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OrOszOrszág és iszlám régiói

Az orosz politika szívesen dicsekszik azzal a – különben vitathatatlan – ténnyel, 
hogy Oroszország egyike azon kevés keresztény gyökerű hatalmaknak, amelyek 
kifejezetten hosszú, sikeres együttélést tudhatnak magukénak muszlim alattva-

lóikkal és honfitársaikkal.1
Történelmi tény, hogy az iszlám vallás előbb jelent meg a mai Oroszország terüle-

tén, mint a kereszténység. Amikor Photius pátriárka 867-es térítési kísérletét követően a 
kijevi Rusz végérvényesen keresztény lett, azaz a 980-as években, az iszlám nemcsak a 
mai Oroszország kaukázusi végein rendelkezett hadállásokkal, de már évtizedek óta gyö-
keret vert annak szívében, a Volga és a Káma folyók összefolyásánál, az egykori Volgai 
Bulgáriában is. Kijelenthetjük tehát, hogy a kereszténység és az iszlám, bár korszakon-
ként eltérő sikerrel és intenzitással, de a kezdetektől fogva együtt alakították ama táj 
képét, melyet ma Oroszországnak nevezünk.

A 2002. évi népszámlálás szerint Oroszország muszlim vallású nemzetiségeinek lét-
száma 14,5 millió fő volt. Ez a szám az elmúlt évtized folyamán bizonyosan növekedett. 
Mindezekkel együtt, ezt a hatalmas embertömeget semmilyen szempontból nem lehet 
egységként kezelni.

Regionalizmus és sokszínűség

Aki az iszlám oroszországi jelenlétével foglalkozik, óhatatlanul másképp kell, 
hogy lássa ezt a hatalmas országot, mint azok, akik kutatásaikat főképp a moszk-
vai központi hatalom működésére irányítják. Történeti képzeteinkben, melyeket 

az orosz politika önmagáról kifelé sugárzott képe is megerősít, Oroszország valamiféle 
végtelen, de mégis monolit tömbként tűnik fel, amelyet bárha lassan és nehézkesen, de 
egyetlen központi akarat fog össze és irányít. A valóságban viszont, a kifelé sugárzott 
kép ellenére, Oroszország sosem volt monolit hatalom. Az ország történelmének kezdetei 
óta régiók és nemzetiségek halmaza volt, melyek adott korok és helyzetek függvényében 
mindig rendelkeztek egyfajta saját, önálló élettel. Ez jellemző az orosz és az etnikailag 
címzett területekre egyaránt. Jelen elemzésünkben kifejezetten arra teszünk kísérletet, 
hogy Oroszországot mint egészet e régiók belső történései felől közelítsük meg. Mielőtt 
szavainkhoz bárki tamáskodva állna, előre szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy az 
ország 53%-a (!) ún. etnikai címzett terület, azaz valamely, Oroszországban őshonos kis-
nemzet vagy nemzetiség jogilag meghatározott státusú autonómiával rendelkező hazája. 
Az etnikailag címzett területek elhelyezkedése másról is tanúskodik. A nyugati gyarmati 
hatalmakkal ellentétben, melyek többségében tengeren túli telepes gyarmatokat és más, 

1 A kérdés történetről általában, s a teljesség igénye nélkül lásd Galina M. Yemelianova: Russia and 
Islam: A Historical Survey. Houndmills – New York: Palgrave, 2002; Shireen T. Hunter: Islam in 
Russia: The Politics of Identity and Security. Armonk, NY – London: Sharpe, 2004.
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gyarmati sorba kényszerített külső perifériákat hoztak létre, a terjeszkedő Oroszország 
perifériái szárazföldiek voltak, gyakorlatilag beépültek az ország szövetébe. Így a mai 
Oroszországi Föderáció nem a saját határain kívül vagy azok mentén rendelkezik perifé-
riákkal, hanem a saját testébe épülve hordozza őket. Ráadásul e perifériák fejlettsége sem 
azonos: a modern nemzetállamokra emlékeztető struktúráktól kezdve a tajgai rénszarvas-
tartókig terjed életformáik változatossága.

1992 óta, tehát a Szovjetunió felbomlását követően e belső autonómiák, különösen az 
erősebbek és jobban szervezettek – mint pl. az elemzésünk tárgyát képező Tatár Köztársaság 
(Tatársztán) – a moszkvai központtal s egyes szomszédjaikkal folytatott forisztikus alkuk 
révén különösen nagy mértékű szabadságra tettek szert, valóságos részállamokká váltak 
a föderáció tágabb keretében. Bár a putyini reformok, így pl. a hét „szövetségi körzet” 
felállítása, illetve az autonómiáknak szorosabb módon a központ alá rendelése,2 sokat 
változtattak a helyzeten, a lényeg azonban ugyanaz maradt: Oroszországban továbbra is 
kulcsfontosságú a régiók és az etnikumok szerepe.

Részletes elemzéseink előtt meg kell említenünk még egy elemet: Az oroszországi 
iszlám politikája szorosan összefügg azzal, amit az orosz politikai zsargon etnopolitika 
néven nevez. Bár akad néhány aktivista és hozzájuk kapcsolódó csoport, amelyek egyfajta 
iszlám univerzalizmus nevében kísérelnek meg fellépni, leginkább éppen rájuk jellemző, 
hogy önmagukon (és az esetleges szponzoraikon) kívül senki mást nem képviselnek. 
A valóságban azonban ezt a küzdelmet regionális és etnikumok közötti rivalizálásként is 
felfoghatjuk. A korai szovjet korszak etnikai mérnökösködése nyomán létrejött nemzet- 
és államszövetségben szinte az első pillanatokban megkezdődött az etnikai és a regionális 
alapú vetélkedés. Ennek formái lehettek szabályozottak, de akár nyílt ellenségeskedé-
sekké is fajulhattak.3 A közigazgatás etnikai alapú átszervezése során nemcsak az adott 
tituláris területen élő más nemzetiségekkel – elsősorban, de nem minden esetben a vir-
tuális „kisebbségi” helyzetbe került oroszokkal – kellett megküzdeni, de szinte azonnal 
kitört a küzdelem a térségek új tituláris „gazdái” között is. Ennek egyik iránya a minél 
magasabb fokú autonómia, lehetőleg a köztársasági és a vele általában elfogadottan járó 
nemzeti (нация) státusz elérése volt a leghőbben áhított cél, s ezzel együtt a többi ősho-
nos népcsoport beillesztése a nagy „nemzeti” keretek közé. Ezzel szemben a moszkvai 
központ általában a kisebbségek védője szerepében lépett fel. Így a különféle régiók és 
nemzetiségek bonyolult, helyenként már-már a régi sztyeppei birodalmak törzsszövetségi 
rendszerére emlékeztető hierarchikus struktúrája jött létre, amelyben a központi hata-
lom általában megtalálta a kellő játékteret az egyes nemzetiségi törekvések egymással 
szembeni kijátszására, vagy ha kellett, erővel történő elfojtásukra. Ugyanakkor a polgári 
társadalomban szokásos felépítmények – piac, modern értelmiség stb. – híján a szovjet 
korszak részben konzerválta, részben a saját rendszerébe is kódolta az etnikumok közötti 

2 A sokáig az NDK-ban szolgált Putyin reformjain nem lehet nem észrevenni I. Miksa császár 1495-ös, 
a wormsi birodalmi gyűlésen elfogadott reformjainak (pl. a tíz „birodalmi körzet” felállítása) eszmei 
hatását.

3 Erre a folyamatra többek között lásd Richard Pipes: The Formation of the Soviet Union: Communism 
and Nationalism, 1917–1923. New York: Atheneum, 1969; Terry Martin: „Borders and Ethnic Conflict: 
The Soviet Experiment in Ethno-Territorial Proliferation”. Jahrbücher für Geschichte Osteuropas, 
Vol. 47. (1999). 538–555. o.; Francine Hirsch: Empire of Nations: Ethnographic Knowledge and the 
Making of the Soviet Union. Ithaca–London: Cornell University Press, 2005.
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és az egyes etnikumokon belüli konfliktusokat. Éppen ez ütött aztán tragikus módon 
vissza 1991, a szovjet korszak vége után. Egyfelől úgy, hogy olyan társadalmi mozgások 
tértek vissza, amelyek a szovjet időben végképp eltűnni látszottak, másfelől úgy, hogy 
a legerősebb etnikai autonómiák szabályosan felmondták a megmaradt Oroszországi 
Föderáció iránti lojalitásukat, s fél évtizednél is több időbe tellett, hogy annak (gyakorla-
tilag újraszőtt) szövetébe beillesszék őket.

1. ábra: Oroszország etnikai autonómiái 1996-ban4

Természetesen ez a hatalmas nemzetiségi régió korántsem jelent egységesen sűrű 
nemzetiségi lakosságot. De mielőtt ennek elemzésébe fognánk, érdemes egy pillantást 
vetnünk arra, hogy az egykori szovjet térségen belül hol helyezkednek el az iszlám val-
lású régiók:

4 A térképek forrása: „Perry-Castañeda Library Map Collection”. The University of Texas at Austin, 
http://www.lib.utexas.edu/maps/.

http://www.lib.utexas.edu/maps/
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2. ábra: A Szovjetunió muszlim lakossága 1979-ben

Térképünkön jól megfigyelhetők az egykori köztársasági, illetve a mai államhatá-
rok. Így az is világossá válik, hogy ma az Oroszországi Föderáció területén élő muszlim 
lakosság két nagy tömbre osztható: a Volga–Urál menti térség szervesen kapcsolódik 
Közép-Ázsiához, míg a Kaukázus előtere – ahová az iszlám vallású hódítók a mai Irán 
felől érkeztek – sajátos, zárt enklávét alkot. Ennek oka az, hogy Irán (és vele együtt a mai 
Azerbajdzsán) síitává válása (1501), illetve az Oszmán Birodalomnak a térségből való 
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végleges kiszorulása (1878) óta ez a régió nem érintkezik szervesen az iszlám közösség 
más területeivel. Felsorolhatunk más különbségeket is. A Volga–Urál-vidék muszlimjai 
alapvetően a török nyelvcsaládba tartozó nyelveket, elsősorban a kazáni tatárt és a baskírt 
beszélik anyanyelvükként, míg a kaukázusi muszlimok többsége sajátos helyi nyelvjá-
rásokat beszél. Köztük az összekötő nyelv az orosz, amely részben, pl. Dagesztánban és 
Csecsenföldön, a hagyományosan használt arabot váltotta fel. A hanafita csoportok hagyo-
mányosan a (kazáni) tatár nyelvet használták tanítási és összekötő nyelvként. Civilizációs 
különbség, hogy a Volga–Urál-vidék muszlimjai, legalábbis életformájuk alapvető külső 
vonásaiban, igyekeznek nem eltérni a kelet-európai urbanizációs standardoktól, miköz-
ben a Kaukázusban a mai napig meghatározók az archaikusabb, gyakran még az iszlám 
előtti hagyományokban gyökeredző társadalomszervező elemek.

