oldalon az öreg, brezsnyevista kommunisták álltak, akik 

elutasítottak minden reformot, és a régi reflexeknek megfelelően mindent erőből akartak 

elintézni.  

 Eközben a hivatalos iszlám képviselőjeként a a Tádzsik Muszlim Vallási Tanács (mint 

a Közép-ázsiai és Kazahsztáni Muszlim Vallási Tanácsnak alárendelt qáziátus) tevékenysége 

is átpolitizálódott. 1989-ben Tádzsikisztánban mindössze 17 hivatalosan regisztrált mecset 

                                                 
243 Erre olyan klasszikus példák is rendelkezésre állnak, mint a Weimari Köztársaság ideje, vagy egy közelebbi 
párhuzamot vonva az európai muszlim közösségekben jelentkező identitás-problémák. 
244 Dudoignon: "Political Parties and Forces in Tajikistan, 1989-1993”. 53. o. 
245 Üzbegisztánban a dzsadid mozgalom és a Buharai Emírség, Kazahsztánban az Alas Orda alig két évig tartó 
függetlensége, ha rövid ideig is tartott, de a vágyott nemzeti önállóság történelmi példáit biztosította az 
értelmiségnek. 
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működött, míg becslések szerint mellettük mintegy kétezer mecset és több ezer molla 

tevékenykedett az országban fél/illegálisan.246 

A hivatalos iszlám képviselőit az 1980-as évek végétől egyre súlyosabb belső viták 

osztották meg. A legfontosabb kérdést természetesen a formálódó helyi iszlamistákhoz való 

viszony eldöntése jelentette. A qáziátus a szovjet időknek megfelelően eredetileg nem 

folytathatott semmilyen politikai tevékenységet. Ugyanakkor a lakosság elvárásainak 

megfelelően a központi hatalom gyengülésével párhuzamosan egyre több olyan kérdésben 

kellett döntést hoznia, amelynek politikai vetülete volt. Helyi szinten a mollák teljesen 

eltérően viszonyultak az ellenzéki mozgalmakhoz, különösen az iszlamisták tevékenységéhez. 

Egyrészről volt egy természetes lépéskényszer, hiszen az illegalitásból érkező, gyakran 

felforgató eszméket hirdető radikálisokkal szemben mindenki meg akarta őrizni meglevő 

befolyását a saját közösségében. Ez azonban nem mehetett a régi rendszer szerint, ahol is a 

hivatalos iszlám képviselőire csak mint a szovjet hatalom kiszolgálóira tekintettek az 

emberek. A Tádzsik Muszlim Vallási Tanácsnak előbb-utóbb el kellett döntenie, hogy a 

rendszerváltást ellenző vagy pártoló csoportok oldalára fog-e állni. Ennek megfelelően a 

peresztrojka idején a legtágabb értelemben vett vallási elit két egymással szembenálló 

csoportra vált szét. 

A qáziátusnak 1988-tól új vezetője lett haddzsi Akbar Turadzsonzade qázi kalan 

személyében.247 Az új főbíró számos intézkedése megosztotta a hivatalos iszlám tagjait. 

Alárendeltjei és a hatalom részéről a legnagyobb felháborodást az váltotta ki, hogy egyes 

kijelentései alapján úgy tűnt, tolerálja az iszlamisták jelenlétét, tevékenységét. Ezért volt 

kulcsfontosságú, hogy politikai nyomásra végül 1990 szeptemberében az összes politikai párt 

tevékenységét betiltották a mecsetekben. Ez nyilvánvalóan leginkább az iszlamistákat 

érintette.248 

Turadzsonzade sikereket is ért el. 1990 decemberében ki tudta kényszeríteni a 

kommunista hatóságoktól, hogy a vasárnapi szabadnapot az iszlám szokásoknak megfelelően 

áthelyezzék péntekre, illetve hogy betiltsák a haram249 ételek  árusítását. Követelései 

alátámasztására kilátásba helyezte, hogy a Tádzsik Muszlim Vallási Tanács alkalmazottjainak 

                                                 
246 Atkin: The Subtlest Battle, 47-53 o. 
247 Ahmed Rashid: Jihad: The Rise of Militant Islam in Central Asia. New Haven: Yale University Press, 2002. 
281. o. 101. o.  
248 Mullojonov: i. m. 231. o. 
249 A muszlim ember számára vallásjogilag tiltott étel-ital. 
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meg fogja tiltani, hogy a kommunista párt tagjainak házába belépjenek bármilyen vallási 

jellegű, a szokások igényelte szolgáltatást nyújtani.250  

A tagköztársaságban növekvő feszültségek végül egy messzinek és ártatlannak látszó 

hír hallatán alakultak át rendszerváltó eseményekké. 1990 februárjában Dusanbéban utcai 

demonstrációkra került sor annak hírére, hogy a kaukázusi Nagorno-Karabah-i konfliktus 

néhány tucat örmény menekültjét ideiglenesen a fővárosban fogják lakásokhoz juttatni és 

letelepíteni. Az általános lakáshiány miatt az embereket felháborította hír, pár nap alatt már 

2000-3000 fős beáramlásról szóltak a rémhírek. A Dusanbéban sorra kerülő tüntetéseket a 

hatalom a Vörös Hadsereg egységeivel oszlatta fel, az akciónak mintegy húsz halottja és 

tucatnyi sebesültje lett. A felszín alatt valójában a Tádzsik Kommunista Párt két szárnya 

csapott össze, a reformerek Burij Karimov vezetésével megpróbáltak puccsot végrehajtani a 

Mahkamov pártfőtitkár mögé felsorakozó konzervatívok ellen.251  

1991 augusztusában a Tádzsik Kommunista Párt vezetősége a puccsisták oldalára állt 

a Moszkvában történt események során, s emiatt, azok bukása után, immár teljesen 

hiteltelenné válva Mahkamov lemondott a pártfőtitkári pozíciójáról. A tádzsik parlament 

szeptember 9-én kikiáltotta az ország függetlenségét. A párt vezetősége ezek után minél 

gyorsabban igyekezett megszabadulni a kommunista múlt örökségétől. Ekkor még nem 

lehetett tudni, hogy orosz mintára esetleg Tádzsikisztánban is be fogják-e tiltani a pártot. 

1991. szeptember 21-én a TKP 26. kongresszusa úgy döntött, hogy Tádzsik Szocialista Párt 

néven működnek tovább. Azt is bejelentették, hogy még aznap lebontják a Dusanbe főterén 

álló Lenin szobrot, valamint átnevezik a szintén Lenin nevét viselő főutat. Ezt követően az 

ideiglenes államfő – alkotmány szerint a mindenkori házelnök –, Kadriddin Aszlonov úgy 

nyilatkozott, hogy csak elfogadásra vár az a törvény, amely betiltaná a Tádzsik Kommunista 

Pártot és államosítaná a javait.252   

A hír hallatára a kommunisták másnap a parlament azonnali összehívását követelték, 

ami meg is történt a délutáni órákban. Itt a régi időkre emlékeztető módon nem leváltották 

Aszlonovot, hanem ő maga mondott le, miután önkritikát gyakorolt és nyilvánosan bocsánatot 

kért az elkövetett „hibákért”. Az új házelnök, s így az ideiglenes államfő Rahmon Nabijev 

lett, aki 1982 és 1985 között már volt egyszer pártfőtitkár. Nabijev a leninabadi klánhoz 

tartozott, ám sokan más régiókból is rokonszenveztek vele, mivel 1985-ös lemondását a 

                                                 
250 Mullojonov: "The Islamic Clergy in Tajikistan since the End of the Soviet Period". 231. o. 
251 Haghayeghi: i. m. 142. o. 
252 Anderson: i. m. 168 o. 
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moszkvai és leninabadi pártelit belső intrikái kényszerítették ki, s ily módon az előző rendszer 

áldozatának tűnhetett.253 

3.2.2  Tádzsik ellenzéki csoportosulások 
 

Miközben a tádzsik kommunisták frakciói belharcukat vívták, az ellenzéki csoportok 

megjelenése az Üzbegisztánnál megismert mintát követte. A demokratikus ellenzék magját a 

Tádzsik Tudományos Akadémia munkatársai és általában az értelmiség jelentette, a 

Tádzsikisztáni Demokrata Pártot Sodmon Juszuf vezetésével hozták létre. 1990 

szeptemberében parlamenti képviselők szervezkedésének eredményeként jött létre a Rastokíz 

párt. Alapítója a parlamenti képviselő Taher Abdudzsabbar volt, aki 1989 szeptemberében 

indította mozgalmát, hogy a feléledő nacionalizmus nevében a tádzsik kultúra és nyelv 

megőrzése és fejlesztése felett őrködjön. A főleg városi értelmiségiek által szervezett 

informális csoportosulás megosztott volt az 1990. februári események során. Egyik fele 

közvetítő szerepre vállalkozva a demonstrálók és a hatalom között igyekezett békíteni, másik 

része azonban nyíltan az első titkár, Kahar Mahkamov lemondására szólított fel.254 

A Tádzsikisztáni Demokrata Párt és a Rastokíz programja sok hasonlóságot mutatott. 

A Szovjetuniót, mint egy államközösséget képzelték el, amelyben az államok tényleges 

függetlensége mellett a közös piac biztosítja Tádzsikisztán számára azokat az erőforrásokat és 

befektetéseket, amelyeket eddig is élvezhetett. Gazdaságpolitikai tekintetben elsődleges 

célként a gyapot monokultúra megszüntetését jelölték meg, valamint a gazdaság 

liberalizálását és a korlátozott privatizációt. A politikai reform területén előbb parlamenti 

szabad választások megtartását követelték, majd egy új alkotmány elkészítését, amely 

biztosítja a demokratikus alapjogokat.255  

A pamíri közösséget a Lali Badahsán nevű szervezete tömörítette, amely teljes 

egészében szekuláris beállítottságú volt, és a szovjet időkben autonóm köztársaságként 

jelentős önállóságot élvező Gorno-Badahsán teljes függetlenségéért szállt síkra. Hívei között 

nagy számban voltak a KGB munkatársai, és kiváló kapcsolatot ápoltak a helyi 

értelmiséggel.256   

A kommunista erők belső csatározásait végigkísérték az ellenzék folyamatos 

tömegtüntetései. Ebben az időszakban alakult ki az a progresszív együttműködés a 

                                                 
253 Muriel Atkin: "Thwarted democratization in Tajikistan". In: Conflict, cleavage, and change in Central Asia 
and Caucasus (szerk.) Karen Dawisha és Bruce Parrot. Cambridge: Cambridge University Press, 1997. 281. o. 
254 Anderson: i. m. 167-168. o. 
255 Dudoignon: "Political Parties and Forces in Tajikistan, 1989-1993". 62-63. o. 
256 Ennek és a tádzsik regionalizmus okairól lásd a 3. fejezetet.  



 97

demokratikus és az iszlamista ellenzék között, amely szinte példanélküli volt, és sok politikust 

és elemzőt is meglepett. Bár ideológiai értelemben teljesen más jövőt képzelt el az országnak 

a két csoport, összekötötte őket a kommunista-ellenesség. Az együttműködés irányába terelte 

őket az a felismerés is, hogy a közelgő elnökválasztáson csak közösen fellépve lehet esélyük a 

kommunistákkal szemben.  

A két közösség ráadásul jól kiegészítette egymást, hiszen az iszlamisták alapvetően 

egy vidéki tömegszervezet volt, amely elsősorban a garmi régióra számíthatott. A 

demokratikus ellenzék ezzel szemben főleg fővárosi értelmiségiekből állt, akik ráadásul jó 

kapcsolatok ápoltak a Moszkvában a Borisz Jelcin körül csoportosuló demokratákkal. Így 

biztosítottnak tűnt, hogy Oroszország, illetve a Tádzsikisztánban állomásozó orosz katonai 

egységek nem fognak beavatkozni a hatalom oldalán. Az ellenzéki demonstrációk, amelyek a 

kommunista párt betiltásáért és az IÚP működésének legalizálásáért folytak, egészen október 

elejéig eltartottak, amikor is végül a parlament teljesítette az ellenzék követeléseit.257 

A tádzsik Iszlám Újjászületés Pártjának hivatalos bejegyzésére 1991. december 4-én 

került sor (kb. húszezer taggal), ily módon Közép-Ázsiában a tádzsik iszlamisták rendelkeztek 

egyedül bejegyzett és törvényesen működő párttal. Az első hivatalos kongresszusra korábban 

1991. október 26-án került sor mintegy 650 delegálttal és 300 meghívott vendéggel. A párt 

vezetőjének Himmatzadét választották. A párt dokumentumai alapján a célok az alábbiak 

voltak: 

• Tádzsikisztán spirituális újjászületése, 

• Tádzsikisztán politikai és gazdasági függetlenségének elérése, 

• A rendelkezésre álló médiumokon keresztül az iszlám érdekében végzett propaganda a 

lakosság körében, 

• Az iszlám előírásainak bevezetése a hétköznapi életbe, 

• Ifjúsági szervezetek létrehozása.258 

Ami a qáziátus szerepvállalását illeti, Turadzsonzade még tett egy utolsó kísérletet a 

középutas álláspont fenntartására, amikor Nabijevnek felajánlotta, hogy amennyiben lemond a 

TKP vezetéséről, és függetlenként indul a választásokon, úgy megkaphatja a qáziátus 

támogatását. A főtitkár ezt elutasította, így a qázi kalan az ellenzék követelései mellett foglalt 

állást. Ez végleg megosztotta a szervezetet, amelynek belső ellenzéke Hajdar molla mögé 

sorakozott fel. A sokat mondó „Vörös molla” becenevű férfi a vallási tanács Kuljab megyei 
                                                 
257 Bess A. Brown: "The Civil War in Tajikistan, 1992-1993". In: Tajikistan: The Trials of Independence (szerk.) 
Mohamed Reza Djalili, et al. New York: St. Martin Press, 1997. 88. o. 
258 Muzaffar Olimov – Szaodat Olimova: "Politicseszkij iszlam v szovremennom Tadzsikisztanye [Politikai 
iszlám a modern Tádzsikisztánban]". 185-204. o. 
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vezetője volt, Turadzsonzade megpróbálta leváltani, s helyére egy a IÚP-hez közelálló vallási 

vezetőt – Abdurahim mollát – kinevezni. Hajdar molla visszautasította a leváltását, és a 

parlamentben, amelynek ő és qázi kalan is tagja volt, követelte az IÚP betiltását.259 

A novemberi elnökválasztásra készülve a tádzsik iszlamistáknál látogatást tett az össz-

szövetségi IÚP néhány tagja. A megbeszélések meglepő eredményt hoztak, hiszen a központi 

vezetőség javaslataiból az derült ki, hogy ők Tádzsikisztánban a kommunista hatalmat 

támogatják. Turadzsonzadét egyszerűen KGB ezredesként emlegették, és elleneztek 

mindenféle együttműködést a vallási tanáccsal, a demokratikus ellenzékkel és az 

értelmiséggel.260 

Az ilyen körülmények között sorra kerülő elnökválasztáson a kommunista utódpárt 

jelöltje az addigi főtitkár, Nabijev, az ellenzék közös jelöltje pedig Davlat Hodanazarov 

filmrendező volt. Nabijev begyűjtötte a leninabadi és kuljabi régió szavazatait, ahol 

Tádzsikisztán lakosságának fele lakott. Hodanazarov az ellenzék területein, Garmban és 

Badahsánban (innen származott a jelölt) volt népszerű, és így csak a szavazatok 35 százalékát 

tudta megszerezni.261   

3.2.3 Az elnökválasztás után – a polgárháború első szakasza 
 

Az elnökválasztás nem csillapította a politikai feszültséget. Az újonnan megválasztott 

államfőnek továbbra is saját politikai szövetségesei és az ellenzék között kellett 

manővereznie. 1992 tavaszától újból kiéleződtek az ellentétek, amikor Nabijev megpróbálta 

leváltani a badahsáni régióból származó belügyminisztert. Március 23-án Szafarali 

Kendzsajev, a kommunista többségű parlament házelnöke szintén megvádolta a 

belügyminisztert. A hírre március 24-én több ezer badahsáni ember tiltakozó gyűlést 

szervezett Dusanbe egyik főterén, amelyhez aztán pár nap múlva csatlakoztak a Rastokíz és a 

Tádzsik Demokrata Párt hívei is. Újabb néhány nap elteltével, a Ramadán végével a IÚP 

támogatói is a tiltakozókhoz társultak.  

A több ezer fősre duzzadt tömeg hamarosan Kendzsajev lemondását és új parlamenti 

választások megtartását követelte. A lassan egy hónapja tartó megmozdulások ellen az 

államfő tehetetlen volt, a hadsereg orosz ellenőrzés alatt állt, a rendőrség pedig megosztott, és 

így megbízhatatlan volt. Április 21-én az ellenzék követelései alátámasztására túszul ejtett 16 

                                                 
259 Mullojonov: i. m. 234-235. o. 
260 Dudoignon: „Political Parties and Forces in Tajikistan, 1989-1993”. 65. o. 
261 Mullojonov: "The Islamic Clergy in Tajikistan since the End of the Soviet Period". 236. o. 
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parlamenti képviselőt. Másnap reggel bejelentették Kendzsajev lemondását, ám két nappal 

később mint a KGB új vezetője tért vissza a politikába. 

Eközben a volt házelnök kuljabi hívei – részben Hajdar molla segítségével – egyre 

nagyobb számban érkeztek a fővárosba földijük támogatására.  A tömeg néhány száz méterre 

az ellenzéki tömeggyűléstől vert tábort, és a feszültség egyre nőtt. A kormánypárti 

tiltakozókat személyesen is meglátogatta az államfő, aki bejelentette egyrészt az új „elnöki 

gárda” létrehozását, valamint szétosztatott közel kétezer Kalasnyikovot. Kendzsajev híveinek 

követelésére a parlament egy rendkívüli ülésen visszahelyezte a leváltott házelnököt tisztébe. 

Ezekre a hírekre kitört a harc, május 5. és 7. között az ellenzék kiűzte a városból a Kuljab 

régiókból érkezőket, és ellenőrzése alá vonta a várost. Nabijev az új helyzetben kénytelen volt 

átalakítani a kormányt, amelyben az ellenzék a 24 miniszteri posztból nyolcat kapott meg, a 

miniszterelnök-helyettes pedig Davlat Uszmon, az IÚP egyik vezetője lett.262 

3. ábra: Tádzsikisztán régiói 

 
Forrás: Mohamed Reza Djalili – Frédéric Grare – Shirin Akiner: Tajikistan: The Trials of Independence. New 
York: St. Martin Press, 1997. 247. o. 

 

Leninabad és Kuljab oblaszty nem ismerte el a kormányátalakítást, és semmilyen 

formában nem kívánta végrehajtani az ellenzék képviselőivel kiegészített vezetés döntéseit. A 

                                                 
262 Muriel Atkin: "Thwarted democratization in Tajikistan". 293. o. 
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két régió hozzáfogott a Népi Front nevű milícia megszervezéséhez, és az ellenőrzésük alatt 

álló területeken megkezdődtek az első leszámolások. A régi rendszer hívei és az ellenzék 

támogatói kölcsönösen tisztogatásba kezdtek az általuk birtokolt területeken. Az elsősorban a 

városokban élő orosz/európai lakosság tömeges exodusba kezdett. Az országban állomásozó 

orosz haderő megszállta a főváros repülőterét, hogy biztosítsa a több tízezer ember 

evakuálását. Novemberben Nabijev és a nemzeti egységkormány is lemondott, ezzel 

megnyitva az utat az erőviszonyok ismételt átrendezése felé.   

Az első időszak a „kolhozok háborúja” volt, amely alapvetően helyi konfliktusok 

sokaságát jelentette. Nem az történt, hogy nagyobb katonai egységek offenzív jellegű akciókat 

indítottak egymás területeinek, bázisainak elfoglalására, hanem az, hogy a szomszédos, de 

eltérő etnikai bázisú, kláni identitással rendelkező termelőszövetkezetek, vagy azokon belül 

brigádok között folytak a harcok. A cél a másik elűzése, vagy a saját dominancia biztosítása 

volt a kolhozban vagy az adott településen. A legtöbb milícia nem is számíthatott katonai 

egységnek, hiszen tagjai általában önkéntesek vagy korábban elűzött menekültek voltak. 

A harcok első szakaszában, 1992 folyamán, gyakorlatilag nem történt más, mint a 

frontvonalak kialakítása, az enklávék felszámolása és az etnikailag tiszta területek kialakítása. 

Mint azt Kirill Nourzhanov megjegyzi, „[a] háború jellegét a terrorjellegű cselekmények 

határozták meg, nem pedig a szervezett katonai akciók. A túszejtést, emberrablást, kitelepítést 

vagy gyilkosságok elkövetését az etnikai hovatartozás miatt (ez mindenkinek szerepelt a 

személyi igazolványában) mindegyik szervezet gyakorolta… A civil lakosság, amely egyébként 

tartózkodik az erőszaktól, támogatta a „saját” milíciáit abban a hitben, hogy a terror az, 

amely eltántoríthatja a másik felet, miközben az általuk elkövetett erőszakot csak 

megtorlásként magyarázták.263   

A két legfontosabb harcoló fél a kuljabi (Népi Front), illetve a garmi klánokhoz 

(Iszlám Újjászületés Pártja) tartozott. Előbbiek oldalán állt Leninabad, a Hisszar-völgy (mint 

említettük mindkettő jelentős üzbég lakossággal), utóbbit a pamíriak támogatták. Az állam 

erőszakszervezetei (belügyi egységek, rendőrség stb.) önállósították magukat, nem követték 

többé az egységkormánytól érkező utasításokat, hanem valamelyik oldal támogatójaként 

léptek fel. 

Külön szerepet játszottak az alvilági csoportok és vezetőik a polgárháborúban. Nabijev 

elnököt 1992 májusában nemcsak a tiltakozók kényszerítették a nemzeti egységkormány 

létrehozására, hanem az a 13 alvilági bűnszövetkezet is, amely Dusanbe Város Ifjúsága néven 

                                                 
263 Kirill Nourzhanov: "Saviours of the nation or robber barons? Warlord politics in Tajikistan". Central Asian 
Survey, Vol. 24. No. 2. (2005). 109-130. o. 
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háborút hirdetett az államfő ellen. Szafarali Kendzsajev házelnök a Hisszar-völgyben saját 

milíciát hozott létre, hivatalosan a Népi Front irányítása alatt. Hívei között ott volt Rauf 

Szolijev és Ibadullo Bojmatov, az 1980-as évek alvilágának „keresztapái”, Mahmud 

Hudobergyijev, a szovjet hadsereg ezredese, Faizali Szaidov, az egyik legbrutálisabb hadúr és 

még számos elítélt bűnöző.264 Kuljabban a különböző félkatonai egységeket a Népi Front 

zászlaja alatt Szangak Szafarov egyesítette. Az 1928-ban született Szafarov 23 évet töltött 

rács mögött, többek között szervezett bűnözés és gyilkosság vádjával. Az alvilágban élvezett 

pozíciói, valamint még az 1980-as évekből származó kapcsolatai a kuljabi politikai elit 

néhány tagjával ideális vezetővé tették. Vezetése alatt kezdődött meg a különböző régiókban, 

területeken működő Népi Front alakulatok egységes irányítás alá történő szervezése. Azokat a 

helyi parancsnokokat, kolhoz elnököket, akik ellenálltak, Szafarov félreállította, de az is 

előfordult, hogy saját kezűleg lőtte le.265  

A harcok fő színterei Kurgan Tyube és Garm voltak. Előbbi azért, mert az ország 

különböző régióiból a korábbi évtizedekben betelepített közösségek miatt ez a terület vegyes 

lakosságú volt, utóbbi azért, mert az volt a tádzsik iszlamisták fő bázisa. Az azonnali 

kivégzéshez elegendők voltak a lakhelyre vonatkozó adatok a személyi igazolványban, a 

hegyvidéki emberekre jellemző fizikai adottságok, vallásos könyvek vagy tárgyak birtoklása. 

A mészárlások felértek egy humanitárius katasztrófával, az áldozatok számáról csak becslések 

vannak, valahol ötven és százezer között. Mellettük mintegy hét-nyolcszázezer ember 

menekült el a Tádzsikisztánnal határos országokba, vagy vált belső menekültté.266  

Leninabad szinte teljesen kimaradt a harcokból, a helyi hatóságok még a konfliktus 

elején lezárták az Anzob hágót, az egyetlen útvonalat, amely összeköti a megyét az ország 

többi részével. Gorno-Badahsán a teljes függetlenség kinyilvánítása mellett döntött, és szintén 

megpróbálta lezárni a területre vezető néhány útvonalat. 1992. szeptember 9-én a Dusanbe 

Város Ifjúsága egyik parancsnoka, Iszmat Habibullojev Nabjiev elnököt lemondásra 

kényszerítette. Ez és a nemzeti egységkormány lemondása megnyitotta az utat a káoszba 

süllyedt országban a neo-kommunisták által irányított politikai rendezés felé.  

Az új kormány megválasztására – az ellenzék teljes kizárása mellett – Hodzsentben 

(régi nevén Leninabadban), Leninabad oblaszty fővárosában gyűlt össze a parlament, és a 
                                                 
264 A különböző félkatonai szervezetek tagságában és azok élén számos tádzsikisztáni üzbéget találunk. Mahmud 
Hudobergyijev korábban a szovjet hadsereg ezredese volt, Faizali Szaidov az annak idején a baszmacs 
mozgalomban is főszerepet játszó üzbég Lakaj törzs tagja (egyes források szerint vezetője), de üzbég volt 
Ibadullo Bojmatov is. Muriel Atkin: "Thwarted democratization in Tajikistan". 301. o. 
265 Nourzhanov: "Saviours of the nation or robber barons? Warlord politics in Tajikistan". 109-130. o. 
266 Internally Displaced Person, IDP. A kifejezés azokra a menekültekre utal, akik lakhelyük elhagyására 
kényszerültek, és az országon belül telepedtek le máshol.  Rashid: Jihad: The Rise of Militant Islam in Central 
Asia. o. 103. o. 
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harcokban ekkora már felülkerekedett Népi Front 24 legerősebb harctéri parancsnoka. 

Nabijev államfőt lemondatták, az államfői tisztséget eltörölték. A hadurak (elsősorban 

Szafarov) nyomására új vezetőnek egy korábbi kuljabi kolhoz elnököt, az addig ismeretlen 

Imomali Rahmonovot választották meg. Az új kormányba egy garmi kivételével csak a 

kuljabi, leninabadi és a hisszari régió képviselői kerültek be.267 

A Népi Front egységei már novembertől kezdve egyre jelentősebb támogatást kaptak 

Üzbegisztántól és Oroszországtól, amelynek eredményeként a szedett-vedett félkatonai 

alakulatból egy nyolcezer fős ütőképes katonai egység jött létre.268 Üzbegisztán a Népi Front 

erőinek kiképzése mellett saját reguláris alakulataival is beavatkozott a polgárháborúban. Az 

üzbég KGB, a tádzsik titkosszolgálat megszervezésében, a üzbég belügyminisztérium, a 

tádzsik társintézmény felállításában nyújtott komoly segítséget. Üzbég belügyi alakulatok 

járőröztek Leninabadban a polgárháború első időszakában.269  

Oroszország beavatkozásának magyarázata összetettebb. Az ország még sokáig saját 

belső problémáival volt elfoglalva, ám ebben az időszakban már megjelent annak az igénye, 

hogy a „közel-külföldön” meglevő orosz érdekek védelmére nagyobb hangsúlyt 

fektessenek.270 Tádzsikisztánban „ragadt” több százezer orosz etnikumú állampolgár, egy 

teljes hadosztály, valamint az afgán-tádzsik határt ellenőrzését is orosz csapatok látták el. 

1992. november 30-án a Független Államok Közösségének (FÁK) védelmi miniszterei 

csúcstalálkozót tartottak, ahol megegyeztek, hogy FÁK békefenntartókat küldenek 

Tádzsikisztánba a konfliktus rendezése érdekében.271 

Moszkva és Taskent beavatkozása rövidtávon eldöntötte a polgárháború kimenetelét, 

az újjászervezett Népi Front 1992. december 10-én az üzbég reguláris csapatok támogatásával 

elfoglalta Dusanbét, és az elkövetkező hónapokban a polgárháború új szakaszba lépett.272 Az 

ellenzék vezetői Oroszországban és Afganisztánban kerestek menedéket, illetve 

visszahúzódtak Gorno-Badahsán nehezen járható hegyvidéki területeire. A különböző 

ellenzéki csoportok fegyveres egységei Észak-Afganisztánba vonultak vissza, hogy ott egy 

                                                 
267 Nourzhanov: "Saviours of the nation or robber barons? Warlord politics in Tajikistan". 109-130. o. 
268 Üzbegisztán és Oroszország eltérő érdekektől vezérelve lépett be a konfliktusba, bár mindkettő célja az 
egykori kommunista elit hatalmának restaurációja volt. Iszlam Karimov számára a tádzsik Iszlám Újjászületés 
Pártjának jelenléte a politikai arénában már önmagában elég indokot szolgáltathatott volna a beavatkozásra, 
hiszen ebben az időben még nem lehetett tudni, hogy az IÚP hatalomra kerülése esetén milyen politikát 
folytatna, például, hogy valóban iszlamizálni akarná-e az országot.  
269 Barnett R. Rubin: "Tajikistan: From Soviet Republic to Russian–Uzbek Protectorate". In: Central Asia and 
the World (szerk.) Michael Mandelbaum. New York: Council on Foreign Relations, 1994. 207-224. o. 
270 A közel-külföld kifejezést Moszkvában az egykori szovjet tagköztársaságokra használták és használják. 
271 Mindezt az 1992 májusában létrejött FÁK Kollektív Védelmi Egyezmény tette lehetővé. Lynch: i. m.  49-72. 
o. 
272 Antoine Buisson: "State-Building, Power-Building and Political Legitimacy: The Case of Post-Conflict 
Tajikistan". China and Eurasia Forum Quaterly, Vol. 5. No. 4. (2007). 115-146. o. 
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rövid egységesüléséi folyamatot követően, Tádzsikisztánba időről-időre visszatérve folytassák 

harcukat a központi hatalom ellen.  

Az 1992 végén bekövetkezett események rövidtávon eldöntötték a legitim hatalom 

kérdését. Imomali Rahmonov, az új államfő megválasztása Hodzsentben, és az orosz-üzbég 

támogatással működő Népi Front milícia fővárost felszabadító tevékenysége után a 

neokommunista erők uralma stabilizálódni látszott. Az ellenzék politikai erői Oroszországba, 

Afganisztánba és Iránba menekültek át, míg a félkatonai egységek Afganisztánban 

gyülekeztek.  

Az új hatalmi konstellációban a Rahmonov-rezsim kompromisszumok nélkül folytatta 

a harcot az egyesülés útjára lépő ellenzékkel, ám eközben saját táborán belül is komoly 

kihívókkal kellett szembenéznie. Először az önálló fegyveres erővel alig rendelkező 

leninabadi klán befolyásának csökkentésére került sor, amely ötven éven át a hatalom 

birtokosa és nehezen vette tudomásul, hogy egykori kliense, a kuljabi elit szerezte meg a 

főhatalmat. Leninabad megye (1992-től Szogd megye) vezetését külső, „ejtőernyős” kuljabi 

politikusokra bízta Rahmonov, a helyi politikai elitet pedig marginalizálta. Az ellenzék és a 

nemzetközi közösség szerint is választási csalásokkal kísért 1995-ös parlamenti választás 

után, 1996-ban két felkelés is történt a rezsim ellen, amelyet az mindkét alkalommal sikeresen 

levert.273 

A Rahmonov-rezsim Népi Front keretén belül működő hadurak hatalmát is 

fokozatosan számolta fel, amiben főszerepet játszott az orosz és üzbég segítséggel kiképzett 

az új tádzsik hadsereg.274 Az egyes hadurak eltérő módon reagáltak a kezdeményezésre attól 

függően, hogy az új rezsim milyen pozíciókat kínált számukra a struktúrában. Ma sem tudni 

pontosan, hogy a szerencse vagy az államfő machinációi álltak-e az eset mögött, de 1993 

márciusában a Népi Front két legerősebb parancsnoka egymás életét kioltva távozott az élők 

sorából.275 

                                                 
273 Tajikistan Leninabad: Crackdown in the North. New York: Human Rights Watch, 1998. 
http://www.hrw.org/reports98/tajikistan/, internetről letöltve: 2008. október 19. 
274 Az első hivatalos fellépése a megszülető tádzsik hadseregnek egy díszszemle volt Dusanbéban, 1993. február 
23-án. Rustam Burnashev – Irin Chernykh: "The Armed Forces of the Republic of Tajikistan". Central Asia and 
the Caucasus, Vol. 18. No. 6. (2002). 93-105. o. 
275 A Népi Front parancsnoka, Szangak Szafarov Kurgan Tyubéba utazott egyik harcostársához, Faizali 
Szaidovhoz. Egyes vélemények szerint Szangak feladata Szaidov lecsillapítása volt (egységei többször 
terrorizálták a helyi lakosságot), más források szerint az utóbbi hadúr azok közé tartozott, akik kimaradtak a 
győzelem utáni osztozkodásból. A két fél tárgyalása lövöldözésbe torkollott, amelynek eredményeként 
testőreivel együtt mindkét hadúr életét vesztette. Nourzhanov: "Saviours of the nation or robber barons? Warlord 
politics in Tajikistan".  109-130. o., Barnett R. Rubin: "The Fragmentation of Tajikistan". Survival, Vol. 35. No. 
4. (1993). 71-91. o. 



