
E L E M Z É S E K

A terrorizmus fogalmának
kiterjesztése?

Értelmezési lehetőségek Orlando kapcsán
Szalai Máté - Wagner Péter

E-2016/19.



KKI-elemzések
A Külügyi és Külgazdasági Intézet időszaki kiadványa

Kiadó:
Külügyi és Külgazdasági Intézet

Szerkesztés és tördelés:
Tevelyné Kulcsár Andrea

A kiadó elérhetősége:
H-1016 Budapest, Bérc utca 13-15.

Tel.: + 36 1 279-5700
Fax: + 36 1 279-5701
E-mail: info@ifat.hu

http://kki.gov.hu

© Szalai Máté, Wagner Péter, 2016
© Külügyi és Külgazdasági Intézet, 2016

ISSN 2416-0148



E-2016/19.

 A terrorizmus fogalmának kiterjesztése? 3

2016 júniusának közepén az Egyesült Államok legnagyobb tömeggyilkosságát 
követte el Omar Mateem az orlandói Pulse nevű szórakozóhelyen. Az első értel-
mezések terrorcselekményről, a radikális iszlamizmus terjedéséről szóltak, ám a 
később nyilvánosságra került információk már más motivációkra utaltak. Felmerül 
tehát a kérdés, hogy hol húzódik a határ a gyűlölet-bűncselekmények és politikai 
gyilkosságok, valamint a terrorista merényletek között. Az elemzés célja az orlandói 
merénylet különböző értelmezési kereteinek a bemutatása, illetve a terrorizmus és a 
„hagyományos” bűncselekmények közötti különbségek ismertetése és elkülönítésük 
fontosságának tudatosítása. Az eset ugyanis ismét rávilágít a terrorizmus fogal-
mának „inflálódására”, vagyis arra a folyamatra, hogy a nyugati közvéleményben a 
kifejezés jelentése egyre inkább kibővül, egyre több típusú eseményre használják, 
ami hosszú távon negatívan befolyásolhatja a terrorizmus elleni küzdelem haté-
konyságát.

A 2016. júniusi orlandói merénylet több fontos politikai kérdést tett ismét az 
amerikai és a nemzetközi politikai napirendre, köztük a fegyvertartás és a 
migrációs szabályozás ügyét. Komoly vita alakult ki továbbá az esemény 

fogalmi meghatározásával kapcsolatban: mennyire nevezhető terrorizmusnak a 
vérengzés, és mi pontosan a különbség a gyűlölet-bűncselekmény és a terrorista 
akció között? Hol húzódnak a határok, érdemes-e egyáltalán pontosan meghúzni 
őket?

A terrorizmussal kapcsolatos fogalmi viták nem számítanak újdonságnak a 
szakmai és a politikai közbeszédben. A kérdés gyakorlatilag 2001. szeptember 11-e 
óta változó intenzitással ugyan, de szinte folyamatosan a napirenden szerepelt, 
majd az Iszlám Állam fellépése és működése ismét előtérbe helyezte. A szakértői 
viták mellett az egyes államok törvénykezésében is megjelent a terrorizmus témája, 
többek között Izrael és Lengyelország is új jogszabályokat alkotott 2016 első felé-
ben.

Az elemzés célja a terrorizmussal kapcsolatos fogalmi viták feltárása, illetve 
annak a folyamatnak a leírása, amelynek keretében a kifejezés jelentése az elmúlt 
évek során folyamatosan kitágult a nyugati közbeszédben. A definíciós kérdések 
tisztázása után az orlandói merénylet kontextusát fogjuk elemezni, végül pedig a 
folyamat következményeit vesszük górcső alá.

A terrorizmus fogAlmA és politikAi jelentősége

A terrorizmus egy nehezen definiálható, értéktelített, politikai és jogi oldalról is 
megközelíthető fogalom. Mivel nemzetközi szinten nem sikerült egységes, az 
államok, nemzetközi szervezetek és szakértők által is elfogadott meghatá-

rozást létrehozni, a kifejezés tág jelentéssel bír, amelyet minden politikai szereplő 

http://www.aljazeera.com/programmes/insidestory/2016/06/defines-terrorism-160614182501668.html
http://www.aljazeera.com/programmes/insidestory/2016/06/defines-terrorism-160614182501668.html
http://www.haaretz.com/israel-news/1.725225
https://www.rt.com/news/346181-poland-anti-terrorism-laws/
http://www.e-ir.info/2014/02/09/terrorism-a-definition-and-analysis/
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a saját értékrendje, identitása és érdekei alapján használ. Éppen ezért nagyon ne-
héz lehatárolni, hogy mi számít terrorista cselekménynek, és mi nem. A fogalmat a 
valóban terrorakciókra történő használata érdekében sok szempontból lehet pon-
tosítani; a következő oldalakon mi ezt két oldalról fogjuk megtenni: a különböző, 
releváns definíciók rövid vizsgálatával, illetve egy politikai jellegű megközelítéssel.