Mindezeknél is meghatározóbb, alapvető rituális különbség, hogy a Volga–Urál 
mente, a hozzá kapcsolódó közép-oroszországi és szibériai régiókkal együtt, az iszlám 
szunnita-hanafita irányzatát követi, s ebben is Közép-Ázsiához (illetve Törökországhoz) 
kapcsolódik.5 Ezzel szemben a kaukázusi muszlimok a szunna sáfiita irányzatának a hí-
vei. (Ez a vallásjogi iskola Alsó-Egyiptomban, Indiában és Délkelet-Ázsiában rendelkezik 
a legnagyobb népszerűséggel.) Ami a különféle, a hagyományos jogi iskolákon kívüli, 
„fundamentalista” irányzatokat (szalafi, vahhábi) illeti, ezek jelenléte túlnyomórészt a 
Kaukázusra korlátozódik. A kaukázusi Dagesztánban szintén él egy kisebb hanafita cso-
port, a köztársaság északi részén élő nogajoké. Ők azonban viszonylag későn, a Krími 
Kánság bomlási folyamataként telepedtek erre a területre. (Nyugatra szakadt testvére-
ik ma a romániai Dobrudzsában, illetve az onnan tovább vándoroltak Törökországban 
élnek.)

A szovjet korszak és az azt követő idők demográfiai tendenciái a képet tovább ár-
nyalták, jelentős muszlim kisebbséget sodorva az ország ipari központjaiba, különösen 
a két fővárosba, Moszkvába és Szentpétervárra. A migráció következtében nemcsak a 
muszlim lakosság számszerű növekedése következett be, hanem – egyéb vallásgyakor-
lási lehetőségek híján – a jogi iskoláktól (és anyanyelvüktől) független keveredésük is. 
Dzsafar Poncsajev szentpétervári mufti személyes közlése szerint ma a város lakossá-
gának ötöde (kb. nyolcszázezer fő) lehet muszlim, ugyanakkor a nagymecsetet (illetve a 
később épült második, kisebb mecsetet) jogi iskoláiktól függetlenül, közösen használják 
az Oroszország és a FÁK régióiból érkezett hívek, s ennek következtében az eddigi, pl. 
tatár nyelvű prédikációkat az orosz váltotta fel. Kérdés persze, hogy ez a jelenleg még 
szükséghelyzet állandósul-e.

5 A szunnita iszlám négy nagy vallásjogi iskolára (mazhab) tagolódik: a hanafí, a málikí, a sáfií és a 
hanbalí iskolára. Elvben minden szunnita hívő köteles valamelyiknek a tanításait és vallási gyakorla-
tát követni – alapvetően azét, amelyikbe beleszületett. Ezek az iskolák viszont kölcsönösen elismerik 
egymást, nem alkotnak külön felekezetet.
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igazgatás és szervezet

Tekintve, hogy az Oroszországban honos szunnita iszlámban nincs sem szentelt 
papság, sem általános autoritással bíró hierarchia, így érthető az is, hogy az orosz-
országi muzulmánok sem rendelkeznek egységes és zárt hierarchiával. Alapvetően 

különféle muftiátusok és tanácsok laza szervezetével találkozhatunk.
Ami a hanafita irányzat szervezetét illeti, ezek közül az alábbiakat tarthatjuk lé-

nyegesnek kiemelni. A jogi iskola két vezető szervezetének az ufai székhelyű Központi 
Muzulmán Vallási Igazgatóság (Центральное духовное управление мусульман, 
ЦДУМ) tekinthető, melynek vezetője Talgat Tadzsuddin, valamint a később létrejött, 
Ravil Gajdutdin vezette, moszkvai székhelyű Oroszországi Muftik Tanácsa (Совет 
муфтиев в России, СМР).6 Az e két jelenős szervezet 1992-ben megkezdődött szakadása 
csak 2005–2006 között ért véget.7 Mellettük 2001-ben lépett a színre egy harmadik, ere-
detileg az orenburgi muftiátussal szemben álló, buguruszláni bázisú, Iszmail Sangaraev 
vezette, szintén Moszkvai székhelyű Oroszországi Mecsetek Szövetsége.8 Rajtuk kívül 
valamennyi jelentős szunnita-hanafita muszlim lakossággal rendelkező régió, függetlenül 
az adott terület jogi státuszától, rendelkezik saját muftiátussal és megfelelő vallásügyi 
hatóságokkal. Ezek nagyfokú autonómiát élveznek. Az északi, hanafita tömb főbb ré-
giói az alábbiak: Tatársztán, Baskortsztán, Perm, Asztrahány, Szaratov és Orenburg. 
Bár elemzésünk során a továbbiakban más régiókat is megemlítünk, az etnikai-vallási 
szempontból muszlim többségű, s önálló szövetségi jogalanyisággal, köztársasági-részál-
lami önállósággal rendelkező területekre koncentrálunk majd. Érdemes megemlítenünk, 
hogy az iszlám újjászületés nemcsak a vallásos élet felvirágzásában testesült meg, de a 
mecsetek mellett újjászületett a szovjet korszakban többé-kevésbé felszámolt vagy illega-
litásba kényszerített iszlám vallási iskolák, a medreszék hálózata is, illetve több, állami 
akkreditációval is rendelkező iszlám egyetem is alakult.

Ami a sáfiita iskola szervezeteit illeti, esetükben is két vezető szervezetet tudunk ki-
emelni: A mahacskalai (Dagesztán) központú Dagesztáni Muzulmán Vallási Igazgatóság 
(Духовное управление мусульман Дагестана, ДУМД) az iskola legtekintélyesebb irá-
nyító szervezete. Vezetője Ahmad-hadzsi Abdullajev. Ezen kívül számon tarthatjuk még 
az Iszmail Berdiev, a Karacsáj-Cserkesz Köztársaság és a Sztavropoli terület muftija által 
vezetett másik szervezetet, az Észak-kaukázusi Muzulmánok Koordinációs Központját, 
amelynek fiókszervezetei működnek Dagesztánban, Ingusétiában, Csecsenföldön, Észak-
Oszétiában, a Kabard–Balkár Köztársaságban, Adigejában és a Sztavropoli területen. Az 

6 Az oroszországi kisebbségek, muszlimok és nem muszlimok egyaránt, jellemző módon kétféle, gyak-
ran gyökeresen eltérő formában használják a nevüket: anyanyelvükön és oroszos formában. Jelen 
munkánkban a lehetőségekhez képest igyekeztünk az eredeti, jelen esetben a tatár ejtéshez közel álló 
formából átírni e neveket. Az oroszos forma értelemszerűen Gajnutgyin illetve Tadzsudgyin lenne 
(A szerző).

7 K. Matsuzato: „Muslim Leaders in Russia’s Volga–Urals: Self-Perceptions and Relationship with 
Regional Authorities”. Europe–Asia Studies, No. 59. (2007). 779–780, 784–786. o.

8 Uo. 798. o.
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e központ alá rendelt szervezetek általában muftiátusi ranggal nem bírnak, csak aláren-
delt joghatósággal rendelkező kaziátusok.9 A déli, sáfiíta többségű tömb kapcsán érdemes 
kiemelni, hogy az a régió lényegesen nyitottabb a Közel-Kelet, elsősorban Jordánia és 
Szaúd-Arábia irányába, mint az északi. Ebben a történelmi hagyományok mellett rituális 
és etnikai párhuzamok is szerepet játszanak: pl. a szintén sáfií Jordánia jelentős csecsen 
kisebbséggel is rendelkezik, míg a szaúdi és a jordániai iszlamista mozgalmak jó kapcso-
latot ápolnak a kaukázusi testvéreikkel.

Éppen ezért, a két nagy jogi iskola mellett szükséges még megemlékeznünk az első-
sorban a kaukázusi területeken terjedő különféle, részben szúfi, és a köznyelvben általában 
„fundamentalista” jelzővel illetett vallási irányzatokról is. Ez utóbbiakat általában ne-
héz közös nevezőre hoznunk. Egyetlen közös pontjuk az, hogy egyfajta, a Próféta korára 
datált „ősiszlám” nevében tagadják a mai szunnita iszlám vallási gyakorlatának és szerve-
zetének hitelességét. E mozgalom, számos előkép után, a 18. századi Arábiában alakult ki, 
s első vezetője Muhammad ibn Abdul-wahháb neve után kapta az arab wahhábijja vagy 
nyugatiasan és oroszosan vahhábizmus elnevezést. A kaukázusi régióban általában, de 
nem teljesen pontosan, az oroszokkal szembeni csecsen ellenállást megszervező vallási 
vezető, Sejkh Sámil nevéhez kapcsolják a megjelenését. Hasonló irányzatnak tekinthető a 
közel-keleti iszlám reformmozgalmak termékeként megjelenő szalafi ideológia is, mely-
nek gyökerei a 9. századi Ahmad ibn Khanbal és a 14. században elhunyt Ibn Tajmijja 
tanításaira nyúlnak vissza, bár a kifejezés polgárjogot először a 19. századi szíriai re-
former, Muhammad Abdúh és Rasíd Ridá munkásságában nyert. Hasonló minimalista 
vallásfelfogással találkozunk még az indiai deobandi mozgalomban is. Tekintve, hogy 
alapvető eszmeiségük nem más, mint mindenféle vallási, politikai és társadalmi rendszer 
és konszolidáció radikális (és agresszív) tagadása, gyakorlatilag a lehető legellentéte-
sebb társadalmi csoportok törekvéseinek fedéséül szolgálhatnak. A Szovjetunió bomlása 
utáni időszakban elsősorban Csecsenföld és Dagesztán számított a különféle vahhábita 
irányzatok működési területének. Közelebbi vizsgálatuk során azonban kiderül, hogy a 
kilencvenes évek során a Kaukázusban végbement felvirágzásuk alapvetően nem vallási, 
hanem regionális hatalmi törésvonalak alapján következett be.

A formalitás kedvéért beszélnünk kell még az iszlám vallás síita ágáról is. Ezt a val-
lási irányzatot, annak is a tizenkettes vagy imámita ágát az egykori Szovjetunió területén 
az azerbajdzsánok képviselték. A jelenlegi Oroszországi Föderáció területén ezt a hitága-
zatot az őshonos lakosság egyetlen csoportja sem vallja, így jelenléte alapvetően egyéni 
migránsokra korlátozódik. Ezért a továbbiakban ezt a vallási irányzatot nem tesszük vizs-
gálataink tárgyává.

9 Az iszlám jog kétféle döntéshozó szervezetet ismer: a saját jogi iskoláján és jogterületén belül önálló 
vallásjogi döntvények kibocsátására jogosult mufti hivatalával párhuzamosan működik a vallási bíró-
ságok bírája, a kádi (vagy perzsás formában a kázi), aki önálló vallásjogi véleményt nem fogalmazhat, 
viszont vallási bírósági hivatallal bír. Oroszországban a szunni-hanafi területeken a muhtaszib hivata-
la tölti be az alsóbb fokú igazgatási funkciókat.