 104

A hatalmon következő célpontja a különböző üzbég félkatonai egységek voltak, 

amelyek elsősorban az üzbég határ menti Turszunzade városban voltak aktívak. Itt található 

az ország egyik fő nehézipari komplexuma, amelynek birtoklása jelentős haszonnal jár. A két 

oldal közötti küzdelem többször is Dusanbe meghátrálásával járt, mert az üzbég hadurak 

(Mahdmud Hudobergyijev és Ibadullo Bojmatov) az üzbég vezetéstől is támogatást kaptak. 

Hudobergyijev és Bojmatov több alkalommal elfoglalták Turszunzadet, egy alkalommal 

Rahmonovot rákényszerítették, hogy váltsa le miniszterelnökét és iparváros vezetését.276 Az 

állandóan kiújuló konfliktus 1997-ben ért csak véget, amikor Hudobergyijev katonai 

egységeivel ismét felkelést robbantott ki, ám ezúttal több olyan kuljabi hadúr is csatlakozott 

hozzá, akik korábban Rahmonovval szorosan együttműködtek. A fővárosra is kiterjedő súlyos 

harcokban a kormányerők győztek, és Hudobergyijev Üzbegisztánba távozott.277 

3.2.4 Az Iszlám Újjászületés Pártja és a tádzsik ellenzék  
 

Az 1992 májusa és novembere között működő nemzeti egységkormány lehetőséget 

biztosított az ellenzék számára a hatalomban való részvételre, ám ennek kevés gyakorlati 

haszna volt a súlyosbodó polgárháborús állapotok miatt. Az ellenzéki pártok közül egyedül az 

Iszlám Újjászületés Pártja (IÚP) rendelkezett jelentős fegyveres erővel, a Rastokíz és a 

Demokrata Párt főleg értelmiségieket tömörített, a Gorno-Badahsán autonóm terület 

függetlenségét kitűző pamíri csoportok pedig szétszórtak és kisszámúak voltak. Az IÚP 

részéről a harcok fő helyszíne a főbázisnak számító Garm-, Karategin- és Tavildara-völgyek 

voltak, amelyek Dusanbétól nyugatra fekszenek, és a Kirgizisztán felé vezető úton 

találhatóak. A vegyes összetételű Kurgan Tyubéban az ellenzéknek kevés esélye volt kitartani 

a túlerővel szemben, és az itt található kolhozokat a Népi Front 1993 közepére teljesen 

„megtisztította” a lakosság elűzésével. 

Az ellenzék egyes csoportjai más és más irányba emigráltak. A demokratikus pártok 

vezetői Moszkvában, illetve Teheránban leltek menedéket, a pamíriak a nehezen járható 

hegyvidéki területükre húzódtak vissza, míg az iszlamisták helyi jelenlétük állandó megtartása 

mellett Afganisztánban szerveződtek újjá. A Rahmonov-rezsim még 1993 júniusában 

hivatalosan is betiltotta az ellenzéki pártokat, vezetőiket pedig távollétükben az alkotmányos 

                                                 
276 Az egyezség részeként előléptette az államfő előléptette Hudobergyijevet, Bojmatovot pedig Tádzsikisztán 
üzbegisztáni kereskedelmi képviselőjévé nevezte ki. Atkin: "Thwarted democratization in Tajikistan". 302. o., 
Shahram Akbarzadeh: "The Post-Soviet Fate of Tajikistan". Russian and Euro-Asian Bulletin, Vol. 1. No. 3. 
(1996). http://www.cerc.unimelb.edu.au/bulletin/bulmar.htm, internetről letöltve: 2008. szeptember 10. 
277 Nourzhanov: "Saviours of the nation or robber barons? Warlord politics in Tajikistan". 109-130. o., Buisson: 
"State-Building, Power-Building and Political Legitimacy: The Case of Post-Conflict Tajikistan". 115-146. o. 
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rend megdöntéséért ítélték el. Ezzel az a furcsa helyzet állt elő, hogy Tádzsikisztánban az 

egyetlen legitim politikai párt továbbra is a Kommunista Párt maradt.278 

Az ellenzék erői Észak-Afganisztánban csoportosultak, és innen próbáltak 

támadásokat indítani a kormány ellen. A helyzetet bonyolította, hogy a két ország közötti 

határ őrizetét továbbra is orosz csapatok biztosították, és a felkelők gyakran velük kerültek 

összetűzésbe. A polgárháború folyamán ezek az orosz egységek jelentették az egyetlen 

hatékony, szervezett katonai erőt, és mint ilyenek meghatározó szerephez jutottak a 

konfliktusban. Bár aktívan, offenzív jelleggel sosem vettek részt a kormányerők oldalán, több 

alkalommal is az ő fellépésük akadályozta meg az ellenzéki egységek harctéri sikereit. 

Számos példa akadt arra, hogy az orosz alakulatok mellett az üzbég hadsereg is beavatkozott a 

hatalom oldalán. Ez elsősorban kiképzést és felfegyverzést jelentett, de előfordult, hogy az 

üzbég légierő iszlamista állásokat bombázott Garmban vagy Észak-Afganisztánban.279  

 Afganisztán Tádzsikisztánnal határos területein több jelentős egykori mudzsáhed 

szervezet is aktív volt. A legjelentősebb a főként afganisztáni tádzsikokat tömörítő Dzsamiát-i 

Iszlámi volt, de emellett megtalálható volt Kunduz tartományban a pastun etnikumhoz tartozó 

Gulbuddin Hekmatyar Hizb-i Iszlámi pártja,280 és a legszélsőségesebbnek tartott Abdul 

Raszúl Szajjáf iszlamista tanzimja is.281 A legszervezettebb katonai erővel azonban nem ők, 

hanem a kommunista rezsim egykori milíciavezére, az afganisztáni üzbég Rasid Dosztum 

rendelkezett. 

A különböző afgán szervezetek már a tádzsik polgárháború kezdeti szakászában is 

részt vettek. Az afgán iszlamista pártok lehetőségeit erősen behatárolta az ismét elinduló belső 

polgárháború és az egymás elleni harc, ám a dzsihád, az iszlamizmus internacionalizmusa 

azért jóval többet jelentett számukra az üres jelszavaknál. A tádzsik iszlamisták támogatása 

orosz források szerint már a polgárháború kirobbanása előtt megkezdődött. Maszúd már 1990 

végén – még az afgán kommunista rendszer bukása előtt – hozzákezdett Pakisztánból érkező 

                                                 
278 Brown: "The Civil War in Tajikistan, 1992-1993". 93-94. o. 
279 Haghayeghi: i. m. 148. o. 
280 Hekmatyar jelentős észak-afganisztáni pozíciójának az volt az oka, hogy erre a területre az 1880-as évektől 
jelentős számban érkeztek Kelet-Afganisztánból pastu telepesek. A belső kolonizáció lényege az volt, hogy a 
nyughatatlan pastu törzseket büntetésként áttelepelítették, majd az új területeken a központi hatalom képviselői 
lettek. Kényes helyzetben voltak, mivel új lakóhelyükön a legjobb földekhez, vízforrásokhoz a helyi tádzsik, 
üzbég, hazara stb. lakosságtól elkobozva jutottak, így létkérdés volt számukra a Kabulhoz való hűség. Kunduz, 
Baglán és a környező tartományok pastu lakosságú zárványai alkották elsősorban Hekmatyar támogatóbázisát, 
bár hívei között voltak üzbégek is. A tádzsik-afgán határvidék bonyolult, mozaikszerű etnikai összetételéről lásd: 
Pierre Centlivres – Michelle Centlivres-Demont remek antropológiai tanulmányát: "Tajikistan and Afghanistan: 
the Ethnic Groups on Either Side of the Border". In: Tajikistan: Trials of Independence (szerk.) Mohamed Reza 
Djalili, et al. New York: St. Martin Press, 1997. 3-13. o. 
281 Szajjáf szervezete a hét mudzsáhed párt közül a legkisebb és vallásilag a legszélsőségesebb volt. Szajjáf 
jelentős közvetlen szaúdi támogatásban részesült, és egységében nagy számban fordultak meg az arab világból 
érkező iszlamista önkéntesek. 
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fegyverszállítmányok átcsempészéséhez. Több forrás utal arra, hogy Dosztum elsősorban a 

Népi Front üzbég egységeit, mindenekelőtt Szafarov milíciáját támogatta, és 500-600 

katonája részt is vett a harcokban. Az iszlamista ellenzéket otthoni ellentéteik ellenére 

ideológiai okokból Hekmatyar és Maszúd is segítette. Előbbi állítólag négyszáz IÚP 

fegyverest fegyverzett fel az 1992. tavaszi dusanbei tüntetések idején, míg Maszúd körülbelül 

ötszáz mudzsáhed harcost küldött át a határon.282  

A mintegy kilencvenezer menekült (főként garmiak Kurgan Tyube oblasztyból) 

negyede-harmada a Dosztum ellenőrizte területen, elsősorban Balh tartományban lett 

letelepítve. Az ENSZ menekültügyi szervezete (UNHCR) által biztosított táborok fenntartását 

az üzbég hadúr annak ellenére engedélyezte, hogy korábban a kormányerőket támogatta a 

konfliktusban. Keletebbre, Kunduz és Badahsán tartományokban szintén jelentős számú 

üldözött kapott menedéket. Ezeken a területeken Dosztumhoz, Hekmatyarhoz, Maszúdhoz és 

Szajjáfhoz hű hadurak tevékenykedtek.283 Utóbbi hadúr helyi képviselője 1992 márciusában 

kiutasította az UNHCR képviselőit, így az ott levő tádzsikok támogatása teljes egészében a 

Szajjáf által favorizált pakisztáni és Öböl térségbeli iszlamista NGO-kra hárult. Ezek a 

szervezetek már két évtizede jelen voltak Pakisztánban elsősorban azzal a céllal, hogy az oda 

menekült afgánoknak humanitárius segélyt nyújtsanak, és közben az iszlám szélsőséges 

magyarázatait terjesszék. Az IÚP az észak-afganisztáni Talokánban rendezte be 

főhadiszállását, és itt kezdődött el a meglevő katonai erő mellé új önkéntesek toborzása 

(mindenekelőtt a menekült lakosság közül.)284  

 1993 tavaszától második szakaszába lépett a polgárháború. Az UNHCR megkezdte a 

menekült lakosság önkéntes visszatelepülésének megszervezését. Sokan szerettek volna 

visszatérni azokra a településekre, ahonnan elmenekültek, és bár a Rahmonov-kormány ezt 

hivatalosan támogatta, a helyszíni tapasztalatok gyakorta ennek az ellenkezőjét sugallták. Az 

immár kuljabi ellenőrzés alá került városokban, kolhozokban (Kurgan Tyube, Kuljab 

megyékben, illetve a fővárosban és környékén) a visszatérő civil lakosságot a helyiek is 

igyekeztek terrorizálni, ismételt távozásra bírni, s a gyakran halállal végződő 

„figyelmeztetések” ellen a karhatalom egyáltalán nem védte meg a visszatelepülőket. A 

különböző amerikai emberjogi szervezetek jelentései szerint az 1990-es évek közepéig 

                                                 
282 Pinar Akcali: Islam as a 'common bond' in Central Asia: Islamic Renaissance Party and the Afghan 
mujahidin. Central Asian Survey, Vol. 17. No. 2. (1998). 267-284. o., Sergei Gretsky: "Civil War in Tajikistan: 
Causes, Developments and Prospects for Peace". In: Central Asia: Conflict Resolution, and Change (szerk.) 
Roald Z. Sagdaeev és Susan Eisenhower. Chevy Chase: CPSS Press, 1995. 217-246. o. 
283 Tajik Refugees in Northern Afghanistan: Obstacles to Repatriation, New York: Human Rights Watch, 1996. 
május 1. http://www.unhcr.org/refworld/docid/45c9a5272.html, internetről letöltve: 2008. október 18. 
284  Rubin: "The Fragmentation of Tajikistan". 71-91. o.   
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rendszeresek voltak ezeknek az embereknek, családoknak a zaklatásai, és évente több tucat 

haláleset történt.285 

 1993 nyarára az ellenzék újjászervezte tevékenységét, és több kisebb offenzívát 

indított Észak-Afganisztánból, amelynek eredményeként sikerült Tádzsikisztánon belül ismét 

aktív tevékenységbe kezdenie. Gorno-Badahsánban, Kurgan Tyubéban, Dusanbe környékén 

mindenhol több ezer harcos kezdett összehangolt gerillaháborút a Rahmonov-rezsim ellen. A 

tádzsik iszlamisták mindvégig bevehetetlennek bizonyult erőssége a Garm városhoz közeli 

Tavildara-völgy volt. Mirzo Zijojev, az IÚP legerősebb iszlamista parancsnoka ellenőrizte a 

vidéket hatalmasnak számító, mintegy 2000 fős milíciájával.286 

A két fél közötti konfliktus áldozatai az afgán-tádzsik határ védelmét ellátó orosz erők 

voltak. Az ellenzék nyomás alatt tartotta az itt szolgáló határőr alakulatokat, amelyeknek 

sorsa jelentős befolyásoló tényezőnek bizonyult Moszkva Tádzsikisztán politikájának 

alakításában. 1993 júliusában egyetlen támadásban több mint húsz orosz katona esett el a 

bázisuk elleni akció során. 1994 első félévében 129 alkalommal történt betörési kísérlet 

Tádzsikisztánba, és 149 alkalommal érte támadás az orosz határőrség bázisait 

Afganisztánból.287  

A katonai akciók mellett a politika terén is jelentős fejlemények kezdődtek. Az 

iszlamista csoportok 1993 végén létrehozták a Mozgalom az Iszlám Megújításáért 

Tádzsikisztánban nevű szervezetet (MIMT), amelynek domináns szereplője kétségtelenül az 

IÚP volt. Ám az új ernyőszervezethez csatlakozott számos vallási vezető is, akik korábban 

elsősorban a hivatalos iszlámban tevékenykedtek, illetve olyan szimpatizánsok, akik az 

Iszlám Újjászületés Pártjához képest mérsékeltebb vagy szélsőségesebb nézeteket képviseltek. 

A MIMT vezetője Szajjid Abdullo Nuri, a legismertebb tádzsik iszlamista lett. Egyik 

helyettese haddzsi Akbar Turadzsonzade, a korábbi qázi kalan volt, aki mint bemutattam az 

előző fejezetben, a rendszerváltás során az ellenzéket támogatta.288 

                                                 
285 Return to Tajikistan: Continued Regional and Ethnic Tensions. Human Rights Watch, 1995. május 1. 
http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6a7d30.html, internetről letöltve: 2008. október 18. Amnesty 
International Report 1994 - Tajikistan, 1 January 1994. Online. Amnesty International, 1994. január 1. 
http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6a9f448.html, internetről letöltve: 2008. október 18. 
286 Stina Torjesen – Christina Wille – S. Neil MacFarlane: Tajikistan’s Road to Stability: Reduction in Small 
Arms Proliferation and Remaining Challenges. Geneva: Small Arms Survey, 2005. 57. o. 
287 Naumkin: Radical Islam in Central Asia: Between Pen and Rifle. 227 o., Lynch: i. m. 49-72. o. 
288 A tádzsik hatóságok már 1992 októberében felfüggesztették a Közép-ázsiai és Kazahsztáni Vallás Tanács 
tádzsikisztáni szervezetét, Turadzsonzadét pedig eltávolították. Az újjászervezett, immár Tádzsikisztáni 
Vallásügyi Tanács élén egy lojális főmuftival 1993 februárjában kezdte meg működését. United States 
Department of State: U.S. Department of State Country Report on Human Rights Practices 1993 - Tajikistan. 
UNHCR Refworld, 1994. január 30. http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6aa4f18.html. internetről letöltve: 
2008. október 18. 
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A szervezet másik alelnöke Muhammadsarif Himmatzoda lett, aki egyben az IÚP 

elnöke volt (Nuritól vette át), korábban pedig az iszlamista párt fegyveres szárnyát irányította. 

A hatalommal meginduló tárgyalások tovább egységesítették az ellenzéket, és ennek 

eredményeként néhány hónappal később megszületett az Egyesült Tádzsik Ellenzék (ETE). 

AZ ETE-hez csatlakozott az IÚP, a MIMT, a Rastokíz, a Demokrata Párt és több kisebb 

szervezet, amely a rendszerváltást követően jött létre az emigráns közösségekben. A Lali-

Badahsán csak 1997-ben lépett be a szervezetbe. Az új ernyőszervezet vezetője szintén Nuri 

lett, valószínűleg azért is, mert továbbra is ő irányította az egyetlen hatékony katonai 

szervezetet az ellenzéken belül.289 

3.2.5 Béketárgyalások és a polgárháború vége 
 

Az ellenzék és a hatalom közötti megegyezés szükségességét a különböző szereplők 

eltérő időben fogadták el. Mindkét oldal tárgyalási hajlandóságát befolyásolták a külföldi 

támogatóik szándékai. A Rahmonov-rezsim léte nagyban függött az orosz és üzbég 

támogatástól. Dusanbe részéről akkor történtek jelentős előrelépések a béketárgyalásokon, 

amikor mind a két külföldi pártfogója a konfliktusból való kihátráláson kezdett gondolkodni. 

A tárgyalásokban és a hatalommegosztásban eleve érdekelt ellenzék külföldön nyert 

ideiglenes menedéket, így számukra a külső befolyás folyamatosan fennállt. 

 Az első „tádzsik-közi” fordulóra Moszkvában került sor 1994. április 5-19-e között. 

Az ezt követő két forduló (Teherán, 1994. június 18-28. és Iszlamabad, 1994. október 20.-

november 1.) csak a párbeszéd elkezdésére volt alkalmas. Bár már ekkor születtek tűzszüneti- 

és a menekültek visszatérési jogait illető megállapodások, ezek betartása mindig kudarcot 

vallott. 1994 decemberétől már az ENSZ megfigyelők feladata volt az előbbi egyezmények 

betartásának ellenőrzése, de ez nem sokat javított a fennálló helyzeten. Mind az ellenzék, 

mind a nemzetközi közösség sérelmezte, hogy Rahmonov úgy tartotta meg az 1994. 

novemberi elnök- és az 1995. februári parlamenti választásokat, hogy azon az ellenzék 

semmilyen formában nem tudott részt venni. 

 A két fél közötti első érdemi forduló a negyedik találkozó volt, 1995. május 22. és 

június 1. között Almatiban (Imomali Rahmonov és Szajjed Abdullo Nuri, a két vezető ezt 

megelőzően találkozott először személyesen Kabulban, kifejezetten a béketárgyalások miatt). 

A kazah fővárosban először kerültek szóba a hatalommegosztás módjának lehetőségei, a 

                                                 
289 "Profiles". In: Politics of compromise: the Tajikistan peace process (szerk.) Kamoludin Abdullaev és 
Catherine Barnes. London: Conciliation Resources, 2001. http://www.c-r.org/our-
work/accord/tajikistan/profiles.php., internetről letöltve: 2008. október 18. 
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hadifoglyok kicserélése, és itt született megállapodás arról, hogy az ellenzék vezetőire 

korábban kimondott halálos ítéleteket felfüggesztik.290 

 A kétoldalú tárgyalások három területet (protokollt) öleltek fel: a menekültek 

visszatérése, az ellenzéki fegyveresek reintegrációja, és a politikai hatalommegosztás 

szerepelt a kérdések között. Természetszerűleg az utóbbi terület számított a legnehezebbnek, 

és alapvetően az itt elért eredmények határozták meg az egész béketárgyalások sebességét. Az 

Egyesült Tádzsik Ellenzék először egy össznemzeti konzultatív tanács felállítását javasolta, 

amelyben minden szervezet részt venne. Ezt a Rahmonov-rezsim elutasította, mondván 

megegyezésre csak a fennálló struktúrákon belül van lehetőség. Az ellenzék másik követelése, 

miszerint az 1992-es ideiglenes kormányhoz hasonlóan ezúttal minden kormányzati és 

államigazgatási poszt harminc százalékát birtokolhassa, végülis később elfogadásra került.291  

 Az 1995-ös almati találkozó után a következő tádzsik-közi találkozóra Asgabatban, a 

türkmén fővárosban került sor decemberben. A fent említett politikai megegyezéssel 

kapcsolatban szinte semmilyen előrehaladás nem történt, így végül nem a tárgyalások, hanem 

a külső körülmények mozdították elő a megegyezést. 1996-ra számos tényező hatott 

kedvezőtlenül a Rahmonov-rezsim stabilitására. Ezek közül néhányért a rendszer volt felelős, 

néhányért nem. 

Mint korábban említettük a kuljabi eliten belül több hadúr is megkérdőjelezte a hatalmi 

klikk létjogosultságát, s ezek a folyamatok 1996-ban kulminálódtak.292 A hodzsenti klán 

befolyásvesztése állandó konfliktusforrás volt Szogd megyében. 1996 májusában tíz napon át 

tartó tüntetések voltak a központi kormány ellen, s Rahmonovnak mintegy hetven Kuljabból 

kinevezett tisztviselőt kellett leváltania a megbékélés érdekében.293 

Mivel a Rahmonov-rezsimnek kezdetben nem volt szándékában a valódi 

hatalommegosztás, egyre több pártfogóját veszítette el. A legfontosabb támogató, Moszkva 

sokáig kivárt, nem használta ki azt a befolyásolási lehetőségét, amellyel a Tádzsikisztánban 

állomásoztatott katonai ereje és gazdasági támogatása miatt rendelkezett. Bár többször 

felszólította Dusanbét a tárgyalások hatékonyabb folytatására, illetve kétoldalú kapcsolatokat 
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291 Rashid G. Abdullo: "Politics of compromise: The Tajikistan peace process". In: Implementation of the 1997 
General Agreement: successes, dilemmas and challenges (szerk.) Kamoludin Abdullaev és Catherine Barnes. 
London: Conciliation Resources, 2001. http://www.c-r.org/our-work/accord/tajikistan/third-force.php., 
internetről letöltve: 2008. október 18. 
292 Rahmonov hatalmának belső bizonytalanságát a már említett Bojmatov-Hudobegyijev lázadás és néhány 
kuljabi hadúr konfliktusa jelentette. A hodzsenti klán jelentkezése a béketárgyalásokban való részvételre 
ugyanilyen kihívást jelentett a rezsimnek. Mint már említettem, mind a kormánypárti, mind az ellenzéki oldal 
elutasította az egykori miniszterelnök, Abdumalik Abdullodzsonov pártját.  
293 Lynch: i. m. 49-72. o. 
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is létesített az iszlamistákkal, mindez kevésnek bizonyult. Üzbegisztán részben ezért, részben 

a hodzsenti klán kiszorításra miatt már korábban felfüggesztette a rezsim támogatását. 

Amikor pedig egyre nyilvánvalóbb jelei mutatkoztak annak, hogy a tádzsik iszlamistáktól 

üzbég testvéreik jelentős segítséget kapnak, Taskent még frusztráltabb lett szomszédja 

politikájával kapcsolatban. 

Az Egyesült Tádzsik Ellenzék egységei egyre jelentősebb sikereket könyveltek el, s mind 

nagyobb területeket foglaltak vissza a hadseregtől. 1996 nyarán Garm térségében helyi 

viszonylatok között súlyos veszteségeket szenvedtek a kormányerők. Az itt tevékenykedő 

Zijojev „vezérkari főnöke” ebben az időben Dzsuma Namangani volt, akivel együtt több száz 

üzbég iszlamista harcolt Tavildara városban és környékén.294 

1995-96-ra az összeomlás szélére került a tádzsik gazdaság. Az egyébként is szegény 

ország a polgárháborúban súlyos veszteségeket szenvedett. A GDP megfeleződött 1992 és 

1996 között, miközben a lakosság száma ugyanolyan dinamikusan nőtt, mint a szovjet 

időszak alatt. Nem volt pénz a közalkalmazottak fizetésére, éhínség fenyegetett annak 

ellenére, hogy az ország egyébként is a külföldi donorok segélyéből élelmezte a lakosságot. A 

társadalom fejlettségi mutatói és a gazdasági indikátorok mind zuhanásban voltak, és egyfajta 

demodernizáció veszélyével fenyegettek.295 

1996 szeptemberében az addig csak távoli problémának tűnő tálib mozgalom 

Afganisztánban elfoglalta a fővárost. Ez mindenki számára ébresztőleg hatott, és mindenki a 

fundamentalista szervezet észak-afganisztáni térnyerésének kockázatát számolgatta. Az 

ellenzék elveszthette ottani bázisait, mivel fő támogatójukat, Ahmed Sah Maszúdot a Tálibán 

folyamatosan gyengítette. Dusanbe, Moszkva és Taskent egyaránt az iszlám radikalizmus 

újabb hullámától tartottak, amelynek hívei azonnal készek kihasználni bármilyen destabilizált 

helyzetet. 

Az Egyesült Tádzsik Ellenzék katonai sikerei sajátos módon a vezetőség pozíciójának 

meggyengülését hozták. Amíg ugyanis ők a különböző fővárosokban tárgyaltak és a 

frontvonalaktól száz-, ezer kilométerekre éltek, addig harctéri parancsnokok önbizalma és 

függetlenedési hajlama sikereikkel egyenes arányban nőtt. Szigorú katonai hierarchia 

sohasem létezett az ellenzék soraiban (sem), a központ és a harctér között sohasem volt tiszta 

az alá-fölérendeltségi viszony, ráadásul a hadurak jelentős támogatottsággal rendelkeztek a 

                                                 
294 Naumkin: Radical Islam in Central Asia: Between Pen and Rifle. 231. o.  
295 Shirin Akiner – Catherine Barnes: "The Tajik civil war: causes and dynamics". In: Politics of compromise: 
The Tajikistan peace process (szerk.) Kamoludin Abdullaev és Catherine Barnes. London: Conciliation 
Resources, 2001. http://www.c-r.org/our-work/accord/tajikistan/causes-dynamics.php, internetről letöltve: 2008. 
október 18. 



 111

helyi lakosság körében is. Bár az ellenzéki katonai vezetők általában a béketárgyalások 

mellett foglaltak állást, a vezetőségnek intő jel lehetett, amikor Dusanbe közvetlenül is 

tárgyalásba bocsátkozott harctéri parancsnokaival 1996 szeptemberében.296 

 Ezek a tényezők együtt vezettek oda, hogy végül 1996 őszén felgyorsultak az 

egyeztetések. Októberben Teheránban került sor egy technikai jellegű megbeszélésre, ahol 

már egy lehetséges egyezmény előkészítésén kezdtek el dolgozni a tárgyaló felek. Rahmonov 

és Nuri december elején ismét személyesen találkoztak Észak-Afganisztánban, hogy minden 

akadályt elhárítsanak a megegyezés elől. Végül december 23-án Moszkvában került sor annak 

a dokumentumnak az ünnepélyes aláírására, amely részletesen lefektette a békeegyezményhez 

vezető menetrendet. A megbékélési dokumentum aláírásának határideje 1997. július 1. volt, a 

határozatot 12-18 hónapon belül kellett végrehajtani. Teljes amnesztiát adott az ellenzék 

oldalán harcolóknak, rendelkezett az összes hadifogoly kicseréléséről és az érvényben levő 

tűzszünet meghosszabbításáról. Az egyezmény létrehozta a Nemzeti Megbékélési Tanácsot 

azzal a feladattal, hogy dolgozza ki az ellenzéki fegyveresek integrálását a hadseregbe, 

valamint a hatalommegosztás módszerét és menetrendjét (alkotmánymódosítás, új választási 

törvény, új választások kiírása).297 

 A tádzsik-közi egyeztetések hatodik fordulójára Teheránban került sor 1997 

februárjában, de a tárgyaló felek nem tudtak megegyezni a kérdésekben, így ismét Nuri és 

Rahmonov személyes találkozójára volt szükség egy hónappal később Mashadban. Kettejük 

között megegyezés született, hogy az ellenzék minden kormányzati és önkormányzati 

pozícióból harminc százalékot kap, az erőszak-szervezetekkel rendelkező minisztériumok 

közül legalább az egyik irányítását megkapják. A következő, nyolcadik fordulóra megint 

Teheránban került sor, ahol a katonai protokoll esetében sikerült megegyezni az ellenzéki 

fegyveresek amnesztiájáról, lefegyverzéséről, részleges reintegrációjáról, ám a tárgyaló felek 

nem tudtak megegyezni a politikai protokoll kérdésében.298 Ez megint csak a két vezető külön 

találkozójához vezetett, melyre Biskekben 1997 februárjának végén került sor. Itt tisztázták, 

hogy az Egyesült Tádzsik Ellenzékbe tömörült pártokat ismét legalizálják, a Központi 

                                                 
296 Abdullo: i. m. Naumkin: Radical Islam in Central Asia: Between Pen and Rifle. 235. o. 
297 Naira Zavrabyan: Bicameralism and Democracy in the Republic of Tajikistan. Centro Argentino de Estudios 
Internacionales, 2005. 18-19. o. 
298 A legkevesebb gondot jelentő, menekültekkel foglalkozó protokollt már 1997 januárjában, a moszkvai 
találkozót követően elfogadták a felek. 
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Választási Bizottság tagjainak 25 százalékát delegálhatják, a média szabadságát garantálja az 

állam, és így lezárásra kerülhetett a politikai protokoll is.299 

 Négy nappal a határidő lejárta előtt, 1997. június 27-én Moszkvában került sor a 

megbékélési dokumentum aláírására, amely immár hivatalosan is véget vetett a mintegy 

50000-70000 áldozatot követelő tádzsikisztáni polgárháborúnak.300 

3.2.6 Tádzsikisztán a békekötés után 
 

A békekötés természetszerűleg nem oldott meg minden problémát egyszerre. Párhuzamosan 

zajlott az ellenzéki fegyveresek leszerelése (vagy integrálása a hadseregbe), a harminc 

százalékos kvótának megfelelően a pozíciók kiosztása az államigazgatásban, az 

alkotmányozási folyamat, az egyezménytől távolt tartott hodzsenti elit és üzbég hadurak 

leszerelése. A politikai folyamatok mellett jelentős kihívással járt a tádzsik gazdaság 

helyreállítása is, hiszen a polgárháború jelentős pusztulást hozott az amúgy is szegény 

országban. Tádzsikisztán a Szovjetunióban is a legszegényebb tagköztársaság volt, 

költségvetési bevételeinek 47 százaléka központi (moszkvai) forrásokból származott a 

rendszerváltás előestéjén, s ennek kiesése után is nagyban függött az Oroszországból érkező 

segélyektől. A GDP a polgárháború alatt jelentősen csökkent, s csak a békekötést követően 

kezdett el ismét emelkedni. 2001-ben a GDP még mindig csak a fele volt a 1990-es adatnak 

(175 dollár per fő). Az infláció elszabadult a polgárháború éveiben, az erőszak 

csúcsidőszakában, 1992-1993-ban, 1157 és 2195 százalékos volt.301 

 A békekötés után lassan megkezdődött az egyezmény tartalmának végrehajtása, 

amelyet gyakran megnehezített, hogy a menekültek hazatelepítésében, illetve az ellenzék 

fegyvereseinek lefegyverzésében és reintegrálásában a tádzsik kormány vonakodó partnernek 

bizonyult. 1999 szeptemberében alkotmánymódosításra került sor, amelynek keretében 

kétkamarássá vált a parlament (nagyobb játékteret engedve az elnöknek a lojális hívek 

pozícióhoz juttatásában), és ismét engedélyezték a vallási alapon szerveződött pártok 

működését (ez utóbbi az IÚP követelése volt). A hatalom ügyes politikai húzásokkal képes 

volt megosztani az iszlamistákat. A legbefolyásosabb haduraknak biztosította a békekötésben 

                                                 
299 Ezt követően Teheránban még volt egy aláírási ceremónia a garanciák protokolljáról, amely az ENSZ-nek és 
a megfigyelő államoknak a békeszerződés garantálásában és ellenőrzésében játszott szerepét tisztázta. Tetsuro: i. 
m. 357-385. o. 
300 Az egyezmény angol nyelvű változata itt: General Agreement on the Establishment of Peace and National 
Accord in Tajikistan, 1997. június 27. ReliefWeb, http://www.reliefweb.int/rw/RWB.NSF/db900SID/MHII-
62364H?OpenDocument, internetről letöltve: 2008. október 19. 
301 Payam Foroughi: "Tajikistan: Nationalism, Ethnicity, Conflict, and Socio-economic Disparities—Sources and 
Solutions". Journal of Muslim Minority Affairs, Vol. 22. No. 1. (2002). 39-61. o. 
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ígért harminc százaléknyi államigazgatási posztot. Mirzo Zijojev lett a Veszélyhelyzeti 

Minisztérium vezetője, más hadurak állami vállalatok, kormányzati ügynökségek irányító 

pozícióit kapták meg, vagy például a hadügyminisztériumban kaptak felelős beosztást. A 

politikai vezetők hasonlóan lettek kiszolgálva. Davlat Uszman korábbi külügyminiszter lett a 

gazdasági miniszter, Turadzsonzadét a miniszterelnök első helyettesévé nevezték ki. Amikor 

2000-ben elnökválasztást tartottak az országban, Rahmonovnak nem kellett komoly kihívóval 

számolnia, ráadásul Turadzsonzade nyíltan támogatta (ami az Egyesült Tádzsik Ellenzékből 

való kizárásához vezetett).302 Azokkal az ellenzékiekkel, akik nem támogatták a békekötést, 

vagy 1997 után kevésnek találták a felajánlott pozíciókat, leszámolt a rendszer.303 

 A békeegyezmény csak a Rahmonov vezette kuljabi elit és az Egyesült Tádzsik 

Ellenzék érdekeit képviselte. A rendezésből teljesen kimaradtak a hodzsenti klán, és a Népi 

Frontban korábban meghatározó szerepet játszó hisszari és kurgan tyubei üzbég közösségek. 