Bár a kifejezés kapcsán a szakirodalomban és a különböző nemzetközi és 
nemzeti jogi dokumentumokban több száz lehetséges meghatározást született, 
általánosságban elmondható, hogy e definíciók leggyakrabban visszatérő eleme az 
elkövetők céljaival hozható összefüggésbe. Az első, államok feletti, kézzelfogható 
és széles körben elfogadott jogi meghatározást a terrorizmus finanszírozása elleni, 
1999-ben aláírt, ún. New York-i konvenció tartalmazta, amely terrorista cselekedet-
ként azonosít minden olyan tettet, amely

polgári személy vagy fegyveres konfliktus esetén az ellenségeskedésben 
tevőlegesen részt nem vevő más személy halálának vagy súlyos testi sé-
rülésének okozására irányul, ha a cselekmény célja, annak természetéből 
vagy összefüggéseiből következően az, hogy a lakosságot megfélemlítse, 
vagy egy kormányt vagy nemzetközi szervezetet valamely cselekmény 
megtételére vagy ennek megtételétől történő tartózkodásra kényszerítsen.

Ahogy arra a müncheni Ludwig-Maximilians Egyetem professzora, Christian 
Walter is felhívja a figyelmet, a legtöbb nemzeti szintű szabályozás szintén vagy 
a lakosság megfélemlítéséhez, vagy valamilyen politikai, vallási stb. motivációhoz 
köti a terrorizmus fogalmát. Az Európai Unióban például a 2002/475/IB számú ta-
nácsi kerethatározat szerint a terrorista bűncselekmények olyan, a nemzeti jogban 
bűncselekményként meghatározott, szándékos tettek (objektív elem), amelyeket 
minősített, terrorista céllal követnek el (szubjektív elem). Ezek a következőek lehet-
nek:

• a lakosság komoly megfélemlítése;
• egy állami szervezetnek a jogellenesen arra való kényszerítése, hogy vala-

mely intézkedést megtegyen vagy ne tegyen meg;
• egy állam vagy nemzetközi szervezet alapvető politikai, alkotmányos, gaz-

dasági vagy társadalmi rendjének a súlyos megzavarása vagy lerombolása.

Az Egyesült Államok vonatkozó jogszabályai hasonló alapokon nyugszanak, 
ugyanakkor azokban különválasztják a nemzetközi és a belföldi terrorizmus fogal-
mát. Mindkét típusú tevékenység olyan, az emberi életre veszélyes tetteket foglalja 
magában, amelyek sértik az állami vagy szövetségi jogrendet, céljuk pedig

• a civil lakosság megfélemlítése vagy kényszerítése;
• a kormányzati politika befolyásolása megfélemlítés vagy kényszerítés által;
• a kormányzati eljárás befolyásolása tömegpusztításra alkalmas tevékeny-

ség, illetve gyilkosság, emberrablás végrehajtásával.

https://www.unodc.org/tldb/bibliography/Biblio_Terr_Def_Walter_2003.pdf
https://www.unodc.org/tldb/bibliography/Biblio_Terr_Def_Walter_2003.pdf
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0200059.TV
https://www.unodc.org/tldb/bibliography/Biblio_Terr_Def_Walter_2003.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32002F0475&from=HU
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32002F0475&from=HU
https://www.fbi.gov/about-us/investigate/terrorism/terrorism-definition
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Természetesen jogosan merül fel a kérdés, hogy milyen módon tudjuk pon-
tosan azonosítani egy merénylet kapcsán az elkövető valódi célját. Ehhez az első 
támpontot – a pszichológiai megközelítésben rejlő nehézségek miatt – leginkább a 
merényletet végrehajtó(k) vagy az azért felelősséget vállaló szervezetek formális nyi-
latkozatai nyújtják. Ez a megoldás sem tökéletes azonban, számos esetben ugyanis 
– például az LMBT- (leszbikus, meleg, biszexuális és transzszexuális) közösség el-
leni gyűlölet-bűncselekmények során – az első pillanatban a vallási motiváció tűnik 
a meghatározónak, hiszen a végrehajtók gyakran a keresztény, zsidó vagy muszlim 
alapelvekkel igyekeznek igazolni a tettüket. Ilyen esetekben különösen nehéz kü-
lönbséget tenni a hagyományos erőszakos és a terrorista bűncselekmény között. 
Emiatt Tálas Péter 2008-ban a következő ajánlást tette:

látnunk kell …, hogy a büntetőjogi megközelítés igen szélesen vonja meg a 
terrorizmus értelmezési kereteit, hiszen ennek alapján az elmeháborodot-
tak iskolai lövöldözései éppúgy terrorcselekménynek tekinthetőek, mint 
az ikertornyok elleni támadások. … Alighanem akkor járunk el helyesen, 
ha a terrorizmust megtartjuk a politikai erőszak keretei között, vagyis el-
különítjük a köztörvényes bűncselekményektől, s így próbáljuk definiálni.

Ilyen laza fogalmi keretek között a terrorizmus erősen politikai töltettel bír, s azt 
a különböző államok és kormányok a saját világlátásuk alapján értékelik. A 21. szá-
zadban a kifejezés gyakorlatilag az olyan erőszakos bűncselekmények minősített 
esetét jelenti, amely nemcsak az áldozatokat érinti, hanem az adott politikai közös-
ség (jellemzően a nemzet) egésze számára is fenyegetést jelent. A törökországi 
kurd szervezetekkel foglalkozó Asa Lundgren véleménye szerint a fogalmat

az államok a nemzet számára a legkomolyabb veszélyt jelentő 
eseményekre tartalékolják. A terrorista akcióként értelmezett erőszakos 
cselekmények nemcsak saját magukban veszélyesek, hanem azért 
is, mert az alapvető nemzeti értékekre vagy életmódra jelentenek 
fenyegetést. Ha egy eseményt terrorizmusnak nevez az állam, azzal 
azt fejezi ki, hogy az nem csupán a potenciális áldozatok, de a nemzet 
egésze számára is kihívást jelent. Ezért a terrorizmussal kapcsolatos 
közbeszéd megmutatja [a közösség] fundamentális értékeit és eszméit.

E fogalmi keretből kiindulva tehát a terrorizmus a bűncselekmények minősí-
tett esete; a kifejezést a politikai közösség olyan cselekmények meghatározására 
használja, amelyet a közösség egészére és az alapelveikre nézve is veszélyesnek 
tart. Ebből következik az is, hogy a „terrorizmus” fogalom tartalma társadalomról 
társadalomra változik, hiszen a különböző államok más-más princípiumokra és 
ideákra épülnek. Az Izrael létét vagy zsidó identitását tagadó palesztin szervezetek 
Tel-Aviv számára terroristák, de Teherán vagy Rijád szemében nem, hiszen ideoló-
giájuk nem fenyegeti az iráni vagy a szaúdi állam és nemzet alapelveit. A baszk és 
ír szeparatisták aláássák Spanyolország és az Egyesült Királyság területi egységét, 
de megkérdőjelezik az európai határok erőszakos úton való megváltoztatására vo-
natkozó tilalom alapértékét is, amely egész Európa (és a világ számára is) fontos 

http://news.nationalgeographic.com/2016/06/orlando-nightclub-shooting-lgbt-gay-hate-crimes-history/
http://news.nationalgeographic.com/2016/06/orlando-nightclub-shooting-lgbt-gay-hate-crimes-history/
http://www.nemzetesbiztonsag.hu/cikkek/talas_peter-a_terrorizmusrol_het_evvel_9_11_utan.pdf
https://books.google.hu/books?id=6vsBAwAAQBAJ&pg=PA58&lpg=PA58&dq=terrorism+is+a+concept+that+states+reserve+for+what+they+consider+to+be+the+most+vicious+of+all+dangers+facing+the+nation&source=bl&ots=80khkGxVYU&sig=AdAwGZEPDtgz_VUWh9fouUg7QNg&hl=hu&sa=X&ved=0ahUKEwjkgtrF3KfNAhXrK5oKHYj6D9cQ6AEIHTAA#v=onepage&q=terrorism is a concept that states reserve for what they consider to be the most vicious of all dangers facing the nation&f=false
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princípium. Ebből következik az is, hogy a különböző politikai közösségek fenntart-
ják a jogot, hogy maguk definiálják egyrészt a terrorizmus fogalmát, másrészt pedig 
a terrorista szervezetek listáját – így az utóbbiak eltérő csoportokat tartalmaznak.