Dobrovits Mihály                                 Valaki mások Oroszországa

2011. október 21.           9



régiók és etnOpOlitika

Oroszország két nagy muzulmán többségű tömbje egyúttal két, a föderáció szem-
pontjából kulcsfontosságú nemzetiségi régiót is jelent. Ha az egykori, szovjet 
korszakbeli nemzetiségi térképeket a mai orosz határok közé vetítjük, az alábbi 

kép tűnik a szemünk elé:

3. ábra: A volt Szovjetunió és a mai Oroszország etnikai régiói10

Az ábra viszonylagos elnagyoltsága mellett is egyértelműen látható, hogy a mai fö-
deráción belül a két nagy muzulmán régió egyúttal két nagy nemzetiségi tömb mentén 
helyezkedik el, bár az iszlám vallás és a valamelyik nemzetiséghez való tartozás nem 
föltétlenül jelentenek azonos fogalmat. E régiók közül a déli, Kaukázus-vidéki szerepel 
többet a napi sajtó hasábjain, elvégre ott zajlanak olyan események – erőszak, terror, 
etnikai és hatalmi konfliktusok –, amelyek önmaguktól a címlapokra kívánkoznak. 
Ugyanakkor a térképről az is leolvasható, hogy e konfliktusok legyenek bármilyen súlyo-
sak, alapvetően egy nagyhatalom távoli – bár fontos stratégiai érdekek metszéspontjában 
fekvő – határvidékére koncentrálódnak, s csak esetenként – meglehet véres, de mégiscsak 
alkalmi terrorcselekmények formájában – érik el a fővárost. Oroszország számára tehát 
súlyos veszteségeket okozhatnak, azonban további létét és működését nem képesek 

10 A térkép átalakításában közreműködött: Klein Andrea informatikus.
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veszélyeztetni. Intenzitásuk nyilvánvalóan összefügg a Kaukázusban két évtizede ural-
kodó bizonytalan helyzettel, annak rendeződésével hátország nélküli, elszigetelhető és 
elfojtható lokális tűzfészkekké válnak. A régió nemzetiségi sokszínűsége, archaikus és 
erősen fragmentált társadalomi viszonya és a kulcsfontosságú urbánus központok hiánya 
eleve kétségessé teszi, hogy egy-egy önjelölt hadúr, nyilvánítsa bár magát akár az igaz-
hívők egyetlen kalifájának, képes komoly erőszak nélkül befolyását tartósan fenntartani, 
netán egy szomszédos régióra is kiterjeszteni.

Gyökeresen más kép bontakozik ki előttünk, ha tekintetünket északra, a Volga–Urál 
mentére függesztjük. Ez a vidék egyáltalán nem határterület, gyakorlatilag a föderáció 
szívében helyezkedik el. Urbanizációs és indusztriális fejlettsége is sokszorosan megha-
ladja a Kaukázusét, s ennek megfelelően, átlagos életszínvonala is magasabb. A térség két 
fontos, török nyelvű etnikuma, a (kazáni) tatár és a baskír közül a törzsi-nemzetségi rend-
szer hagyománya csak az utóbbiak között maradt fenn, a társadalmi és a politikai életnek 
azonban nem ez az alapvetően meghatározó eleme. A térség két jelentős muzulmán köz-
társasága, Tatársztán és Baskortsztán (Baskíria) valódi, modern értelemben vett államok 
az államban, a külső szimbolikán túlmenő politikai és gazdasági autonómia birtokosai. 
Politikai és gazdasági vezetőik modern értelemben vett elitet alkotnak. A moszkvai köz-
ponti hatalommal és a többi, regionális központtal szemben folytatott érdekérvényesítő 
módszerükre is elsősorban a fegyelmezett politikai küzdelem, a forisztikus vagy intéz-
ményesített politikai és gazdasági alkuk a jellemzők.

Bár valóban igaz, hogy a Volga–Urál-vidék muzulmánjai az orosz fegyverek hatására 
kerültek végképp az orosz államiság szövetébe – s ebben a tekintetben külön meg kell 
említenünk Kazány (1552) és Asztrahány (1556) orosz kézre kerülését, továbbá Szibéria 
orosz tartománnyá válásának hosszú folyamatát, amely Jermak Tyimofejevics 1581-ben 
megindult hadjáratával vette kezdetét –, a kazányi és a szibériai tatárok, valamint az uráli 
baskírok hamar megtalálták a saját útjukat annak kacskaringóiban. Sorsukat, nem ke-
vés küzdelem után, Nagy Katalin cárnő 1773-ban kibocsátott türelmi rendelete és az 
orenburgi muftiátus ezt követő felállítása (1788) rendezte. Ekkortól kereskedőkként és 
katonákként az oroszországi társadalom hivatalosan is bevett tagjainak számítottak. 
A szervezett orosz birodalomépítés, éppen ezért is, nem annyira további megtérítésükre 
(bár egyes tatár csoportokat korábban megtérítettek), hanem szétdarabolásukra és vallási-
kulturális elszigetelésükre helyezte a hangsúlyt. A szétdarabolás folyamatára nem is kellett 
külön hangsúlyt fektetniük, hiszen a tatár kolonizáció már a szibériai orosz hódítás előtt 
megkezdődött és az orosz sikerek után azzal párhuzamosan haladt. A Volga mentén és 
Szibériában, majd később a birodalmi fővárosokban megtelepedő tatár kereskedőkolóniák 
nemcsak üzletileg voltak sikeresek, de egyúttal gazdag vallási életet is finanszíroztak. Bár 
ennek a folyamatnak a forradalom természetesen véget vetett, az orosz kapitalizmussal 
való aktív együttműködésük, gazdag kulturális életük és erős szellemi reformmozgalmuk 
lévén, a volgamenti tatárok voltak a leginkább képesek modern nemzetként venni az 1917 
után eléjük tornyosuló akadályokat.11

11 Ebből a szempontból, de nem minden erőltetett kulturális áthallások nélkül, a Max Weber által le-
írt „protestáns etika” megfelelőjének tartotta tevékenységüket a holland iszlámkutató, Michael 
Kemper. М. Кемпер: „Мусульманская этика и дух капитализма”. Татарстан – Общественно-
политический и теоретический журнал, No. 8. (1997). 75–81. o.
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A Volga–Urál menti iszlámmal való kiegyezést követően az orosz birodalomépítés 
kényszerűen belátta azt is, hogy e népcsoportok asszimilálása lehetetlen (s a szibériai 
és közép-ázsiai orosz gyarmati hatalom kiépítésében játszott szerepük miatt alapvető-
en szükségtelen) vállalkozás. Ezért inkább arra törekedett, hogy a régebbről, nem kis 
részben még a tatárjárás előtt keletkezett helyi ellentéteket felhasználva, a nagy muszlim 
tömböt körülvevő kisebb, eredetileg pogány finnugor népek és a török nyelvű csuvasok 
közötti keresztény térítés felgyorsításával, illetve e népek fokozatos eloroszosításával szi-
getelje el őket. (Ugyanez a sors várt Dél-Szibéria pogány, török törzseire is.) E stratégia 
végső kidolgozója a kazányi pravoszláv teológiai akadémia rektora, N. I. Ilminszkij volt. 
E stratégia a szovjet korszak átalakulásai során sem változott meg lényegesen, s az újra-
szerveződő föderációban csak további lendületet kapott. Így, miközben Moszkva egyelőre 
engedi, hogy Törökország viszonylag szabadon alakítgassa a maga különleges kapcsola-
tait Kazánnyal és Ufával, addig a környező finnugor népek irányába tett hasonló finn, észt 
és magyar kezdeményezéseket fokozott bizalmatlanság kíséri. Közelebbről tanulmányoz-
va a 3. térképet, az is kiderül, hogy miért ennyire neuralgikus e régió helyzete. Ugyanis 
a Kaukázus határvidék, amelyet végső esetben a föderáció – bár érzékelhető vér-, presz-
tízs- és területveszteség árán – fel is adhat (a félreértések elkerülése végett eleve tegyük 
hozzá, hogy az orosz politika részéről nincs ilyen szándék, s egy ilyen változás súlyos ne-
gatív hatásait Oroszországon kívül és belül a belátható történelmi időben senki sem fogja 
megkockáztatni). Viszont a fegyveres erőszaktól lényegében mentes Volga–Urál-vidék 
tektonikájának esetleges változásai a föderáció további létét alapjaiban kérdőjelezhetnék 
meg.

Árnyaltabb képet kapunk, ha egyúttal figyelembe vesszük az egyes belső perifériák 
etnikai arányait is (4. ábra).

Láthatjuk, hogy az egyes, etnikailag címzett területek lakosságának jelentős része, 
gyakran (túlnyomó) többsége orosz. Ugyanakkor figyelembe kell vennünk azt az ekkora 
léptékben már alig releváns tényt, hogy az orosz többség alapvetően városi, ipari koló-
niákba tömörülve él, s esetleges tágabb hátországuktól elszakadva a régió történéseinek 
foglyaivá válnak, vagy kénytelen-kelletlen feladva addigi életüket, az ország belső terü-
leteire költöznek. (Hasonló folyamatok játszódtak le a kilencvenes években Tuvában.) Ha 
etnikai adatok nem is állnak a rendelkezésünkre, a foglalkozási és települési viszonyok 
adatainak hirtelen és radikális változásai, a városi és az iparban foglalkoztatott lakos-
ság arányának hirtelen csökkenése, a vidéki, illetve a „szabad- és egyéb foglalkozású” 
lakosság arányszámának hirtelen megnövekedése jó indikátorai lehetnek egy hasonló 
változásnak.12

12 L. pl. Dobrovits Mihály – Kende Tamás: „»Távol Moszkváról« Utak a jelcini és a Jelcin utáni 
Oroszország megértéséhez”. Beszélő, No. 1. (2001).
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4. ábra: Az orosz belső perifériák etnikai arányai 1994-ben

tatárOk és baskírOk

A kilencvenes évek nagy válságidőszakában Mintyimer Sajmijev (eredeti, tatár for-
májában Mintimer Säjmiev)13 vezette Tatársztán és a Murtaza Rahimov (baskír 
alakja: Mortedza Räkhimov) által vezetett Baskortsztán vívta – nem ritkán egy-

más ellenében – a legszervezettebb politikai harcot a központtól való, minél nagyobb 
autonómia megszerzéséért. Tatársztán esetén ez a küzdelem a függetlenség esetleges ki-
kiáltásának határáig is elment, bár a kérdést reálisan értékelő szakértők szerint ennek 
valójában nem volt esélye.14 Ennek geopolitikai és etnopolitikai okai egyaránt nyilván-
valóak. Egyrészt a köztársaság, legyen bármilyen erős, nem érintkezik a föderáció külső 
határaival. Másrészt a 2002-es népszámlálás adatai szerint az Oroszországi Föderációban 
élő, s annak 3,8%-át kitevő, mintegy öt és fél milliós (5.554.601 fő) tatár15 népesség alig 

13 Az Oroszországi Föderáció etnikai autonómiáit sajátos, helyi és orosz nyelvű diglosszia jellemzi. 
Tekintve, hogy az általunk elemzés tárgyává tett két, Volga–Urál-vidéki köztársaság, Tatársztán és 
Baskortsztán első hivatalos nyelve a köztársaság tituláris nemzetiségéé, tehát a tatár, illetve a baskír, 
míg az orosz csak a második hivatalos nyelvnek számít, ezért a politikusok nevének eredeti, tatár és 
baskír nyelvű alakjait is feltüntettük.