1997. április elején Hodzsenben börtönfelkelés történt, amelyben a politikai elítéltek is részt 

vettek. A belügyi és rendőrségi alakulatok ostroma 25-150 áldozatot követelt.304 Két héttel 

később a városba látogatott Rahmonov elnök ellen – minden valószínűség szerint – az 

áldozatok rokonai sikertelen merényletet követtek el.305 Az eset után tömeges letartóztatások 

történtek, több halálos ítélet is született, és a rezsim erre alapozva ismét megtagadta a 

Nemzeti Újjáéledési Mozgalom részvételét a tárgyalásokon.   

Mint már említettem, Hudobergyijev üzbég hadúr 1997 júniusában, a békeegyezmény 

aláírásával egyidőben szervezkedésbe kezdett, amelyhez megnyert olyan kuljabi 

parancsnokokat is, aki úgy érezték, hogy Rahmonov a kiszorításukat tervezi. A kormánynak 

akkor sikerült felszámolnia ezeket a csoportokat. 1998 novemberében mintegy ezer fegyveres 

élén Hudobergyijev Üzbegisztánból betörve megpróbálta elfoglalni Hodzsentet. Az akcióhoz 

nemcsak Abdullodzsanovtól kapott támogatást, hanem Üzbegisztántól és az afganisztáni 

üzbégektől is. Ezt a felkelést Rahmonov az eliten belüli ellentéteket kihasználva úgy verte le, 

hogy az ellentámadásban közösen vettek részt saját kuljabi és Zijojev egykori ellenzéki hadúr 

katonai erői.306   

                                                 
302 Turadzsonzade sohasem volt tagja az IÚP-nek, csak a szélesebb ellenzék vezetésében vállalt pozíciót.  
303 A legnevesebb politikusok mellett még számos ellenzéki vezető kapott posztot, csak az állami felső 
vezetésben mintegy harmincan. Lynch: i. m. 49-72. o. 
304 A számadatok annak függvényében változnak, hogy az kormány vagy az áldozatok rokonainak a becslését 
nézzük. 
305 Hozzá kell tenni, hogy az áldozatok között a legnagyobb helyi maffia vezetőjének testvére is ott volt. Mint 
korábban említettem, a politika és a szervezett bűnözés Tádzsikisztánban már ezt megelőzően  
is szorosan összefonódott. Tajikistan Leninabad: Crackdown in the North.  
306 Nourzhanov: "Saviours of the nation or robber barons? Warlord politics in Tajikistan". 109-130. o. 
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 A politikai rendszer az ezredfordulóra kisebb módosításokkal a rendszerváltás előtti 

állapotokat mutatta, azaz az államfői és a kormányfői poszt kicserélődött, míg az elnöki 

rendszerben továbbra is súlytalan házelnöki poszt ismét garmiak kezébe került. A különbség 

csak annyi volt, hogy mind a különböző hodzsenti kormányfők, mind a garmi házelnök csak 

névleg képviseli saját régióját, és valójában mindannyian Rahmonov lojális hívei. A korábbi 

időkhöz hasonlóan a szűkös erőforrásokból most elsősorban a kuljabi régió kerül fejlesztésre, 

miközben a hatóságoknak ismételten az iszlám radikálisok új generációjával kell 

szembenézniük.  

 Az Iszlám Újjászületés Pártja tömegbázisa lassan erodálódott. Miközben a szervezet 

az iszlám világ más iszlamista pártjaihoz hasonlóan a radikális kezdetek után a középutat és a 

politikai betagozódást választotta, képtelen volt a kezdeti, elsősorban regionális alapú 

támogatóbázisát fenntartani. A 2000-es parlamenti választásokon – jelentős visszaélések 

mellett – mindössze két helyet sikerült megszerezniük a 63 fős alsóházban. Az egykori IÚP 

parancsnokok külön utakon jártak, és karrierjüket inkább az államfővel ápolt kétoldalú 

kapcsolatokra helyezték. Ezzel a módszerrel Rahmonovnak az ezredfordulót követően sikerült 

teljesen szétzilálnia egykor legerősebb ellenzékét, gyakran a „szalámi taktikát” alkalmazva 

fokozatosan kiszorított mindenkit a hatalomból, és folytatta rendszerének kuljabi híveivel való 

teljes feltöltését.307 

3.3 Iszlamisták Üzbegisztánban  
 

 A peresztrojka hatására Üzbegisztánban is megerősödött a nyilvánosság szerepe, 

enyhült a hatóságok szorítása, ellenőrzése a civil kezdeményezésekkel, szervezetekkel 

szemben. Számtalan informális csoport jött létre 1988-tól, ám kevesen tettek szert országos 

ismertségre. Az üzbég rendszerváltás legjelentősebb ellenzéki szervezete az 1988-ban létrejött  

szekuláris Birlik (Egység) volt. Az üzbég történelem és kultúra újraértékelésében és 

újraírásában főszerepet játszó értelmiségi alapítók fő célja az üzbég nyelv hivatalossá tétele, 

egy a Szovjetunión belüli független Üzbegisztán létrehozása volt, de foglalkoztak a 

tagköztársaságot érintő ökológiai és egészségügyi problémákkal is. Egy évvel később 

megpróbáltak párttá alakulni, ám népszerűségüktől tartva, ezt a hatalom megtagadta.308   

                                                 
307 Az utolsó és egyben legbefolyásosabb ellenzékit, Mirzo Zijojevet 2007-ben váltotta le pozíciójából. Lásd a 
következő fejezetben Emergencies committee forms its chief staff, Asia Plus, 2007. január 5. 
http://www.asiaplus.tj/en/news/18/14320.html, internetről letöltve 2008. október 19. 
308 Anderson: The International Politics of Central Asia. 67. o.  
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A Birlik hamar népszerűvé vált és több tízezer támogatója lett. Amikor 

Üzbegisztánban 1990 februárjában, a Legfelsőbb Tanács tagjainak választásakor a hatalom 

már elkezdte zaklatni a szervezet tagjait, gyakran erőszakos eszközökkel próbálta 

megakadályozni, hogy részt vegyenek a parlamenti választásokon. A hatóságok sikerrel 

jártak: az ötszáz fős Legfelsőbb Tanácsba mintegy tíz, másodvonalbeli aktivista jutott csak 

be.309 A hatalommal folytatott politikai csatározások, a többi ellenzéki csoporthoz való 

viszonyulás, a helyes taktika kiválasztása és a vezetésben meglevő személyi ellentétek belső 

vitákhoz vezettek, amelyek eredményeképpen a választások után kettészakadt a 

reformmozgalom, és a Birlik mellett megszületett az Erk. Az előbbi vezetője Abdurahim 

Polatov, az Üzbég Tudományos Akadémia kutatója lett, az utóbbi irányítását Muhammad 

Szalih író, aki az üzbég parlament tagja vette kezébe. 

A két szekuláris beállítottságú reformszervezet között a legnagyobb vita az átmenet 

sebességének és a hatalomhoz való viszony minőségének a kérdésében volt. Az Erk 

elsősorban a meglevő politikai és hatalmi keretek között, békés eszközökkel kívánta elérni a 

változást. A hatalom szándékaiban csalódott, annak megnyilvánulásait rossz előérzettel és 

optimizmus nélkül szemlélő Birlik a politikai nyomásgyakorlás határozottabb és radikálisabb 

(de mindvégig békés) eszközeit (aláírásgyűjtés, tiltakozások, tömegtüntetések, sztrájkok) is 

alkalmazta volna. A politikai vezetés hozzáállása ennek megfelelően béketűrőbb volt az 

Erkkel, durvább és türelmetlenebb a Birlikkel.   

A kommunista párt élére 1989-ben került megválasztásra a mindössze 51 éves  Iszlam 

Karimov.310 A közgazdasági háttérrel rendelkező, a „nagypolitikában” tapasztalatlannak 

számító új pártfőtitkár rendkívüli érzékkel igyekezett megtartani hatalmát. A korábbi 

pártfőtitkárokhoz hasonlóan ő is tisztogatással és a hozzá hű pártkáderek pozíciókba 

helyezésével kezdte tevékenységét, működésének első 18 hónapjában a bürokraták nyolcvan 

százalékát cserélte le. Szemben elődeivel, nem rendelkezett egyik „klán” támogatásával sem, 

bár szamarkandi származású volt, a taskenti régió javasolta megválasztását.311 Karimov 

                                                 
309 Uzbekistan at Ten: Repression and Instability. International Crisis Group, Bruxelles. 2001. augusztus 10. 5. o. 
Más források szerint ötven képviselő jutott be, akiket támogatott a Birlik. Megint mások szerint ez az ötven fő is 
a hatóságok által is támogatott személy volt. "Political development in Uzbekistan: democratization?" 371. o. 
310 1938-ban Szamarkandban született, szülei maguk is közalkalmazottak voltak, így a fiatalember is ilyen 
pályára készült. Tanulmányait a Közép-Ázsiai Politechnikai Intézetben és a taskenti Nemzeti Gazdasági 
Intézetben végezte, gépészmérnöki és közgazdászi diplomát szerezve. 1960-tól 1966-ig különböző gépgyárakban 
dolgozott technikusként, majd 1966-ban az állami tervhivatalba került, ahol egészen az igazgatóhelyettesi 
posztig emelkedett. Innen nevezték ki 1983-ban gazdasági miniszterré, majd 1986-ban a minisztertanács 
elnökhelyettesévé és a tervhivatal igazgatójává. John R. Pottinger: Civil society, religious freedom, and Islam 
Karimov: Uzbekistan’s struggle for a decent society. Central Asian Survey, Vol. 23. No. 1. (2004). 55-77. o. 
311 Vezetésének első időszakában mindenekelőtt a két csoport kiegyensúlyozására, valamint a saját hatalmi bázis 
kiépítésére kellett koncentrálnia. Anderson: i. m. 82., 89. o. 
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átvette az ellenzéki csoportok nem egy követelését, sőt maga lett a „legnacionalistább” üzbég, 

aki többek között rehabilitálta elődjét Sarif Rasidovot, és a gyapotbotrány miatt meghurcolt  

üzbég állami vezetőket. Ezzel részben kifogta az ellenzék vitorlájából a szelet, másrészt a 

nacionalista kártyát kijátszva a Moszkvától való távolságtartással, saját és a kommunista párt 

legitimitását igyekezett növelni.312 

Az 1991. augusztusi moszkvai puccs után az önállóság útjára lépett Üzbegisztánban 

azév decemberére tűzték ki az elnökválasztást. Az Erk mozgalmat 1991. szeptember 5-én Erk 

Demokrata Párt néven hivatalosan is regisztrálta a hatalom, míg a Birliktől ezt megtagadták. 

A bejegyzésnek azért volt jelentősége, mert a legális pártok létezésük jogán indíthattak 

jelöltet, míg mozgalmak esetében hatvanezer ember aláírásával kellett bizonyítani az illető 

támogatottságát. A választáson ily módon csak Karimov és Szalih indult; az előbbi fényes 

győzelmet aratott a szavazatok 86 százalékát megszerezve. Utólag nézve az eseményeket, az 

ellenzékinek számító Erk részvétele demokratikus színben tűntette fel a megmérettetést, 

miközben Szalih és a párt megjelenését az üzbég nyilvánosság előtt jelentősen korlátozták. 

Nem tarthatta meg minden nagygyűlését, korlátozott volt az állami médiában való 

megjelenése, és hívei nem egyszer zaklatásnak is ki voltak téve.313  

A Birlik a későbbiekben is hiába teljesítette a működéshez szükséges feltételeket, 

megtagadták tőle a bejegyzést, tagjait zaklatták, vezetőjét, Polatovot pedig 1991 nyarán 

súlyosan bántalmazták, amelynek hatására előbb Törökországba, majd az Egyesült Államokba 

emigrált. Az illegális párt vezetősége, aktivistái a későbbiekben is a legsúlyosabb 

megpróbáltatásoknak voltak kitéve, nem egy tagjukat az emigrációban érte utol végzete. Volt, 

akit Moszkvában fenyegettek meg veréssel, és voltak, akiket a kazah vagy a kirgiz fővárosból 

raboltak el, és vitték vissza őket Üzbegisztánba. Az egyik legbizarrabb esett 1992 

decemberében történt, amikor a párt három tagja egy emberjogi konferencián vett részt 

Biskekben. Egy üzbég titkosszolgálati különítmény előbb megfigyelte, majd a következő nap 

a főváros egyik utcájában letartóztatta és elrabolta őket. A furgont, amellyel Üzbegisztánba 

vitték az ellenzéki aktivistákat, útközben kétszer is ellenőrizték kirgiz rendőrök, akik egyetlen 

alkalommal sem voltak hajlandóak az elrabolt személyek segítségére sietni. Ügyük végül 

                                                 
312 Az ÜKP a Legfelsőbb Tanácson keresztül államnyelvvé nyilvánította az üzbég nyelvet, Karimov rehabilitálta 
az 1983-ban elhunyt és „kiátkozottnak” tekintett Rasidovot, és a parlamenttel számos olyan törvényt hozatott, 
amelyekkel korlátozni lehetett az ellenzék megjelenését. Ilyenek voltak a sajtó-, vallás- vagy gyülekezési 
szabadságot érintő törvények, amelyek olyan általánosan voltak megfogalmazva, hogy azokat a hatalom a kedve 
szerint és az ellenzék rovására értelmezhette. Börtönbüntetéssel járt az ÜKP vezetőinek bírálata, tilos lett vallási 
alapon pártot szervezni, vagy újságot indítani. Fierman: "Political development in Uzbekistan: democratization?" 
371. o. 
313 The Referendum on Independence and Presidental Election in Uzbekistan. Washington D. C.: Commission on 
Security and Cooperation in Europe, 1992. 5-7. o. 
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nemzetközi nyomásra rendeződött, mindhárman néhány napos büntetést kaptak hazájukban, 

majd azonnal elnöki amnesztiával szabadultak.314 

Muhammad Szalih és pártjának sorsa az elnökválasztást követően dőlt el. Miután 

Iszlam Karimov „levezényelte” az ország „demokratizálását” (szuverenitás kinyilvánítása, új 

parlamenti és elnökválasztások), és megszilárdította hatalmát, hozzákezdett az amúgy is 

gyenge politikai ellenzék felszámolásához. Nemcsak a még működő Erk Demokrata Pártot 

oszlatta fel, de lecsapott minden más nem hivatalos politikai szervezetre, civil szerveződésre 

és vallási mozgalomra is. Miután Szalih elvesztette az elnökválasztást, a párt aktív tagjait 

elbocsátották állásaikból, néhányukat bebörtönözték, és a pártlap működését beszüntették. 

1993 áprilisában magát Szalihot is lecsukták, és csupán nemzetközi nyomásra engedték 

szabadon. A pártvezető még ugyanabban az évben Törökországba emigrált, a hatalom a 

szervezet végrehajtó testületének több tagját börtönbüntetésre ítélte, és a párt végleg 

illegalitásba vonult.315 1993-ban a parlament új törvényt hozott, amelyben megsemmisítette az 

addigi engedélyeket, így a legálisan működő pártoknak és civil szervezeteknek új 

engedélyeztetési eljárást kellett kezdeniük.  Ezen a szűrőn már csak azok jutottak át és kaptak 

működési engedélyt, akik együttműködtek, vagy a hatalom bábui voltak.  

3.3.1 Iszlamista pártok az üzbég politikai arénában - Felfordulás a 
Fergána-völgyben 
 

Az üzbég ellenzéki politizálás másik szegmensét a politikai iszlámot zászlajára tűző 

szervezetek jelentették. Róluk abban az időben jogos feltételezésnek tűnt, hogy hamar és sok 

hívet lesznek képesek szerezni, tekintve a vallás hetven évig elnyomott helyzetét, és 

figyelembe véve azt a morális, társadalmi és gazdasági krízist, amellyel akkor az ország 

szembesült. A szekuláris ellenzékkel ellentétben, a politikai iszlámon alapuló 

csoportosulásoknak soha egyetlen szervezetét, pártját sem ismerte el vagy legalizálta a 

hatalom. 

                                                 
314 Ez és a többi eset jól jellemzi az akkori közép-ázsiai állapotokat, ahol a titkosszolgálatok még a régi 
kapcsolatok alapján működtek együtt, és a törvényeket, jogszabályokat már ekkor figyelmen kívül hagyták. Az 
említett eset számos ilyen bizarr elemet tartalmaz. A kirgiz rendőrség engedélyezte a megfigyelést, bár ez nem 
az ő jogköre. A letartóztatásra a kirgiz belügyminiszter-helyettes adott engedélyt, holott ez nem az ő jogköre 
volt, ráadásul a kirgiz jogban nem hatályos szabályok alapján adta ki a parancsot (az üzbég államfő megsértése). 
A kirgiz titkosszolgálat ugyanabban a szállodában helyezte a megfigyelteket és a megfigyelőket. És mindezt 
aközben tette, hogy az emberjogi konferencián személyesen éppen a kirgiz államfő magasztalta az üzbég 
aktivisták tevékenységét. Abdumannob Polat(ov): "Central Asian Security Forces Against Their Dissidents in 
Exile". In: Central Asia: Conflict Resolution, and Change (szerk.) Roald Z. Sagdaeev és Susan Eisenhower. 
Chevy Chase: CPSS Press, 1995. 202-204. o. 
315 Uzbekistan at Ten: Repression and Instability. 6. o 
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Az erősödő aktivizmust érzékelhette az üzbég vezetés is. 1989-ben a Babahán család 

utolsó főmuftiját, Samszuddin Babahánt a vele elégedetlen uléma (mind a hivatalos, mind a 

párhuzamos iszlám oldaláról) elmozdította, helyére pedig Muhammad Szodik Muhammad 

Juszufot választották a KÁKMVT vezetőjének. Muhammad Szodik szintén Hindusztáni 

tanítványa volt, szülővárosában Andizsanban Abdulvali qári egyik legnagyobb ellenfelének 

számított, mivel mindketten megpróbálták ellenőrzésük alá vonni a nagymecsetet. Ami 

azonban talán ennél is fontosabb, eltérően szemlélték az iszlám szerepét az átalakuló politikai 

környezetben.  

Muhammad Szodik nem tartozott az iszlamisták közé, ám úgy gondolta, hogy a 

válságos időkben az iszlámnak meghatározó szerepet kell játszania. Miközben a 

radikálisokkal szembehelyezkedve a hanafita jogi iskola fontosságát hangsúlyozta, az állam 

felé többször jelezte, hogy lépésről lépésre, de iszlám morális és jogi rendszerének 

bevezetését szorgalmazza. Megpróbálta elejét venni az ulémán belül jelentkező szakadásnak, 

és arra törekedett, hogy a szervezet megszabaduljon a szigorú állami kontrolltól. Ilyen 

körülmények között mind az iszlamisták, mind az állami vezetés egyre inkább elégedetlen 

volt nézeteivel, ráadásul a korábbi főmufti, Babahán kísérletet tett a visszatérésre, bojkottot 

szervezett a KÁKMVT ellen, és ehhez szövetségeseket néhány taskenti vallási vezető és a 

fergánai iszlamisták személyében talált.316 Ez az időszak egybeesett az iszlamisták 

térnyerésével és megerősödésével, az állam kevéssé tolerálta a Juszuf által megtestesített 

kiegyezést kereső, ugyanakkor a szervezetnek a hatalomtól való függetlenedésére törekvő 

nézeteket, s 1993-ban a főmuftit leváltotta, helyére pedig Muhtarhan Abdullajevet nevezte ki. 

Abdullajev alatt az immár Muszlim Vallási Tanácsnak átnevezett intézmény a szovjet időket 

idéző módon működött, magát teljeses alárendelve a Karimov- rezsimnek.317  

Eközben 1990 nyarán létrejött Asztrahányban az Iszlám Újjászületés Pártja is, 

amelyhez csakhamar Üzbegisztánból is többen csatlakoztak. Közép-Ázsiában a párt csak ott 

tudott gyökeret ereszteni, ahol az iszlámnak mély történelmi hagyományai voltak, ráadásul a 

legtöbb tagköztársaságban nagyon hamar törvényt vezettek be, amely tiltotta a vallási, az 

iszlám alapján történő politikai szerveződést. Kirgizisztánban és Kazahsztánban az IÚP-hez 

főleg a helyi üzbég kisebbségből csatlakoztak, és részben emiatt ezekben az országokban más 

pártok gyűjtötték végül egybe a politikai iszlám híveit. A legnagyobb befolyásra 

                                                 
316 Babadzsanov: "Islam in Uzbekistan: From Struggle for 'Religious Purity' to Political Activism". 313. o. 
317 Babadzsanov: "The Ferghana Valley: Source or Victim of Islamic Fundamentalism".  
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Tádzsikisztánban tett szert a párt, ahol 1990 októberében került sor az első titkos 

összejövetelre, és 1991 novemberében már legalizálták a szervezetet.318 

Az IÚP üzbég szervezete a legkorábbi vallási alapon szerveződő mozgalom volt 

Üzbegisztánban. Az üzbég Iszlám Újjászületés Pártjának célja egy iszlám állam létrehozása 

volt az országban. A szervezet vezetője, Abdulla Utajev szerint azonban inkább a pakisztáni 

mintát követték volna szemben az iráni vagy szaúd-arábiai példákkal.319 Az első kérés a 

taskenti hatóságokhoz 1990. december 20-án érkezett, hogy az IÚP megtarthassa alapító-

alakuló kongresszusát. A kérelemhez csatolt 14 pontból álló program leginkább az iszlám 

terjesztésének és megerősítésének módjait tartalmazza, valamint néhány általános kitételt arra 

nézve, hogy az „emberek problémái a Korán és a hadíszok alapján kerüljenek megoldásra”, 

hogy „a sáría alapján legyen biztosítva az élelmiszerelosztás a társadalomban” stb. A 

szervezet kérését az 1991. január 26-27-re tervezett gyűlés tekintetében megtagadták a 

szervek, mondván, nem szabad „megzavarni a lakosság nyugalmát”. A rendelkezésre álló 

visszaemlékezésekből ugyanakkor az is kiderül, hogy a szakértői vélemények alapján Taskent 

önkormányzata hajlandó lett volna az engedélyezésre, és a kormány utasítására kellett ezt 

megtagadni.320 

A Szovjetunió felbomlása okozta viták nem kerülték el a pártot sem. Amikor 1991 

decemberében az össz-szövetségi IÚP az egy hónappal korábbi tádzsik elnökválasztás 

győztesét, a helyi kommunista párt egykori főtitkárát, Rahmon Nabijevet biztosította 

támogatásáról, az IÚP tádzsik szárnya, amely a demokratikus ellenzéket képviselő Davlat 

Hodanazarov híve volt, kilépett. E döntés mellett kiállt az üzbég szervezet is, és Utajev 

vezetésével szakítottak az össz-szövetségi Iszlám Újjászületés Pártjával.321 Az önállóvá váló 

üzbég IÚP-t, amelynek népszerűsége jelentős eltéréseket mutatott Üzbegisztán szerte, 

Malasenko szerint ráadásul egy belső szakadás tovább gyengítette.322  

A lassacskán forrongani kezdő fergána-völgyi, kokandi és namangani központok 

megszűntek együttműködni Utajevékkel, akit ráadásul a hatóságok 1992 decemberében 

                                                 
318 Egyetlen kivételként Közép-Ázsiában itt jegyezték be az IÚP helyi szervezetét. Roy: The Foreign Policy of 
the Central Asian Islamic Renaissance Party. 2. o. 
319 Szaúd-Arábiában az alkotmánynak a Korán felel meg, és a jogrendszer alapjait az iszlám jog képezi, míg 
Iránban az 1979-es forradalmat követően az addig szekuláris alkotmány helyett teljesen új, a síitaiszlám jogi 
alapjait szem előtt tartó alaptörvény született. Ezekkel szemben Pakisztánnak szekuláris alkotmánya és 
jogrendszere van, ahol az iszlám vallás előírásait, tiltásait törvénybe foglalják (például a prostitúció vagy az 
alkoholfogyasztás tilalma). Az állami intézmények a nemzetközi normáknak megfelelően működnek,  elismerve 
az emberi jogokat, a szólás- és gyülekezési szabadságot, stb. Gregory Gleason: Markets and Politics in Central 
Asia.London: Routledge, 2003. 133. o.  
320Abduvakhitov: "Islamic Revivalism in Uzbekistan". 86. o. 
321 Roy: The Foreign Policy of the Central Asian Islamic Renaissance Party. 1., 3-4., 9. o 
322 Malasenko: Muszulmanszkij Mir SZNG. Moszkva, 1996. 100. o.  
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letartóztattak, és a börtönből már soha többé nem került elő.323 A párt ezt követően 

illegalitásba vonult, szimpatizánsainak nagy részét pedig elvesztette a jóval radikálisabb 

iszlamista szervezetek javára. 

Az iszlám aktivizmus fellegvára a Fergána-völgyben volt. A cári és szovjet időszak 

alatt itt tartották magukat legtovább a felkelések, az ellenzéki mozgalmak, és itt sikerült a 

legkevésbé meggyengíteni az iszlámot a vallásüldözések idején. A majd 70 évig illegalitásban 

élő „párhuzamos” iszlám itt maradt a legéletképesebb, itt szőtte át leginkább az átlagemberek 

mindennapi életét. Az 1980-as évek végének demokratikus fuvallatai itt szélviharral 

fenyegettek. Az iszlám radikális irányzatai részben a vallás már említett mély társadalmi 

beágyazódottságának, részben a kommunista párt hivatalos politikájának köszönhetően nagy 

nyilvánosságot és népszerűséget élveztek. 

Az etnikai alapú konfliktusok kiteljesedésének lehetőségét hordozta magában, hogy a 

Szovjetunió utolsó óráiban a Fergána-völgyben került sor a legsúlyosabb nacionalista jellegű 

etnikai zavargásokra a térségben, amelyek során üzbégek először betelepített mesheti 

törököket, majd kirgizeket mészároltak le.324 Ezeknek a cselekményeknek ugyan semmilyen 

köze nem volt az iszlámhoz, ám az „erőszak példája”, valamint a vallás radikális 

képviselőinek ismertsége sokak számára a militáns iszlamizmus megjelenését vetítették előre 

(amelyre ráadásul a közeli Afganisztánban dúló háború is mintául szolgált.)  

A régióban a vallás újjáéledése óriási méreteket öltött, vagy talán csak ekkor került 

felszínre az elmúlt évtizedek illegalitásban élő iszlámja. A mecsetek száma ugrásszerűen nőtt, 

1989-ben még csak háromszáz, 1993-ban már ötezer fölött járt a számuk, hasonló tendenciát 

mutatva a környező köztársaságokkal.325 1991-ben az Üzbegisztánban működő mecsetek több 

mint felét a lakosság egynegyedét adó Fergána-völgyben találjuk.326 A vallási helyek 

számának emelkedésével együtt járt az iszlám oktatásban résztvevő gyerekek és felnőttek 

számának növekedése is, akik tízezer számra tanultak az egyik napról a másikra felállított 

medreszékben. A könyvesboltok megteltek a múlt századi klasszikusok, a szamizdat és a 

                                                 
323 Roy: The Foreign Policy of the Central Asian Islamic Renaissance Party. 24. o. 
324 A zavargások okait mindenki másképp magyarázza. Van, aki a kommunista párt keltette zavargásokban 
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Colonial Society. Transition from Pre-Colonial to Post-Colonial Society". In: Post-Soviet Central Asia. (szerk.) 
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326 Ebben az időben 1500 mecsetből 800 működött a régióban. Babadzsanov: "The Ferghana Valley: Source or 
Victim of Islamic Fundamentalism?".   
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külföldről érkező irodalom darabjaival. Namanganban az egyik iszlám alapítványhoz több 

mint 20000-en csatlakoztak, hogy adományukkal és egyéb módon támogassák új mecsetek 

építését.327 

A Fergána-völgyben a proto-iszlamista szervezetek akkor kezdtek megjelenni, amikor 

egyrészt érezhetővé vált, hogy az IÚP ellehetetlenítésére törekszenek a hatóságok (bejegyzés 

megtagadása, zaklatások), másrészt a főleg fiatalokból álló csoportok nem találták elég 

radikálisnak a párt követeléseit. Az ekkor megszülető Adolat (igazságosság), Tavba 

(megbánás, bűnbánat), Iszlam Laskarlari (az iszlám harcosai), Hizb-i-Iszlami (Iszlám Pártja) 

mind alulról szerveződő, és ezért csak az említett régióban működő csoport volt. 

A vallásosság felerősödése teljesen természetes folyamat volt Közép-Ázsiában, ám az 

iszlám intézményrendszerének ugrásszerű fejlődése és átalakulása a külföldről, elsősorban 

Szaúd-Arábiából érkező pénzeknek volt köszönhető. Az itt működő, az iszlám radikális, 

szaúdi vahhábita változatát propagáló alapítványok dollármilliókat és térítőket küldtek Közép-

Ázsia területére attól a pillanattól kezdve, hogy az 1980-as évek végétől könnyebbé vált a 

beutazás a Szovjetunióba. A segélyek nemcsak az új eszmék és a pénz beérkezését tették 

lehetővé, hanem azt is, hogy fiatalok százai, ezrei utazhassanak ki arab nyelvet és vallást 

tanulni, és megismerhessék a szaúdi iszlám hétköznapi arcát.328  

A szakirodalomban legtöbbet emlegetett Adolat nevű szervezet 1991 októberében jött 

létre. Létszámáról ellentétes információk állnak rendelkezésre néhány száz és nyolcezer fő 

között. Abban viszont megegyezni látszanak a források, hogy a szervezet a közbiztonság 

romlása miatt eredetileg mahalla közösségeken (lakónegyedeken) alapuló önkéntes milíciákat 

hozott létre a hatóságok tevékenységének megsegítésére. Úgy tűnik, a radikális fiatalok 

toborzóközpontjai lehettek a különböző távol-keleti harcművészeteket oktató iskolák, 

bokszklubok, ahonnan nagy számban kerültek ki a fent említett szervezetek tagjai.329 

                                                 
327 Abduvakhitov: "Islamic Revivalism in Uzbekistan". 88-89. o. 
328 Szaúd-Arábia megjelenése természetesen nemcsak Közép-Ázsiát, hanem a végnapjait élő Szovjetunió más 
területeit is érintette, különösen a Kaukázust. Az itt megjelenő szaúdi szervezetekről és tevékenységükről: 
Konsztantyin Poljakov: „Vlijanyije vnyesnyevo faktora na radikalizaciju iszlama v Rosszii v 90-e godi XX. v. 
(na primere arabszkih sztran)” [A külső faktor hatása az iszlám radikalizálódásában Oroszországban a XX. 
század 90-es éveiben (arab országok példáján)] In: A. Malasenko és M. Brill Olkott: Iszlam na posztszovejtszkom 
prosztransztve: vzgljad iznutri [Iszlám a poszt-szovjet térségben: belülről szemlélve], Moszkva, Centr Karnegi, 
2001. 286-288. o.  
329 Karimov 1992 tavaszán az egyik rendelkezésében betiltotta ezeknek a sportkluboknak a működését a 
Fergána-völgyben, tartva azok korábban játszott szerepétől. Malasenko: Muszulmanszkij Mir SZNG. 102. o. Nem 
egyedi jelenségről van szó. Olivier Roy az észak-afrikai fundamentalisták között figyelte meg, hogy a radikális, 
erőszakot alkalmazó csoportjaikban nagy számban találhatóak olyan fiatalok, akiknek életében az erőszak sport 
vagy katonai mesterség gyanánt meghatározó szerepet játszott. A karate klubok Észak-Afrikában hasonló 
szerepet töltöttek be. Lásd Olivier Roy: Globalized Islam: The search for a new umma. New York: Columbia 
University Press, 2004. 349. o. Vitaly Naumkin tanulmányában szintén felhívja a figyelmet arra a tényre, hogy 
az Adolat tagjai között magas számban – de példa szintjén más közép-ázsiai és kaukázusi csoportoknál is – 
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A főleg fiatalokból szerveződő Adolat radikális változásokat követelt Üzbegisztánban. 