A terrorizmus e politikai-normatív megközelítése is megjelenik a jogi szabályo-
zásban, ha nem is feltétlenül a fogalom meghatározása kapcsán. A már idézett 
európai kerethatározat első két pontjában szerepelnek az Európai Unió alapelvei 
(emberi méltóság, szabadság, egyenlőség, szolidaritás, az emberi jogok és az alap-
vető szabadságjogok tiszteletben tartása, demokrácia és jogállamiság), amelyeket 
az a kijelentés követ, hogy az aláírók a terrorizmust „ezen elvek egyik legsúlyosabb 
megsértésének” tekintik.

Ugyanakkor a politikai szereplőknek a terrorizmussal kapcsolatos retorikáját 
nemcsak az identitásuk és az értékeik, hanem az érdekeik is mozgatják. A fentiek fé-
nyében a kormányok és más aktorok tudatosan vagy tudattalanul is kihasználhatják 
a fogalomhoz köthető társadalmi érzéseket és félelmeket, hogy azok létrehozásá-
val vagy felerősítésével – saját magukat védelmezőként beállítva – népszerűséget 
szerezzenek, vagy különleges intézkedések meghozatalára kapjanak felhatalma-
zást. A szakirodalomban biztonságiasításnak nevezett folyamat a terrorizmussal 
kapcsolatban különösen a 2001. szeptember 11-ei eseményeket követően vált 
meghatározóvá, amikor az al-Káidára és a radikális dzsihádizmusra való hivatko-
zással az Egyesült Államok kormánya számos – a belbiztonsági törvénykezéstől 
háborúk indításáig terjedő – intézkedést hozott.

A terrorizmus fent említett fogalmi elemeit használva az orlandói merényletet 
lehetetlen lett volna a támadást követően azonnal egyértelmű fogalmi kategóriába 
sorolni. Egyrészt az elkövető nem nyilatkozott világosan a saját céljairól. Ugyan-
is bár az amerikai szórakozóhelyre rátámadó Omar Mateen a 911-es segélyhívót 
használva hűséget esküdött az Iszlám Állam vezetőjének, Abu Bakr al-Bagdádinak, 
ám az eddig nyilvánosságra került információk szerint a motivációit nem fedte fel. 
Másrészt, annak ellenére, hogy az Iszlám Államhoz köthető Amaq hírügynökség az 
elkövetőt a szervezethez tartozó harcosnak nevezte, a „felelősségvállalás” szokat-
lanul megfogalmazott, rövid, lényegre törő volt, s sem jelölte meg a merénylet célját 
(lásd 1. ábra). A „hírügynökség” ráadásul – az eddigi gyakorlattól eltérően – nem tett 
egyértelmű kijelentést az elkövetéssel kapcsolatban, hanem egy meg nem nevezett 
„forrásra” hivatkozva közölte, hogy a merénylő Iszlám Államhoz tartozott. Ez pedig 
messze áll az egyértelmű felvállalástól. Hiányzott például a brüsszeli merényletet 
követő hosszabb, vallási és politikai hivatkozásokkal teli nyilatkozat is, illetve minden 
olyan információ, amelyről ne lehetett volna az akciót követő órákban nyilvánosság-
ra került sajtóhírekből értesülni.

http://www.e-ir.info/2013/08/03/terrorism-realities-constructs-and-theatre/
http://netk.uni-nke.hu/uploads/media_items/svkk-nezopontok-2016-1_.original.pdf
http://edition.cnn.com/2016/06/12/us/orlando-shooter-omar-mateen/
https://twitter.com/search?f=images&vertical=default&q=%23orlando %23amaq&src=typd
https://heavyeditorial.files.wordpress.com/2016/03/new.jpg?quality=65&strip=all&strip=all
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1. ábra
Az Amaq hírügynökség által publikált „felelősségvállalás” az Iszlám Állam részéről

Éppen ezért – még ha fenn is áll a terrorizmus ténye – az elkövetőnek az Isz-
lám Állam hálózatához tartozása erősen megkérdőjelezhető. Szervezett merénylet 
helyett tehát sokkal inkább az Europol által használt kifejezés illik az eseményre: az 
„egyéni dzsihádot” egy magányos farkas követte el. A kifejezés, amely 2011 után 
az al-Káida, manapság pedig az Iszlám Állam propagandájában is megjelent, a 
nemzetközi terrorista szervezetek által inspirált, de egyének vagy kisebb csoportok 
által, a saját céljaik érdekében és csupán saját erőforrásaik használatával elkövetett 
támadást jelöli.