14 Mint ahogy háborús helyzetről sem volt szó, szemben azzal, amit Gyóni Gábor állít. Gyóni Gábor: 
„A csecsen konfliktus”. Eszmélet, No. 65. (2005). 7. o.

15 Tekintve, hogy az i.sz. 8. századra tehető, első írásbeli említését követően a tatár népnév számos török 
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egyharmada, éppen valamivel több mint kétmillió él a köztársaság határain belül.16 Ők 
jelenleg a köztársaság lakosságának 52,9%-át teszik ki, miközben az oroszok aránya 
39,5%-ra süllyedt.17

Mindezek ellenére, Tatársztán különleges, szerződéses megállapodásokkal (1994, 
1995) védett helyzetet vívott ki magának a föderáción belül (Tatársztán alkotmánya, 1992, 
1. §), amelybe még a tatár alkotmány által biztosított, önálló köztársasági állampolgárság 
fogalma is beletartozik (19. §) – igaz, azzal a kikötéssel, hogy ez automatikusan maga 
után vonja az Oroszországi Föderáció állampolgárságát is, fordítva viszont ilyen automa-
tizmus nem létezik.18 Csak a 2002-ben bevezetett alkotmánymódosítások szögezték le, 
hogy az ország az Oroszországi Föderáció része. Ugyanakkor még ez az alkotmánymó-
dosítás is fenntartotta az ország társult állami státuszát. A tatár modell sikerének számos 
oka volt. Természetesen ide tartozik a köztársaság két fő etnikuma közti „ritualizált” 
hatalommegosztás (ami a köztársaság belső etnikai arányainak a szovjet korszak alatti 
változatlanságában is megnyilvánult), a tatár elit magas, közel 80%-os reprezentáltsága 
a köztársasági vezetésben (miközben középvezetői beosztástól felfelé még az orosz hi-
vatalnokokkal szemben is elvárás a tatár nyelv legalábbis elemi szintű ismerete), a régió 
és kultúrájának viszonylag magas presztízse. Természetesen ez nem nyomott volna iga-
zán a latban a köztársaság nyersanyagkincsei, ipari háttere és viszonylagos jóléte nélkül. 
Sajmijev sikerét ezeken kívül éppen az okozta, hogy – Nazarbajev kazak elnökhöz hason-
lóan – afféle „jó gazda” módjára tudta működtetni a köztársaságot, miközben gondosan 
ügyelt arra, hogy az orosz lakosságot se idegenítse el magától.19 Elhitette, hogy az egész 
köztársaság szuverenitása és jóléte nevében dacol a káoszba süllyedő föderációval, mi-
közben az iszlámot ügyesen a világias tatár nacionalizmus hátterében tartotta.

Ami az iszlám vallás tatársztáni jelenlétét illeti, a köztársaság – Volgai Bulgária 922-es 
iszlám vallásra térésére hivatkozva – többé-kevésbé joggal tarthatja magát az oroszországi 
iszlám bölcsőjének. Ami az iszlám közelmúltját illeti, nem csak azt kell kiemelni, hogy a 
régióra elsősorban az iszlám vallás legmérsékeltebbjének számító hanafita iskola befolyása 
a jellemző, s ennek képviselői (marginalizált kivételektől eltekintve) kifejezetten szemben 

és mongol nyelvű etnikum önmagára használt vagy éppen külső elnevezése volt, s időnként teljesen 
önkényesen is használták, ebben a tanulmányban csak és kizárólag az ún. „kazáni tatár” etnikumot 
értjük alatta.

16 Vö.: Д. М. Исхаков: Татары: краткая этническая история. Казань: Магариф, 2002.
17 Mindezzel vége szakadt a szovjet korszak már-már rituálissá vált, 48%:43%-os tatár–orosz arányának, 

ami magában foglalta a köztársaság tatár és orosz többségű körzeteinek a korszak végéig gyakorlati-
lag szintén változatlan etnikai arányait, melyekre l. Martin: i. m. 546–547. o. Az írásunkhoz mellékelt 
4. térkép még a korábbi, „ritualizált” arányokat őrzi.

18 E folyamatra l.: Jean-Robert Raviot: „Identité régionale et identité nationale: l’émancipation politique 
du Tatarstan de juin 1988 au 21 mars 1992”. Revue d’études comparatives Est-Ouest, No. 24. (1993). 
101–130. o.; Alexei Zverev: „Qualified Sovereignity: The Tatarstan Model to Resolve Conflicting 
Loyalties”. In: Conflicting Loyalties and the State in Post-Soviet Russia and Eurasia (szerk. Michael 
Waller, Bruno Coppieters, Alexei Malashenko). London–Portland: Frank Cass Publishers, 1998. 118–
143. o.; Galina Yemelianova: „Shaimiev’s »Khanate« on the Volga and Its Russian Subjects”. Asian 
Ethnicity, No. 1. (2000). 37–52. o.; Helen M. Faller: Nation, Language, Islam: Tatarstan’s Sovereignity 
Movement. Budapest: CEU Press, 2011.

19 Jellemző módon, az Oroszországi Föderáció alkotmányáról tartott népszavazást az azt el nem fogadó 
Tatársztán orosz többségű körzeteiben sem tartották meg.
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állnak az Asztrahányon keresztül délről, Dagesztánból beszivárgó fundamentalista (orosz-
országi szóhasználatban: vahhábita) irányzatokkal. Ezzel szemben inkább az egykori, a 
19–20. század fordulóján felvirágzott iszlám reformmozgalom, az ún. dzsadídizmus ha-
gyományaira hivatkozva, egyfajta iszlám modernizmus helyi változatának a hívei. Hozzá 
kell tennünk, hogy a radikális vagy fundamentalista iszlám hirdetése alapvetően magát a 
világi tatár nacionalizmust sodorná nehéz helyzetbe, mivel a tatárok egy része 
IV. Iván alatt – igaz, kényszerből – keresztény hitre tért (ők az ún. käräsänek), illetve a 
tatár nacionalizmus más, nyelvileg rokon, de a köztársaság határaitól távol élő kisebb, ke-
resztény csoportokra (pl. a baskíriai nogaj-bakokra) is ki kívánja terjeszteni a befolyását.20 
Ezt az oroszországi központi hataloméval is egybecsengő, s a csecsenföldi események 
kapcsán aktuális álláspontot fogalmazta meg a Tatársztáni Muszlimok I. (1998) és II. 
Kongresszusa (2002) is. Ezt megelőzően – 1992 és 1998 között, az oroszországi hanafita 
vallásigazgatás szakadásával párhuzamosan – Tatársztánban sem működött egységes 
vallásigazgatás. Miután 1991 és 1992 folyamán a tatár kormányzat hiábavaló küzdelmet 
folytatott azért, hogy (az egyébként tatár nemzetiségű) Talgat Tadzsuddin vezette CDUM 
költözzék a baskíriai Ufából (baskír/tatár: Öfö) Kazánba, 1992-ben létrehoztak egy sa-
ját, tatár vallásügyi főhatóságot, amely a Tatár Köztársaság Muzulmánjainak Vallásügyi 
Igazgatósága (Духовное управление мусульман Республики Тататрстан, ДУМ РТ – 
DUM RT) nevet kapta. Az egységes tatársztáni vallásügyi igazgatóságot lényegében csak 
az előbb említett I. muzulmán kongresszus teremtette meg, amikor a DUM RT hálózatára 
támaszkodva, Goszman Iszkahov vezetésével létrejött az önálló tatár muftiátus, amely 
nem Ufa, hanem a Ravil Gajnutdinov vezette, moszkvai székhelyű Oroszországi Muftik 
Tanácsa (SzMR) szervezetéhez kapcsolódott. 1999-ben a DUM RT kizárólagos vallás-
igazgatási monopóliumot szerzett a köztársaságban. 1998-ban alakult meg az államilag 
is akkreditált Kazáni Iszlám Egyetem, amely már magasabb képzési minőséget jelentett 
a hagyományos medreszék világánál. Cserébe, a szunnita-hanafita jogi iskola hagyomá-
nyaitól egyébként korántsem idegen módon, a Mintyimer Sajmijev vezette köztársasági 
adminisztráció lényegében államosította és a saját ellenőrzése alá helyezte a köztársaság 
iszlám hitéletét. A 2000-es évektől kezdve azonban mind világosabbá vált, hogy a tatár 
politikai elit szemében a vallás és a vallásigazgatóság szerepe fokozatosan leértékelődött, 
a köztársaság mind kevésbé számított az iszlám mobilizáló erejére.21

Bár a putyini hatalomátvételt és a föderáció gazdasági konszolidációját követően 
eleve számítani lehetett arra, hogy Kazány és Moszkva viszonya nem lesz felhőtlen, 
Sajmijev bukására mégis 2010 tavaszáig kellett várni. Bár azóta nem ő, hanem Rusztam 

20 Alexandra Benninigsen – Chantai Quelquejay: „Le probléme linguistique et le l’évolution des 
nationalités musulmanes en l’U.R.S.S.”. Cahiers du monde russe et soviétique, No. 1. (1960). 437–438. o.; 
a kifejezés közép-ázsiai szóhasználatban egyszerűen keresztény tatárt jelentett. Vö. Petr Kokaisl – 
Pavla Kokaislova: The Kyrgyz – Children of Manas, Кыргыздар – Манастын балдары. Prague: 
Alterra and Za hranice, 2009. 133. o.; más felosztások keresztény baskírokként írják le őket: James 
Minahan: Encyclopaedia of the Stateless Nations: Ethnic and National Groups Around the World. I. 
kötet: A–C. Westport: Greenwood Press, 2002. 277. o.; James S. Olson, Lee Brigance Papas, Nicholas 
C. J. Pappas (szerk.): An Ethnohistorical Dictionary of the Russian and Soviet Empires. Westport: 
Greenwood Press, 1994. 86. o.

21 Matsuzato: i. m. 786–791. o.
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Minnyihanov (tatár: Rösztäm Mingnekhanov) vezeti a köztársaságot, a rész- vagy (fél)
ország22 továbbra is sikeresen őrzi a kiváltságát.