Nem akartak részt venni semmilyen demokratizálódási folyamatban, hanem iszlám 

forradalmat, az ország és egész Közép-Ázsia iszlamizálást akarták (részben ezért is fordultak 

el az IÚP-től, amely az „establishment” részévé akart válni a törvényes utat járva). 

Namanganban az ottani csoport vezetői, Tohir Juldasev, Abdul Ahad és Dzsuma Namangani 

szigorú iszlám törvénykezést igyekeztek meghonosítani, a férfiakat a napi ötszöri imádkozás 

kötelező betartására, a nőket a hagyományos üzbég viselet helyett az egész testet takaró lepel 

hordására próbálták rákényszeríteni. Szaúdi pénzből és mintegy ötezer ember segítségével új 

mecsetet és medreszét építettek, amely egyszerre kétezer diák tanulását biztosította. Amíg a 

Szovjetunió idején mindössze három mecset működött a városban, addig 1992-re a számuk 

elérte a 130-at. A medreszék annyira zsúfolva voltak tanulni vágyó (vagy tanulni küldött) 

fiúkkal (és lányokkal), hogy szemtanúk szerint naponta három műszakban folyt a Koránra és 

az iszlám törvényeire való oktatás.330 

Az iszlám nevében fellépve e szervezetek lassacskán egyre nagyobb önállóságra tettek 

szert. A Fergána-völgyben csakúgy, mint Üzbegisztánban, ez az időszak a teljes 

bizonytalanság, felfordulás időszaka volt. A rendőrség, amely addig a hatalom elnyomásának 

képviselője volt, most bizonytalan volt jogkörét, lehetőségeit tekintve. Sőt, mikor látta, hogy 

az Adolat és más hasonló szervezetek milyen sikerrel oldják meg a rend fenntartását, a 

hivatalos hatóságok jelenléte lassan visszaszorult. Ebben a vákuumhelyzetben a csoportok 

szerepüket önkiterjesztő módon egyre tágabban értelmezték, és nagyon hamar a vallás általuk 

helyesnek tartott – radikális – verzióját kezdték számon kérni az embereken: büntettek, 

felszólítottak, megdorgáltak, ha a nőket fejkendő nélkül találtak az utcán, ha valaki 

elmulasztotta az imákat.331  

Iszlam Karimov elnök egy alkalommal személyes kapcsolatba is került az Adolattal, 

bár a további részleteket ellentmondások tarkítják. Az eseményt a források mind másképp 

írják le, annyi biztos, hogy Karimov Namangánba érkezett, hogy eszmecserét folytasson a 

helyi vallási vezetőkkel. A nyilvánosan zajló eseményre több ezer, talán tízezernyi ember jött 

el, a beszélgetésből nagyon hamar viharos követelésáradat lett. Tohir Juldasev állítólag 

kikapta Karimov kezéből a mikrofont, hogy felolvassa egyes leírások szerint öt, mások szerint 

15 pontból álló követelésüket. Az üzbég államfő megígérte az összegyűlteknek, hogy a 

                                                                                                                                                         
találni harcművészeti klubok tagjait. Vitaly Naumkin: Militant Islam in Central Asia: The Case of the Islamic 
Movement of Uzbekistan. Berkeley: University of California, 2003. 12. o.  
330 Rashid: Jihad: The Rise of Militant Islam in Central Asia. 138-139. o, Anna Zelkina: "Islam and Security in 
the New States of Central Asia: How Genuine is the Threat". Religion, State and Society, Vol. 27. No. 3/4. 
(1999). 355-372. o. 
331 Fierman: "Political development in Uzbekistan: democratization?". 315. o. 
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pontokat, amelyek az életkörülmények javítására és az ország iszlamizálására vonatkoztak, 

megfontolja és átnyújtja a Legfelsőbb Tanácsnak, amely majd dönt róla.332 

Az Adolat és a Fergána-völgyben működő többi radikális mozgalom sorsa a már 

tárgyalt demokratikus ellenzéki csoportosulásokkal szinte egy időben dőlt el. Karimov 

hatalmának megszilárdulása után, 1992 tavaszán betiltották a szerveződést, 27 tagját 

letartóztatták, Juldasev és Namangani pedig Tádzsikisztánba menekült, ahol az IÚP közben 

önállósodott helyi pártja nyújtott számukra menedéket. Bár a mecsetek nagy része továbbra is 

működhetett, a kormány egy sor intézkedést vezetett be Üzbegisztánban, amelyek révén 

jobban ellenőrzése alá vonhatta a civil szerveződéseket és az iszlámot. A Fergána-völgyben az 

1992-es letartóztatások és „rendteremtés” után úgy tűnt, hogy a radikális nézetek erejüket 

vesztették.  

3.3.2 Az iszlám helyzete Üzbegisztánban az 1990-es években 
 
 Az iszlám a rendszerváltás óta kiemelten fontos volt a hatalom számára. Az állam 

egyfelől aktívan támogatta a vallás visszatérését és megerősödését, mivel ez az új üzbég 

államiságnak részévé, legitimitásának egyik forrásává kívánta tenni. Másrészt ennek csak 

egyetlen formáját, a „hivatalos”, államilag jóváhagyott, ellenőrzött iszlámot tartotta 

elfogadhatónak az üzbég vezetés. Egészen napjainkig minden kísérletet, amely ennek a 

felülről definiált iszlámnak a megkérdőjelezésére vagy az attól való eltérésre irányul, a 

diktatúra üldözésével és büntetésével találkozik. A vallásgyakorlás és a vallási élet csak az 

állam által engedélyezett keretek között történhet. Ebbe beletartozik az oktatás, az oktatott 

tantárgyak, a vallásgyakorlás helye és módja, a használható tankönyvek típusai és tartalma, 

stb. Az alkotmány természetesen biztosítja minden állampolgár számára a szabad 

vallásgyakorlást, ám a valóságban ez csak addig engedélyezett, amíg az az üzbég nemzeti 

identitás megerősítésére, fenntartására szolgál. Ilyenformán a kormány minden alkalmat 

megragad, hogy az üzbég történelemhez (amely természetesen leginkább a szovjet történészek 

                                                 
332 Rashid Jihad c. könyvében ez 1991 áprilisában történik, és öt pontos követelést kap Karimov (138. o.) Erre 
idéz egy 2000-ben Moszkvában kiadott könyvet. Fierman szerint 1991 novemberében került sor a találkozóra, és 
egy 15 pontos követeléseket tartalmazó listát kapott Karimov (383. o.). Az ő forrása a Birlik párt vezetőjének 
visszaemlékezése volt. Abduvakhitov szerint 1991 decemberében történt az eset, és nem említi a követelések 
pontos számát (csak hármat sorol fel). (Abduvakhitov: "Independent Uzbekistan: A Muslim Community in 
Development". 297. o). Nem hivatkozik, bár tanulmánya elején megemlíti, hogy személyesen ment vizsgálódni 
ebben az időben a Fergána-völgybe. Babadzsanov szerint, aki megörökíti a mikrofon szerepét is, a találkozóra 
1992 tavaszán került sor, csak két pontot említ a több követelésből ("Islam in Uzbekistan: From Struggle for 
'Religious Purity' to Political Activism". 316. o.). Nem hivatkozik. A legvalószínűbb verzió szerint 1991 
decemberében, Karimov kortes körútján kerülhetett sor a találkozásra, aminek az is kiváltó oka lehetett, hogy az 
Adolat fiataljai elfoglalták az ÜKP megyei pártszékházát, mert a polgármester nem volt hajlandó számukra 
kijelölni egyetlen középületet sem mecset céljára. Egyébként a székház szerepét is eltérően látja Rashid és 
Abduvakhitov. 
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tevékenységének köszönhető) köthető hősöket, tudósokat megünnepelje, vagy támogassa a 

megemlékezéseket. Imám Buhari tudós, Bahauddin Naksbandi szúfi rendalapító, Timur Lenk 

hadvezér, vagy Buhara és Szamarakand ősi megalapítása mind alkalmat kínálnak arra, hogy 

az állam bizonyíthassa elkötelezettségét az iszlám értékei felé.  

Üzbegisztán átvette a szovjet idők állami egyházügyi intézményrendszerét. A cél az 

volt a hatalom számára, hogy teljes mértékben ellenőrizze az iszlám vallást, annak 

képviselőit, intézményeit és lehetőleg a vallásról birtokolt tudást is. Ennek érdekében például 

alig adnak ki könyvet az iszlám vallásról, mesterségesen alacsonyan tartják az olyan oktatási 

helyek számát, amelyek az iszlámmal kapcsolatos ismeretek átadására szolgálnak. A 

végrehajtó hatalom oldalán a Miniszterelnöki Tanács alárendeltségében működő Vallásügyi 

Tanács feladata a különböző egyházak ellenőrzése és irányítása. A tanács valójában kevés 

önállósággal rendelkezik, és leginkább az elnöki adminisztráció, Karimov és néhány 

tanácsadójának a döntéseit közvetíti.  

Mint korábban említettem a megszűnt Közép-ázsiai és Kazahsztáni Muszlim Vallási 

Tanács utódjaként létrejött Muszlim Vallási Tanács (muftiátus) a korábbi időhöz hasonlóan 

elsősorban a vallási élet irányítását látja el, dönt a pénteki prédikációk tartalmáról, és 

különböző vallásos kiadványokat ad ki. A muftiátus a Vallásügyi Tanács szoros ellenőrzése 

mellett működik. Ha új mollát kell egy mecset élére választani, abban az állami szervezetnek 

és a titkosszolgálatoknak van döntő szava az adott vallási vezető politikai nézeteit tartva szem 

előtt. Az állam szigorúan szabályozza a vallási kisközösségek működését. 1998 óta a 

regisztrált egyházi közösségeken kívüli vallásgyakorlás, a vallásoktatás kriminalizálva van, a 

külföldről behozott vallásos irodalmat csak az állami cenzúra jóváhagyása után szabad 

használni, terjeszteni. Az egész rendszert a titkosszolgálatok tevékenysége, megfigyelések és 

letartóztatások teszik fenyegetővé.333  

Az üzbég rezsim az 1990-es évek közepétől egyre jelentősebbnek ítélte a politikai 

iszlám felől érkező fenyegetést. Az egyszerű hívők és a független szellemiségű vallási 

vezetők elleni erőszakosabb fellépések már 1994-95-ben megkezdődtek. Ekkortól vannak 

hírek az első zaklatásokról azért, mert valaki szakállt hordott, vagy túl buzgón látogatta a 

mecsetet. Abduvali qári Mirzojev 1995 augusztusában tűnt el nyomtalanul, csakhamar egyik 

                                                 
333 A szovjet időkben újranyitott Mir-i Arab medreszén és a taskenti Iszlám Tudományi Intézeten kívül jelenleg 
hivatalosan tíz további medresze (két éves képzéssel) és egy női medresze működik az országban. Mindezek 
ellenére, és ez is a szovjet időkre emlékeztet, működnek titkos tanulókörök, néha a helyi hatóságok tudtával, 
néha pedig a korrupció, a megvesztegetés az, ami lehetővé teszi ezeknek a hudzsráknak a működését. Central 
Asia: Islam and the State. Bruxelles: International Crisis Group, 2003. 6-9. o. 
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asszisztense, majd egyik testőre is hasonló sorsra jutott. 1998-ban az egyik taskenti mecset 

imámjának veszett nyoma 13 éves fiával együtt.  

A Fergána-völgyben 1997 és 1998 között több felderítetlen gyilkosság is történt a 

hatalom képviselői ellen. A rendőrtisztek, állami hivatalnokok ellen elkövetett 

terrorcselekményeket a rezsim a helyi iszlám szélsőségesek számlájára írta. Az egyik esetben 

1997 decemberében a Belügyminisztérium egyik rendőrparancsnokát fejezték le 

Namangánban, majd az ismeretlen tettesek a fejét kitűzték munkahelyének kapujára. Ehhez 

hasonló incidensek történtek a következő év során is, amelyre a hatalom válaszul tömeges 

letartóztatásokba kezdett. A Human Rights Watch által készített vizsgálat szerint a hatóságok 

minden potenciális hívőt letartóztattak, aki túlzottan vallásosnak számított. A bizonyítékok 

megléte a kb. ezer ember esetében egyáltalán nem volt szempont, gyakran annyi is elég volt, 

hogy az illető szakállt viselt. A rendőrség, ha kellett, maga helyezte el a letartóztatást indokló 

lőfegyvert vagy kábítószert, és olyan is előfordult, hogy üzletembereket is begyűjtöttek, hogy 

aztán váltságdíj fejében később szabadon engedjék őket.334  

1998 tavaszán egy sor adminisztratív lépés is született az ellenőrzés növelése 

érdekében. „A lelkiismeret-szabadságáról és a vallásos szervezetekről” névvel új törvény 

született, amely betiltott minden nem regisztrált mecsetet, a meglevőknek és az engedéllyel 

dolgozó molláknak ismét regisztrálniuk kellett magukat. A procedúra során az országban 

működő több mint 4200 mecsetből és vallási iskolából 1999-re már csak 1450 működött a 

hivatalos engedélyek birtokában. A válaszlépések közé tartozott az is, hogy a Muszlim Vallási 

Tanács rendeletben szólított fel minden mecsetet, hogy távolítsák el a hangosbemondókat az 

épületekről és a minaretek tornyairól, mivel az az iszlámmal ellenkezik, és zavarja a 

társadalom nyugalmát.335 Az ezredfordulóra a hatalom egyre erőteljesebben lépett fel a 

vallásosság minden olyan, akárcsak külső megnyilvánulásával szemben, amelyek a saját 

szempontjai szerint kívül estek a hivatalos iszlám keretein. 

 Mindezek ellenére továbbra is létezik a párhuzamos iszlám, amelynek berkeiben 

egyaránt megtalálhatók azok, akik egyszerűen nem értenek egyet a rezsim mindent ellenőrző 

akaratával, és azok, akik kifejezetten „rendszerellenes tevékenységet” folytatnak abban az 

értelemben, hogy nem hajlandók betartani a hatalom vallásgyakorlást korlátozó előírásait. 

Eric McGlinchey Üzbegisztánban folytatott kutatásai során több olyan imámmal, szúfi 

vezetővel is találkozott, akik az állam fenyegető szankciói ellenére továbbra is vállalják az 

                                                 
334 Crackdown in the Farghona Valley: Arbitrary Arrests and Religous Discrimination. 1998. május. 
http://hrw.org/reports98/uzbekistan/#N_22_, internetről letöltve: 2008. november 2. 
335 Alisher Ilkhamov: "Uzbek Islamism: Imported Ideology or Grassroots Movement". Middle East Report, No. 
221. (2001 tél). 40-46. o., Crackdown in the Farghona Valley: Arbitrary Arrests and Religous Discrimination.   
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otthoni teológiai továbbképzést az érdeklődők számára, akik államilag nem engedélyezett 

mecseteket működtetnek. A szerző kutatásai már csak azért is érdekesek, mert jól árnyalják az 

egyes mollák motivációit és a lakosság véleményét a vallási vezetőkről. McGlinchey szerint 

van középút, működhetnek olyan mecsetek, ahol az imámok nem a Taskentből küldött 

jegyzetek alapján mondják el prédikációikat, és nem dicsőítik Karimov elnököt. Az is igaz 

persze, hogy a vallás politikai célokra történő használatát, magyarázatát azért kerülik a 

mecsetekben, s nincs jele semmilyen rendszerellenes megnyilvánulásnak. Üzbegisztánban 

már ez a fajta hozzáállás is veszélyekkel járhat. A túlzott népszerűség, a pénteki imát 

látogatók nagy száma elég okot adhat arra, hogy az adott imámot letartóztassák vagy 

zaklassák a hatóságok.336 

A hatalom népi vallásossághoz való viszonya ambivalens. A szovjet időkből örökölt 

reflexek szerint az államilag ellenőrzött teológiai iskolákban még mindig meghatározó 

szerepet játszik a népi iszlám szokásainak kritizálása, a „tiszta iszlámmal” való 

szembeállítása, ám a korábbi idők aktív ideológiai és propagandatevékenysége nem jellemző. 

A hivatalos elvek és a hétköznapi gyakorlat egymás mellett élését mutatja David M. 

Abramson és Elyor E. Karimov tanulmánya. A két szerző üzbegisztáni és kazahsztáni 

terepmunkájuk során számos érdekes példával találkoztak a múlt és a jelen együttélésére. Az 

egyik hagyomány szerint a híres uralkodók, hatalmasságok az elmúlt évszázadokban szívesen 

temetkeztek valamely nagyhírű tudós vagy szúfi pír sírja mellé. A Sejbánida dinasztia 

uralkodóinak sírjai Bahauddin Naksbandi mauzóleuma mellett találhatók Buharában, Timur 

Lenk is egy helyi vallási vezető sírja mellett van eltemetve Szamarkandban. A hagyomány és 

a szovjet múlt különös együttélésének lehettek tanúi, amikor egy kazah kisváros temetőjében 

egy helyi szent életű ős mauzóleuma mellett egy annál sokkal díszesebb síremléket találtak. 

Az elhunyt a Kazah Kommunista Párt KB egykori tagja, a volt kulturális miniszter Uzbekali 

Janibekov volt.337 

 A vallásosság erősödésének ugyanakkor vannak olyan aspektusai, amelyek nem az 

állam szándékoktól függenek. Üzbegisztánban, hasonlóan más közép-ázsiai országokhoz, 

egyfajta demodernizáció ment végbe. A gazdaság mélyrepülését egyedül az csökkentette, 

hogy a térségben egyedüliként viszonylag diverzifikált volt a gazdaság szerkezete. Bár a 

mezőgazdaság továbbra is domináns maradt, jelentős mértékű volt a könnyű és a nehézipar, a 

                                                 
336 Eric McGlinchey: "Islamic Leaders in Uzbekistan". Asia Policy, Vol. 1. No. 1. (2006). 123-144. o. vagy Eric 
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(szerk.) Jeff Sahadeo és Russel Zanca. Bloomington: Indiana University Press, 2007. 305-318. o. 
337 David M. Abramson – Elyor E. Karimov: "Sacred Sites, Profane Ideologies: Religious Pilgrimage and the 
Uzbek State". In: Everyday Life in Central Asia (szerk.) Jeff Sahadeo és Russel Zanca. Bloomington: Indiana 
University Press, 2007. 327-330. o. 
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gyapot mellett az ország másik fő exportbevétele az aranyból származott.338 Összhangban a 

megerősödő nemzeti öntudattal, a politikai vezetés minden területen az önellátást tűzte ki 

célul, amit az elkövetkező évtizedekben két kulcsfontosságú területen – a szénhidrogén 

termelés és a gabonafélék termesztése – idővel sikerült is elérni. 

A privatizáció felemás eredményeket hozott, a kolhozokat és a szovhozokat 

felszámolták, és 1994-re ezek gyakorlatilag mind szövetkezetté vagy egyéni földbérletté 

alakult.339 A gazdaság csak 1996-ra tért magához, ez volt az első év, amikor a GDP – ha 

szerényen is – de nőtt, és az infláció is kezelhető méretűvé vált.340 A családok egynegyedében 

négy, egyötödében öt gyermek él, így az üzbég társadalom extrém módon fiatal. 2004-es 

adatok szerint a 25 alatt korosztály a lakosság több mint ötven százalékát alkotja.341 

Az elmúlt évtizedben csökkent a felsőfokú képesítést szerző fiatalok száma, csökkent 

az orosz nyelvet tanuló diákok, és a nyelvet tanító iskolák száma is. Az egyre népszerűbb 

angol pedig nem kompenzálja a csökkenő oroszul tanulók számát. A politikai elit öregedése is 

megfigyelhető. Az 1990-es évek első felében az ötven év feletti vezető káderek aránya 

meghaladta a nyolcvan százalékot. Ahelyett, hogy az ezredforduló után elindult volna a 

fiatalabb korosztály beemelése a hatalmi elit legfelsőbb köreibe, az egyszer már „elhasznált”, 

kiszolgált politikusok visszatérése figyelhető meg.342 

3.3.3 Az Üzbegisztáni Iszlám Mozgalom megszületése és felemelkedése 
 

A Szovjetunió felbomlása utáni legerősebb és legszervezettebb közép-ázsiai iszlamista 

szervezet létrejöttéhez a tádzsik polgárháború lezárása adta meg kezdőerőt. A már említett 

fergánai Adolat szervezet két egykori vezetője, Tohir Juldasev és Dzsuma Namangani eltérő 

úton jutott el az Üzbegisztáni Iszlám  Mozgalom megalapításához, miután életük az 1992-es 

üldöztetések után szétvált. A szellemi vezetőnek tartott Tohir Juldasev a tádzsik polgárháború 

kitörését megelőző néhány hónapban Turadzsonzade medreszéjében folytatta vallási 

tanulmányait, majd az IÚP vezetésével együtt Afganisztánba menekült. Itt jó ideig a szervezet 

                                                 
338 Gleason: i. m. 119. o. 
339 Gregorz Zasada: "Uzbekistan: The major source of instability in Central Asia". CES Studies, (é. n.). 68-84. o. 
340 A csúcsnak számító 1994-hez képest, amikor az infláció 1281 százalékos volt. 1996-ra ez 67 százalékra 
csökkent, és ez a tendencia tovább folytatódott az évek során. Az ország GDP-je 1991 és 1995 között 
összességében 32 százalékkal csökkent, az elkövetkező években viszont évi 1.6-4.4 százalékkal nőtt. Resul 
Yalcin: The Rebirth of Uzbekistan: Politics, Economy and Society in the Post-Soviet Era. Reading: Garnet 
Publishing, 2002. 194-200. o. 
341 Timur Dadabaev: "Post-Soviet Realities in Uzbekistan". Central Asian Survey, Vol. 23. No. 2. (2004). 141-
166. o. 
342 Evgenii Abdullaev: "Uzbekistan: Between Traditionalization and Westernization". In: Central Asia at the End 
of the Transition (szerk.) Boris Rumer. Armonk: M. E. Sharpe, 2005. 267-294. o. 
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propagandamunkáját segítette, majd a pakisztáni Pesávárban telepedett le a helyi iszlamista 

szervezetek vendégszeretetét élvezve. Ahmed Rashid szerint Pakisztánból indulva hosszú 

utazást tett Szaúd-Arábiában, az Egyesült Arab Emirátusokban és Törökországban, mindenhol 

kapcsolatokat építve és az iszlamista szervezetek működését tanulmányozva.  1998-ban 

Kabulba költözött át, ahol a tálibok biztosítottak számára irodát és lakást.343  

Az afganisztáni háború egykori veteránja, Namangani a tádzsik Iszlám Újjászületés 

Pártjának fegyveres szárnyához csatlakozott. Más menekült üzbégekből szervezte meg első 

egységét, amely előbb Kurgan Tyube, majd Tavildara környékén harcolt. Háborús 

tapasztalatai miatt Namangani képzett katonának számított, aki remekül értett a gerilla 

hadviseléshez. Katonai sikerei hamarosan hírnevet szereztek neki, újabb üzbég menekültek 

érkeztek hozzá, és az IÚP-n belül is megbecsült vezetőnek számított, aki szoros kapcsolatot 

ápolt nem egy parancsnokkal.344 A tádzsik polgárháború lezárultával a Tavildarához közel 

fekvő Hoit városban telepedett le, másodszor is megházasodott, gazdálkodással és 

szállítmányozással foglalkozott. Üzbegisztánból egyre több, a Karimov-rezsim üldöztetése 

elől menekülő ember kereste fel és telepedett le környezetében.345 Egykori pártfogói, a tádzsik 

iszlamisták a béke mellett kötelezték el magukat, Namangani és hívei viszont tovább 

folytatták volna harcot, legalább az üzbég rezsim ellene. Mivel jelenlétük egyre 

kényelmetlenebbé vált tádzsik barátaik számára, a Namanganiénak el kellett hagyniuk 

Tádzsikisztánt. Az új cél a tálibok uralta Észak-Afganisztán egyik regionális központja, a 

tádzsik határhoz közel fekvő Kunduz város lett, ahol otthon érezhették magukat a helyi üzbég 

és tádzsik lakosság körében.  

A Karimov diktatúra elleni harc zászlaját 1998 nyarán emelte fel ismét a két egykori 

fegyvertárs. Tohir Juldasev és Dzsuma Namangani együtt jelentették be Kabulban az 

Üzbegisztáni Iszlám Mozgalom létrejöttét. A szervezet céljait Juldasev interjúiban a 

következőképpen fogalmazta meg: Az ÜIM tevékenységének elsődleges célja az elnyomás 

ellen harcolni országunkban, a vesztegetések ellen, az egyenlőtlenség ellen, tovább a 

bebörtönzött muszlim testvéreink kiszabadításáért… Ki fogja megbosszulni azoknak a 

muszlimoknak a halálát, akik a rezsim börtöneiben haltak meg? Természetesen mi fogjuk. 

Kötelességünknek tartjuk, hogy megbosszuljuk, ezeket és senki sem veheti el ezt a jogot tőlünk. 

                                                 
343 Rashid: Jihad: The Rise of Militant Islam in Central Asia. 141. o.  
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Nem vonjuk vissza az üzbég kormány ellen hirdetett dzsihádról szóló deklarációnkat. Isten 

segítéségével végigvisszük ezt a dzsihádot egészen a végéig”.  

Az iszlám állam felállításáról szólva: „Azért hirdettünk dzsihádot, hogy egy vallásos 

rendszert, vallásos kormányzatot hozzunk létre. Egy saría alapú rendszert akarunk létrehozni. 

Mi az iszlámnak a Próféta idején létező modelljét akarjuk, nem pedig azt, amely 

Afganisztánban, vagy Iránban, vagy Pakisztánban, vagy Szaúd-Arábiában van. Ezek a 

modellek semmiben sem foghatóak az iszlám modellhez… Mielőtt felépítjük az iszlám államot, 

elsősorban véget akarunk vetni az elnyomásnak. Ezért aztán most vért ontunk és az iszlám 

állam megteremtése lesz a következő probléma… Elegendő erőnk van ahhoz, hogy 

lerendezzük az ügyet Karimovval, és Isten segítségével még több ezer mudzsáhed van, aki 

osztozik álmunkban… A gyökereink 70-80 évre nyúlnak vissza, amikor mudzsáhed nagyapáink 

a kommunisták ellen harcoltak. Mi ezekhez az ősökhöz hasonlítjuk magunkat, és nem bánjuk, 

hogy az általuk elkezdett feladatot folytatjuk.346 

Vitalij Naumkin, aki a szervezet létrejöttét 1996-ra datálja, egy az ÜIM által 1999-ben 

publikált üzbég nyelvű dokumentum rövidített fordítását publikálta könyvében. Ebben a 

mozgalom „iszlám népi mozgalomnak” nevezi magát, amelynek célja, hogy „a saría 

előírásait az egyén, a társadalom és az állam tekintetében is bevezesse  a lehető legszélesebb 

mértékben és legteljesebb tartalommal… A mozgalom hisz abban, hogy Allah könyve és a 

szunna a muszlimok életében felmerülő minden problémára tartalmaz megoldást, és magára 

nézve – a többi jogi iskola (madhab) tiszteletben tartása mellett – a nagy Abu Hanifa imám 

madhabjának követője… A függetlenséget megszerezve, ahelyett, hogy visszahoztuk volna az 

iszlám életet, amely évszázadokon át jelen volt, lehetővé tettük, hogy a zsarnoki uralommal 

hitehagyottak szerezzék meg a hatalmat. Harcolnak az iszlám ellen, tanítóik több muszlim vért 

ontottak, mint a bolsevikok, bebörtönözték, deportálták és megölték az ulema tagjait. A fiatal 

muszlimokat különös kegyetlenséggel nyomják el. Bezárták Allah mecsetjeit, megtiltották 

Allah nevének kiejtését. Korábban a kommunisták érdekeit szolgálták Üzbegisztánban. A 

történelem emlékezik rá, hogy Üzbegisztán területén az izraeli zsidók és az iszlám amerikai 

ellenségeinek érdekeit követik…”347 

A Üzbegisztáni Iszlám Mozgalom vezetősége néven szignált dokumentumban 

meghatározásra kerülnek a békés átmenet feltételei is. Ezek szerint a kormánynak azonnal le 

kell mondania, minden foglyot szabadon kell engednie. Ezt követően központi szerep hárul az 

ulémára, minden törvényt összhangba kell hoznia a saríával, és nekik kell kiválasztani azokat 
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is, akik a politikai és végrehajtói funkciókat birtokolhatják. Ebből a körből választják ki aztán 

az állami vezetés és a legfelsőbb súra tagságát. A dokumentum arra is felhívja a figyelmet, 

hogy ezt követően minden ártatlanul szenvedett ember esetét megvizsgálják a saría bíróságok, 

és akiket bűnösnek találnak, a saría törvényei szerint fogják elítélni. Végül az ÜIM vezetősége 

azt is kinyilvánítja, hogy az Üzbegisztáni Iszlám Állam kétoldalú kapcsolatai teljes 

felülvizsgálatra kerülnek, és hogy sohasem fognak baráti viszonyt ápolni olyan országgal, 

amely az iszlám, a muszlimok ellensége, hódítóként lépett fel vagy segédkezett a 

hódításban.348 

Az 1999. február 16-án robbantások sorozata rázta meg az üzbég fővárost, amelynek 

során 16 ember meghalt, 130-an megsebesültek. A kormányzati épületeknél elhelyezett 

pokolgépek kapcsán Karimov elnök az akciót a személye, és a rezsim elleni támadásnak 

minősítette és az iszlám szélsőségeseket tette felelőssé. A következő napokban általános 

letartóztatás-hullám indult az országban, amely során több száz ember vetettek börtönbe. 