Ebben a kontextusban tehát az elkövetőknek az Iszlám Államra történő hivat-
kozása vagy a szervezetnek tett hűségesküje nem jelenti feltétlenül a terrorista 
motiváció meglétét. Az „egyéni dzsihád” keretében a merénylők gyakran egy ilyen 
hűségesküvel akarják igazolni vagy felnagyítani a saját tetteiket és motivációikat, 
gyakorlatilag „felajánlva” a merényletet a szervezetnek, hogy az le tudja aratni érte 
a babérokat, illetve azzal másokat is egyéni akciók végrehajtására ösztönözzön. 
Ebből is kitűnik, hogy annak eldöntése érdekében, hogy egy adott eset kapcsán 
mennyire használható a terrorizmus kifejezés (és mit jelent, ha egyes szereplők ezt 
a fogalmat használják), mélyebb vizsgálatra van szükség.

Az orlAndói merénylet (át)értelmezése

Június 12-én a floridai Orlandóban Omar Mir Seddique Mateen tüzet nyitott 
a Pulse nevű szórakozóhely vendégeire. A lövöldözésben negyvenkilencen 
meghaltak, továbbá szintén mintegy félszázan megsebesültek. A rendőrség 

a túszokat is ejtő Mateennel végül a három órán át tartó, sikertelen túsztárgyalás 
után végzett.

A merényletet kapcsán rövid időn belül három különböző értelmezés is 
napvilágot látott. Az amerikai hivatalos szervek és a sajtó első megállapításai 
szerint terrortámadás történt, az elkövető az Iszlám Állam nevében cselekedett. 

https://twitter.com/search?f=images&vertical=default&q=amaq orlando&src=typd
https://www.europol.europa.eu/content/te-sat-2014-european-union-terrorism-situation-and-trend-report-2014
http://www.aljazeera.com/programmes/insidestory/2016/06/defines-terrorism-160614182501668.html
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Ezt az értelmezést a média egy része mellett az amerikai politikusok is átvették – 
Barack Obama elnök és a két legnépszerűbb elnökjelölt-aspiráns, Hillary Clinton és 
Donald Trump szintén terrortámadásnak nevezte az eseményt. Ezt támasztották 
alá a nyilvánosságra került első információk is: a férfi az utolsó pillanatban hűséget 
esküdött al-Bagdádinak, az elkövető már többször az FBI látókörébe került a 
potenciális kapcsolatai, illetve a kijelentései miatt, stb.

Mivel a célpont a helyi LMBT-közösség által frekventált szórakozóhely volt, 
felmerült a gyűlölet-bűncselekmény lehetősége is, amely aztán együtt futott a 
dzsihádista narratívával. Magától értetődőnek tűnt a kettő együttes említése, hi-
szen a merénylet homofób jellege a terrorizmus részeként és eszközeként szolgál. 
Az Iszlám Állam használ LMBT-ellenes propagandát – a kikiáltása óta összesen 
huszonhét meleg férfi kivégzését jelentették be –, leginkább az Egyesült Államok 
és a „hitetlenek” elleni retorikája részeként. Szalafita szervezetként iszlámértelme-
zése a lehető legrégebbi forrásokra, a Koránra és az ún. hádiszokra épül, amelyek 
– a legtöbb korai vallási dokumentumhoz hasonlóan – elítélő utalásokat tesznek 
e csoportokra, elsősorban a meleg férfiakra. E passzusokra hivatkozva az Iszlám 
Állam vezetői az LMBT-közösségek jogi és politikai helyzetének javulását dekaden-
ciaként mutatják be, és a hírek szerint a saját szervezetükön belül is kémkednek a 
dzsihádisták szexuális beállítottsága után. A melegek elleni fellépés így gyakorlati-
lag a Nyugat elleni küzdelemként jelenik meg.

