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A posztszovjet közép-ázsiai tér-
séggel foglalkozó szakirodalmi 
kánonban széles körben elfoga-

dott álláspontnak tekinthető az ottani 
köztársaságok autoriter politikai rend-
szerének „neopatrimoniálisként”1 történő 

minősítése.2 A neopatrimoniális rezsi-
mekben a politikai hatalmat elsősorban 
nem bürokratikus intézmények, hanem 
személyek és interperszonális patronázs 
hálózatok – a továbbiakban az egyszerű-
ség kedvéért: klánok – hordozzák. Ezek 
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A jelen tanulmányban elsősorban arról kísérelek meg képet adni, hogy Szaparmurat Nyijazov 
„Türkmenbasi” uralma idején milyen mozzanatokban volt pontosan megragadható a türkmén 
politikai rendszer „szultanisztikus” jellege, illetve ez a szultanisztikus rendszer mennyiben 
különbözött a többi neopatrimoniális, klánalapú logika szerint működő közép-ázsiai köztársa-
ságtól. Ezt követően arra a kérdésre is megpróbálunk választ kapni, hogy „Türkmenbasi” halá-
lával és Gurbanguli Berdimuhammedov hatalomra kerülésével történt-e érdemi változás a ha-
talomgyakorlás jellegét illetően. A tanulmány központi hipotézise, hogy Berdimuhammedov 
uralma alatt Türkmenisztánban nem következett be a politikai rendszer érdemleges liberalizá-
ciója, az ország nem került közelebb valamiféle nyugati típusú demokráciamodellhez. Ugyan-
akkor a hatalomgyakorlás logikája távolodni látszik a Nyijazov által képviselt szultanisztikus 
irányítástól, és Türkmenisztán közeledik a többi közép-ázsiai köztársaság által képviselt 
„neopatrimoniális, klánalapú” modellhez.

The primary aim of the present study is to demonstrate the aspects that allow us to grasp the 
“sultanistic character” of the Turkmen political regime during the rule of Saparmurat Niyazov, 
known as Turkmenbashi, also pointing out the differences between the sultanistic system and 
the other neo-patrimonial clan-based Central Asian republics. The next section tries to answer 
the question whether there have been any considerable changes in the character of exercising 
power since the death of Turkmenbashi, with Gurbanguli Berdimuhammedov’s coming to 
power. The central hypothesis of the paper is that with Berdimuhammedov Turkmenistan’s 
political system has not been dramatically liberalised and the country is not approaching 
any kind of western type democracy model. At the same time, the logic of exercising power 
seems to be moving away from the sultanistic rule represented by Niyazov, with Turkmenistan 
becoming more similar to the “neo-patrimonial clan-based” model of the other Central Asian 
republics.

* * *
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a rezsimek jellemzően nem rendelkez-
nek különösebben kiforrott politikai ide-
ológiával sem. A politikai folyamatok 
alapvető dinamikáját a patrónus-kliens 
viszonyrendszer logikája határozza meg: 
a közhivatalokat a patrónustól személyes 
szolgálatok ellenében, jutalomként lehet 
elnyerni, amiért cserébe a kliensek fel-
adata például választások idején a pat-
rónusuk támogatásához szükséges szá-
mú polgár mobilizálása. Mint arra John 
Ishimaya rávilágít: a neopatrimoniális 
rezsimek kialakulása a politikai átme-
netek periódusában – szilárd intézmé-
nyi környezet hiányában – különösen 
jellemző; gyarmati sorból felszabadult 
államok esetében szinte tipikusnak ne-
vezhető. E jelleget erősítő tényező lehet 
a járadékgazdaság kialakulása is, hiszen 
a politikai vezető(k)höz kötődő patronázs 
hálózatok jelentik az elsődleges közvetítő 
csatornát a külső jövedelmek és a hazai 
gazdaság között.3