Február 23-án az államfő egy sajtótájékoztatón bejelentette, hogy az elkövetők mindegyike 

Csecsenföldön, Afganisztánban és Tádzsikisztánban lett terroristának kiképezve.349  Az idő 

előrehaladtával az üzbég hatóságok monstre per előkészítésébe kezdtek, ahol már szinte 

minden ellenzéki politikai vagy vallásos csoport a vádlottak padjára került. Mohamed 

Szalihot az Erk ellenzéki mozgalom egyébként szekuláris vezetőjét együtt vádolták a Hizb at-

Tahrír al-Iszlamival, az Üzbegisztáni Iszlám Mozgalommal és Akrom Juldasevvel, aki az 

Akromiyya nevű szervezet vezetője volt. A vád mindenki esetében a terrorizmus, a rezsim 

megdöntésének kísérlete és a kalifátus létrehozása.350 

Ebben a felfokozott, ideges hangulatban került sor az első katonai akcióra 1999 

augusztusában. A polgárháború vége válaszút elé állította a Tavildarában táborozó üzbégeket, 

el kellett dönteniük, hogy felhagynak tevékenységükkel, vagy új irányt véve erőfeszítéseiket 

Üzbegisztán ellen koncentrálják. Az év során a tádzsik békefolyamat részeként 

Namanganinak le kellett volna szerelnie egységét. Ahelyett, hogy ezt megtette volna, 

csapataival átkelt Kirgizisztánba, ahol négy személyt ejtett foglyul. A kirgiz kormány 

ötvenezer dollárt fizetett a túszok szabadságáért, ami felháborította a saját iszlamistáival 

mindig is keményen fellépő Karimov-rezsimet. Ezt követően az üzbég légierő az ÜIM 

táborait és feltételezett bázisait bombázta Tádzsikisztánban és Kirgizisztánban. Az esetet éles 
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hangú tiltakozás követte a két ország részéről a szuverenitásuk megsértése miatt. Az üzbég 

iszlamisták augusztus végén ismét túszokat ejtettek, ezúttal négy japán geológust és a kirgiz 

belügyminisztérium egyik katonai parancsnokát. Üzbegisztán ismét katonai megoldást 

követelt és bombázott, a japán és a kirgiz kormány mintegy két hónapig tartó tárgyalások és 

néhány csetepaté után ismét fizetett.351 

Az Üzbegisztáni Iszlám Mozgalom egységei a tél közeledtével lassan 

visszaszivárogtak Tavildarába, ahol már várták őket egykori tádzsik harcostársaik. Tekintettel 

az okozott politikai botrány mértékére, Namangani fegyveresei nem maradhattak tovább 

Tádzsikisztánban. Egy bonyolult és furcsa egyezség keretében az orosz légierő helikopterei 

mintegy hatszáz fegyverest (feleségeikkel és gyerekeikkel együtt) szállított át a bázisokról az 

afgán-tádzsik határra, ahol a Tálibán képviselői és Juldasev várta őket. Omár molla 

jóváhagyásával az ÜIM menedéket kapott Észak-Afganisztánban, ahonnan szabadon 

szervezhette további akcióit az üzbég rezsim ellen. Cserébe részt vettek a tálibok északon 

indított hadműveleteiben, amelyek célja az akkor már Északi Szövetség néven egyesülő 

tádzsik, üzbég, hazara szervezetek erőinek visszaszorítása volt. Juldasev és Namangani a 

következő év során Kandahárban találkozott a tálibok vezetőjével, Omár mollával és Oszáma 

ibn Ládennel. Kettejük révén fegyverekhez, pénzhez és kapcsolatrendszerhez jutott az 

Üzbegisztáni Iszlám Mozgalom , amely ekkor már a szélesebb iszlamista világban is ismert 

volt. A nyári akció kapcsán tömegesen jelentkeztek az ÜIM egységeibe Üzbegisztánból, 

Tádzsikisztánból érkező fiatalok, persze ebben talán az is szerepet játszott, hogy Namangani 

állítólag kiválóan meg is fizette katonáit.352 

2000 nyarán az események megismétlődtek. Namangani már júniusban egységeket és 

felszerelést küldött Tavildarába, majd több száz fegyveressel maga is megjelent a városban. A 

tádzsik-afgán határon való átkelés szemmel láthatóan egyáltalán nem okozott problémát a 

nagyszámú egységnek, amely érkezését az orosz és tádzsik határvédelmi erők nem 

akadályozták meg. Tavildarából az ÜIM egyszerre három irányból indított támadást 2000 

augusztusában. Az egyik csoport Észak-Tádzsikisztánból titokban belépve Üzbegisztánba, a 

fővároshoz közel bukkant elő, és támadott meg két kisebb üdülőfalut. Egy másik egység az 
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ország dél-keleti részén Szurhandarjo viloyatban353 jelent meg, míg a legnagyobb harmadik 

csoport az 1999-ben már bejárt útvonalon haladt, átkelve a kirgíz Batken megyébe az üzbég 

enklávé közelében ütközött meg a biztonsági erőkkel. A két hónapig tartó harcok az ÜIM 

részéről mintegy kétszáz, az üzbég és kirgizt hadsereg részéről kb. félszáz halálos áldozattal 

jártak, ám a pánik, amit az iszlamisták okoztak, ennél sokkal nagyobb volt.354 Ráadásul 2000 

decemberében Namangani mintegy 250 fegyveressel ismét visszatért a Tavildara-völgybe, 

ahol csak egykori harcostársával, Mirzo Zijojevvel volt hajlandó tárgyalni. Az egyeztetések 

végeredménye ismét az volt, hogy orosz és tádzsik helikopterek szállították vissza egységét 

Afganisztánba.355  

A tálibok oldalán harcolva a szervezet tagsága jelentősen kibővült, egyfajta gyűjtő 

mozgalommá kezdett válni, amely minden nem afgán, és nem arab dzsihádistát befogadott. 

2000-ben az észak-afganisztáni Talokán város ostrománál az Üzbegisztáni Iszlám Mozgalom 

mintegy 600 fegyverest vetett be, akik között voltak csecsenek, tádzsikok, kirgizek és ujgurok 

is.356 

 Az Üzbegisztáni Iszlám Mozgalom néhány éves működése alatt sosem volt képes 

valódi veszélyt jelenteni egyetlen államalakulatra sem, de jól szervezett betöréseivel és 

fegyveres akcióival talán nem is ez volt a célja. Svante Cornell és Niklas Swanström arra az 

érdekes összefüggésre hívják fel figyelmet, hogy az akciók mindig az ópiumbetakarítást 

követő hónapokban történtek, amikor az illegális szállítmányok útnak indultak Európa felé. 

Közép-Ázsia az egyik meghatározó tranzitrégiónak számít, a csempészek útvonala átvág a 

Fergána-völgyön, érinti a harcok helyszínéül szolgált kirgiz és üzbég területeket.357  

Cornell és Swanström felveti, hogy a valóságban talán ezek a gerilla akciók a 

határőrizeti szervek és a biztonsági erők megzavarását szolgálták csak, hogy az így keletkezett 

káoszban az olykor több tonnányi szállítmányok szabadon utazhassanak. A szerzőpáros ezzel 

magyarázza, hogy amikor a Tálibán 2001-ben váratlanul az egész általa ellenőrzött országban 

leállította a termelést, akkor az akció elmaradt az ÜIM részéről is.358 

                                                 
353 Szakítva a szovjet időszak orosz közigazgatási elnevezésével (oblaszty), több közép-ázsiai orzságban is 
visszatértek a korábbi elnevezéshez. 
354 Angelo Rasanayagam: Afghanistan: A Modern History. London: I. B. Tauris, 2005. 209. o. 
355 Ahmed Rashid: "Namangani's Foray Causes Concern among Central Asian Governments". Eurasia Insight, 
2000. február 5. http://www.eurasianet.org/departments/insight/articles/eav020501.shtml, internetről letöltve: 
2008. november 2. 
356 Rashid: Jihad: The Rise of Militant Islam in Central Asia. 174-176. o. 
357 A kábítószer és a hadurak kapcsolata nem új keletű. Már az afgán polgárháborúban is ezzel finanszírozták 
evékenységüket a különböző csoportok. Namangani saját szállító céggel rendelkezett korábban, és jól ismerte 
mind az afgán kábítószer-termelés szereplőit, mind a szervezett bűnözésben is érdekelt tádzsik hadurakat. 
358 Svante E. Cornell – Niklas L. P. Swanström: "The Eurasian Drug Trade". Problems of Post-Communism, Vol. 
53. No. 4. (2006). 10-28. o. 
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3.4 A Hizb at-Tahrír al-Iszlami (HTI)  

 

Szemben az Üzbegisztáni Iszlám Mozgalommal és a tádzsik Iszlám Újjászületés 

Pártjával, napjaink harmadik legbefolyásosabbnak tartott szereplőjének, a Hizb at-Tahrír al 

Iszlaminak nincs semmilyen előtörténete Közép-Ázsiában. Tekintve, hogy a párt a poszt-

szovjet térségben a mai napig mély illegalitásban működik, tagjait, vezetőit szinte minden 

muszlim országban üldözik, a HTI tevékenységét és erejét bizonytalanság övezi. Tagságának 

pontos létszámáról csak becslések vannak, nem tudjuk, miként jelent meg először a térségben, 

és hogy működése mennyire tekinthető önállónak vagy külföldről irányítottnak. Kevéssé 

ismeretes a szervezet valódi szándéka és viselkedése, mivel a legritkább esetekben vállal 

nyilvánosságot vagy tesz közzé nyilatkozatokat Közép-Ázsiában. A Hizb at-Tahrírról illegális 

jellegénél fogva nehezen kutatható és kevés megbízható adat áll rendelkezésre. Befolyásának, 

népszerűségének megítélése még sokáig viták tárgyát fogja képezni. A szervezetet a neves 

kutató, Olivier Roy egy alkalommal UFO-nak, unidentified fundamentalist object-nek 

nevezte, mintegy jelezve a pártról szóló információk körüli bizonytalanságot.359 Annyi 

bizonyos, hogy nem vallási szervezetről van szó, hanem politikai pártról, amelynek az 

ideológiája az iszlám valláson alapszik, és amely az egykor létezett kalifátus visszaállítását 

tűzte ki célul. 

A Hizb at-Tahrír leírásában sokat segít, hogy az iszlám világ számos területén jóval 

régebb óta működik, illetve hogy Európa egyes országaiban jelentős bázisokkal rendelkezik. 

Különösen ez utóbbi környezet adta adottságok miatt van lehetőség, hogy általánosságban 

feltárjuk a HTI felépítését, működését és közép-ázsiai tevékenységét. Csakúgy, mint a közép-

ázsiai iszlamisták esetében, a szakirodalom szinte minden évben képes valami újdonsággal, 

friss, tudományos eredménnyel szolgálni, ezért gyanítható, hogy az itt megrajzolt kép még 

jelentősen változhat az elkövetkező években.  

A szervezet létrejötte jól dokumentált, egy kelet-jeruzsálemi palesztin bíró, Taqí al-

Din Nabháni (1909-1977) hozta létre 1953-ban, azzal a céllal, hogy helyreállítsa a Kalifátust 

Mohamed próféta idejét idéző formájában. Az alapító Haifában született, tanulmányait a 

kairói al-Azhar és Dár al-Ulúm egyetemeken végezte. Bíróként dolgozott Palesztina és 

Libanon különböző bíróságain, és később az ammani Iszlám Egyetemen tanított.360 

                                                 
359 „Expert: US Failure to Comprehend Islamic Radical Motivations Undermines Democratization Hopes for 
Middle East, Central Asia”. EurasiaNet, 2004. április 13.  
http://www.eurasianet.org/departments/recaps/articles/eav051304.shtml, internetről letölve: 2004. augusztus 7. 
360 Michael R. Fischbach: "Biography of Taqyy al-Din an-Nabhani". In: Encyclopedia of the Palestinians 
(szerk.) Philip Mattar. New York: Facts on File, 2005. 278. o.  
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Nabháni szimpatizált az arab nacionalizmussal, de taszította annak a nasszerizmus és 

baaszizmus által dominált szekuláris irányzata.361 Kortársaival ellentétben, akik szerint az 

iszlám umma marginalizálódásának ellenszere a nacionalizmus vagy az egyenlősítő 

gazdaságpolitika is lehet, azon a véleményen volt, hogy a teljes megújulás, az iszlám erejének 

visszaállítása csak úgy érhető el, ha az élet egészére kiterjedő útmutatással szolgál. A muszlim 

emberekről azt tartotta, hogy életüket, gondolkodásukat teljesen összekuszálták a szocialista, 

kapitalista, szektariánus, iszlamista ideológiák, és ezáltal eltávolodtak az iszlám eredeti és 

tiszta értelmétől.362 

Nabháni nézetei kezdetben sok hasonlóságot mutattak a Muszlim Testvériség 

nézeteivel, s nem véletlenül, hiszen tagja volt a szervezet palesztinai ágának. Később azonban 

úgy ítélte meg, a Testvériség ideológiája túlságosan is mérsékelt és nem elég nyugat-ellenes. 

A Hizb at-Tahrír alapításában ott találjuk mellette Hálid Haszant, a Palesztinai Felszabadítási 

Szervezet Fatah frakciójának egyik létrehozóját, és Aszad Tamínít, a szintén palesztin Iszlám 

Dzsihád spirituális vezetőjét.363 

Az alapító egészen a halálig, 1977-ig vezette a pártot, amelyet azt követően Abd al-

Qadím Zallúm (Abu Juszuf) vett át. A palesztin származású jordániai Zallúm szintén az al-

Azhar egyetemen végzett, és számos, Nabhániéihoz hasonló jelentőségű elméleti munkával 

fejlesztette tovább a szervezet ideológiáját. 2003-as halálát követően egy harmadik palesztin, 

Atá Halil Abú Rasta (Abu Jaszin) irányítja napjainkig a Hizb at-Tahrírt.364 

3.4.1 Egy modern párt a modern korban 
 

A párt tevékenységének központjában az iszlám kalifátus létrehozása áll. Annak a 

kalifátusnak, amely ugyan 1924-ig létezett, ám valódi tartalmát már a 9. században 

elvesztette, s ilyen formán a HTI által elképzelt államrend teljes mértékben utópisztikus.365 A 

feladat végrehajtásának módja még mindig a Nabháni által lefektetett elvek szerint történne 

                                                                                                                                                         
www.palestineremembered.com/Haifa/Ijzim/Story819.html, internetről letöltve: 2008. december 7. 
361 Mindennek azért van jelentősége, mert a párt felépítése, struktúrája sokkal inkább hasonlít az előbbi 
szervezetek hierarchizált, belső fegyelemre, központi döntéshozatalra építő szerkezetére, mint a lazábban, 
nagyobb belső autonómiával rendelkező iszlamista szervezetek felépítésére. Naumkin: Radical Islam in Central 
Asia: Between Pen and Rifle. 128. o.  
362 Zeyno Baran: Hizb ut-Tahrir. Washington D. C.: The Nixon Center, 2004. 16. o. 
363 Rashid: Jihad: The Rise of Militant Islam in Central. 119. o. 
364 Profile of Sheikh Ata Abu Rashta, Hizb-ut Tahrir Britain, http://www.hizb.org.uk/hizb/prominent-
members/profile-of-sheikh-ata-abu-rashta.html, internetről letöltve: 2007. augusztus 5. 
365 Az Abbászida kalifátus élén álló kalifák, akik egyben vallási és világi vezetők is voltak, a 9. század folyamán 
lassan elvesztették valódi hatalmukat birodalmuk felett. A kalifátus területén újabb és újabb államalakulatok 
jöttek létre, amelyek ugyan névleg elfogadták az uralkodócsalád hatalmát, ám gyakorlatilag teljes önállóságot 
élveztek, s így megszűnt az iszlám umma egysége.  
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meg, amelyek a mai napig a párt ideológiájának az alapját képezik. Az alapító gondolatai és 

hozzáállása a politikához és az iszlámhoz jelentősen eltér a kor két fő iszlamista irányzatáétól. 

A Muszlim Testvériség és a hozzá hasonló tradicionalista iszlamista szervezetek az 

alkotmányos kereteken belül akarták végrehajtani az átalakulást, s így tevékenységük 

középpontjában az oktatás és a jogi keretrendszer reformja állt. Nabháni elutasított 

mindenféle gradualizmust, nézete szerint csak a társadalom gyökeres átalakítása változtathatja 

meg a muszlim emberek életét.  

A Szajjid Qutb nyomán jelentkező radikális iszlamistáktól viszont az különböztette 

meg az alapítót, hogy miközben a nyugat politikai-kulturális befolyását elutasította, addig 

magát a modernitást nem ellenezte. Ez egyébként tisztán érzékelhető a párt tevékenységében a 

mai napig. Nemcsak abban, hogy a kommunikáció minden formáját alkalmazzák, hanem 

abban is, ahogy a párt a modern forradalmi pártok mintájára lett megszervezve (lásd lentebb), 

vagy ahogy a nők szerepére tekint. 

Talán ami a legmeglepőbb a Hizb at-Tahrírban, hogy politikai filozófiája sokkal 

részletesebb, kidolgozottabb, mint más iszlamista pártoké. Túl az általános és jól ismert célok 

deklarálásán (a kalifátus visszaállítása, a kormányzás megszervezése a próféta korának ideje 

szerint, harc a nyugati politikai és kulturális befolyás ellen, stb.), a szervezet részletes 

programmal, alkotmánytervezettel rendelkezik.366 A párt ideológiája részben a nyugattal való 

antagonisztikus viszonyra épül, kezdve onnan, hogy a demokrácia és az iszlám egymást 

kizáró fogalmak, mivel az előbbi a szuverenitást és a hatalmat is a néptől származtatja, míg az 

utóbbi a szuverenitást Allah elsőbbségével azonosítja, a hatalomról pedig azt tartja, hogy az 

csak átmenetileg lett az emberekre bízva. A demokrácia népszerűsítését a nyugat kulturális 

inváziójaként, annak részeként fogja fel, egy újabb keresztes háborúként. 

A muszlimok felé azonban a párt meglehetősen pragmatikus álláspontot képvisel 

számos kérdésben. Az umma ismételt egyesítése felé tett kísérletek egyik leggyakoribb 

buktatója, hogy a különböző fundamentalista szervezetek – azonosulva a próféta korával, 

amikor még nem voltak síiták – ellenségesen viszonyulnak minden szektához és vallási 

irányzathoz az iszlámon belül, amely eltér a szunnita irányzattól. A Hizb at-Tahrír ezzel 

szemben a négy szunnita jogi iskolán kívül elfogadja a síiták többségét összefogó dzsafarita és 

zajdita jogi iskolákat is.367 

                                                 
366 Draft Constitution by Hizb ut-Tahrir, http://www.hizb-ut-tahrir.info/english/constitution.htm, internetről 
letöltve: 2007. augusztus 12. 
367 A síitaiszlámban a legtöbben a dzsafarita vagy tizenkettes iskolát követik. Irán, Irak, Afganisztán, India, 
Libanon és a Perzsa-öböl síitái mind ide tartoznak. A zajdita iskola hívei elsősorban Jemenben élnek. Taquddin 
an-Nabhani: The Islamic State. London: Al-Khilafah Publications, 1998. 136-137. o. 



 136

Nabháni és a Hizb at-Tahrír számára nem létezik igazi iszlám ország, sem a tálibok 

uralmát, sem az iszlamista szudáni rezsimet, de még az iráni iszlám köztársaságot sem tartják 

annak, mivel számukra: „ahhoz hogy egy területet iszlám államnak lehessen tekinteni, az 

alkotmány minden egyes paragrafusát, minden egyes törvényt és rendeletet a saríából kell 

levezetni.” 368 

A kalifátus létrehozásának kidolgozott forgatókönyve van, amely megint csak Mohamed 

próféta mekkai és medinai tevékenységét igyekszik utánozni.369 Eszerint az első lépés a hívek 

összegyűjtése (miként Mohamed Mekkában elkezdte), és a tiszta eszme megismertetése, elültetése 

a hívek fejében. A második elem a társadalommal, a környezettel való kapcsolatfelvétel, amely 

során a hívek a hit egyedülálló és helyes voltáról igyekszenek meggyőzni azokat, akikkel 

kapcsolatba lépnek. A lépés társadalmi feszültséggel jár, hiszen a nyilvánosság elé való kiállás 

együtt jár a fennálló rendszer bírálatával, az igazságtalanságok leleplezésével, a hatalom korrupt 

jellegének bizonyításával, s ezek értelemszerűen megtorlást, üldöztetést fognak maguk után vonni 

az igazhitűek számára. A harmadik lépés a hatalom megszerzése. Erre akkor kerülhet sor, ha az 

umma egésze magáévá tette a Hizb at-Tahrír nézeteit, és készen áll elfogadni a saría alapú 

kormányzást és a kalifátus létrehozását.370  

Bár külső szemlélőként nyilvánvalónak tűnik a válasz, hogy készen áll-e az iszlám világ 

ennek az új ideológiának az elfogadására, a párt ideológusai között vita van annak tekintetében, 

hogy az umma a fejlődés második elemét teljesítette-e. Ez a kérdés azért kulcsfontosságú, mert 

mint a későbbiekben látni fogjuk, az erőszak alkalmazása csak a harmadik lépés esetében 

megengedett, és mindezidáig a Hizb at-Tahrír mind megnyilatkozásaiban, mind cselekedeteiben a 

békés hatalomátvétel egyedüli lehetőségét hirdette.  

Nyugati kutatók előszeretettel hasonlítják a Hizb at-Tahrírt az illegális bolsevik 

párthoz, mondván mindkét szervezet egy utópikus célt tűzött ki maga elé, amely magában 

hordozza a meglevő rendszer(ek) tagadását. Stephen Blank szerint: „Nabháni szintén 

felhasználta a marxizmus-leninizmus szervezeti működésének alapelveit, az iszlamista 

ideológiát a lenini stratégiával és taktikával házasítva össze. A Hizb at-Tahrír egy totalitárius 

szervezetnek tekinthető, hasonlóan egy fegyelmezett marxista-leninista párthoz, amely nem tűr 

belső ellentmondást. Mivel a párt célja egy világméretű forradalom, a trockistákhoz 

                                                 
368 „For a land to be considered an Islamic state, every single article of the country’s constitution, every rule 
and law, must emanate from the Islamic Sharia”. Hizb ut-Tahrir (UK), “Media Pack” http://www.hizb-ut-
tahrir.info/english/about.htm#1, internetről letöltve: 2007. augusztus 6. 
369 Nabháni eredetileg egy időkeretet is meghatározott a kalifátus felállítására, szintén a próféta utánzásaként 13 
év alatt kellett volna létrejönnie az új államnak. Mohamed első mekkai fellépése és a kalifátus létrehozása között 
ugyanis ennyi idő telt el. Az idő letelte után harminc évre módosították a „határidőt”, ám mióta ezt a határidőt 
sem sikerült betartani, a párt nem ad meg pontos, évszerű célt. Zeyno Baran: Hizb ut-Tahrir, 16. o. 
370 A fentieket an-Nabháni részletesen is kifejti Structuring of a Party. C. munkájában.   
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hasonlították. A párt ellenfelei azt is hozzáteszik, hogy a párt stratégiája és taktikája azt 

mutatja, hogy bár jelenleg óvatos az erőszak hirdetésének tekintetében, annak használatát 

később igazolni fogja, amint azt Lenin és a bolsevikok is megtették 1917-ben.371 

A párt álláspontját mindenkinek magáévá kell tennie, az utasításokat végre kell 

hajtani, nincs belső demokrácia vagy véleményszabadság. A szervezet tagjai csak azok 

lehetnek, akik elsajátították a párt ideológiáját, és az eszme győzelme számukra elsőbbséget 

élvez minden mással szemben. Óriási szerepet kap a propaganda, a szervezetről napvilágot 

látó információk kontrollálása. A HTI csak ott enged teret a szélesebb nyilvánosságnak, ahol 

azt az érdekei szigorúan megkövetelik, illetve ahol nem kell a hatalom teljes üldözésétől 

tartania. 

Érdemes azonban aszerint vizsgálni a párt tevékenységét, hogy legálisan működik 

vagy illegalitásban tevékenykedik. Furcsa is lenne fenntartani a párt tagjainak az illegalitását, 

ha közben a szervezet tömeggyűléseket, konferenciákat szervezhet szabadon. Európában a 

HTI több országban is fenntart önálló csoportot, saját programokkal, weboldallal, kulturális 

tevékenységgel. A kontinensen a párt nagy-britanniai részlege a legismertebb, amelynek 

vezetője Jalaluddin Patel például többször is adott nyilatkozatokat.372 

Nyilvánvaló, hogy ahol lehetőség adódik a Hizb at-Tahrír számára, ott maximálisan 

kihasználja a nyilvánosságot, és él a legmodernebb kommunikációs eszközök adta 

előnyökkel. A szervezet brit weboldala azt is bizonyítja, hogy a párt minden aktuális 

kérdésben állást foglal, legyen az a palesztinai politikai helyzet, a libanoni Hezbollah 

tevékenysége, a tálibok uralma Afganisztánban, vagy az Egyesült Államok iraki háborúja. 

Ezzel szemben a HTI illegalitásban folyó tevékenységéről leginkább akkor lehet értesülni, ha 

a hatóságok propagandaanyagokat, szórólapokat foglalnak le, híveket tartóztatnak le vagy 

                                                 
371 … an-Nabhani al Falastini, the founder of Hizb, who was serving at the time on the Islamic appellate court in 
Jerusalem, also drew on the organizational principles of Marxism-Leninism, marrying Islamist ideology to 
Leninist strategy and tactics, which tolerates no internal dissent. Because its goal is global revolution, it was 
compared to the Trotskyites. Moreover, Hizb opponents argue that its strategy and tactics show that, while the 
party is currently circumspect in preaching violence, it will justify its use, as Lenin and the Bolsheviks did in 
1917. Stephen Blank: Moscow turns up heat on radicals, Asia Times, 2003. július 22. 
http://www.atimes.com/atimes/Central_Asia/EG22Ag01.html, internetről letöltve: 2007. augusztus 11. 
372 2004-ben például a Jamestown Terrorism Monitornak adott hosszú interjút, amelyben részletesen kifejtette 
pártja álláspontját úgy a terrorizmusról, az erőszak alkalmazásáról, mint a párt által megvalósítandó Kalifátusról, 
annak alkotmányáról, más vallási közösségekkel való együttéléséről. Inside „Hizb ut-Tahrir: An Interview with 
Jalaluddin Patel, leader of the Hizb ut-Tahrir in the UK”. Jamestown Terrorism Monitor, Vol. 2. No. 8. 2004. 
augusztus 11. „Revolution without bullets or ballots”. Asia Times, 2005. június 24. 
http://www.atimes.com/atimes/South_Asia/GF24Df02.html, internetről letöltve: 2007. augusztus 13. 
Ugyanakkor a 2001. szeptemberi terrortámadások után több országban is betiltották a szervezetet. 
Németországban még 2001-ben, Dániában 2002-ben tiltották be, igaz, nem terrorizmus miatt, hanem mert fény 
derült a HTI helyi vezetői szélsőséges nézeteire. Nagy-Britannia a 2005-ös londoni merényletek után komolyan 
fontolóra vette a párt betiltását, de erre a mai napig nem került sor. Antonio Alonso: Hizb ut-Tahrir (HT) en el 
valle de Fergana. UNISCI Discussion Paper, No. 9. (2005. október), 173-193. o.   
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állítanak bíróság elé. Ennek részletesebb bemutatására a párt közép-ázsiai tevékenységének 

bemutatásnál térünk vissza. 

A Hizb at-Tahrír Európán kívül szinte mindenütt üldözött. A Közel-Keleten sohasem 

sikerült nagyobb befolyásra szert tennie, ennek ellenére Egyiptomban, Szíriában és 

Jordániában is be van tiltva a tevékenysége. Pakisztánban, Indonéziában és Bangladesben az 

illegalitás határán mozog, míg Közép-Ázsiában a legkeményebb üldöztetésnek van kitéve.373 

3.4.2 A Hizb at-Tahrír felépítése 
 

A szervezet csúcsán az amír (vezető) áll, aki jelenleg a Jordániában élő Atá Halil Abú 

Rasta. Három testület tartozik alá, amelyek a legtitkosabb részei a pártnak, tagjait nem 

ismerjük: 

• adminisztratív testület, 

• végrehajtó testület, a mazálim,374 

• az amír kiválasztásáért felelős testület. 

Az amír és az adminisztratív testület választja ki a kijáda375 összetételét a prominens Hizb 

at-Tahrír tagok közül. A kijáda feladata a párt tevékenységének irányítása, felügyelete és 

ellenőrzése. Ez a vezetőség jogosult egyedül a párt alkotmányának megváltoztatására, 

kiegészítésére, illetve az „elhajló” párttagok fegyelmezésére, kizárására. A kijáda alá egy 

politikai részleg tartozik, amely a világban történt események összegyűjtését és annak a HTI 

ideológiájával összhangban álló kommentálását végzi. Ugyancsak a vezetőség feladata a 

kapcsolattartás a világ különböző országaiban működő HTI szervezetekkel, amelyek 

feladatairól, finanszírozásáról és támogatásáról szintén a központban döntenek.376 

A következő szint a regionális vezetőké, akik kijádával közösen felelősek az adott 

„tartományban” végzett politikai tevékenységért és pártügyekért. A megbízottak (mutamad) 

alá három szervezet tartozik. Az egyik a propagandáért és a pártbrosúrák terjesztéséért felelős, 

a másik a finanszírozásért, a harmadik pedig a regionális tanács, amelynek elnöke a 

megbízott. Ez a döntéshozó testület az egyetlen szerv, ahova választások útján lehet bekerülni, 

a választók pedig az alsóbb szintű tagszervezetek tagjai. 

A következő szint vezetője a maszúl (felelős), aki a régióba tartozó egyes országok 

vezetője. A feladatok decentralizálásának részben itt van jelentősége, hiszen ezeknek a 

                                                 
373 Radical Islam in Central Asia: responding to Hizb-ut Tahrir. International Crisis Group, Bruxelles, 2003. 
június 3. 11-13. o. Sadanand Dhume: „Radical Appeal”. Far Eastern Economic Review, 2003. április 3.  
374 A szó arabul bíróságot jelent. 
375 A szó arabul vezetőséget jelent. 
376 Baran: Hizb ut-Tahrir. 24. o. 
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felelősöknek a feladata, hogy a párt helyi tevékenysége tükrözze az adott állam problémáját. 

A társadalmat foglalkoztató kérdésekre reagáló pamfletek, szórólapok, brosúrák 

nyomtatásáért, megírásáért a maszúl a felelős. Alá is tartozik egy csoport, amely a 

támogatások gyűjtésével és felhasználásával foglakozik.   

A maszúl alatt még két szintet találunk, a városokat vagy nagyobb vidéki területeket 

felügyelő naqíbokat (irányító, vezető), és az alájuk tartozó musrífokat (felügyelő). A musríf 

feladata, hogy összefogja azokat a kis csoportokat, tanulóköröket, ahol a párt tevékenysége 

gyakorlatilag zajlik. Egy-egy halqa (csoport, egység) három-hét emberből áll, akik hetente 

egyszer találkoznak. A halqákban zajlik a Hizb at-Tahrír tagok indoktrinálása. A pártnak nem 

lehet bárki tagja. A felvételt megelőzi több évi tanulás, a pártirodalom elsajátítása, és a 

jelentkezőknek vállalniuk kell azt is, hogy az emberek között terjesztik a Hizb at-Tahrír al-

Iszlami ideológiáját, és megpróbálnak új híveket szerezni.  

A különböző egységek tagjai nem ismerhetik egymást, ahogy az egyes musrífok és 

naqíbok is csak saját feletteseiket ismerik. Ezeknek a szabályoknak a betartása különösen 

fontos azokban az országokban, ahol a párt mély illegalitásban működik, és a lebukott 

párttagok üldözetésre és súlyos börtönbüntetésekre számíthatnak pusztán a szervezethez való 

tartozás miatt is. Ugyanakkor szigorú szabályok vonatkoznak arra az esetre is, ha a 

pártszervezet valamelyik tagja mégis lebukna. Akit letartóztatnak, vállalnia kell sorsát, és nem 

tagadhatja le, hogy a Hizb at-Tahrír híve. Ha egy vezetőt tartóztatnak le, akkor az utódját 

felülről választják ki, és ez ellen sem a kiválasztott, sem a párttagok nem tiltakozhatnak.377 

                                                 
377 Naumkin: Radical Islam in Central Asia: Between Pen and Rifle. 143. o. 
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4. ábra: A Hizb at-Tahrír felépítése 

 
Forrás: Vitaly Naumkin: Radical Islam in Central Asia: Between Pen and Rifle. Lanham: Rowman & Littlefield 
Publishers, 2005. 144. o. Zeyno Baran: Hizb ut-Tahrir. Washington: Nixon Center, 2004. 26. o. 
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3.4.3 A Hizb at-Tahrír Közép-Ázsiában 
 

Mint említettem, szemben az Üzbegisztáni Iszlám Mozgalommal vagy a tádzsik 

Iszlám Újjászületés Pártjával, a Hizb at-Tahrírnak nincs „előtörténete” Közép-Ázsiában, a 

szervezet megjelenése nem köthető össze egyetlen olyan közép-ázsiai iszlamistával, vagy 

közösséggel sem, akit, amelyet a politikai iszlámnak a régióban lezajló fejlődése kapcsán már 

említettünk. A források megoszlanak arról, hogy mikor is kezdte el tevékenységét a szervezet 

a térségben, ám az biztosnak tűnik, hogy csúcspontját az 1990-es évek végén érte el. A 2001. 

szeptemberi események jelentősen visszavetették működését, mivel a közép-ázsiai országok 

szinte mindegyike terrorszervezetnek minősítette ezt követően, és még élesebben lépett fel a 

párt tagjaival szemben. 