A narratíva részeként a homofóbiát sokan az iszlám társadalmakhoz társították, 
ami erős leegyszerűsítésnek tekinthető. Az iszlám kultúrában és történelemben szá-
mos költőt és politikust találhatunk, aki a saját neméhez vonzódott. Sőt, 1858-ban 
– az első modernkori birodalomként – az oszmán állam dekriminalizálta először 
a homoszexualitást. A mai iszlám világ is többféleképpen viszonyul az LMBT-
közösségekhez: egyes országok (pl. Törökország, Indonézia, Irak) jogrendszere nem 
bünteti őket, másutt (Katar, Pakisztán, Üzbegisztán) azonban illegálisnak számít a 
kapcsolatuk. Néhány helyen – Szaúd-Arábiában vagy Afganisztánban – halálbüntetés 
is kiróható a melegekre. A legkülönösebb talán Irán esete, ahol a homoszexuali-
tás büntetendő, a nemet megváltoztató műtét viszont legális: a homoszexualitás 
„gyógyszereként” tekint rá a teheráni vezetés.

Két-három nappal a merénylet után a dzsihádista/homofób motiváció mellett olyan 
információk is ismertté váltak, amelyek új szempontba, narratívába helyezték az ese-
ményeket. Mateen első feleségének elmondásából kiderült, hogy a férfi erőszakos, 
instabil személyiség volt. A szórakozóhely túlélői közül többen személyesen is ismerték 
az elkövetőt, aki a hely rendszeres látogatója volt. Egy szemtanú szerint egy, a melegek 
által használt randialkalmazást is használt, amelyen keresztül vele is kapcsolatban volt.

Mateen vélt radikalizmusát aztán egyre több információ tette kétségessé. Ki-
derült, hogy korábban a legerősebb libanoni síita politikai- és terrorszervezet, a 
Hezbollah tagjának mondta magát. Az viszont a szíriai polgárháborúban is aktív 
szerepet játszik, és az Iszlám Állam ellen is harcol. Még hiteltelenebbé teszi Mateen 
állítását, hogy a férfi afganisztáni pastu családból származik, így szinte kizárt, hogy 
a libanoni szervezet tagja lehetett volna.

http://time.com/4365421/orlando-shooting-barack-obama-terror-hate/
http://edition.cnn.com/2016/06/13/politics/hillary-clinton-donald-trump-orlando-attacks-reaction/
http://edition.cnn.com/2016/06/13/politics/donald-trump-orlando-massacre-speech/
http://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/the-islamic-states-views-on-homosexuality
http://www.hurriyetdailynews.com/male-sexual-quirks-among-the-ottomans.aspx?pageID=238&nID=78968&NewsCatID=438
http://www.theguardian.com/commentisfree/belief/2011/oct/07/ottoman-empire-secular-history-sharia
http://www.theguardian.com/commentisfree/belief/2011/oct/07/ottoman-empire-secular-history-sharia
https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2016/06/13/here-are-the-10-countries-where-homosexuality-may-be-punished-by-death-2/
https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2016/06/13/here-are-the-10-countries-where-homosexuality-may-be-punished-by-death-2/
http://www.worldpolicy.org/transition-iran
http://www.bbc.com/news/magazine-29832690


E-2016/19.

 A terrorizmus fogalmának kiterjesztése? 9

A biztonsági őrként dolgozó férfit valószínűleg jókora kisebbségi érzés feszítet-
te, ezért többre vágyott, többnek akart látszani. Egy alkalommal, még 2013-ban, azt 
állította a bostoni merényletet elkövető Carnajev testvérekről, hogy személyesen is-
merte őket, egy másik alkalommal pedig kijelentette, hogy a rokonai az al-Káidával 
vannak kapcsolatban. Az FBI egyik alkalommal sem tudta megerősíteni az állításait.

Mateent valójában kizárólag a 911-nek küldött telefonhívása köti a dzsihádista 
terrorcselekmény lehetőségéhez, a többi információ inkább azt sejteti, hogy eset-
leg ő maga is meleg volt, vagy legalábbis küzdött a saját szexuális identitásával. 
Ezt támasztja alá, hogy az amerikai hatóságok ma már maguk is elismerik, hogy 
a támadás motivációjában nagyon kevés szerepe lehet – talán semmi – az Iszlám 
Államnak. Ezzel szemben a férfi addigi élete, belső problémái, életvitelbeli cseleke-
detei a tipikus tömeggyilkos (mass shooter) profilját rajzolják ki.