Bár kevésbé volt sikeres, Tatársztán párhuzamaként emlegethetjük szomszédját és ri-
válisát, Baskortsztánt is.23 E köztársaság sorsát nem kettős, hanem hármas – baskír, tatár és 
orosz – nemzetiségi rivalizálás határozza meg.24 A köztársaság etnikai arányai olyannyira 
sajátosan alakultak, hogy a tituláris nemzetiségnek számító baskírokat számarányukban 
nemcsak az oroszok múlják felül, de a tatárok is megközelítően azonos súllyal vannak 
jelen a köztársaságban. Ennek oka részben abban keresendő, hogy az Ufai Kormányzóság 
felosztása (1922) után az Ufától nyugatra elhelyezkedő tatár tömb Baskíriához került. 
A 2002-es népszámlálás adatai szerint a köztársaság népességének 28,8%-a (1.221.000 
fő) volt baskír, 36,3%-a (1.490.000) orosz, s 24%-ot tettek ki a tatárok (990.000 
fő).25 A tatár–baskír rivalizálás sajátos módon nyomta rá a bélyegét a köztársasági isz-
lám szervezetekre is. A baskír lakosság az 1992-ben megalakult önálló baskír vallásügyi 
főhatóság, a DUM RB (Духовное управлени мусульман Республики Башкортстан) 
támogatójává vált, miközben a régi, ufai székhelyű CDUM a baskíriai tatárok vallási 
központja lett. Tatársztánnal szemben – ahol a DUM RT lényegében állami vallásügyi 
transzmissziós szervezet –. a DUM RB aktívan folyt bele a köztársaság politikai életébe. 
Sajátos fintora a sorsnak, hogy szintén a baskíriai Oktyabrszkojéban született és a DUM 
RB egyik alapítója volt a későbbi tatár mufti, Guszman Iszhakov is. Az ő eredeti helyét 
az ottani Nur al-Iszlám medresze élén egyébként a Szaúd-Arábiában képzett Rösztäm 
Sakirov vette át, aki a maga pozícióit az 1999-es vahhábizmusellenes kampány után is 
megőrizte.26

A kilencvenes években a Murtaza Rahimov vezette köztársaság Tatársztán mintáját 
követte a saját pozícióinak kiharcolása és megerősítése útján – azonban olyan fokú privi-
legizált helyzethez sosem jutott, mint riválisa. 2010-ben Rahimovot Moszkva nyomására 
Rusztem Hamitov váltotta az elnöki székben. Formálisan önkéntes visszavonulásához a 
kora mellett Bécsben élő fia olajügyei, s egy, a baskír televízióban bemutatott, az oroszo-
kat kegyetlen hódítókként ábrázoló sorozat szolgáltattak ürügyet.

Ugyanakkor, éppen geopolitikai és etnopolitikai helyzete miatt, ez a köztársaság jelen-
ti az összekötő folyosót a Volga–Urál-vidéki iszlám tömb és a közép-ázsiai iszlám között. 
A köztársaság déli határát, s egyúttal a baskír etnikum legdélebbi településterületét csak 
egy vékony orosz korridor választja el Kazahsztán északi határaitól. Így e két köztársaság 
együtt (a környező, az orosz hatalomhoz általában lojálisabb, s politikailag gyengébb, 

22 E kifejezést a kora újkori német történelemből ismert Halbstaat mintájára használjuk, azt érzékeltet-
ve, hogy e köztársaságok nem egyszerű autonómiák, hanem a saját területükön a szuverén államiság 
tényleges hordozói.

23 Xavier le Torrivellec: „Entre steppes et stèles. Territoires et identités au Bachkortstan”. Cahiers du 
Monde russe, Vol. 41. No. 3–4. (2000). 369–400. o.

24 Fayruze M. Garipova: „Dil Siyaseti: Başkurdistan Tecrübesi” [Nyelvpolitika. A baskortsztani tapasz-
talat]. Modern Türklük Araştırmaları Dergisi, Vol. 6. No. 2. (2009) 7–24. o.

25 Ez a szám drámai csökkenést mutat a tatárok 1999-es, 28,4%-os (1.121.000 fő) arányához képest, 
amellyel szemben 22%-nyi baskír (894.000 fő) állott. A két nemzetiség arányai tehát három év 
alatt (!) tökéletesen kicserélődtek, ami valószínűleg a két rivális köztársaság közötti migrációval is 
magyarázandó.

26 Matsuzato: i. m. 798–800. o.
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nem muzulmán autonómiákkal együtt) Oroszország belső perifériáinak kulcsfontosságú, 
s adott esetben az ország egész jövőjét is befolyásolni képes súlypontját alkotja. Ez nem 
határvidék, hanem maga a föderáció szíve. Ez természetesen előny abból a szempontból, 
hogy az egyes köztársaságok – egyébként a közép-ázsiai mintákat követően – autoriter 
vezetői általában belátják a hazájuk jövőjét meghatározó etnikai, geopolitikai és gazda-
sági realitásokat, s egyúttal erős hatalmi cetrumot is jelentenek, még ha ezek alapvetően 
(fél)államok is az államon belül. Éppen ebben rejlik jelenlegi helyzetük kettőssége. Bár 
Moszkva 2000 után fokozatosan érzékeltette, hogy „ki az úr a házban”, végső célját, az 
általa afféle kiskirályságoknak gondolt – de valójában (és több esetben jogilag körülbás-
tyázottan is) szuverén módon élő (fél)államok – különállását és privilégiumait, továbbá 
saját belső állami szervezetét felszámolnia nem sikerült. Meg kellett elégednie azzal, hogy 
ugyanabból az alomból származó, bár tán fiatalabb, s a központi hatalomhoz lojálisabb 
vezetők folytassák elődeik munkáját.
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5. ábra: A Kaukázus etnikai térképe



a kaukázus előteRe

A Kaukázus előtere egyike Oroszország politikailag és etnikailag legösszetettebb 
térségeinek. Ahogy az 5. ábrából kiderül, ez egy klasszikus értelemben vett 
többnemzetiségű határvidék, amelynek változatos etnikai képe mögött több, ál-

talában csekély lélekszámú, alacsony szervezettségű és egymással is rivalizáló etnikum 
feszül egymásnak. A határ orosz oldalán élő nemzetiségek egyike sem éri el vagy ha-
ladja meg lélekszámban a bűvös milliós határt. Ugyanakkor e nemzetiségek és nemzeti 
területek a Volga–Urál-vidékénél sokkal kevésbé illeszkednek be a föderáció egészének 
szövetébe. Társadalmi viszonyaikat tekintve is lényegesen archaikusabb képet mutatnak. 
Amennyiben az előző térséget Közép-Ázsia autoriter, de stabil és világi rendszereihez 
hasonlíthattuk, úgy ez a vidék viszonyaiban inkább emlékeztet az afgán–pakisztáni határ-
vidék törzsi területeire, illetve az ott zajló iszlám fundamentalista játszmákra.27

Bár e régió elsősorban úgy ismeretes, mint a fegyveres radikális iszlám beszivárgási 
kapuja és a nemzetközi dzsihádizmus egyik támaszpontja, ennél jóval súlyosabb problé-
mákat jelent az a kulturális degradáció, a térség lassú kiszorulása a föderáció szövetéből, 
amely ezt a folyamatot lehetővé teszi. Ebben a tekintetben maradéktalanul egyetérthetünk 
az idézett tanulmány lengyel szerzőivel. A kaukázusi térség kisebbségi enklávéi mind-
inkább elidegenednek a föderáció többi részétől – s egymástól is. Mindezek ellenére, 
talán még nem váltak és talán nem is válnak „idegen civilizációs enklávévá”,28 ahogy 
azt az idézett tanulmány szerzői jósolják. Ennek oka éppen az, hogy a térségben nem 
beszélhetünk egyszerűen az oroszok és „mások” konfliktusáról, hiszen – ahogy azt már 
említettük – az Észak-Kaukázus muszlimjai hagyományosan számos apró, egymással is 
keményen rivalizáló nemzetiségre, illetve azok alcsoportjaira oszlanak.29 A köztük folyó 
rivalizálás pedig a helyi iszlám vallásgyakorlatra is rányomja a bélyegét.

Általában megállapítható, hogy a régióban az iszlám erősen keveredik a helyi 
szokásjoggal (adat), a régió politikai játszmáiban gyakran megfigyelhetők transznacionális 
és az egyes konfesszionális határokon átnyúló érdekszövetségek (pl. a kozákok és az 
abházok szövetsége a grúzokkal szemben, vagy a grúzok és az ingusok szövetkezése az 
oszétok ellenében). Emellett mindenképpen figyelembe veendő, hogy a régió iszlamizációja 
hosszú, évezredes (a 9-től a 19. századig terjedő) folyamat volt, s a térségben az iszlám 
vallás hatása nem mindenütt érvényesült azonos mértékben. Így például az ingusok csak 
a 19. században tértek át.

27 Maciej Falkowski – Mariusz Marszewski: „Kaukaskie »Terytoria plemienne«. Kaukaz Północny – 
cywilizacijne obca enklawa w granicach Rosji. The »Tribal Areas« of the Caucasus: The North 
Caucasus – an Enclave of »Alien Civilizations« within the Russian Federation”. Prace OSW. OSW 
Studies, No. 34. (2010).

28 Ennél határozottabban mutatja be a szerzők álláspontját az eredeti lengyel szövegben található, s az 
orosz „közel külföld” (близкая заграница) kifejezésre reflektáló „wewnętrzna zagranica” [„belső 
külföld”] kifejezés.