A Hizb at-Tahrír első megjelenéséről jelentősen eltérő információk vannak. Vitalij 

Naumkin könyvében egy, korábban az üzbég bűnüldözésben dolgozó személyt 

megszólaltatva egészen az 1980-as évek közepéig vezeti vissza a felbukkanást. Az 

interjúalany szerint ebben az időben foglaltak le először üzbég nyelvre lefordított ideológiai 

tartalmú traktátusokat, az első csoportokra pedig a Fergána-völgyben és Taskentben figyeltek 

fel a hatóságok az 1990-es évek legelején.378 Zeyno Baran szerint a Hizb at-Tahrír irodalma 

először az 1970-es években került Üzbegisztánba, amit itt tanuló jordániai és palesztin diákok 

hoztak magukkal. A párt tevékenységének második hulláma 1992 után kezdődött és 1995-ben 

vett lendületet, amikor egy Szalahuddin nevű jordániai férfi hozta el a HTI anyagait a 

Fergána-völgybe, és azt az üzbégek között terjesztette.379 Az üzbég Bahtyijar Babadzsanov 

szerint az első röplap 1993-ban bukkant fel az országban, azaz szerinte valamivel korábbra 

tehető az első aktivisták megjelenése.380 Abban azonban szinte minden forrás egyetért, hogy a 

Hizb at-Tahrír hírnévre az 1999. februári, állítólag Karimov elnököt célzó taskenti 

robbantások kapcsán tett szert, amikor az üzbég kormány a szervezetet is megvádolta a 

terrorcselekmény elkövetésével (később visszavonták), és erre válaszul a HTI áprilisban 

röplapot adott ki, amiben cáfolta az ellene felhozott rágalmakat. 

                                                 
378 Naumkin alternatív forrásként megemlíti a tádzsik Iszlám Újjászületés Pártjának egyik korábbi vezetőjét, aki 
szerint a rendszerváltás során Üzbegisztánban történt iszlám reneszánsz egyes radikális elemei hozták létre a 
HTI első sejtjeit, miután a Karimov-reszim ellenséges fellépése miatt illegalitásba kényszerültek. Naumkin: 
Radical Islam in Central Asia. 140. o. 
379 Baran: Hizb ut-Tahrir, 77-78. o. 
380 Bahtyijar Babadzsanov: O gyejatyelnosztyi „Hizb at-Tahrir al-iszlami” v Uzbekisztanye [A Hizb at-Tahrir al-
Iszlami tevékenységéről Üzbegisztánban]. In: Iszlam na posztszovejtszkom prosztransztve: vzgljad iznutri 
[Iszlám a poszt-szovjet térségben: belülről szemlélve] (szerk.) Alekszej V. Malasenko és M. Brill Olkott. 
Moszkva: Centr Karnegi, 2001. 153-169. o. 
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A párt a legerősebb bázissal Üzbegisztánban, azon belül is Taskentben és a Fergána-

völgyben rendelkezik. Az országon kívül elsősorban azokon a területeken népszerű, ahol 

üzbég kisebbség él. Ezt a véleményt erősíti Emmanuel Karagiannis is, aki az Almatiban 

működő Institute of Management, Economics and Strategic Research munkatársaként 

kifejezetten a szervezet Közép-Ázsia tevékenységével foglalkozik. Meglátása szerint a HTI 

üzbég karakterű szervezet, a térségben kisebbségben élő üzbég csoportok között és 

Üzbegisztánban aktív. Ellentétben más kutatókkal, akik szerint a szervezet népszerűségét a 

gazdasági nehézségekre kínált válaszainak köszönheti, Karagiannis úgy véli, a hívó szó: az 

üzbég etnikai karakter hangsúlyozása.381   

Az első letartóztatásokra 1997-ben került sor Üzbegisztánban, ám akkor a HTI még 

viszonylag kevés figyelmet kapott a hatóságoktól. Az 1999-es merényletkísérlet után az 

államapparátus felgyorsította a szervezet elleni tevékenységét, és tömeges letartóztatások 

kezdődtek. Bár pontos adatok nincsenek, az ezredforduló tájékán becslések szerint 4700-7000 

tag raboskodott börtönben vagy valamelyik büntető kolónián (előbbi szám egy emberjogi 

szervezet becslése, az utóbbi az Hizb at-Tahrír állítása). A szervezethez való tartozással 

megvádolt tagok igen súlyos, 10-20 éves büntetéseket kapnak, néhányan a kínzásokba haltak 

bele. A Karimov-rezsim politikája szinte kizárólag az erőszak alkalmazásában és az 

elhallgattatásban merül ki. Az államilag engedélyezett mecsetekben prédikáló molláknak az 

előre megírt szöveg szerint kell bírálniuk a HTI-t, és rögtön utána az államfő tevékenységét 

kell dicsérniük.382 

Azt Babadzsanov is elismeri, hogy a hatóságok adminisztratív fellépései 

eredménytelenek voltak, a HTI-vel szembeni állami propaganda gyakran a 1930-50-es évek 

hangulatát idézte. Viszont felhívja a figyelmet arra, hogy megindult egyfajta ideológiai 

konfrontáció felvállalása a Hizb at-Tahrír és más szélsőséges szervezetek nézeteivel szemben, 

amelynek keretében felkészült jogtudósok vállaltak fel vitákat, írtak publikációkat saját (a 

térségben elterjedt) hanafita teológiai nézeteik mellett, és az iszlamizmus téziseivel szemben 

állást foglalva.383      

Tádzsikisztánban az 1990-es évek végén jelent meg a szervezet, elsősorban az ország 

Üzbegisztánnal határos északi részén.384 1999-ben a kormány illegálisnak minősítette, 

                                                 
381 Stephen Schwartz: "Hizb ut-Tahrir in Uzbekistan and Kazakhstan: A Comparative Analyses". Jamestown 
Terrorism Monitor, Vol. II. No. 16. (2004). 8-10. o. 
382 Radical Islam in Central Asia: Responding to Hizb-ut Tahrir. 34-35. o. 
383 Babadzsanov: O gyejatyelnosztyi „Hizb at-Tahrir al-iszlami” v Uzbekisztanye [A Hizb at-Tahrir al-Iszlami 
tevékenységéről Üzbegisztánban]. 153-169. o. 
384 Rustem Soliev: "The Tajik Response". In: The Challenge of Hizb ut-Tahrir: Deciphering and Combating 
Radical Islamist Ideology (szerk.) Zeyno Baran. Washington D. C.: The Nixon Center, 2004. 60-61. o. 
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mondván az ország szekuláris alkotmányával szembenálló tevékenységet folytat. Az első 

letartóztatásokra 2000-től került sor. 385  

3.5 A közép-ázsiai iszlamisták 2001-től napjainkig  
 

A 2001. szeptemberi terrorcselekmények jelentősen átalakították a közép-ázsiai 

politikai erőviszonyokat. Addig a térségbeli országok leginkább magukra maradtak a saját 

iszlamista szervezeteikkel vívott küzdelemben, miközben ki voltak téve Oroszország 

befolyásolási szándékainak. A terrorcselekmények után egyik pillanatról a másikra nőtt meg 

Washington érdeklődése a térség felé az Afganisztán ellen indítandó műveletek sürgető 

igénye miatt. 2002-re Üzbegisztán és Tádzsikisztán kétoldalú kapcsolatai az Egyesült 

Államokkal hirtelen javulásnak indultak, mindkét ország államfője látogatást tett az amerikai 

fővárosban, új kétoldalú szerződések születtek. A két ország a megnövekedett amerikai 

figyelmet igyekezett saját belpolitikai céljaira is felhasználni, illetve a „terror elleni háború” 

kapcsán saját terrorfenyegetettségét is prezentálni a nyugat felé.   

Mivel a Tálibán menedéket adott mind a tádzsik, mind az üzbég iszlamistáknak, 

nyilvánvalónak tűnt, hogy hosszú távú érdekazonosság lesz a felek között, amely egyben 

jelentős, elsősorban a biztonságra fókuszáló együttműködés lehetőségét is kilátásba helyezte. 

Észak-Afganisztánt ezekből az országokból lehetett a leggyorsabban megközelíteni, amerikai 

titkosügynökök és katonák jelentek meg, pilótanélküli repülőgépek kezdhettek műveleteket. 

Intenzív titkosszolgálati együttműködés és információcsere kezdődött meg, és dollármilliókra 

rúgó katonai segélyben részesült a két ország. A taskenti vezetés az amerikai nyitást arra is 

felhasználta, hogy új partnert találjon az orosz befolyási övezettől való távolodási 

szándékaihoz.  

3.5.1 Üzbegisztán és az iszlamisták 2001 után 
 

 A megnövekedett amerikai érdeklődés legfőbb haszonélvezője 2001 után Üzbegisztán 

volt. Az afganisztáni katonai művelet szempontjából ideális elhelyezkedésű, fejlett 

közlekedési infrastruktúrával rendelkező ország természetes szövetségesnek kínálkozott a 

terror elleni háborúban, ráadásul maga is az al-Káida képviselte nemzetközi terrorizmus egyik 

célországának számított.  

                                                 
385 Emmanuel Karagiannis: "The Challenge of Radical Islam in Tajikistan: Hizb ut-Tahrir al-Islami". 
Nationalities Papers, Vol. 34. No. 1. (2006). 1-20. o. 
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 A kétoldalú kapcsolatok a New York-i terrorcselekmények után szinte azonnal 

szorosabbá váltak. A két fél még 2001 októberében szerződést kötött, amelynek értelmében az 

Egyesült Államok felvonulási területként használta Üzbegisztánt a Tálibán és az al-Káida 

elleni indított hadjáratában. Taskent az amerikai hadsereg rendelkezésére bocsátotta a Karsi-

Khanabad repülőterét. Karimov elnök 2002-ben látogatást tett Washingtonban, majd néhány 

hónappal később stratégiai partnerségi egyezményt is kötött a két ország. Intenzíven 

növekedtek az amerikai részről nyújtott pénzügyi támogatások (elsősorban a 

katonai/biztonsági együttműködés terén), és Üzbegisztán külpolitikai téren is felsorakozott az 

Egyesült Államok mögé is (Washington támogatása Irak vagy Izrael kérdésében az ENSZ-

ben).386 

A Karimov-rezsim számára szélsőséges iszlamista csoportok jelentette fenyegetés az 

ezredforduló utáni első évtizedben részben csökkent a tálib rezsim bukása után, hiszen az 

Üzbegisztáni Iszlám Mozgalom ezzel elvesztette bázisát a szomszédban. Tekintve azonban, 

hogy az iszlamista csoportok támogatottságának gyökere elsősorban a politikai elnyomásból 

és a kilátástalan gazdasági helyzetből fakad, az ÜIM kiszorulásával csak szerényen csökkent 

Üzbegisztán fenyegetettsége. A szabad vallásgyakorlás helyzete az 1990-es évekhez képest 

semmit sem változott, a hatóságok továbbra is szigorú kontroll alatt tartják a mecseteket és az 

imámokat, továbbra is általánosak az emberi jogsértések. 

2001 óta először 2004-ben került sor jelentősebb terrorcselekményre. Márciusban 

három napon át tartó összecsapások voltak a hatóságok és terroristák között Taskentben387, 

júliusban pedig öngyilkos merénylők robbantották fel magukat az izraeli és az amerikai 

nagykövetségek előtt, valamint az üzbég főügyészség épületénél.388  A terrorakció-sorozatot 

mind az ÜIM, mind az abból kivált Iszlám Dzsihád Unió (lásd később) is magára vállalta.  

2005-ben a Fergána-völgyben található Andizsan városban jelentős megmozdulásokra 

került sor a hatóságokkal szemben, amelyek több száz áldozattal jártak. A Karimov rezsim az 

eseményekért Akrom Juldasevet és a róla elnevezett közösséget, az Akromiyyat tette 

felelőssé. Juldasev tevékenységére már korábban felfigyeltek a hatóságok. A férfi az 1990-es 

évek elején kapcsolatba került a Hizb at-Tahrírral, majd a szervezettől eltávolodva önálló 

vallási közösséget hozott létre. 1992-ben publikálta – mindenféle teológia előtanulmányok 

                                                 
386 John C.K. Daly – Kurt H. Meppen – Vladimir Socor – S. Frederick Star: Anatomy of a Crisis: U.S-Uzbekistan 
Relations 2001-2005. Central Asia – Caucasus Institute, 2006. február. 21-24. o. 
387 „Terror In Uzbekistan: A Special Report”. RFE/RL, 2004. március 31. 
http://www.rferl.org/content/article/1052110.html internetről letöltve: 2012. május 21. 
388 „U.S., Israeli Embassies Hit In Uzbek Bomb Attacks”. The Washington Post, 2004. július 31. 
 http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/articles/A26869-2004Jul30.html, internetről letöltve: 2012. május 21. 
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nélkül – vallási tézisét „Az igaz hithez vezető út” címen.389 A tizenkét oldalas írásmű egy 

Korán idézetekkel megtűzdelt 12 pontból álló traktátus, amely hétköznapi nyelven, közérthető 

formában igyekszik megismertetni az olvasót azzal, hogy milyen is az „igazi muszlim”, 

hogyan kell erkölcsösen, hittel, a vallást betartva élni. A rövid könyv filozófiai tanítása – és 

egyben újdonsága – abban állt, hogy a szerző a spirituális gazdagságot a materiális 

meggazdagodás elé helyezte, s ennek megfelelően az iszlám tanításai szerinti életre hívta fel 

követőit, kiemelve a vallás szociális, a közösség tagjainak egyenlőségére utaló jellegét.390 

Juldasev és hívei egy helyi vállalkozó támogatásának köszönhetően 1995-től a 

gyakorlatban is megpróbálták valóra váltani a könyvben leírtakat és olyan üzleti 

vállalkozásokba kezdtek, amelyek teljes mértékben összhangban állnak az iszlámmal. Alisher 

Ilkhamov egyfajta „iszlám szociáldemokráciának”, Igor Rotar az „iszlám szocializmus egy 

modelljének” nevezte a csoportot.391 Ezek a vállalkozások sem a kapitalista (csak a profit a 

cél), sem a kommunista (köztulajdon) utat nem követték, a munkásoknak tisztességes fizetést 

adtak, és tisztességes munkakörülményeket biztosítottak. A vállalkozások száma idővel 40-re 

emelkedett, s a cégtulajdonosoknak egy közös jótékonysági alapba kellett befizetniük 

profitjuk egyötödét,392 amelyből saját szociális hálót (kórház, óvoda, gyógyszertár) hoztak 

létre. Mindezt egy olyan időszakban, amikor mindenki a rendszerváltás káoszában igyekezte 

megcsinálni a maga szerencséjét, mikor szétestek a szovjet időszak ellátórendszerei, és az 

átalakulások időszakára jellemző bizonytalanság volt az általános.393  

Juldasevet 1997-ben tartóztatták le először kábítószer birtoklásáért, majd néhány 

hónap után szabadon engedték. Az 1999. februári taskenti robbantásokat (lásd előző fejezet) 

követően ismét „begyűjtötték”, és 17 év fegyházra ítélték terrorizmus vádjával. A mozgalom 

azonban vezetője nélkül is tovább működött Andizsanban. 2004 nyarán a hatóságok 23, a 

                                                 
389 A fiatalkori évekről, a mű megírásáról és a Hizb út-Tahírral való kapcsolatról Juldasev felesége számolt be. 
"The Eye of the Uzbek Storm". The Washington Post, 2005. május 29. http://www.washingtonpost.com/wp-
dyn/content/article/2005/05/28/AR2005052800870_pf.html, internetről letöltve: 2007. augusztus 19. 
390  Sarah Kendzior: "Inventing Akromiya: The Role of Uzbek Propagandists in the Andijon Massacre". 
Demokratizatsiya, Vol. 14. No. 4. (2006). 545-562. o.  
391 Igor Rotar: Uzbekistan: What is known about Akramia and the uprising? Forum 18 News Service, 2005. 
június 16. 4. o. http://www.forum18.org/Archive.php?article_id=586, internetről letöltve: 2008. szeptember 6. 
392 Interjú Kabul Parpijevvel (oroszul) a Fergana.ru weboldalán. 2005. augusztus 13. 
http://www.ferghana.ru/article.php?id=3912, internetről letöltve: 2008. május 9. Parpijev az andizsani 
események egyik állítólagos vezetője, szervezője volt. A megtorlás elől előbb Kirgizisztánba, majd 
Kazahsztánba menekült. További sorsa ismeretlen, egyes hírek szerint a kazah hatóságoknak sikerült elfogniuk, 
és kiadták Üzbegisztánnak. A nyugati média és emberi jogi szervezetek általában mint a május 13-i események 
egyik irányítóját kezelték, ugyanakkor a menekültek és néhány helyi újságírók szerint ilyen nevű ember nem volt 
a vezetők között az események idején, s akár provokatőr is lehetett. „Kto takoj Kabul Parpijev, „tyemnaja 
losagyka” andizsanszkij szobityij” [Ki is az a Kabul Parpijev, az andizsani események „sötét lova”], Novoje 
Uzbekszkoje Szlovo, http://bukharainfo.com/blog/?p=522, internetről letöltve: 2008. december 14. 
393 Alisher Ilkhamov: "Akromiya": Islamic Extremism or the Islamic Brand of Social Democracy". UNISCI 
Discussion Paper, Vol. No. 11. (2006). 187-189. o. 
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szervezethez tartozó módos üzletembert tartóztattak le, amellyel nemcsak a dolgozók, hanem 

több száz, ezer családtag megélhetése is veszélybe került.   

2005 májusában arra a hírre, hogy a 23 férfit hamarosan bíróság elé állítják, hatalmas 

tömeg gyűlt össze a város főterén, hogy a szabadon engedésüket követelje. A több ezres 

tömeg Karimov-ellenes jelszavakat skandált, de megjelentek az iszlámot éltető jelszavak is. 

Május 12. éjjelén a tüntetők egy fegyveres csoportja megrohamozta a helyi börtönt, 

kiszabadították a foglyokat, és elfoglalták a titkosszolgálat és a kormányzóság helyi épületét. 

A hatóságok válaszul körbevették az összegyűlt tömeget, majd a következő nap a 

belbiztonsági erők több alkalommal is tüzet nyitottak a többségében fegyvertelen civilekre. 

Az egész napos lövöldözések eredményeként kormányzati források szerint kb. 170, míg az 

EBESZ becslése szerint 300-500 ember (nők és gyermekek is) halt meg, több százan 

megsebesültek, és ezrek menekültek át a közeli kirgiz határ túloldalára.394  

Az események hivatalos narratívája szerint az Akromiyya tagjai tudatosan készültek 

felkelésre a rendszer ellen, a főtéren valóban sok civil volt, de ezeket a fegyveresek 

kényszerítették arra, hogy mindvégig a helyszínen maradjanak, és egyfajta élő pajzsként 

szolgáljanak a hatóságok várható megtorlásakor.395 A hivatalos álláspont szerint a rabok 

kiszabadítása, a kormányzó hivatalának elfoglalása, a tömegben elhangzott Allah Akbar 

kiáltások, a felfegyverkezett civilek jelenléte mind egy radikális iszlamista terrorszervezet 

jelenlétét bizonyítják, s ily módon legitimizálják az üzbég hatóságok gyors, határozott és civil 

áldozatokkal is járó fellépését.  

A nyugat a hivatalos verzióval szemben a független médiumok, az emberi jogi 

szervezetek és valószínűleg saját diplomatáinak tájékozódása alapján döntött úgy, hogy a fent 

ismertetett jegyek ellenére mégis csak egy spontán fegyveres börtönszabadítási akcióról 

lehetett szó, amelyre azért került sor, mert népszerű üzletemberek hosszú börtönbüntetésre 

számíthattak az elkövetkező napokban. A demonstrációk e narratíva szerint alapvetően békés 

célúak voltak, amely során a lakosság nyíltan kifejezte elégedetlenségét az üzbég rezsimmel 

szemben. Ennek vetett véget a civileket szándékosan célzó katonai akció.396   

                                                 
394 Preliminary Findings of the Events in Andijan, Uzbekistan, 13 May 2005. Warsaw: Office for Democratic 
Institutions and Human Rights, OSCE, 2005. 31. o. 
395 Az eseményeket ebből a nézőpontból Bahtyijár Babadzsanov részletesen leírja. Bizonyítékként video olyan 
videofelvételeket használt fel, amelyeket az események után gyűjtöttek be a helyszínen a hatóságok. Ez is arra 
utal, hogy az eseményeket szervezők tudatosan készültek valamiféle összecsapásra. Bahtyijar  Babadzsanov – 
Kamil Malikov – Aloviddin Nazaro: „Islam in Ferghana Valley Between National Identity and Islamic 
Alternative.” In: Ferghana valley: The Heart of Central Asia. (szerk.) Frederik Starr, Armonk: M.E. Sharpe, 
2011. 333-336. o. 
396 Lásd erről: Kendzior: "Inventing Akromiya: The Role of Uzbek Propagandists in the Andijon Massacre". 
545-562. o. vagy Alisher Ilkhamov: "Akromiya": Islamic Extremism or the Islamic Brand of Social Democracy". 
UNISCI Discussion Paper, Vol. No. 11. (2006). 187-189. o. vagy Igor Rotar: Uzbekistan: What is known about 
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 Az események értelemezése feletti vitának hatalmas jelentősége volt abban az 

értelemen, hogy a nyugat és az üzbég rezsim között 2001 fennálló jó kapcsolatok egyszerre 

megszakadtak. Az Egyesült Államok az eset pártatlan kivizsgálását követelte nemzetközi 

szakértőkkel, amit a Karimov rezsim megtagadott. A kétoldalú kapcsolatok mélypontja akkor 

következett be, amikor az EU szankciókat vezetett be Üzbegisztán ellen, Taskent felmondta 

és 90 napos határidővel bezárta az amerikai hadsereg számára biztosított légibázist Karsi-

Khanabadban, valamint kilépett az Amerika-barát, poszt-szovjet országokat tömörítő 

GUUAM-ból.397 

Az Üzbegisztán számára 2001 előtt a fő fenyegetést jelentő Üzbegisztáni Iszlám 

Mozgalom jelentette veszély jelentősen csökkent az ezredforduló után. Az ÜIM 2001 nyarán 

még egy kisebb támadást végrehajtott a kirgiz-tádzsik határon, de ezúttal nem indultak 

fegyveres csoportok Üzbegisztánba. Amikor 2001. októberében megindultak az amerikai 

légitámadások a tálibok állásai ellen, az ÜIM-et számos veszteség érte. Dzsuma Namangani 

életét vesztette Észak-Afganisztánban, amikor autóját légitámadás érte, a szervezet 

harcosainak százai haltak meg az Északi Szövetséggel vívott harcokban.398 A szervezet 

vezetését ettől kezdve Tohir Juldasev egymaga látta el, megmaradt híveivel nagy nehézségek 

árán sikerült eljutnia és menedéket találnia Pakisztánban.  

 Az ÜIM, hasonlóan a Talibánhoz és az al-Káida megmarad elemihez, a pakisztáni 

törzsi területeken, elsősorban a dél- és észak-wazirisztáni törzsi ügynökség törzseinél nyert 

menedéket, majd Dél-Wazirisztán központjában, Wana városban alakította ki központját. A 

lassan újjászerveződő mozgalom idővel konfliktusba került mind a pakisztáni hadsereggel, 

mind a helyi tálib csoportokkal 2007-2008-ban.  

Az ÜIM integrálódása az al-Káidával még az egyesült államokbeli terrortámadások 

előtt elkezdődött. Egyes vélemények szerint Juldasev és Namangani tagja volt az al-Káida hat 

fős tanácsadó testületének is, amely bin Ládent látta el tanácsokkal.399 Pakisztánba érve a 

szervezet vezetősége – tekintettel arra, hogy a Karimov rezsim elleni harcot kilátástalannak 

ítélte – úgy döntött, hogy csatlakoznak az al-Káida vezette globális dzsihádhoz.400 Átvéve az 

al-Káida globális szemléletét Tohir Juldasev is az Egyesült Államokat és annak képviselőit 

jelölte meg fő célpontként, Üzbegisztán helyett pedig Afganisztánról és Irakról beszélt, mint a 
                                                                                                                                                         
Akramia and the uprising? Forum 18 News Service, 2005. június 16. 4. o. 
http://www.forum18.org/Archive.php?article_id=586, internetről letöltve: 2008. szeptember 6. 
397 A szankciók hatásossága mindvégig kétséges maradt, így néhány év múlva lassan normalizálódtak a 
kapcsolatok. Az andizsani események menekültjeinek nem kellett visszatérniük Üzbegisztánba, hanem 
nemzetközi támogatással letelepedhettek nyugaton.  
398 Naumkin: Radical Islam in Central Asia: Between Pen and Rifle. 106-107. o. 
399 Mariam Abou Zahab - Olivier Roy: Islamist Network: The Afghan-Pakistan Connection. Hurst, 2004.  
400 Ronalds Sande: The Islamic Jihad Union. The NEFA Foundation, 2008. október 14. 2. o. 



 148

dzsihád fő szintereiről.401 Az üzbég jelleg elvesztésére utal, hogy a szervezet 2011-ben megölt 

katonai vezetője, Abbasz Manszúr kirgiz származású volt, az ÜIM vallási vezetője (muftija), 

Abu Zar al-Burmi pedig pakisztáni származású. 2011 novemberében a mozgalom 

nyilvánosságra hozta az azévben mártíromságot szenvedett tagjainak névsorát, amely egy 

elemzés szerint többségében afgánokat és mindössze négy üzbég személyt tartalmazott.402 

Juldasev 2009-es halála után, a szervezet vezetője az üzbég Usman Odil lett.403 A 

szervezet pakisztáni kiképzőbázisain – összhangban a szervezet átalakulásával - az Európát 

(elsősorban az Németországot) célzó terroristák, öngyilkos merénylők felkészítése zajlik. 

Németországban jelenleg két per is folyamatban van, ahol olyan terroristák állnak a bíróság 

előtt, akiket az al-Káida megbízásából az Üzbegisztáni Iszlám Mozgalom képzett ki 

terrorcselekmények végrehajtására.404 Az elmúlt években az ÜIM visszatért Afganisztánba is, 

elsősorban az ország északi részébe, ahol az üzbég kisebbség él jelentősebb tömbökben. Itt – 

az al-Káida „képviseletében” - főleg a nemzetközi erők (akik többségében német katonák) 

ellen hajtanak végre merényleteket. 2011-ben és 2012 elején a nemzetközi erők néha heti 

gyakorisággal likvidálták vagy fogták el az ÜIM különböző vezetőit. Már megjelentek arról is 

hírek, hogy a nemzetközi erők kivonulását kihasználva a szervezet újralétesítheti egykori 

bázisait a tádzsik és az üzbég határ mentén.405  

2002-ben szakadt ki a mozgalomból az Iszlám Dzsihád Csoport, későbbi nevén Iszlám 

Dzsihád Unió (IDzsU). A kiválás oka nem tisztázott pontosan. Egyes elemzések arra utalnak, 

hogy az IDzsU kiválása mögött az állt, hogy az üzbég iszlamisták egy kisebb csoportja nem 

értett egyet a dzsihádista ideológia felé fordulással, és ők továbbra is Üzbegisztánra és a 

Karimov rezsimre akartak koncentrálni.406 Egy másik elemzés épp az ellenkező következtetést 

vonta le, az Iszlám Dzsihád Unió kiválásnak az volt az oka, hogy az IMU nem tágította eléggé 

ki aktivitását, és Közép-Ázsia, különösen a Fergána-völgy továbbra is tevékenységének egyik 

fókusza maradt.407  

                                                 
401  Didier Chaudet: „Is1amist Terrorism in Greater Central Asia: The „Al-Qaedazation” of Uzbek Jihadism.” 
Russier.Nei. Visions, No. 35. 2008. december. 5. o.  
402 Jacob Zenn: „The Indigenization of the Islamic Movement of Uzbekistan”. Jamestown Terrorism Monitor, 
Vol. 10. No. 2. 2012. január 26.  
403 „IMU Announces Longtime Leader Dead, Names Successor”. RFE/RL, 2010. augusztus 17. 
http://www.rferl.org/content/IMU_Announces_Longtime_Leader_Dead_Names_Successor/2130382.html, 
internetről letöltve: 2012. május 21. 
404 Az ÜIM által kiképzett német terroristák többsége másod vagy harmadgenerációs közel-keleti származású, de 
vannak közöttük áttértek is. Raffaello Pantucci: „German Trials Highlight the Role of the IMU as a Feeder for 
al-Qaeda Operations in Europe”. Jamestown Terrorism Monitor, Vol. 10. No. 9. 2012. május 4.  
405 „IMU Reestablishes Bases in Northern Afghanistan”. Caci-Analyst, 2012. augusztus 2. 
http://www.cacianalyst.org/?q=node/5710, internetről letöltve: 2012. május 21. 
406 Sande: The Islamic Jihad Union.  
407 Chaudet: Is1amist Terrorism in Greater Central Asia: The „Al-Qaedazation” of Uzbek Jihadism.  
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Az IDU aktivitása kezdetben Közép-Ázsiára, elsősorban Üzbegisztánra és 

Kirgizisztánra korlátozódott. 2002-ben és 2003-ban négy terrorcselekmény vagy kísérlet 

történt az utóbbi országban.408 Ezek után következtek be a már említett terrorcselekmények 

Üzbegisztánban 2004 tavaszán és nyarán. A csoport tevékenységének fejlődése a kezdeti 

közép-ázsiai aktivitás után hasonlóvá vált az Üzbegisztáni Iszlám Mozgalomhoz, és egyre 

inkább Afganisztánra és Európára koncentrált.  

A legnagyobb visszhangot kiváltott terrorakciójuk 2007-ben volt, gyakorlatilag ez tette 

ismerté a szervezetet Európában. 2006-ban egy áttért német, Fritz Gelowitz érkezett Észak-

Wazirisztába, az IDzsU Mir Ali városánál levő kiképzőtáborába. A következő évben a 

szervezet támogatásával innen kezdett el szervezni egy terrorakciót a német Saar-vidéken, 

amerikai katonai bázisok ellen. A német hatóságok időben tudomást szereztek a tervről és 

meghiúsították az akciót. A tanúvallomásokból kiderült, hogy a viszonylag kis létszámú (100-

200 fő) szervezet vezetője, Nadzsmiddin Dzsalolov személyesen kérte Gelowitzot 

németországi terrorcselekmények végrehajtására409. 