Arra egyelőre csak ráutaló jelek vannak, hogy a mentálisan zavart, önértéke-
lési problémákkal küzdő férfinél esetleg a kiváltó ok a szexuális identitásának az 
elfojtása volt. Vallásossága (amelyet első felesége is elismert), édesapja és az 
afgán-amerikai közösség nem vagy csak kevéssé tolerálta volna a másság nyílt 
felvállalását. Az elfojtott szexualitás gyilkosságok motivációjaként már korábban is 
ismert jelenség volt a kriminalisztikában (különösen sorozatgyilkosok esetén), illet-
ve a radikalizálódással foglalkozó szakirodalomban is. Az ún. „radikális vesztes”, aki 
a különböző társadalmi folyamatok és sztereotípiák (ez esetben a homofób családi 
környezet) áldozataként tekint magára, fogékonyabbá válik a szélsőséges eszmék-
re. Ha ez a viselkedés együtt jár az öngyilkosságra való hajlammal, akkor az illető a 
radikális eszmék alapján gyilkosságra is hajlamos lehet, hogy felnagyítsa saját élete 
jelentőségét.

Természetesen a második és a harmadik narratíva – tehát a gyűlölet-bűncse-
lekmény és a mentális, szexuális frusztrációk – kapcsán sem tudunk közvetlen, 
végleges bizonyítékokat találni, mindenesetre a jelenlegi információink alapján sok-
kal inkább valószínűsíthető forgatókönyvek, mint a politikai célú terrorizmus.

következtetés.
A „terrorizmus” fogAlom

kiterjesztett hAsználAtánAk következményei

Ahogy az az orlandói merénylet esetében látható, egy-egy tragikus esemény 
kapcsán a terrorizmus mellett más, rivális értelmezési keretek is felmerül(het)
nek, ám a média és a közvélemény egyre gyorsabban és egyre szélesebb 

körben használja a terrorizmus kifejezést, legalábbis ha az elkövető muszlim szár-
mazású. A vita legújabban Tarik Kafala, a BBC Arabic vezetőjének a nyilatkozata 
kapcsán pattant ki, aki – a BBC szerkesztői alapelveire hivatkozva – a Charlie Hebdo 
elleni 2015. januári merénylet kapcsán nem akarta terroristának nevezni az elköve-
tőket. Véleménye szerint a kifejezés túlságosan értéktelített és nehezen definiálható, 
ezért nem lehet következetesen használni.

https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2016/06/13/omar-mateen-may-not-have-understood-the-difference-between-isis-al-qaeda-and-hezbollah/
https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2016/06/13/omar-mateen-may-not-have-understood-the-difference-between-isis-al-qaeda-and-hezbollah/
http://www.npr.org/sections/thetwo-way/2016/06/18/482621690/investigators-say-orlando-shooter-showed-few-warning-signs-of-radicalization?utm_source=facebook.com&utm_medium=social&utm_campaign=npr&utm_term=nprnews&utm_content=20160618
http://www.npr.org/sections/thetwo-way/2016/06/18/482621690/investigators-say-orlando-shooter-showed-few-warning-signs-of-radicalization?utm_source=facebook.com&utm_medium=social&utm_campaign=npr&utm_term=nprnews&utm_content=20160618
http://www.scientificjournals.org/journals2009/articles/1441.pdf
http://www.scientificjournals.org/journals2009/articles/1441.pdf
http://www.signandsight.com/features/493.html
https://www.theguardian.com/world/2006/feb/25/terrorism.comment
http://www.theguardian.com/global/commentisfree/2015/jan/27/is-it-time-to-stop-using-the-word-terrorist
http://www.independent.co.uk/news/media/tv-radio/paris-attacks-do-not-call-charlie-hebdo-killers-terrorists-says-head-of-bbc-arabic-tarik-kafala-10001739.html
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Kétségtelen, hogy a terrorizmus kifejezés túlzott használata több veszéllyel is fe-
nyeget, amelyek akár a nyugati társadalmak biztonságát is csökkenthetik. Egyrészt 
az – a fogalmat kifejtő részben leírt biztonságiasítás folyamata miatt – a fenyege-
tés érzetét keltheti a társadalomban, a közösség érdekeinek és értékeinek súlyos 
sérülését okozhatja, amire aztán könnyen radikális válaszok születhetnek (például 
a menekültkérdésben vagy a szíriai polgárháborúba való fokozottabb beavatkozás-
sal kapcsolatban). Ezek a lépések viszont nemcsak hogy hatástalanok lehetnek a 
terrorista fenyegetettség növekedésének szempontjából, de még erősíthetik is azt. 
Ráadásul, mivel a kifejezés egy grandiózus veszélyre utal, amely nem csupán az 
áldozatokat, de az egész politikai közösséget is fenyegeti, a terrorizmusra történő 
hivatkozással gyakran feledésbe merülnek az elkövetés során kulcsszerepet játszó 
egyéb tényezők is.