29 A térség viszonyainak általános leírására l.: Uwe Halbach: „Islam in the North Caucasus”. Archives 
des sciences sociales des religions, No. 46. (2001). 93–110. o.
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Ebbe a képbe illeszkedik az is, hogy a régió az iszlám vallásgyakorlat szempontjából 
két, egymástól hagyományosan eltérő zónára osztható. Az etnikailag erősen tagolt keleti 
(Kaszpi-tengeri) partvidéken az iszlám hagyományosan erős integrációs elemet jelentett, a 
18–19. század antikoloniális harcai mellett az államiság kialakulásának egyik fő lépcsőfo-
kává is vált. Az iszlám vallási és társadalmi szervezetére a hagyományos szunnita (sáfiita) 
ortodoxia mellett a különféle szúfi (iszlám misztikus) iskolák – elsősorban a naksibandí és 
a kádirí – is nagy hatással voltak, azok teremtették meg az iszlám társadalom etnikai és 
„törzsi” törésvonalakon átnyúló szervezeteit. Ennek kulcsát a lelki vezető (mursid vagy 
sajkh) és a követői (murid) közötti spirituális kapcsolat jelentette. E rendszer csúcstelje-
sítményének a csecsen Sejkh Sámil 1859-ben felszámolt iszlám imamátusa számítható. 
(Egyes kutatók megkérdőjelezik, hogy Sámil és hitharcosai valóban aktív, beavatott belső 
tagjai, netán vezetői lettek volna a naksibandí, illetve a naksibandí–khálidí testvérületnek.) 
Az orosz hódítás sikerei nem jelentették a szervezet (korabeli nevén a muridizmus) végét, 
sőt az még a szovjet korszak ideológiai körülményei között is tovább élt.30 Ugyanakkor 
a mozgalom hatása éppen az ellenkezőjére fordult: integrálóból dezintegráló erővé vált; 
ugyanis a korábban a törésvonalak felett átívelő szervezete Dagesztánban az eltérő etni-
kumok, Csecsenföldön a „törzsi” szervezetek (tejp) törésvonalaihoz alkalmazkodott. Így, 
például, Csecsenföldön már a szovjet korszak végére legalább kétszáz, különféle murid 
testvérület működött.31 E szervezetek jelentőségét nem lehet egyszerűen a szőnyeg alá 
seperni, különösen, hogy 1991 után az orosz és a nyugati sajtó szinte kizárólag a „funda-
mentalisták” tevékenységét helyezte előtérbe.

a civilizációs különbségek,
s az iszlamista fenyegetés mítOsza és valósága

Érdemes néhány szót ejtenünk a régió általános civilizációs viszonyairól is. 
Alaptételünk az, hogy a szovjet hatalom – akárcsak Közép-Ázsiában – megte-
remtette a különféle, etnikailag címzett területek hálózatát, majd – különösen a 

sztálini deportálásokat követő hruscsovi konszolidáció és a brezsnyevi hosszú stagnálás 
időszakában – gyakorlatilag sorsukra hagyta az ott élő társadalmakat. A viszonylag kis 
lélekszám és a Közép-Ázsiához képest is archaikus társadalmi viszonyok miatt ez az et-
nikai mérnökösködés eleve kudarcra volt ítélve. Idegen csoportokkal összezárva, önálló 
szellemi és gazdasági elit nélkül, a formális vallásgyakorlás lehetőségeitől is többé-kevésbé 
megfosztottan e társadalmak klasszikus (s gyakran szó szerint vett) rezervátumstratégiát 
alakítottak ki. Kifelé kihasználták a szovjet hierarchia és a szovjet technokrácia lehető-
ségeit, miközben belülről nemcsak hogy megmaradtak a hagyományos társadalmaik, de 
azok szerkezete – igazi klienstársadalmakra jellemző módon – részben még archaizáló-
dott is. Mindezzel jól illeszkedtek a partokrácia és a sztratokrácia abroncsai által egyben 
tartott, de alapvetően a különféle nemzetek és nemzetiségek – szigorú hierarchia alapján 
felépülő – szövetségeként működő szovjet rendszerbe.

30 E kérdések részletes kifejtését l.: Michael Kemper: „Khālidiyya Networks in Daghestan and the 
Question of Jihād”. Die Welt des Islams, Vol. 42. (2002). 41–71. o.

31 Halbach: i. m. 99. o.
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Éppen ezért, a Kaukázus északi lankáin nem egyszerűen vallási, civilizációs, nem-
zetiségi vagy nyelvi különbségeket érzékelhetünk, hanem – ha úgy tetszik – az eltérő 
történelmi idő okozza az ellentét már-már áthidalhatatlan voltát. A (poszt)szovjet induszt-
riális társadalom díszletei között egy felbomlóban levő törzsi társadalom és egy új elit 
kialakulásának folyamata jelenik meg – iszlám mezben. Ebben a tekintetben nyilvánvalóan 
el kell fogadnunk azokat a már idézett figyelmeztetéseket, amelyek szerint az észak-kau-
kázusi régió bizonyos jelenségei bizony a pakisztáni Északnyugati Határterületek törzsi 
viszonyai irányába mutatnak. Azonban ez a hasonlat máris megbicsaklik, ha figyelembe 
vesszük, hogy ez a kompromisszum a kaukázusi etnikailag címzett területeknek csak egy 
töredékére vonatkozik, miközben a tágabb geopolitikai és szövetségi szabályokat továbbra 
is Moszkva diktálja. Az orosz vezetőség szilárdan a kezében tartja a régió külső határait, 
a maga tetszése szerint választja ki a helyi vezetőket, illetve katonai befolyása, örményor-
szági jelenléte, valamint az abháziai és a dél-oszétiai akciók következtében hatása messze 
túlnyúlik e zavaros régió déli határain. A határokon átnyúló iszlamista szervezetek létét 
felszámolnia ugyan nem sikerült, de működésüket a jelen körülmények között sikerrel 
blokkolja. (Továbbá, a megbízhatatlan muszlimokkal szemben nyilvánvalóan számíthat a 
keresztény oszétok támogatására is.)

A divide et impera politikáját Szentpétervár, illetve később Moszkva helyi alapokon 
tudta folytatni. Demográfiailag tekintve a dolgot, nemcsak az egyes etnikumok csekély 
lélekszáma a jellemző, hanem az is, hogy az egyes etnikai autonómiák általában több et-
nikumot is magukban foglalnak. Így pl. a kis Karacsáj–Cserkesz Köztársaság lakossága 
az orosz népszámlálási adatok szerint 2002-ben az alábbiak szerint oszlott meg:

karacsáj 169.192 38,5%
cserkesz   49.591 11,3%
orosz 147.878 33,6%
abaza   32,346   7,4%
nogáj   14.873   3,4%
egyéb   25.584   5,8%

A táblázatból világosan kiderül, hogy a köztársaság két tituláris nemzetisége közül 
csak a karacsájoké haladja meg az orosz etnikum lélekszámát, a cserkeszek 11,3%-os 
arányszáma ennek lényegesen alatta marad. Az ábrából leolvasható adatokat tovább 
színezi, hogy a két tituláris nemzetiség nyelve gyökeresen eltér egymástól. A török nyelv-
családba tartozó karacsájt a köztársaságon belül tán csak a nogájok értenék meg (akik 
viszont, hanafíkként, eltérnek a szunnita iszlám sáfií ágát követő karacsájoktól), a cser-
keszek viszont egyáltalán nem. Azaz – a hasonló helyzetekben szokásos, köztársaságon 
belüli etnikai rivalizálás mellett – az orosz nyelv és az orosz lakosság kulcspozícióban 
van. Ezt különösen akkor érzékelhetjük, ha a helybeli oroszok lélekszámához hozzáadjuk 
a köztársaság eredeti anyaterületének számító sztavropoli terület 2.735.000 fős lakosságát, 
melyből kb. 2.232.000 (81%) az etnikai oroszok aránya. A sztavropoli és a krasznodári 
területek teljes lakosságát is figyelembe véve, a régió lakosságnak éppen a kétharmada 
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orosz.32 Gyakorlatilag ezután kell összevetni a térség muszlim és orosz lakóinak arányát. 
(A köztársaság és a terület muzulmánjai szervezetileg is egy egységet képeznek.)

Tekintve, hogy a sajátos szovjet nemzetépítés során a karacsájok a velük szomszédos 
Kabard–Balkár Köztársaság balkárjaival (saját önelnevezésük malkar) kaptak közös iro-
dalmi nyelvet, érdemes megvizsgálni az ottani szituációt is.33 Ami az etnikai viszonyokat 
illeti, a 2002-es orosz népszámlálási adatok alapján az alábbi képet láthatjuk:

kabard 498.702 55.3%
balkár 104.951 11.6%
orosz 226.620 25,1%
egyéb   71.221   7,9%

Amint tehát láthatjuk, az adigékkel és a cserkeszekkel rokon kabardok teszik ki a va-
lamivel kevesebb mint egymilliós köztársaság lakosságának abszolút többségét. A másik 
tituláris nemzetiség, a török nyelvű balkárok részaránya viszont nem éri el a 12%-ot sem. 
A köztársaságot nemcsak a két tituláris nemzetiség közötti rivalizálás paralizálja, de az 
őslakosság és az orosz, illetve kozák betelepülők összeütközései is konfliktusok forrását 
jelentik.

A többnemzetiségű belső perifériák igazi iskolapéldájának azonban a Kaszpi-tenger 
partvidékének támaszkodó Dagesztán számít. Az ötvenezer négyzetkilométeren elterülő, 
2010-ben hárommilliós országocska lakossága a 2002-es orosz népszámlálás adatai szerint 
a 6. ábrán látható fő nemzetiségek közt oszlik meg (az ott ábrázolt területi arányban).

A 2002-es népszámlálás statisztikai adatai szerint:

avar 758.438 29,4%
dargin 425.526 16,5%
kumük 365.804 14,2%
lezg 336,698 13,1%
lak 139,732   5,4%
orosz 120,875   4,7%
azerbajdzsán 111.656   4,3%
tabaszaran 111,152   4,3%
csecsen   87.867   3,4%
nogáj   38,168   1,5%
rutul   24,298   0,9%
agul   23,314   0,9%
cahur     8,168   0,3%
egyéb   25,835   1,0%

32 Uo. 96. o.
33 Galina M. Yemelianova: „Kinship, Ethnicity and Religion in Post-Communist Societies: Russia’s 

Autonomous Republic of Kabardino–Balkariya”. Etnicities, Vol. 5. No. 1. (2005). 51–82. o. 
Elektronikus változat: http://www.circassianworld.com/Kabardino-Balkariya.pdf.
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6. ábra: Dagesztán főbb népeinek etnikai térképe
(1) vegyes területek, (2) avar, (3) dargin (4) lezg, (5) lak, (6) tabaszaran, (7) agul,

(8) rutul, (9) cahur, (10) kumük, (11) nogaj, (12) azerbajdzsán, (13) orosz (kozák)

Amennyiben az összes kis nemzetiséget figyelembe vesszük, még pl. az alig kétezer 
főt számláló, így százalékban már ki nem mutatható létszámú – részben muzulmánok 
(825 fő), részben ún. hegyi zsidók (1066 fő) által alkotott –, iráni nyelvű tat közösséget is, 
a köztársaság nemzetiségeinek száma meghaladja a harmincat (más számítások szerint a 
negyvenet), s ebből 14 nyelve rendelkezik hivatalos státusszal. (A táblázatban külön nem 
szereplő nemzetiségiek nyelve közül a tat kapott még hivatalos státuszt.) Ezek összesen 
négy nyelvcsaládba tartoznak, így nem meglepő, hogy az országocska lakóinak egyetlen 
közös nyelve az orosz. Dagesztán kapcsán érdemes megemlítenünk azt is, hogy a szovjet 
korszak végét követően ott következett be az orosz lakosság második (Csecsenföld után) 
legnagyobb méretű elvándorlása: részarányuk 9%-ról süllyedt feleakkorára.