Az Iszlám Dzsihád Unió „internacinalizálódásának” számos további jegye van. A 

szervezet nevéhez fűződött az első német állampolgárságú öngyilkos merénylő bevetése 

2008-ban.410 Az IDzsU tagja volt Eric Breininger, az egyik legismertebb német dzsihádista, 

akivel 2009-ben végzett egy rakétatámadás Mir Ali városban.411  A szervezet tevékenysége 

legnagyobb mértékben egyébként Afganisztánra koncentrál, ahol a tálibok oldalán vesz részt 

hagyományos gerilla akciókban és öngyilkos merényletekben is. Pakisztáni bázisuk okán 

aktivitásuk elsősorban a szomszédos afgán tartományokra terjed ki.412 

Az Iszlám Dzsihád Unió 2009 szeptemberében elvesztette alapító-vezérét 

Nadzsmiddin Dzsalolovot, amikor egy amerikai pilótanélküli repülőgép lelőtte Észak-

Wazirisztánban.413 Ez azonban érdemben nem változtatott a szervezet aktivitásán, egy 2012 

elején napvilágot látott videobeszámoló szerint az IDzsU továbbra is működteti 

                                                 
408 I. m. 21. o. 
409 Yassin Musharbash: „Jihadists Describe Hatred of US as Reason for Terror Plot”. Der Spiegel, 2009. 
augusztus 12. http://www.spiegel.de/international/germany/0,1518,642047,00.html, Yassin Musharbash: „Jihad 
Leader Reported Killed in US Drone Attack”. Der Spiegel, 2009. szeptember 18. 
http://www.spiegel.de/international/world/0,1518,649978,00.html, internetről letöltve: 2012. május 21. 
410 A szervezet öngyilkos merénylői között találni azeri, kurd és orosz származású önkénteseket is. 
411

 Yassin Musharbash: „The Memoirs of a German Jihadist”. Der Spiegel, 2010. május 5. 
 http://www.spiegel.de/international/germany/0,1518,693216,00.html, internetről letöltve: 2012. május 21. 
412Einar Wigen: Islamic Jihad Union: al-Qaida’s Key o the Turkic World? Norwegian Defence Research 
Establishment, 2009. február 23. 24-25. o.  
413 Yassin Musharbash: „Jihad Leader Reported Killed in US Drone Attack”.   
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kiképzőtáborait, közös akciókban vesz részt az afgán tálibokkal, és tevékenységét 

kiterjesztette Észak-Afganisztánra is.414   

3.5.2 Iszlamisták Tádzsikisztánban 
 

Tádzsikisztánt olyan pillanatban érte a 2001-es amerikai terrortámadás, amikor a 

Rahmon rezsim épp a rendszer megszilárdításával volt elfoglalva. A már említett 2000-es 

választások során gyakorlatilag sikerült kiszorítani az ellenzéket a parlamentből, illetve 

folytatódott az egykori iszlamisták és az államfő saját támogatóinak eltávolítása. A hatalom 

konszolidálása során egyre nagyobb tér jutott az elnök közvetlen rokonságának. A 

békeegyezmény óta megfigyelhető az a trend, hogy a polgárháború győztes tartományából, 

Kulyabból kikerült elit egyre szűkebb körre szűkül: Dangara városra és környékére, ahonnan 

a jelenlegi elnök származik. Ez a jelenség különösen erős az erőszakszervezetekben és azok 

felső vezetésében. Emomali Rahmonnak összesen hét lánya és két fia van. Az elnök 

legidősebb lányát, Ozoda Rahmont 2009-ben külügyminiszter-helyettessé, míg férjét 

pénzügyminiszter-helyettessé nevezték ki. Legidősebb fia, Rusztam Emomali a Komszomol 

utódszervezetének vezetője, 2010 februárjától a főváros egyik képviselője, 2010 novembere 

óta pedig a Tádzsik Futballszövetség főtitkárhelyettese.415 

A tágabb rokonság hatalmi pozícióinak meglétét valószínűsíti az a Wikileaks-botrány 

során napvilágot látott távirat, amely arról számol be, hogy a kábítószer-ellenes hatóság élén 

álló egyik leghatékonyabb tábornokot azért bocsátották el 2007-ben, mert az irányítása alatt 

működő emberek a titkosszolgálat egyik járművében 60 kg heroint foglaltak le. Az autó utasai 

közt volt az elnök egyik távoli rokona is. A távirat szerint az elnök megvédte rokonát, és 

inkább a vezetőt bocsátotta el.416 

2003-ban népszavazást tartottak a meglevő alkotmány módosításáról. Ez alapján – 

számos egyéb változtatás mellett – az elnöki pozíció betöltését kétszer hét évben határozták 

                                                 
414 Bill Roggio: „Islamic Jihad Union details cooperation with Afghan Taliban Read”. The Long WarJjournal, 
2012. február 3. http://www.longwarjournal.org/archives/2012/02/islamic_jihad_union.php, internetről letöltve: 
2012. május 21. 
415 Emomali Rahmonnak összesen hét lánya és két fia van. Az elnök legidősebb lányát, Ozoda Rahmont 2009-
ben külügyminiszter-helyettessé, míg férjét pénzügyminiszter-helyettessé nevezték ki. „Tajik President’s Son 
Given Position in Soccer Federation”. RFE/RL,  
http://www.rferl.org/content/Tajik_Presidents_Son_Given_Position_In_Football_Federation/2209891.html, 
internetről letöltve: 2010. november 3. 
416 2010. májusi tádzsikisztáni utam alkalmával több beszélgető partnerem is megerősítette az elnöki családnak 
a gazdaságban és az erőszakszervezetekben való jelenlétét és befolyását. A táviratot lásd: „US Embassy Cables: 
Tajik President Fires Senior Anti-Narcotics Officer”. Guardian, http://www.guardian.co.uk/world/us-embassy-
cables-documents/124733, internetről letöltve: 2010. december 12. 
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meg.417 Mivel az alkotmánymódosítás egyben törölte az addigi terminusokat, a 2006-ban 

esedékes elnökválasztást követően Emomali Rahmon az első elnöki terminusát kezdte meg, s 

ha 2013-ban újraválasztják, pozíciója 2020-ig biztosított. Az országban tartott parlamenti 

választások (2005., 2010.) a nemzetközi szervezetek megfigyelői szerint elmaradtak a 

demokratikus normáktól, a manipuláció általános volt.418  

A tádzsik rezsim igyekezett kihasználni a „terror elleni háború” megindítását. 

Hasonlóan szomszédaihoz, önmagát a külföldi iszlamista szélsőségesek áldozatának 

igyekezett beállítani. Rahmon elnök 2002-ben Washingtonba látogatott, és ekkor nyitotta meg 

az ország nagykövetségét az amerikai fővárosban. A biztonsági szempontok fontosságát jelzi, 

hogy a két ország között kötött kétoldalú szerződések majd fele ezzel a témával foglakozik.419 

A megnövekedett amerikai figyelem elsősorban az antiterrorista egységek képzésére, 

az ország feletti átrepülés biztosítására, és legfőképp az afgán-tádzsik határőrizet javítására 

koncentrált. Az Afganisztán felől Európába tartó ópium kb. 25 százaléka utazik Közép-Ázsián 

keresztül, ennek legnagyobb része az afgán-tádzsik határon lép be a térségbe, de a hatóságok 

csak igen szerény eredményeket tudnak felmutatni a szállítmányok felderítése terén.420   

A tádzsik rezsim igyekszik megőrizni a szekuláris berendezkedését, miközben egyfajta 

iszlám revivalizáció megy végbe az országban, nő a mecsetek látogatottsága, csökken az 

alkoholfogyasztás. Az iszlám növekvő szerepét adminisztratív intézkedésekkel és drákói 

szigorral próbálja orvosolni a rendszer. 2007-2008-ban regisztráció kötelessé tették a 

mecseteket, mintegy 3000 mecset kapott engedélyt a további működésre.421 Egy esetben, 

amikor a hatóságok két fiatalkorút találtak egy nem illegális mecsetben, büntetésként az egész 

épületet lebontották. 2010-ben az állam minden külföldi iszlám oktatási intézményben tanuló 

ösztöndíjast hazahívott és betiltotta a vallási tanulmányok folytatását külföldön. 2011-ben a 

rezsim megtiltotta a 18 év alatti fiatalok mecsetlátogatását, illetve 12 évben maximalizálta 

azok büntethetőségét, akik „illegális vallási oktatást” nyújtanak.422 

                                                 
417  „Tajikistan: Voters Asked to Extend President’s Term”. RFE/RL, 
http://www.rferl.org/content/article/1103608.html, internetről letöltve: 2003. június 22. 
418 OSCE: Republic of Tajikistan Parliamentary Elections – First Round 27 February 2005, és OSCE: Despite 
Certain Positive Steps, Tajikistan’s Parliamentary Elections Failed to Meet Many Key OSCE Commitments. 
Warsaw: Office for Democratic Institutions and Human Rights. 
419 „Tajik-American relations”. http://www.tjus.org/tajikistan/tajik-american-relations, internetről letöltve: 2012. 
május 21. 
420 UNODC: World Drug Report 2011, United Nations  Publication, Vienna. 71-72. o. 
421 Anna Matveeva: „Tajikistan: Revolutionary situation or a Resilient State?” EUCAM Policy Brief, No. 12. 
2009. december. 2-3. o.  
422 „Tajikistan bans youth from mosques and churches”. Al Arabiya News, 2011. augusztus 3. 
http://english.alarabiya.net/articles/2011/08/03/160701.html, internetről letöltve: 2012. május 20. 
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A rendszer a kriminalizálás és a represszív eszközök mellett súlyos 

börtönbüntetésekkel igyekszik megakadályozni a radikális iszlamista eszmék növekedését, 

népszerűségét. 2010 szeptemberében került először sor öngyilkos merényletre. Az országban 

általános megdöbbenést váltott ki az eset, amelyben négy rendőr vesztette életét és 

huszonöten sebesültek meg. A hatóságok az Üzbegisztáni Iszlám Mozgalmat vádolták az 

elkövetéssel, miközben egy korábban ismeretlen Dzsamaat Anszarulla nevű szervezet vállalta 

magára a terrorcselekményt.423 

A kormány az Iszlám Újjászületés Pártján kívül minden iszlám vallási szervezetet 

ugyanolyan fenyegetésként kezel, legyen szó egyszerű, a vallásosságot népszerűsítő 

mozgalomról, a Hizb at-Tahrírról vagy terrorista szervezetekről. 2012-ig 13 különféle 

csoportot, szervezetet és pártot tiltott be a kormány. A rezsim megnyilatkozásaiban az 

Üzbegisztáni Iszlám Mozgalmat tekinti a legfőbb ellenségnek, amely elsősorban az észak-

tádzsikisztáni Szogd megyében és az ország keleti részén, a tádzsik iszlamisták egykori 

bázisterületein aktív. Hivatalos adatok szerint 2008-ban 18, 2009-ben 28, 2010-ben legalább 

33-t,424 2012 első felében 39 IÜM aktivistát tartóztattak le vagy ítéltek el csak Észak-

Tádzsikisztánban. A büntetések szinte minden esetben súlyosak, 15-25 éves börtönbüntetést 

jelentenek. 425 

A tádzsik vezetés a szélsőségesek ellen folytatott műveletek címén az elmúlt években 

számos egykori ellenzéki hadúrral is leszámolt. 2009 nyarán hivatalosan kábítószer-ellenes 

művelet indult a kelet-tádzsikisztáni Rasht és Tavildara völgyekben, annak ellenére, hogy az 

éghajlati körülmények miatt ott nem terem meg a mák. A tádzsik biztonsági erők 

letartóztatták a 2006-ban nyugdíjazott, azóta visszavonultan élő volt katasztrófavédelmi 

minisztert, Mirzo Zijojevet. A hatóságok azzal vádolták meg Zijojevet, hogy egykori 

beosztottját, Nemat Azizovot és annak kb. százötven fős, felfegyverkezett csoportját 

támogatja titokban.426 Az egykori miniszter „önként” vállalkozott, hogy megpróbál 

közvetíteni egykori beosztottja megadása érdekében, amikor máig tisztázatlan körülmények 

                                                 
423 A szervezet a csecsen Kavkaz center honlapján vállalta magára a terrorcselekményt. Suhrob Majidov: 
„Terrorist Acts Threaten to Destabilize Tajikistan”. Cacy-Analyst, http://www.cacianalyst.org/?q=node/5411, 
internetről letöltve: 2010. szeptember 17. 
424  „More Suspected Islamic Militants Arrested In Northern Tajikistan”. RFE/RL, 2010. december 22. 
http://www.rferl.org/content/suspected_militants_detained_in_tajikistan/2256250.html, internetről letöltve: 
2012. május 20. 
425 „Tajikistan Cracks Down on Islamic Movement of Uzbekistan”. Eurasia Daily Monitor, Vol. 9. No. 87. 
(2012). 
http://www.jamestown.org/programs/edm/single/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=39346&cHash=68981da308020d
d931b70d7c00768ea5, internetről letöltve: 2012. május 20. 
426 Azizov Zijojev egyik parancsnoka volt a polgárháború alatt, 1997 után pedig a vezetése alatt álló 
minisztérium tavildarai hivatalának vezetője lett. 
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között lelőtték.427 Később a Tavildara városban levő villáját lezárták a hatóságok, több 

rokonát, szintén korábbi ellenállókat pedig letartóztatták és súlyos, 20-30 éves büntetéseket 

kaptak.428  

2010 augusztusában egy nagyobb 25 fős csoport sikeresen kitört a Nemzetbiztonsági 

Szolgálat (GKNB) szigorított előzeteséből.429 A Zijojev-rokonokon kívül a menekülők között 

volt Nemat Azizov két testvére és számos külföldi, az egykori szovjet térségből érkező 

iszlamista és egy korábbi tádzsik guantanamói fogoly is.430 Az eset nagyon kínosan érintette a 

hatóságokat, akik attól tartottak, hogy Kelet-Tádzsikisztánban újrakezdődhet az egykori IÚP-

parancsnokok ellenállása. Az eseményeket úgy igyekeztek bemutatni a hatóságok, mint az 

Üzbegisztáni Iszlám Mozgalom és az al-Káida megjelenését. Ezt az érvüket támasztotta alá az 

a hír, hogy a térségbe visszatért Abdullo molla, az egyetlen olyan egykori hadúr, aki a tádzsik 

békeegyezményt nem volt hajlandó aláírni, ehelyett elmenekült Afganisztánba.  

A börtönkitörési akció után a kormány feltételezése az volt, hogy az elítéltek bevették 

magukat a kelet-tádzsikisztáni hegyekbe és egy újabb felkelés kitörésétől lehet tartani. 2010 

augusztusától több miniszteri szintű kormánydelegáció, majd maga az elnök utazott a Rast 

völgybe, hogy az ott élő „nyugdíjas”, a politikától visszavonult egykori hadurakkal 

találkozzon.431  

Napokkal később megindultak a katonai akciók az egykori iszlamiták kézrekerítésére, de 

mindjárt az elején hatalmas fiaskóba futott bele a tádzsik hadsereg, amikor az egyik 

konvojukat támadás érte Garm város közelében, majd harminc katonát megöltek a 

fegyveresek. A kormány azonnal az Üzbegisztáni Iszlám Mozgalmat és az al-Káidát vádolta 

meg az akcióval. Személy szerint Abdullo mollát, Alovuddin Davlatovot (Ali Bedaki) és 

                                                 
427A hivatalos verzió szerint Nemat Azizov erőinek bekerítés után a kormányerők felkérték Zijojevet a 
közvetítésre, és a tárgyalások közben érte az ellenség oldaláról a halálos lövés. „Counterterrorism Operations 
Continue in Tajikistan”. Jamestown Terrorism Monitor, Vol. 7. No. 25. (2010). 
http://www.jamestown.org/single/?no_cache=1&tx_ttnews[tt_news]=35410, internetről letöltve: 2010. augusztus 
23. 
428„Slain Tajik Minister’s Sons ‘Jailed over Antigovernment Plot’”. RFE/RL, 
http://www.rferl.org/articleprintview/2093799.html, internetről letöltve: 2010. július 7. 
429 A csoport tizennégy tagja volt tádzsik állampolgár, öten Oroszországból (Észak-Kaukázusból), négyen 
Afganisztánból, ketten Üzbegisztánból származtak. Az akció során több börtönőrt megöltek, majd három 
járművel menekültek el. Alexander Sodiqov: „High-Profile Convicts Escape from Prison in Central Dushanbe”. 
Cacy-Analyst, http://www.cacianalyst.org/?q=node/5398, internetről letöltve: 2010. szeptember 3. 
430 Ibrohim Naszriddinov (más néven Kori Ibrohim) éveket töltöttek Guantánamón, majd az Egyesült Államok 
2007-ben kiadta Dusanbénak, ahol huszonhárom évi börtönre ítélték gyilkosságért (nem terrorizmusért).  
„Former Guantanamo Detainee Said behind Bold Prison Escape in Tajikistan”. Tajikistan Monitor, 
http://tjmonitor.wordpress.com/2010/09/01/guantanamo-detainee-behind-prison-escape/, internetről letöltve: 
2010. szeptember 1. 
431 „Tajik President Visits Troubled Rasht Valley amidst Security Concerns”. Tajikistan Monitor, 
http://tjmonitor.wordpress.com/2010/08/27/tajik-president-visits-troubled-rasht-valley-amidst-security-
concerns/, internetről letöltve: 2010. augusztus 27. 
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Mirzohudzsa Ahmadovot vádolta meg. Utóbbi volt az egyik nyugdíjas hadúr, aki alig egy 

héttel korábban tárgyalt a hozzá látogató miniszterekkel. Ahmadov először menekülni 

kényszerült; házát lerombolták, híveit megölték a hatóságok. Október közepén aztán váratlan 

fordulattal Ahmadov békét kötött a hatóságokkal, mint utóbb kiderült, a békéért cserébe 

vállalta, hogy segít felkutatni két egykori harcostársát a kormány számára.432   

Segítségének köszönhetően előbb Ali Bedaki parancsok és csoportját számolták fel a 

kormányerők 2011 januárjának elején.433 Három hónappal később 2011 áprilisában tádzsik 

biztonsági erők végeztek Abdullo mollával és mintegy tucatnyi fegyveresével Nurobod 

járásban (a Rasht völgy része).434 Ez utóbbi esemény igazi meglepetés volt, hiszen Abdullo 

mollát a valóságban nem látta senki 2002 óta, jelenlétéről bizonyíték a halála előtti években 

csak a szóbeszéd szintjén volt.  

Az Iszlám Újjászületés Pártját a tádzsik rezsim mindezidáig megkímélte a jelentősebb 

üldöztetésektől, tiszteletben tartva legitim jogi státuszát. A párt egyik alapítója és 

karizmatikus vezetője, Szaid Abdullo Nuri 2006 betegségben halt meg, 2010 februárjában 

elhunyt Sharif Himmatzade is, aki még Nurival egy időben lett iszlamista, és a polgárháború 

idején az IÚP katonai erejének főparancsnoka volt. Az IÚP vezetését Nuri halála után a 

korábbi főtitkárhelyettes, Muhiddin Kabiri vette át. Az új vezető, szemben elődjével, 

egyáltalán nem karizmatikus, hanem inkább szervező egyéniség, akinek a politikai iszlámról 

vallott nézetei és elképzelési sokkal moderáltabbak elődjénél. De mindketten elutasították az 

erőszakot és a kalifátus visszaállítását, akárcsak egy iráni típusú rendszer létrehozását.435 Az 

utolsó elcsalt parlamenti választáson 2010-ben az Iszlám Újjászületés Pártja a szavazatok 7,7 

százalékát kapta (ezzel a második legnagyobb párt lett), így két képviselőt küldhetett a 63 fős 

parlamentbe.436  

                                                 
432 International Crisis Group: Tajikistan: the Changing Insurgent Threat. Bruxelles, 2011. május 24. 7. o. 
433 A hivatalos verzió szerint Bedaki a tűzharcban vesztette életét, ám februárban felbukkant egy videofelvétel, 
amelyen a Nemzetbiztonsági Szolgálat egyik tagja faggatja félmeztelenre vetkőztetett férfit elfogása után E 
bizonyíték után egy kormányzati illetékes úgy magyarázta az esetet, hogy Bedakit lőtt sebbel vitték kórházba és 
aközben halt bele sérüléseibe. Alexander Sodiqov and Payam Foroughi: „An Extrajudical Execution in 
Tajikistan”. CACI Analyst, 2012. január 11. 
434 „Few Tears Shed for "Tajik Bin Laden". IWPR, Issue 647, 2011. május 5. http://iwpr.net/report-news/few-
tears-shed-tajik-bin-laden, Bill Roggio: „Al Qaeda-linked IMU claims deadly ambush on Tajik troops”. The 
Long War Journal, 2010. szeptember 23. 
http://www.longwarjournal.org/archives/2010/09/al_qaedalink_imu_cla.php internetről letöltve: 2012. május 21. 
435 Ishan Yilmaz: „An Islamist Party, Constraints, Opportunities and Transformation to Post-Islamism: The Tajik 
Case”. Uluslararasi Hukuk ve Politika, Vol. 5. No. 18. (2009). 133–146. o. 
436  OSCE: Statement of Preliminary Findings and Conclusions, Republic of Tajikistan, Parliamentary 
Elections – 28 February 2010. 
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3.5.3 A Hizb at-Tahrír az ezredforduló után 
 

Az ezredforduló után Közép-Ázsia legaktívabb iszlamista szervezete paradox módon az 

maradt, amelynek nem volt hagyományos történelmi kötődése a térséghez. A Hizb at-Tahrír 

aktivitása semmit sem csökkent az elmúlt évtizedben, szinte az összes térségbeli országban a 

legnagyobb fenyegetésnek tartják a folyamatosan bővülő tagsága miatt. A szervezet célzottan 

illegális jellegénél fogva képes fennmaradni a hatóságok zaklatása mellett is, és mindenhol 

képes alkalmazkodni a helyi lakosság igényeihez és elvárásaihoz. 

Az országok fellépése tekintetében a szélsőséges példát Üzbegisztán és Tádzsikisztán 

kínálja, amely nem kíván különbséget tenni az egyes iszlamista szervezetek között, minden 

tevékenységet vahhábizmusnak nevez és terrorizmusnak minősít. A fellépés az ilyen 

csoportokkal szemben összhangban áll a minősítéssel, és ezzel mintegy újratermeli a 

problémát. Üzbegisztánban az elmúlt években a Hizb at-Tahrír mozgástere annyira beszűkült, 

hogy a helyi szervezet áttette működését Tádzsikisztánnak és Kirgizisztánnak az országgal 

határos, üzbégek lakta területeire.437   

Tádzsikisztánban becslések szerint mintegy 3000-5000 tagja és jóval több szimpatizánsa 

lehet a Hizb at-Tahrírnak. A szervezet tömegbázisa két területen emelkedik ki. Egyrészt 

részben sikerült átvennie az Iszlám Újjászületés Pártjának hagyományos támogatóbázisát 

Kelet-Tádzsikisztánban. Másrészt sikeresen szerez támogatókat az ország északi részén Szogd 

tartományban, ahol a legtöbb letartóztatásra és mecsetbezárásra került sor. Ebben a térségben 

a HTI népszerűsége több tényezővel függ össze. Egyrészt az ebben a régióban élő üzbégek és 

tádzsikok korábban nem csatlakoztak az Iszlám Újjászületés Pártjához, elsősorban annak 

eltérő (garmi) tömegbázisa miatt. Másrészt a Hizb at-Tahrír nyíltan és vállaltan a kalifátus 

felépítésén fáradozik, ahol az etnikai különbségeknek nincs szerepe.438 Harmadrészt az 

üzbegisztáni viszonyok is szerepet játszanak. Amióta ugyanis az üzbég hatóságok 

kiszorították a Fergána-völgy üzbég részéről a HTI-t, azóta az aktivisták átették 

tevékenységüket a völgy tádzsik részébe. Tekintve, hogy a tádzsik részen is magas az üzbég 

lakosság aránya, viszonylag könnyen be tudtak illeszkedni a helyi közösségekbe.439 

                                                 
437 Bahtyijar Babadzsanov – Kamil Malikov – Aloviddin Nazaro: „Islam in Ferghana Valley Between National 
Identity and Islamic Alternative.” In: Ferghana valley: The Heart of Central Asia. (szerk.) Frederik Starr, 
Armonk: M.E. Sharpe, 2011. 357. o. 
438 Emmanuel Karagiannis: "The Challenge of Radical Islam in Tajikistan: Hizb ut-Tahrir al-Islami". 
Nationalities Papers, Vol. 34. No. 1. (2006). 1-20. o. 
439 Babadzsanov et al: „Islam in Ferghana Valley Between National Identity and Islamic Alternative.” 357. o. 
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A legérdekesebb kérdés talán mégis az, hogy a Hizb at-Tahrír miként képes 

alternatívát kínálni a sokak szemében túlságosan is kompromisszumkésznek tartott IÚP-vel 

szemben. A tádzsik iszlamisták egykor legjelentősebb szervezete számottevő deradikalizáción 

ment át a 1990-es évek folyamán, amelynek a végére gyakorlatilag feladta az összes eredeti 

követelését, különösen az állam berendezkedésére és az iszlám szerepére vonatkozó nézeteit. 

Ezekkel a lépésekkel nem értett feltétlenül egyet a szervezet minden híve, még akkor sem, ha 

a legtöbbjük nem ideológiai, hanem identitás alapján támogatta az IÚP-t. Az Iszlám 

Újjászületés Pártjának a békekötést követően elindult marginalizációja, mintegy lehetőséget 

kínált a Hizb at-Tahrírnak, hogy betöltse – még ha illegális pártként is – egy iszlamista 

gyűjtőpárt szerepét. Jelszavai, a rendszerrel szembeni békés, de aktivista tevékenysége azok 

körében is népszerűvé teheti, akik nem identitásbeli alapon kívántak választani, hanem vagy a 

rendszer szekuláris beállítottságával van problémájuk, vagy általában a tádzsikisztáni 

közállapotokkal, amelyet jelen esetben a kuljabi Rahmonov-rezsim képvisel. Mindkét fél 

kétségbe vonta a másik párt iszlám értelmezését olyan alapkérdésekben, mint a demokrácia és 

az iszlám összeegyeztethetősége, az emberi jogok, vagy a szabadság fogalmának az 

értelmezése. Ebből a szempontból érdekes, hogy két olyan szervezet, amelyek legitimitásukat 

elvileg az iszlám vallásból vezetik le, mennyire ellentétesen értelmezik azt, és a másikat 

vádolják az iszlám félremagyarázásával.440 

A tádzsik rezsim – hasonlóan a szomszédos országokhoz – csak egyetlen eszközt 

ismer a szélsőségesek elleni küzdelemben, ez pedig az a szigorú hatósági fellépés, az erőszak. 

Jelenleg mintegy 5000 embert tartanak börtönben a szervezethez való tartozás miatt. 2011 

januárjában a HTI állítólagos vezetője és hét társa kapott börtönbüntetést. Juszuf Hafizov 

tizennyolc évre ítélték, bár saját bevallása szerint nem vezetője, csak egy egyszerű tagja volt a 

szervezetnek.441 

Kirgizisztánban és Kazahsztánban a Hizb at-Tahrír viszonylag új jelenségnek számít, bár 

folyamatosnak tűnik a népszerűség növekedése. Ezek az országok különböző okok miatt 

(széttagolt és gyenge belső állami struktúra, liberális iszlám politika) egyelőre igen 

korlátozottan lépnek fel a közösséggel szemben. Az egyébként is zárt Türkmenisztánban úgy 

tűnik a HTI mindezidáig nem jelent meg, vagy még akkora jelentőségre sem sikerült szert 

tennie, hogy érdemben foglalkozzon vele a szakirodalom. Tekintve, hogy a türkmén állam 

                                                 
440 Muhiddin Kabiri: "HT and the Islamic Revival Party of Tajikistan". In: The Challenge of Hizb ut-Tahrir: 
Deciphering and Combating Radical Islamist Ideology, (szerk.) Zeyno Baran. Washington D. C.: The Nixon 
Center, 2004. 75-81. o. 
441 „Tajik Hizb ut-Tahrir Leader Sentenced to 18 Years”. RFE/RL, 
http://www.rferl.org/content/tajikistan_hizuttahrir_members_sentenced/2284242.html, internetről letöltve: 2011. 
január 22. 
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helyi viszonylatban a szervezettebbek közé tartozik, kis üzbég közösséggel rendelkezik, a 

rezsim továbbra is igen zárt, kevés a valószínűsége annak, hogy a jövőben a helyzet érdemben 

változzon.  

Kirgizisztánban elsősorban a Fergána-völgyhöz tartozó Dzsalalabad, Os és Batken 

megyében, illetve a fővárosban aktív a Hizb at-Tahrír. A szervezetnek egyre több támogatója 

van az országban, ám a motiváció Irina Kostyukova szerint más és más lehet a kirgizek és az 

üzbég és tádzsik kisebbségek esetében. Amíg az utóbbiak között a népszerűség oka a 

vallásosság újbóli megtalálása, a kormány elnyomó politikája, vagy az etnikai hívó szó, addig 

a kirgizek között ellenkezőleg, a vallástalanság és Biskek liberális politikája teszi lehetővé a 

politikai iszlám népszerűségének növekedését. Mint azt korábban említettem, az egykor 

nomád kirgizek viszonya az iszlámmal történelmileg is felszínesnek volt mondható. A szovjet 

állam politikája, majd a Szovjetunió megszűnését követő társadalmi-gazdasági összeomlás, 

létbizonytalanság az embereket nyitottabbá tette mindenféle új eszme iránt. Nem véletlen, 

hogy a kirgizek között nemcsak az iszlám szélsőséges magyarázatát nyújtó csoportok 

népszerűek, hanem a különböző keresztény kisegyházak, szekták, misszionárius közösségek 

is.442  

A politikai iszlám terjedésének szintén oka lehet, hogy az állam sohasem lépett fel, 

vagy nem tudott fellépni olyan keményen a szélsőségesekkel szemben, mint Üzbegisztánban. 

Sőt a 2005-ös „Tulipán forradalom” óta Kirgizisztán folyamatos politikai átalakuláson megy 

keresztül, amely kettős hatással volt az HTI tevékenységére. Egyrészt kiéleződtek az etnikai 

ellentétek a kirgiz többség és az üzbég kisebbség között, a 2008-ban és 2010-ben 

bekövetkezett etnikai villongások miatt, amelyek több áldozattal jártak. A kirgiz 

nemzetbiztonsági szolgálat adatai szerint a tagok kilencven százaléka üzbég, tíz százaléka 

kirgiz, ami jelentősen megnehezíti a Hizb at-Tahrír azon erőfeszítését, hogy befolyását és 

tagságát kiterjessze a Fergána-völgyön kívüli kirgiz területekre.443   

Másrészt a politikai nyitás részeként a kirgiz belpolitikában megjelenhettek olyan 

politikai csoportosulások is, amelyek az iszlám szerepének növelését hangsúlyozzák. 

Turszunbej Bakir Uulu 2002 és 2008 között ombudsman, 2009-től malajziai nagykövet, majd 

parlamenti képviselő volt. 2005-ben és 2010-ben is indult az elnökválasztáson, mindkétszer az 
                                                 
442 Egy 1997-es felmérés szerint, csak az azt megelőző években mintegy hatezer új, vallását aktívan gyakorló 
keresztényt sikerült megtéríteni az országban, ami igen magas szám ahhoz képest, hogy korábban egyáltalán 
nem voltak keresztények a kirgizek között. Irina Kostyukova: "A Surmountable Summit? Islam in the 
Contemporary Qyrqhyzstan: Its Role and Significance for the Individuals, the Society, and the State". In: Islam 
in Politics in Russia and Central Asia. (szerk.) Stéphane A. Dudoignon és Hisao Komatsu. London: Kegan Paul, 
2001. 265-267. o. 
443 Erkin Kurmanov: „Hizb-ut Tahrir in Kyrgyzstan.” Central Asia and the Caucasus, Vol. 15. No. 3. (2002). 
119-126. o. 
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iszlám szerepének növelésével kampányolva. A 2005-ös elnökválasztás során a Hizb at-Tahrír 

aktivistái nyíltan kampányoltak a jelölt mellett, annak ellenére, hogy a HTI be van tiltva az 

országban.444  

A HTI társadalmi bázisa és tevékenysége ezeken a területeken is hasonló az 

Üzbegisztánban tapasztaltakhoz. Elsősorban munkanélküli, alacsony iskolázottságú fiatalokat 

céloz, akiknek a párt munkát, jövőképet, hovatartozást biztosít. A propagandatevékenységet 

itt is a röplapok és a HTI irodalom terjesztése jelenti, illetve a társadalmi szocializáció 

színhelyein (mecset, bazár stb.) történő toborzás, ám azzal a könnyebbséggel, hogy a 

híveknek kevésbé kell tartaniuk a hatalom erőszakos és önkényes fellépésétől.  

 Kazahsztánban a Hizb at-Tahrír az ezredforduló után jelent meg, kezdetben az ország 

déli, Üzbegisztánnal határos területein, majd tovább terjedt az ország más, elsősorban 

kazahok és más muszlim népcsoportok által lakott területeire is. A Nazarbajev-rezsim 

alapvetően liberális hozzáállása a vallási kérdésekhez, és a szélsőséges iszlamista szervezetek 

tevékenységének korábbi hiánya miatt a többi országtól eltérően korábban hasonló tömeges 

letartóztatásokra nem került sor. 2007-ben a Hizb at-Tahrír 30 tagját állították bíróság elé, de 

a szervezet letartóztatott vezetői mindenben együttműködtek a hatóságokkal.445 2011-ig nem 

volt terrorcselekmény az országban, akkor viszont egy új dzsihádista szervezet, a Dzsund al-

Kiláfa több terrorakciót hajtott végre. A szervezet vezetősége hasonlóan más csoportokhoz, az 

afgán-pakisztáni határ közelében működik, onnan irányítják a csoport sejtjeit 

Kazahsztánban.446 

                                                 
444 Babadzsanov et. al: „Islam in Ferghana Valley Between National Identity and Islamic Alternative.” 347. o. 
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 Roger McDermott: „Kazakhstan Cracking Down On Hizb-Ut-Tahrir”.  Eurasia Daily Monitor, Vol. 4. No. 
162. (2007). http://www.jamestown.org/single/?no_cache=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=32966 internetről 
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 Jacob Zenn: „Jund al-Khilafa Operations Expand in Kazakhstan”. Jamestown Terrorism Monitor, Vol. 4. No. 
46. (2011).  
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május 21. 
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4. A közép-ázsiai iszlamisták helye a politikai iszlám 
világában  
 

A közép-ázsiai iszlám fundamentalizmus sajátos helyet foglal el a nemzetközi 

trendekben. Az egyik legszembetűnőbb sajátossága, hogy a politikai iszlám nagy 

teoretikusaihoz (Szajjid Qutb, Abul-Alá al-Maudúdi, Ali Sariáti, Ruollah Khomeini) hasonló 

elméleti rendszereket lefektető ideológusok nem működtek a térségben. Nem született 

egyetlen olyan komoly munka sem, amely egy iszlám állam felépítésével foglalkozott volna 

elméleti és gyakorlati szinten.447 Sem a tádzsik Iszlám Újjászületés Pártja, sem az 

Üzbegisztáni Iszlám Mozgalom (de akár az Akromiyya sem) nem rendelkezett olyan átfogó 

elméleti munkával, amely keretbe helyezte volna és részletesebben kimunkálta volna 

jelszavaikat az iszlám állam jellegéről.  