Másrészt, ha a terrorizmus fogalmát a közvélemény egyre tágabban értelmezi, 
akkor az könnyen megjelenhet a törvényhozás szintjén is – ahogyan azt a török és 
az izraeli eset is mutatja –, ami viszont lehetőséget teremt a hatósági visszaélé-
sekre, és a gyakorlatban is megnehezíti a terrorizmusellenes stratégiák hatékony 
működését.

Harmadrészt a merényletek terrorista akcióként történő beállítása és az Iszlám 
Állam vagy az al-Káida felelősségvállalásának a szinte automatikus elfogadása 
praktikusan segíti e szervezetek törekvéseit. A terrorizmus jellegéből adódik ugyan-
is az akció végrehajtása önmagában még nem jelent sikert az elkövető csoportok 
számára: fontos, hogy a média „felkapja” az esetet, hiszen a kitűzött politikai cél 
vagy a lakosság megfélemlítése csak így érhető el. A tömegtájékoztatásban részt 
vevő szereplők – újságírók, politikusok, véleményformálók stb. – felelőssége ezért 
kiemelkedő a terrorizmus hatékonysága szempontjából: ha konkrét bizonyítékok 
nélkül is az Iszlám Államot nevezzük meg ellenségnek, azzal csak a tevékenységét 
segítjük.

A különböző esetekből az derül ki, hogy a közvélemény és a média muszlim 
elkövetők esetén sokkal hamarabb használja a terrorizmus kifejezését, mint nem 
muszlimok esetén. Az Egyesült Államokban 2001 óta majdnem kétszer annyi ál-
dozatuk volt a fehérek felsőbbrendűségét hirdető vagy a jobboldali radikálisoknak, 
mint a muszlimokénak, a kifejezést mégis sokkal gyorsabban alkalmazzuk ez 
utóbbi esetén. Ez a jelenség, illetve a különböző kutatások során kimutatott nyu-
gati iszlamofóbia egyrészt megnehezíti a muszlim többség integrációját, másrészt 
pedig éppen olyan identitásválságot hozhat létre a magukat egyszerre muszlimnak 
és amerikainak/európainak tekintő egyénekben, amelyet aztán az Iszlám Állam és 
az al-Káida ki tud használni a toborzás során.

A nyugati világ hivatalos és értelmiségi közbeszédét gyakran éri a politikai 
korrektség vádja. Nem vitatva ennek a problémának a létezését, a tisztánlátás ér-
dekében ugyanilyen fontos, hogy a dzsihádista terrorizmus keltette közhangulatnak 
ellenállva továbbra is megőrizzük a – pontos definíció nélküli – kifejezés legfonto-
sabb tartalmi jellemzőit, és mindenkor megkülönböztessük a politikai célú erőszakot 
az egyéb motivációjú, „közönséges” erőszaktól.

http://www.bbc.com/news/world-europe-35807987
http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2015/09/israel-anti-terrorism-law-knesset.html
https://www.washingtonpost.com/lifestyle/style/in-the-news-media-are-muslims-the-only-terrorists/2014/06/10/9ee01778-f0d9-11e3-9ebc-2ee6f81ed217_story.html
https://www.washingtonpost.com/blogs/post-partisan/wp/2015/06/26/the-charleston-shooter-is-a-terrorist-the-federal-government-should-charge-him-as-one/
https://www.theguardian.com/us-news/2015/dec/08/muslims-us-islam-islamophobia-data-polls
http://www.pewforum.org/2014/07/16/how-americans-feel-about-religious-groups/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+pewresearch%2Fall+(PewResearch.org+%7C+All+Feeds)
http://www.brookings.edu/blogs/markaz/posts/2015/12/09-what-americans-think-of-muslims-and-islam-telhami
http://www.gallup.com/poll/157082/islamophobia-understanding-anti-muslim-sentiment-west.aspx