Dagesztán, bár a föderáció oldalán többször is kulcsfontosságú szerepet játszott a 
csecsen háborúkban, nem tekinthető egységes közösségnek. A vallásilag is megosztott 
(szunnita-sáfiita, szunnita-hanafita, síita, ortodox keresztény, zsidó) országban működik 
ugyan egy Dzsamáat Saría nevű, militáns iszlamiszta szervezet, a belső feszültségek 
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igazi forrása a társadalom hihetetlenül tagolt etnikai képe, amit tovább súlyoz, hogy a 
táblázatunkban statisztikai egységként szereplő etnikumok is különféle alcsoportok bo-
nyolult hierarchiájában élik a maguk mindennapjait. Így fontos előre megjegyeznünk, 
hogy egységes, egész Dagesztánt, netán az egész észak-kaukázusi térséget megszervezni 
tudó iszlamista szervezet létrejöttét egyelőre nincs miért várnunk.

Ami a dagesztáni iszlám sajátosságait illeti, az alábbiakat állíthatjuk róla: ez az a ré-
gió, ahol az iszlám a legkorábban, már az i.sz. 9. században erős gyökeret vert; az itteni 
közösség kötődik a legerősebben a szunnita iszlám sáfiita vallási tradíciójához; meghatá-
rozó volt az írásbeli kultúra korai megjelenése; s az arab nyelv egészen a szovjet korszakig 
a régió összekötő nyelvének számított. Ezzel párhuzamosan természetesen jelen volt a 
szúfi tradíció is. A szúfi testvérületek vezette hitharcok (gazavát) egészen az 1920–1921-
es évekig tartottak, azaz az utolsó iszlám felkeléseket már a szovjet hatalom verte le. 
Szemben a Kaukázus előterének nyugati régióival, a térség élete folyamatos volt, nem 
törték meg a II. világháborút követő deportálások. Nem volt jellemző az orosz beván-
dorlás sem: arányuk a szovjet hatalom végén sem volt magasabb a lakosság 9%-ánál, s 
ez időközben a harmadára csökkent. Ebből következően, változatlanul a helyi, autochton 
populáció kezében maradt a hatalom, amely azonban a szovjet korszakban a legkonzer-
vatívabbak (legvonalasabbak) közé számított. Így a Szovjetunió bukása után a dagesztáni 
hatalmi viszonyokat egyfelől a posztsztálinista politikai elit és az iszlám reneszánsz hívei 
közötti küzdelem jellemezte. Másfelől, a csecsenföldi események ellentéteként, a föderá-
cióhoz való hűség jól megfért a helyi társadalmi élet rohamos (re)iszlamizációjával. Így az 
iszlám tanítása 1992 óta a köztársaság világi oktatási rendszerének is kötelező része, sze-
repe központi kérdéssé vált a föderációs választásokon, s felmerült az az ötlet is, hogy az 
iszlámot egyszerűen a köztársaság államvallásává nyilvánítsák. Dagesztánban összesen 
öt nagy iszlám oktatási központ alakult ki: Mahacskala (a köztársaság fővárosa), valamint 
Gergebil és Kizljar mellett a Dagesztán vallási központjává váló, s a csecsen „iszlamista” 
támadások célpontjává lett Bujnajszkban két medresze is megnyitotta kapuit.34

A próféta zöld zászlaját azonban át- és átszínezik a dagesztáni etnikumok. Az iszlám 
szervezetek befolyása a köztársaság északnyugati területein – az avarok, darginok és a 
török nyelvű kumükök lakta régiókban – erős. Miközben a köztársaságban domináns 
helyzetet élvező avarok még iszlám szervezeteiken keresztül is a fennálló posztszovjet 
vezetést támogatták, addig a kisebb, ellenzéki szerepbe kényszerült etnikumok velük 
szemben foglaltak állást. Fő céljuk a saját, etnikai alapú kaziátusaik megteremtése lett. 
Így Dagesztánban az iszlám egyszerre játszik integráló és dezintegráló szerepet.35 Ezzel 
egy időben, a köztársaságban jelen vannak fundamentalista szervezetek (pl. a Dzsamáat-
ul-muszlimín) és olyan mérsékelt pártok is, mint az Abdurasid Szaidov vezette Iszlám 
Demokrácia Pártja, amelyek a köztársaság népeinek békés, közös felvirágzásáért szállnak 
síkra.

34 Halbach: i. m. 106. o.
35 „As a result Islam has become a common denominator for the breaking up of the national identity in 

the ethnic labyrinth. It has become the catalyst for nationalism that could blow apart Dagestan’s multi-
ethnic system, but at the same time it also represents an internally stabilizing factor.” Uo. 107–108. o.
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csecsenföld

A Kaukázus előterében akadnak homogénebb nemzetiségi területek is, így például 
Agigeja, Ingusétia és természetesen a leghíresebbnek számító Csecsenföld.

Az oroszországi iszlám közelmúltról beszélve éppen Csecsenföld az a vidék, 
amely – mintegy az állatorvosi tankönyv beteg lovaként – magán viseli a régió társa-
dalmi betegségének majd minden tünetét. A témában kevésbé elmerült olvasó számára 
úgyszólván pars pro toto ez a köztársaság jut az eszébe, ha az oroszországi iszlámról kell 
beszélnie. Az ismert történelmi okok mellett ez valószínűleg annak is köszönhető, hogy a 
csecsenföldi helyzet jószerivel a föderáció önálló életének első éveitől a hazai és a nem-
zetközi média érdeklődésének középpontjában áll, s e diskurzusban elválaszthatatlanul 
keveredett össze két, többé-kevésbé leegyszerűsített narratíva: a „szabadságért küzdő, 
bátor kicsi nemzet”36 és a „javíthatatlan iszlamista tűzfészek” számos valóságelemet is 
tartalmazó, de összességében mégis téves elbeszélésmódja. Csecsenföld így a konfliktus 
kitörése óta folyamatosan média-, illetve PR-háború is volt, amelynek szereplőit – a valós 
és gyakran véres eseményeken kívül – alapvetően befolyásolta az Oroszországhoz, illetve 
az iszlámhoz fűződő viszonyuk.37

Közelről elemezve az eseményeket, a csecsenföldi konfliktusról szinte azonnal 
nyilvánvalóvá válik, hogy bár szereplői az iszlámot és a szabadságot tűzték zászlajuk-
ra, az a köztársasági elit egy jól körülírható csoportjának (és azok kíséretének), illetve 
az elit Moszkvához hű részének és a föderáció központi szerveinek konfliktusa volt. 
Proszopográfiai szempontból vizsgálva az eseményeket azt is megfigyelhetjük, hogy az 
iszlám és a szabadság zászlaja alatt fegyvert fogó csoportok vezetői a korábbi, főképp a 
brezsnyevi korszakban nem éppen a rendszer ellenségeiként szereztek maguknak hírne-
vet. A köztársaságot Ingusétiától elválasztó, majd a függetlenséget egyoldalúan kikiáltó 
Dzsohar Dudajev (1944–1996) Brezsnyev kedvenc és legfiatalabb tábornoka volt, s a kulcs-
fontosságú székesfehérvári repülőtér parancsnokaként38 tett szert hírnévre a szovjet és a 
magyar hadtörténetben. Részben szintén Magyarországon, majd később a Baltikumban 
szolgált a hivatásos tüzértiszt, Aszlan Maszhadov (1951–2005) is. Nem maradt el tőlük az 
1999-ben elfogott és egy büntetőkolónián elpusztult szeparatista vezér, Szalman Radujev 
(1967–2002) sem. Ő, a volt köztársasági Komszomol-vezető később tervezőmérnökként 
szolgált a szovjet hadsereg belorussziai stratégiai rakétaalakulatainál (1985–1987), ahol 
az SZKP-hoz is csatlakozott. Magyarán, a peresztrojka és a rendszerváltás ebben az eset-
ben is egy ígéretesen induló szovjet katonai technokrata karrierjét törte derékba.

36 L. pl.: Carlotta Gall – Thomas De Waal: Chechnya: A Small Victorious War. London: Pan Books, 
1997.; Anatol Lieven: Chechnya: A Tombstone of Russian Power. New Haven: Yale University Press, 
1998.

37 S ebben a minőségében Csecsenföld konfliktusa lényegében elfedett három másik mozgalmat: 
Tatársztán és Baskortsztán már említett, alkotmányos szuverenitási küzdelmeit, illetve a dél-szibériai 
Tuva (új hivatalos nevén Tyva) szecessziós törekvéseit.

38 „Miért nem hasonlít a csecsenek helyzete a palesztinokéhoz?”. HVG.hu, http://hvg.hu/
vilag/000000000032F887, 2002. november 1.
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Ami a csecsenföldi események későbbi alakulását illeti, ez a háttér – önmagában – 
még nem indukálta volna azoknak a véres eseményeknek a bekövetkeztét, melyeknek a 
világ a későbbiekben a tanúja lett. A késő brezsnyevi technokrácia általában megtalálta 
az utat a Jelcin vezette föderáció helyi elitjeibe.39 Ami a helyzet különlegességét ma-
gyarázni látszik, az az lehet, hogy ez a társaság nemcsak a föderáción belül, de a saját 
köztársaságában sem érezte kellően biztosítottnak a maga hatalmi bázisát, s ezért kezdett 
politikai hazárdjátékba. A kívülálló számára talán az első meglepetést okozó jelenség 
– hogy a szovjet ideológia vörösét milyen könnyen váltotta fel az iszlamizmus zöldje – 
voltaképpen egyszerű magyarázatra lel abban, hogy 1) a szovjet hatalom elsősorban külső 
alkalmazkodást várt el az általa felemelt új elitektől; 2) mindkét ideológia alkalmas volt 
arra, hogy olyan csoportok tagjai számára biztosítson legitimációt, akik a hagyományos 
„törzsi” viszonyok mellett nem emelkedhettek volna fel. Ebből következik tehát az, hogy 
a csecsenföldi események mögött nem annyira a nemzetközi iszlamista hálózatok tevé-
kenységét kell keresnünk, sokkal inkább a helyi hatalmi központok belső küzdelmeiről 
volt szó.