 Az iszlamista szervezetek 20. század eleji létrejöttük (az első ilyen szervezetnek most 

az 1928-ban létrejött Muszlim Testvériséget tekintem) óta sajátos fejlődési pályát futottak be. 

Rostoványi Zsolt felosztását átvéve az első generációs szervezeteknek a Muszlim 

Testvériséget, a pakisztáni Dzsamiát-i Iszlámit és más olyan csoportokat tekintünk, amelyek 

tevékenységüket a fennálló politikai renden belül kívánták kifejteni. 

 A második generációs szervezetek, az előbbiektől való megkülönböztetésként 

neofundametalistának is nevezett csoportok megerősödése, az 1970-es évektől válik 

nyilvánvalóvá, azt követően, hogy az addig egyeduralkodó, s valamilyen nacionalista 

ideológiára támaszkodó rezsimek lendülete kifulladt és képtelenek voltak választ kínálni a 

lakosságukat érintő komoly társadalmi feszültségekre. Ezek az aktivista, radikalizálódott 

közösségek sokkal türelmetlenebbek voltak elődeiknél, és a „játékszabályokat” felrúgva, 

általában az erőszakhoz folyamodva igyekeztek célt érni.448 

 Ezeknek a szervezeteknek tevékenysége a végeredményt tekintve ugyanolyan 

eredménytelen maradt, mint az első generációs szervezeteké, ám azon túl, hogy ezek a 

csoportok már nyíltan alkalmazták a terrorizmus eszköztárát, jelentős társadalmi, szociológia 

különbségeket is felfedezhetünk. Olivier Roy úgy ragadja meg ezt a különbséget (vagy 

fokozatos átmenetet), hogy amíg az iszlamisták olyan modernizációs célokkal léptek fel, mint 

a társadalom ideológiai átalakítása, addig a neofundamentalisták célja sokkal felszínesebbek 

és modernizáció-ellenesek voltak: a saría bevezetése és a morális megtisztulás. Ebben az 

                                                 
447 Aziz Niyazi: "Islam in Tajikistan: Tradition and Modernity". Religion, State and Society, Vol. 26. No. 1. 
(1998). 39-50. o.  
448 Rostoványi Zsolt: Az iszlám világ és a nyugat. Budapest: Corvina Kiadó, 2004. 134. o. 
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értelemben a nők egyenrangú szerepe eltűnik, és nincs válasz a kor társadalmát érintő 

politikai, gazdasági és társadalmi kihívásokra. A felülről történő, intézményes kereteket 

igénybevevő, elit központú iszlamizálási kísérlet feladása (amely a Muszlim Testvériséget és 

a Dzsamiát-i Iszlámit jellemezte) egyben azt is jelenti, hogy mostantól az ellenkező utat 

próbálva, alulról építkezve próbálnak a neofundamentalista szervezetek hatást elérni. A cél, 

hogy az egyén szintjén következzen be a változás, az erkölcsi megújulás, a morális 

megtisztulás.449 

 A politikai iszlám harmadik hulláma – miközben az előző két generáció él és virágzik 

– a dzsihadista szervezetek megjelenése. Ezeknek a csoportoknak a tevékenysége gyakran 

nem áll többől, mint teljesíthetetlen politikai követelések megfogalmazása, és minimális 

tömegbázissal terrorcselekmények végrehajtása. Világnézetükben, mindenféle koherens 

elméleti rendszer hiánya mellett, a központi helyet a fegyveres harc foglalja el, amely 

egyaránt vívható a civil lakosság, az illegitimnek és hitetlennek tartott saját kormány, és a vélt 

vagy valós nyugati behatolás szimbólumai és képviselői ellen. 

 A közép-ázsiai iszlamista szervezeteket tekintve felmerül a kérdés, hogy hova 

illeszkednek be ebben a fejlődési rendszerbe. Mind az üzbég, mind a tádzsik iszlamisták 

esetében elfogadhatjuk, hogy szellemi fejlődésükben két tényező játszott szerepet. Egyrészt a 

már említett első generációs iszlamisták írásos munkái, amelyek egyfajta koherens világképet 

kínáltak a fennálló rendszer helyett. A másik tényező a helyi iszlámról folytatott diskurzusban 

bújtatottan, de állandóan meglévő vita a népi vallásosság helyzetéről és legitimitásáról. A 

szovjet rendszer helyzetéből adódóan a kor iszlamistái nézeteiket, véleményüket csak 

óvatosan és semmi esetre sem radikálisan fogalmazhatták meg.  

A Szovjetunió megszűnésével és az iszlamista szervezetek formális létrejöttével (és 

nézeteik artikulációjával) úgy tűnt, Közép-Ázsiában a politikai iszlám híveinek egy gyorsított 

evolúciója figyelhető meg. Az 1980-as évek elejétől működő egyes iszlamista csoportok a 

„nemzetközi szakirodalmat” tanulmányozva leginkább egy hagyományos iszlamista 

szervezethez hasonlított annak nézeteivel, elképzeléseivel. A rendszerváltás idején, alig tíz év 

múltán megjelentek a második generációs neofundamentalista csoportok, amelyek világnézeti 

alapvetései homályosak, diffúzok, pontatlanok voltak, de a jelszavak szintjén a saría 

visszaállításáról, az iszlám államról, a társadalom reiszlamizációjáról beszéltek. 

Az iszlamisták harmadik generációja, az erőszak nyílt felvállalása már az 1990-es 

évek utolsó éveiben megjelent az üzbég iszlamisták részéről. Sőt ez a csoport nyíltan 
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közösséget vállalt az al-Káidával Afganisztánban, majd a 2001-es összeomlás után követte a 

szervezetet a pakisztáni törzsi területekre. 450  

A tádzsikisztáni Iszlám Újjászületés Pártja és az Üzbegisztáni Iszlám Mozgalom útja az 

1990-es évek végére (ismét egy majd tíz éves ciklus) szétválik, és azt a két útvonalat járják 

be, amelyek a neofundamentalista szervezetek sorsa volt egy évtizeddel korábban az iszlám 

világban. Az IÚP mérsékelte politikai nézeteit, a fennálló politikai rendszer némi módosítása 

mellett elfogadta annak játékszabályait, és a marginalizáció sorsára jutott. Nyilvánvalónak 

tűnik a párhuzam például a Muszlim Testvériség egyes országokban működő szervezetivel, 

amelyek némi radikalizálódási felhang után a betagozódás útját választották. 

Az Üzbegisztáni Iszlám Mozgalom a másik utat választotta és tovább radikalizálódott. 

Szövetséget kötött a Tálibánnal és az al-Kaidával, s a Karimov-rezsim elleni harcban olyan 

terrorszervezetté degradálódott, amelynek programját két gondolatban össze lehet foglalni: a 

rendszer megdöntése és az iszlám állam létrehozása. Sőt 2001 után fokozatosan átvette az al-

Káidára jellemző, a globális dzsihádra irányuló jelszavakat és a szervezet üzbég jellege 

lassan háttérbe szorul. Hol van ez a nagy iszlamista teoretikusok elméletei munkáitól, ahol 

nemcsak a politikai rendszerrel, a társadalommal, de még a gazdasági kérdésekkel is 

foglalkoznak? 

Az ÜIM evolúciójában persze szerepet játszottak azok a külső körülmények, amelyeket 

Afganisztán közelsége és a potenciális szövetségesek rendelkezésre állása jelentett. Mindezek 

figyelembevétele mellett is bámulatosan rövid időnek tűnik az a néhány év, amíg egy 

iszlamista alapokból induló szervezet irreális célokat felvállaló, az egész nyugati világgal 

szemben harcot hirdető al-Káida és a nemzetközi dzsihád tagjává vált. 

A közép-ázsiai iszlamisták társadalmi, szociológiai háttere szintén eltér az iszlám világban 

tapasztaltaktól. A szakirodalom viszonylag egységes álláspontot képvisel a muszlim világban 

működő iszlamista szervezetek társadalmi hátteréről. Olyan világi hátterű emberekről van szó, 

akik szekuláris oktatási rendszerben kaptak nevelés,t és valamilyen civil foglalkozással bírtak. 

Sokan rendelkeztek közülük egyetemi diplomával, sőt doktori fokozattal, és túlsúlyban voltak 

közöttük a mérnöki tudományokban (szemben a bölcsész- vagy társadalomtudományi 

végzettségűekkel) jártas személyek. Az iszlámról alkotott nézeteiket, a vallásról megszerzett 
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tudásukat nem valamilyen intézményes oktatási forma keretében sajátították el, hanem 

gyakran önképzés során, az eredeti források újraértelmezésével.451 Ismét Rostoványi szavait 

idézve: „A két legnagyobb hatású fundamentalista szervezet vezető ideológusai, Szayyid Qutb, 

Ahmad Haszan al-Banná illetve Abú Alá Mawdúdi közül egyik sem volt álim – és egyik sem 

rendelkezett „nyugati” felsőfokú végzettséggel. Míg a korai fundamentalista teoretikusok 

olyan alapon kívánták elérni a hagyományok „megszüntetve-megőrzését”, megreformálását, 

az eredeti iszlámhoz való visszatérését, hogy azt tökéletesen ismerték, mintegy maguk is 

abban gyökereztek, vagyis elméletileg is tisztában voltak azzal – alá tudták támasztani , azt 

amit el akartak érni –, a mai neofundamentalista teoretikusok egy része az iszlámot, illetve a 

hagyományokat inkább csak az ideológiai argumentáció eszközeként – gyakorta helytelenül – 

alkalmazza.”452  

Az Anvar Szadat egyiptomi elnök ellen elkövetett merénylet után bebörtönzött 

egyiptomi iszlamisták között végzett szociológiai felmérések szerint: „a harcos iszlám 

csoportok tagjainak tipikus társadalmi profilját a következőképpen summázhatjuk: húszas 

éveiknek elején járó fiatal, aki falusi vagy kisvárosi eredetű, közép- vagy alsóközép osztályból 

származó, magas teljesítmény-motiváltságú, természettudományos vagy mérnöki képzettséggel  

rendelkezik és normálisan összetartó családhoz tartozik”.453  

Érdekes módon az iszlamisták társadalmi bázisa azóta sem változott érdemben. Olivier 

Roy munkái, amelyek a fenti idézetet követően majd tíz, illetve húsz évvel később jelentek 

meg és sokkal általánosabb, az arab/muszlim világ egészére kiterjesztve vizsgálták a kor 

iszlamistáit, szinte teljesen hasonló hátteret tártak fel az ideológia társadalmi bázisaként.454 

Ehhez képest a közép-ázsiai iszlamisták társadalmi bázisa alapvetően két csoportra 

támaszkodott:  

• a rendszer szélére szorított (vagy inkább oda önként kivonuló), alig iskolázott, 

a politikai iszlámmal önképzés útján ismerkedő személy, 

• az állami iszlám és a párhuzamos iszlám képviselői, akik ugyan szemlélhették 

az iszlámot eltérően, de közös volt bennük (és megkülönbözette őket a tágabb 

iszlám világ iszlamistáitól), hogy a „vallás emberei” voltak (mollák, qázik, 

                                                 
451 A szudáni Haszán al-Turabi és az iráni Ali Saríati a Sorbonne-on szerzett doktorátust. Az egyiptomi Szajjid 
Qutb „magyar tanári” diplomát szerzett és tanult az Egyesült Államokban is, Haszán al-Banná szintén tanár volt, 
az afgán Gulbuddin Hekmatyar mérnöknek tanult Kabulban. 
452 Rostoványi: Az iszlám a XXI. század küszöbén. 129-130. o. 
453 Saad Eddin Ibrahim munkáját idézi Simon Róbert: "Az iszlám fundamentalizmus egyiptomi változata". In: 
Orientalista Kelet-Közép-Európában: Válogatott tanulmányok (szerk.) Simon Róbert. Szombathely, 1996. 181-
209. o. (fordítás Simon Róbert). 
454 Roy: The Failure of Political Islam. 49-53. o., Olivier Roy: Globalized Islam: The search for a new umma. 
New York: Columbia University Press, 2004. 171-174. o. 
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teológusok), akiknek az életpályáját ilyen vagy olyan módon az iszlám 

határozta meg. 

Az értelmiségi csoport teljes hiányának oka alapvetően a  szovjet modernizációnak a 

közép-ázsiai oktatási rendszerre gyakorolt összefüggésben rejlik (nem kizárva természetesen a 

sajátos szovjet valláspolitika és intézményi rendszer hatását sem). Közép-Ázsiában a helyi 

lakosságból, arányukat tekintve, kevesebben végeztek felsőfokú iskolát. Akiknek sikerült, 

azok világnézete általában sikeresen lett (a lehetőségekhez mérten), „szovjetizálva”. Így 

viszont Közép-Ázsiában nem jöhetett létre az a társadalmi réteg, amely a „klasszikus” 

iszlamista szervezetek és azok ideológiájának kidolgozásában máshol kulcsszerepet játszott. 

Ennek a rétegnek a hiánya valószínűleg kulcsszerepet játszott abban a már említett tényben, 

hogy nagy iszlamista gondolkodók, teoretikusok nem működtek a térségben.  

A közép-ázsiai és az iszlám más részein működő iszlamisták szociológiai hátterét 

egzakt módon összehasonlítani szinte lehetetlen, tekintve, hogy a kor közép-ázsiai 

aktivistáinak életrajzait, élettörténetüket kevéssé ismerjük. Figyelembe véve az oktatás, a 

társadalmi mobilizáció, az urbanizációs és demográfia trendeket a korszakban (erről a szólok 

az első fejezetben), kiegészítve ezt néhány ismert iszlamista életpályájával (Rakmatullah 

alláma, Abduvali qári Mirzojev, Szajjid Abdullo Nurit, haddzsi Akbar Turadzsonzade, 

Muhammadsarif Himmatzoda, Dzsuma Namangani vagy Tohir Juldasev életét), azt 

mondhatjuk, hogy valóban a közép-ázsiai iszlamisták teljesen más háttérrel rendelkeztek.  

Az felsorolt vezetőknek az életrajzaiból teljesen hiányzik az értelmiségi lét, az 

egyetemi végzettség általában is, nemhogy a természettudományos dominancia. A másik 

nyilvánvaló különbség, hogy különösen az első generáció (Rakmatullah alláma, Abduvali qári 

Mirzojev, haddzsi Akbar Turadzsonzade) épp teológiai végzettségével, jártasságával tér el a 

muszlim világ iszlamista vezetőitől, teoretikusaitól. A második generáció tekintetében 

(Szajjid Abdullo Nurit, Dzsuma Namangani, Muhammadsarif Himmatzoda vagy Tohir 

Juldasev) inkább az alacsony végzettségű, vidéki származású, afgán veterán képe rajzolódik 

elénk, amely ismét más szocializációs hátteret sejtet. 

Simon Róbert már említett tanulmányához érdemes még egy gondolat erejéig 

visszatérni. A szerző az egyiptomi iszlamisták népszerűségének társadalmi okait keresve több 

jelenséget is említ, amelyek szerepet játszhattak. Ezek: 

• A demográfiai robbanás. „Tudjuk, hogy az utóbbi harminc évben az átlagos 

évi növekedési ráta 3%, vagyis három évtized alatt megduplázódott a 

lakosság”. 
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• „Ebből következik a korfa sajátos alakulása, az, hogy a lakosság több mint 

50%-a húsz év alatti korosztályokból tevődik össze. Ez azt jelenti, hogy óriási 

az ún. „függőségi arány”, tehát a lakosság zöme nemcsak nem produktív…, 

hanem szociális ellátása óriási ráfordítást igényel”. 

• Emiatt veszélybe kerül mind az oktatás ingyenessége, mind az oktatás 

színvonala. 

• A munkanélküliség veszélye. „Évente 400.000 új munkába lépő van, ám ezzel 

nem tart lépést az új munkahelyek száma, hanem (az állami szektor 

csökkenésével) az utóbbi relatíve csökkenő tendenciát mutat.” Az évente 

végzett közép- és felsőfokú tanulmányokat végzettek négy százaléka tud csak 

elhelyezkedni.455  

Ezeknek a tendenciáknak egy része igen hasonlatos a Közép-Ázsia kapcsán már 

bemutatott folyamatokkal, gondolok itt a demográfiai robbanásra, a korfa alakulására, az 

oktatás színvonalára és a munkahelyteremtés problémáira. Ugyanakkor, ami Egyiptomban és 

más arab országokban kiegészítette és robbanásveszélyessé tette ezeket a folyamatokat, a 

gyors és kontrollálatlan urbanizáció, amely nyomornegyedekkel teli megapoliszok 

létrejöttéhez és az ott felnövekvő fiatalok kulturális-politikai identitás válságához, 

gyökérvesztéséhez vezetett, az Közép-Ázsiában alig játszódott le. Ebben a régióban, mint már 

bemutattam, a városiasodás elmaradt, a kiépülő urbanizációs centrumok elsősorban a 

betelepülő/betelepített orosz/szláv lakosságot szívták fel, miközben a tituláris nemzetekhez 

tartozó csoportok megőrizték lakóhelyüket, életviteli, kulturális szokásaikat, 

jellegzetességeiket. 

 

                                                 
455 Simon: i. m. 181-209. o. 
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5. Összefoglalás 
 

Amikor 2001-ben a doktori kutatásom témájául a közép-ázsiai iszlamisták történetét 

választottam, a térség jövője újabb bizonytalanságot hordozó fordulat előtt állt. Az egyetemi 

szakdolgozatomat a tálib mozgalomról írtam. Afganisztán és a Talibán külkapcsolatainak 

bemutatása során már némi felszínes ismereteket szereztem a Közép-Ázsia összetett 

kihívásairól és fordulatokban gazdag történetéről. Ráadásul 2000-ben két hetet töltöttem el 

Türkmenisztánban és Üzbegisztánban és az útikönyv mellett szerencsém volt elolvasni egy, a 

térség országainak rendszerváltását és 20. századi múltját bemutató szakkönyvet. 2001. 

szeptember 11-e után az egész világ Afganisztánnal és az al-Káidával volt tele és e két 

témának volt egy közös metszete Közép-Ázsia tekintetében, ez pedig az Üzbegisztáni Iszlám 

Mozgalom volt, amely 1999 és 2001 között igen aktívan próbálta destabilizálni Üzbegisztánt. 

Mivel korábbi egyetemi tanulmányaim kapcsán már ismertem az iszlám fundamentalizmus 

történetét, szinte magától értetődött a kérdés, hogy a térség iszlamista személyei, csoportjai 

milyen módon jöttek létre, hiszen a rendszerváltást követően ezeki a szervezetek szinte a 

semmiből bukkantak elő és hirdették az iszlamisták megszokott jelszavait.  

A kutatás kezdetén, az ezredforduló idején a közép-ázsiai iszlamisták tevékenysége még 

korlátozottan volt feldolgozva. A szovjet tudósok több évtizedes kutatásai komoly ismereteket 

halmoztak fel az iszlámról, de nem az illegalitásban működő iszlamizmusról. Ezekre a 

kutatásokra egyébként is némileg rányomta a bélyegét a hatalom hozzáállása a 

vallásossághoz. 

A nyugati kutatók korlátozottan rendelkeztek csak információkkal a térségről, amely 

jelentős félreértésekhez és hibás predikciókhoz vezetett. A térséggel foglalkozó szakirodalom 

egészen az 1980-as évekig úgy vélte, hogy a régió közösségei teljes mértékben ellent tudtak 

állni a szovjet modernizációs törekvéseknek, és sikerült megőrizniük hagyományaikat, 

vallásosságukat. Ennek okát számos érvvel igyekeztek alátámasztani, így a népesség alacsony 

urbanizációs arányával, az öltözködési, házassági és egyéb kulturális szokások, valamint a 

törzsi, kláni kapcsolatok továbbélésével. A rendszerváltás előtt uralkodó nézet az volt, hogy a 

Szovjetunió felbomlását a kezelhetetlenné váló etnikai feszültségek, az ország lakosságában 

az uralkodó szláv többséget lassan meghaladó muszlim lakosság igényei fogják előidézni. 

Tény, hogy a Szovjetunió megszűnésében nagy szerepet játszott a megelőző évtizedek sikeres 

nemzetépítése, hiszen elsősorban az európai szovjet területeken a nagyobb önállóság 
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követelése nemzeti alapon történt. Ezzel szemben sem a közép-ázsiai elitek, sem a lakosság 

nem akartak Szovjetunió felbomlását, nemzeti önállóságot.   

A kutatás és a doktori disszertáció első két fejezete a megfelelő kontextus kialakítására 

fókuszált, mivel a magyar nyelvű szakirodalomban a Szovjetunió közép-ázsiai területeivel 

szinten nem foglalkoztak. A keretek kidolgozásakor arra voltam kíváncsi, hogy a szovjet 

hatalom miként igyekezett birtokba venni a régiót, miközben annak szerkezete, struktúrája 

nagyrészt teljesen idegen volt az európai orosz területektől és kevés kapcsolódási pontot 

kínált a bolsevik ideológiával.  

Az 1917-es forradalom után Moszkvának el kellett kerülnie, hogy a helyi lakosság a 

korábbi cári hatalom egyszerű utódjának tekintse, miközben az ország más területeihez 

hasonlóan erre a régióra is a gyorsított és erőltetett modernizáció várt. A forradalom utáni 

években azonban annyira gyenge, névleges volt a bolsevik párt befolyása a Közép-Ázsiában, 

hogy erőszak mellett, a korábbi hagyományos és progresszív elitek kooptálásától sem riadt 

vissza a rendszer. Mindez az 1920-as évek közepére megváltozott, ekkortól indult be a 

modernizáció teljes erővel, amely szinte minden terén kiforgatta a megszokott kerékvágásból 

az életet. Új (tag)országok jöttek létre, új nemzeti identitás kaptak egyes közösségek, 

megváltozott az addig használt ABC, a termelés formái és üldözötté vált a vallásgyakorlás. Ez 

az átalakítás hatalmas áldozatokat követelt mind emberéletben mind a gazdasági téren és 

semmivel sem maradt el Szovjetunió más országrészeitől.   

Ez az 1942-ig tartó időszak teremette meg az alapjait a második világháború után 

kiteljesedő szovjet modernizációs erőfeszítéseknek, enyhült a rendszer elnyomása, formálisan 

létrejött az állami-egyház kapcsolatok intézményrendszere és a kommunista pártokban 

fokozatosan átvette az irányító szerepet a helyi elit. Az évtizedekkel korábban elindított 

nemzetépítést két generáció alatt lassan gyökeret vert. Bár a szovjet hatóságok nem tudták 

teljesen képükre formálni a régió társadalmait, az új nemzeti identitások sok tekintetben 

sikeresen írták felül a 20. század elején létező vagy domináló (törzsi, kláni, regionális) 

identitásformákat. Az egyes országok nacionalizmusai a függetlenség elnyerése után 

többségében megőrizték a szovjet időszak alatt kialakított eredetmítoszokat, átvették a 

megelőző évtizedek hatalomgyakorlási módszereit, az vallás szerepétől továbbra is tartottak, 

vallásgyakorlást továbbra is szoros ellenőrzése alatt tartották.   

Abban az értelemben nem beszélhetünk a szovjet nemzetépítés sikeréről, hogy a 

birodalom felbomlása után létrejött államokban nem vált kizárólagossá a létrehozott 

mesterséges nemzeti identitások. Mellettük tovább élnek a pre-szovjet időszakban meglevő 

alacsonyabb szintű identitások, még ha nem is eredeti formájukban. A korábbi törzsi, kláni 
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identitások nagyrészt eltűntek, de helyette megjelentek a különböző regionális identitások 

(lásd Tádzsikisztán és Üzbegisztán kapcsán felhozott példákat).  

Összefoglalva a hetven év szovjet uralom átalakította Közép-Ázsiát, de nem úgy, 

ahogy azt eredetileg tervezték. A rendszer természetszerűleg kudarcot vallott az iszlám elleni 

küzdelemben is, bár az aktív vallásosság nagyrészt megszűnt a rendszerváltás idejére. Az 

iszlámot nem sikerült kiírtani, ám a valláshoz való tartozás külsőségei inkább a kulturális 

identitástudat részévé alakultak át. Ha nem ez történt volna, akkor a rendszerváltást követően 

az elit különböző szintjei egy pillanat alatt visszavedlettek volna gyakorló muszlimokká, akik 

megtagadtak volna minden együttműködést egy szekuláris berendezkedésű kazah, üzbég vagy 

más állam apparátusával. 

E kudarc ellenére a szovjet rendszer képes volt egy új szocializációs mintát kialakítani 

a térségben, amely ugyan nem hasonlított a Szovjetunió nyugati, szláv területein 

tapasztaltakéhoz, de markánsan eltért a muszlim világban (legyen az arab, dél-ázsiai, vagy 

dél-kelet ázsiai) működő politikai rendszerektől. A térség muszlim lakossága számos 

tekintetben, vallásosságában, preferenciáiban az iszlám világ egyik sajátos, önálló karakterrel 

bíró csoportjává vált. 

 A disszertáció második fejezetében foglaltam össze a szovjet időszak iszlamistáiról 

ismert információkat.  Az ebben a fejezetben prezentált ismeretek gyakorlatilag mind az 

ezredforduló után láttak napvilágot, és jelentős mértékben segítettek az disszertáció egyik fő 

kérdésének megválaszolásában, azaz, hogy külső vagy belső tényezőknek volt-e köszönhető 

az közép-ázsiai iszlamisták felbukkanása a Szovjetunió felbomlása idején. A kutatások 

eredménye azt mutatja, hogy a politikai iszlám gyökerei már az 1960-70-es években jelen 

voltak, a fejlődésükhöz szükséges szalafita teológiai nézetek pedig már a bolsevik forradalom 

idején megjelentek Közép-Ázsiában. Nyilvánvalóan az ezeket a nézetek képviselő csoportok 

csak illegalitásban működhettek, ám az 1942-ben létrejött közép-ázsiai vallási tanácsban 

meghatározó szerepre tettek szert. A „hivatalos iszlám” szféráján kívül tovább élő vallási élet 

keretében tudtak megjelenni az első iszlamisták. Ezek a csoportok a „szürke import” révén 

jutottak hozzá a kor vezető iszlamista gondolkodóinak alapmunkáihoz, és képezték magukat 

tovább autodidakta módon.  

Furcsa mód az iszlamisták tevékenységét segítette az 1980-as évek közepétől még 

utoljára megélénkülő iszlám ellenes propaganda harc, amely során a hatalom taktikai 

szövetségre lépett velük a közös cél, a népi vallásosság felszámolásának érdekében. Az 

együttműködés végső haszonélvezői az iszlamisták lettek, hiszen az ingyen kapott 

nyilvánosság jelentősen hozzájárult nézeteik terjesztéséhez. 
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Az egyre szervezettebbé váló csoportok a Szovjetunió felbomlása idején a Fergana-völgy 

Üzbegisztánhoz és Tádzsikisztánhoz tartozó területein alapjaiban kérdőjelezték meg a 

fennálló kommunista és poszt-kommunista rezsimek létjogosultságát. A rendszerváltás idején 

ezek a fegyveres erőszakig radikalizálódó iszlamisták néhány pillanatig komoly kihívást 

jelentettek a hatalom számára, hogy aztán az üldözetések következtében sokuk az 

Üzbegisztáni Iszlám Mozgalomban, az Iszlám Újjászületés Pártjában vagy a Hizb at-Tahrír 

al-Iszlamiban folytassa tovább tevékenységét.   

A disszertáció harmadik fejezetében három esettanulmányon keresztül mutatom be, 

hogy hasonló körülmények között is milyen eltérő pályát futhatnak be iszlamista szervezetek 

Közép-Ázsiában. A tádzsik Iszlám Újjászületés Pártja a rendszerváltás követően végül is 

jelentős részben egy regionális érdekeket követő rétegpárttá vált, amely már a konfliktus első 

időszakában deradikalizálódott követelései tekintetében. Az IÚP a valódi rendszerváltásban 

érdekelt többi ellenzéki párttal való szövetség építés során lemondott azokról a kezdeti 

elképzeléseiről, amely a tádzsik állam iszlám alapokon történő átalakítását jelentette volna.  

Az Üzbegisztáni Iszlám Mozgalom története arra világít rá, hogy a regionális 

instabilitás milyen fontos szerepet játszat egy konfliktus továbbélésében vagy kiújulásában. A 

második fejezetben bemutatott szovjet iszlamisták második generációja a rendszerváltás 

idején a Fergana-völgy üzbég területein a gyakorlatban is megpróbálta valóra váltani 

iszlamizálási elképzeléseit. A hatalom kiszorította őket, s így Tádzsikisztánban folytatták 

harcukat az „igaz ügyért”. A 1997-es tádzsik béketárgyalások után, a szomszédos 

Afganisztánban leltek menedékre. Támogatást kapva a helyi szélsőséges mozgalomtól 

(Tálibán, al-Káida) tovább tudták folytatni harcukat. 1991 és 2001 között minden évben 

sikerült behatolniuk Közép-Ázsiába. Bár nagy riadalmat keltettek, erőfeszítéseik kevésnek 

bizonyultak ahhoz, hogy bármelyik – de különösen az üzbég – rezsim stabilitását 

veszélyeztetni tudják.  

A Hizb at-Tahrír (HTI) az előző két szervezettől abban különbözik, hogy semmilyen 

kapcsolata nem volt korábban a szervezetnek a térséggel. Az arab világban alapított, magát 

pártként definiáló iszlamista szervezet az elmúlt évtizedben a legsikeresebb szervezetnek 

számít Közép-Ázsiában. Amíg Iszlám Újjászületés Pártja a tádzsik rezsim szorításában a 

megmaradásért küzd, az Üzbegisztáni Iszlám Mozgalom pedig Pakisztánba szorulva lassan 

feloldódik az al-Káidara jellemző globális dzsihádban, a Hizb at-Tahrír vált az elsődleges 

iszlamista szervező erővé Közép-Ázsiában, amelyet alátámaszt az is, hogy a helyi hatóságok 

is a HTI-t tartják a legnagyobb fenyegetésnek.  
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Az utolsó, negyedik fejezetben a disszertáció ama hipotézisére kerestem a választ, 

miszerint a közép-ázsiai és az iszlám világ iszlamistáinak szociológiai háttere között nincs 

hasonlóság. Ez a kérdés azért érdekes, mert a politikai iszlám világában nem – mint azt elsőre 

sokan feltételeznék – vallási vezetők, egyházi teológusok játszották a főszerepet, hanem 

magasan képzett, szekuláris hátterű laikus hívők. Ezek a teoretikusok formális vallási 

oktatásban nem vagy csak felszínesen vettek részt. Számukra az iszlám átpolitizálása egyfajta 

mobilizálási eszköz és keret volt a fennálló rendszerrel szembeni politikai véleményük 

kifejezésére.  

Ezzel szemben szovjet Közép-Ázsiában, a diktatúra jellegzetességeiből adódóan az 

utóbbiról nem lehetett szó, ott már maga a vallás gyakorlása, az ismeretek elsajátítása is felért 

a politikai vélemény kinyilvánításával. A közép-ázsiai iszlamisták szinte mindegyike a 

radikalizálódása előtt rész vett a helyi informális, de mégis hagyományos vallási képzési 

rendszerben. A szovjet modernizációs hatások elkerülése érdekében viszont teljes mértékben 

hanyagolták a formális, szekuláris oktatási rendszert s így általában alulképzett, kétkezi 

munkából élő emberekről volt szó. 
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