Ami a történések részleteit illeti, látható, hogy a központi hatalommal először szem-
beszegülő Dudajev, illetve a csecsen parlament, eleinte még világi, szekuláris államban 
gondolkodott, melynek alapvető eszmei bázisát a Zelimkhán Jandarbijev (1952–2004) 
vezette Vainakh Demokrata Párt nacionalizmusa adta volna. Természetesen ez nem je-
lentette azt, hogy Dudajev, különösen a maga elszigetelt politikai helyzetében, elutasította 
volna az „iszlám szolidaritás” akkor még csak csurranó és cseppenő megnyilvánulásait. 
A köztársaság élt például a lehetőséggel, hogy kereskedelmi képviseletet nyithat Szaúd-
Arábiában, illetve lehetővé tette, hogy a Muzulmán Testvérek 1992-ben a köztársaság 
területén hozzák létre az egykori szovjet térségben működő első hálózatukat. Dudajevet 
támogatásáról biztosította az afganisztáni Gulbuddin Hikmatjár is, aki akkor azonban 
még csak a központi hatalom ellen küzdő mudzsáhid milíciák egyik legjelentősebbikének 
a parancsnoka volt. Mindezekkel együtt, a köztársaságocska elvben világi alkotmányt 
fogadott el 1992-ben, s Dudajev első iszlamizálási kísérletét 1993-ban a parlament még 
megakadályozta. (Igaz, Dudajev ezt követően feloszlatta a parlamentet.) A Dudajev segít-
ségére siető nemzetközi önkéntesek nagy része valóban muszlim volt, de akadtak köztük 
ukránok, baltikumiak, illetve más – elsősorban afganisztáni – veteránok is. A köztár-
saság akkori szunnita vallási vezetése azonban kifejezetten óvott a kalandor politikától, 
fatvában (vallásjogi döntvényben) tiltotta meg a politikai konfliktusok erőszakos, fegy-
verrel történő rendezését, illetve még az 1994-es, súlyos kudarcba fulladt orosz katonai 
beavatkozás hajnalán is közvetíteni próbált Moszkva és Groznij között. Így került a képbe 
a Dudajev-párti teológus és szabadcsapat-parancsnok, az eredetileg Buharában, a szovjet 
időkben is működő, híres Mír-i Arab medreszében végzett Ahmad Kadirov (1951–2004), 
aki 1995-ben a köztársaság Dudajev által kinevezett muftija lett, s posztját 1999-ig hiva-
talosan is megtartotta.

A köztársaság történetében az 1994. évi, amúgy kudarcba fulladt orosz offenzíva je-
lentette a fordulópontot.40 Dudajev, aki 1996-ban sikeres fegyverszüneti megállapodást 

39 Vö.: Dobrovits–Kende: i. m. proszopográfiai jegyzetei.
40 A csecsen háborúkra l.: Zicherman István: A csecsen háború. Budapest: ANNO Bt., 2004.; Gyóni 

Gábor: „A csecsen konfliktus”. Eszmélet, No. 65. (2005).
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kötött az oroszokkal, híveivel délre húzódott, s a szakadár területek radikális iszlamizálása 
mellett döntött. Csecsenföld így gyakorlatilag kettészakadt: egy déli, iszlamista és egy 
északi, az oroszországi központhoz többé-kevésbé hű részre. Ez a Groznij visszafoglalá-
sáig és az oroszbarát Doku Zagajev kormányának elűzéséig tartó provizórium megfelelt 
a köztársaság etnoregionális és vallási megosztásának. Dudajev a saját szűkebb pátriája, 
a déli hegyvidéki Icskerija (melynek neve később a szakadár állam elnevezésébe is be-
került) tejpjeire támaszkodott, akik között a fivére, Bekmurza Dudajev vezette kádirijja 
és a belőle kinőtt Kunta-Hadzsi szúfi testvérületek befolyása volt jelentős – ők támogat-
ták az oroszokkal szembeni keményebb fellépést. Ezzel szemben az északi, a naksibandí 
testvérület által szervezett vidékek elsősorban a Moszkvával való megegyezés hívei 
voltak.41

Az 1996-ban ténylegesen függetlenné vált országocska viszont végleg az iszlamizáció 
útjára lépett. A Dudajev meggyilkolása, majd a formálisan őt követő Zelimkhán Jandajbijev 
választási veresége után, 1997-ben a köztársaság élére került Aszlan Maszkhadov 
Csecsenföld óvatos iszlamizálásának volt a támogatója. Ezzel a hozzáállásával azonban 
mindinkább szembekerült az oroszellenes harcokban kitűnt hadurak, különösen Sámil 
Baszajev (1965–2006) és Szalmán Radujev radikális iszlám fordulatot követelő törek-
véseivel. Ki kell még emelnünk a jordániai Khattáb parancsnok nemzetközi iszlamista 
brigádját is. Ezekkel a gyakran egymással is rivalizáló erőkkel jelent meg a klasszikus 
értelemben vett iszlám fundamentalizmus a csecsen színtéren. 1997-től ők szervezték 
meg a köztársaságnak a saría alapján működő bíróságait, s mind határozottabban kerül-
tek szembe a régió hagyományos szúfi testvérületeivel, a nacionalista erőkkel, az iszlám 
vallási hierarchiával, s végül magával Maszhadov elnökkel is. Fő törekvésük már nem 
Csecsenföld függetlensége, hanem egy, az etnikumok felett álló kaukázusi iszlám emi-
rátus létrehozása volt, amihez az utat a szomszédos – és a konfliktusból minden erővel 
kimaradni szándékozó – Dagesztán meghódításában látták. Tervük megvalósításához az 
1999 nyarán elkövetett és sikertelenül végződött dagesztáni betörésükkel kívántak hoz-
zálátni. Törekvéseikkel nemcsak saját hazájuk ingatag belpolitikai egyensúlyát borították 
fel, de az 1998-tól felélénkült, s Csecsenföld határain túlnyúló terrorakcióikkal végképp 
megfagyasztották maguk és a köztársaság körül a levegőt.42 E zavaros év folyamán for-
dított hátat egykori harcostársainak Ahmad Kadirov is, akinek személyében Moszkva 
megtalálta a köztársaság leendő irányítóját. Mindezekkel együtt, a Kadirov család a 
putyini berendezkedés egyik legelkötelezettebb bázisává tette az országát. Bár a későb-
bi eredmények természetesen nem mentik a csecsen hadurak ellen fellépő föderációs 
csapatok céltudatos brutalitását, de érthetővé teszik, hogy az orosz erőfitogtatás és a 
vele összekapcsolt belső teokrácia miért bizonyult alkalmasnak arra, hogy a helyzetet 
egyelőre konszolidálja. Moszkva mindazonáltal nem csak vérben és vasban fizette meg a 
helyzet megszilárdításának árát. Ennél sokkal fontosabb, hogy – akárcsak a cári hódítá-
sok idején – a központi hatalom kénytelen volt hallgatólagosan beletörődni abba, hogy az 
iszlám jog, illetve igen gyakran az iszlám köntösébe bújt helyi szokásjog párhuzamosan 
él a föderáció hivatalos jogrendszerével, s a területen – az orosz főhatalom formális elis-

41 Halbach: i. m. 102–103. o.
42 Uo. 103–104. o.
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merésével – lényegében egy önálló belső hatalom alakul ki.43 A moszkvai konszolidációs 
forgatókönyvek sikerét a csecsen hadurak brutális túszejtési akciói mellett nyilvánvalóan 
a 2001. szeptember 11. után átrendeződött nemzetközi értékrend is segítette. Többé már 
senki sem gondolhatta azt, hogy a csecsen hadurak, még ha aránytalan eszközökkel is, de 
a szabadságért küzdő, bátor kicsi nemzet képviselői.

Ahmad Kadirov erőszakos halála után három évvel, 2007-ben – az átmeneti elnök, 
Alu Alkhanov mellett miniszterelnök-helyettesi, majd Szergej Abramov miniszterelnök 
meggyilkolása (2005) után ügyvezető és 2006-tól a köztársasági elnöki posztot betöltő – 
fia, Ramzan Kadirov (szül. 1976) örökölte meg az aprócska szövetségi hűbért. Kadirov 
nevéhez fűződik a köztársaság viszonylagos stabilitása, ugyanakkor már ügyvezető 
miniszterelnökként komoly engedményeket tett a saría javára: betiltotta a szerencsejáté-
kokat és az alkohol előállítását, miközben – legalábbis szavakban – támogatta az iszlám 
szokások által engedélyezett többnejűség gyakorlatát. A Kadirov család hatalmának 
megszilárdulását nyilvánvalóan az is elősegítette, hogy 1999 és 2006 között az orosz 
föderációs biztonsági erők gyakorlatilag egytől egyig levadászták az egykori szakadár 
hatalom képviselőit.

A köztársaságban az átmeneti konszolidáció ellenére sem problémamentes az emberi 
jogok helyzete, miközben 2009-ben egy Ramzan Kadirov elleni merényletkísérletet is 
lelepleztek. A sokat próbált lakosságot azonban valószínűleg ennél jobban érdekli, hogy a 
2007-es orosz statisztikai adatok szerint Csecsenföld gazdasági növekedése már megha-
ladta a 26%-ot. Az egy személyre és a hallgatólagos jogi dualizmusra épülő konszolidáció 
tehát egyelőre sikeres. Kérdésünk csak az lehet, meddig és milyen körülmények mellett 
folytatható ez a történet.

kOnklúzió

Írásunkat azzal a végkövetkeztetéssel zárhatjuk, hogy a 21. század elején az iszlám vallási 
régiók valódi kihívást jelentenek a Szovjetunió bukása után mintegy Csipkerózsika-
álomból feltámadt, új orosz államiság számára. Ugyanakkor a muszlim lakosság sem 

demográfiai súlya, sem a nemzetiségi, rituális és fejlettségbeli heterogenitása okán nem 
tekinthető olyan tényezőnek, amely a föderáció létét veszélyeztetni tudná. Arra is felhív-
hatjuk a figyelmet, hogy bár az ország iszlám többségű területei közül a Kaukázus-vidék 
archaikus viszonyai között virágzó, törzsi-iszlám keveréktársadalom, illetve annak a helyi 
és a központi hatalommal szemben elkövetett egyes akciói látványosak ugyan, de végül 
is egy katonailag és politikailag kézben tartott, periferikus határvidék történéseiről van 
szó. A térséghez kapcsolódó hosszú távú biztonsági érdekek sem teszik lehetővé, hogy e 
régió kikerüljön Moszkva ellenőrzése alól, s amint láthattuk, illetve Csecsenföld esetén 
tapasztalhattuk is, a néhányszázezres, általában kevert népességű, bonyolult társadalmi hi-
erarchiába szervezett nemzetiségi társadalmak jelenleg (s a belátható közeljövőben) aligha 

43 E kérdésre l. a jövőre vonatkozólag egyébként erősen elfogult Maciej Falkowski elemzését: „Czeczenia – 
międzi kaukaskim dżihadem i »ukrytim« separatyzmem. Chechnya: Between a Caucasian Jihad and 
»Hidden« Separatism”. Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, No. 13. (2007).
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lesznek képesek önállóan működő állami struktúrák kiépítésére. Ezzel szöges ellentétben, 
az Oroszországi Föderáció szívébe ágyazódó Volga–Urál-vidék két nagy muszlim társa-
dalma, a tatároké és a baskíroké, éppen a szervezettségük és szívós, de erőszakmentes 
és az alkotmányos jog határain belül maradó nemzet- és államépítő tevékenységével már 
most komoly kihívás elé állítja Moszkvát. Amennyiben a Föderációt valóban fenyegetné a 
„muszlim veszedelem”, akkor a sorsdöntő csapásra ebből az irányból kellene számítania.
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