A közép-ázsiai köztársaságoknak a 
függetlenség elnyerését követő politikai 
pályaívét a regionális kötődésű „klánok” 
közötti vetélkedés dinamikája határozta 
meg. A térségbeli rezsimek stabilitását 
mindenekelőtt a politikailag és gazdasá-
gilag jelentősebb erőt képviselő „klánok” 
– vagy inkább politikai frakciók – közötti, 
valamiféle hatalmi egyensúlyt szavatoló, 
informális paktumok biztosították – ami-
re rövid, de akár középtávon is képesek. 
Ugyanakkor az informális struktúrák 
dominanciája hosszabb távon erodálólag 
hat a formális intézményekre. A versen-
gő politikai rendszerekben (mint például 
a 2010 utáni Kirgizisztán esetén) a pártok 

tulajdonképpen csak a klánszerű érdek-
hálózatok fedőszervezeteiként funkcio-
nálnak. De a személyközpontú, autoriter 
diktatúrákban is csupán látszólagos az 
egyszemélyi vezetők nagyfokú autonó-
miája: valójában nekik is a rivális klá-
nok által kijelölt szűk mozgástérben kell 
egyensúlyozniuk. Így a politikai rendszer 
„klánalapúvá” válása végső soron mind a 
demokratikus, mind az autoriter rezsim-
konszolidációt aláássa.4

A Szovjetunió széthullását követően 
Türkmenisztán maradt a legizoláltabb és 
a leginkább elnyomó jellegű politikai re-
zsim az utódállamok közül. Számos szerző 
– köztük Sally N. Cummings és Nicholas 
Kunysz – egyenesen a neopatrimoniális 
rezsimek weberi szultanisztikus ideáltí-
pusához sorolta a türkmén politikai rend-
szert, legalábbis Szaparmurat Nyijazov 
uralmának időszakában.5

A Houchang E. Chebabi és Juan J. 
Linz alkotta szerzőpáros az autoriter 
rezsimek „szultanisztikus” válfajának 
jellegzetességeit a következőkben ragad-
ja meg: mindenekelőtt az erőteljes sze-
mélyközpontúságuk különbözteti meg 
azokat a többi neopatrimoniális, illetve 
intézményesültebb autoriter rendszertől. 
A szultanisztikus rendszerek alapvetően 
nem rendelkeznek semmilyen legitimá-
ciós ideológiával; ezt a vezető karizma-
tikus legitimációjával és széles körben 
propagált személyi kultusszal igyekez-
nek pótolni. E rendszerekben sem a had-
sereg, sem az állampárt nem jelenik meg 
önálló hatalmi tényezőként: azok csu-
pán a szultanisztikus vezető akaratának 
eszközjellegű végrehajtói. A „szultán” a 
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tőle függő informális érdekhálózatokon 
keresztül, jutalmakkal és büntetésekkel 
operálva tartja fenn az uralmát; a rezsim 
és az állam közötti határvonalak elmosód-
nak. A szultanisztikus rendszerekre jel-
lemző továbbá a járadékgazdasági jelleg, 
az állam és a piac „kleptokratikus” kap-
csolata.6 Sally N. Cummings értékelése 
szerint a közép-ázsiai köztársaságok 
közül a kétezres évek elején Türkmenisz-
tán állt a legközelebb a szultanisztikus 
rezsimek ideáltípusához. Üzbegisztán 
politikai rendszere szintén mutatott ilyen 
vonásokat, Kazahsztán, Kirgizisztán és 
Tádzsikisztán ugyanakkor közelebb állt 
az autokráciák klánalapú típusához.7

A türkmén politikai rendszer 
genezise

Türkmenisztánra a függetlenség első 15 
évében olyan mértékig nyomta rá bélye-
gét „Türkmenbasi” elnök személyisége, 
hogy az ő hatalomra jutásának ismerteté-
sével célszerű kezdeni a türkmén politi-
kai rendszer bemutatását. Nyijazov élet-
pályája bizonyos vonatkozásokban érde-
kes párhuzamot mutat Iszlom Karimov 
üzbég diktátoréval.

Szaparmurat Nyijazov 1940-ben szü-
letett, családját korán elveszítette az 
Aşgabatot sújtó 1948-as nagy földren-
gésben. Karimovhoz hasonlóan ő is egy 
szovjet árvaházban nevelkedett egy rövid 
ideig, majd gazdag nagybátyja, egy te-
kintélyes kolhozigazgató vette magához. 
Ennek köszönhetően a legjobb iskolákba 
járhatott, lehetősége nyílt Oroszországban 

tanulni, a Leningrádi Műszaki Főiskolán 
szerzett diplomát. Ezt követően a Türk-
mén SZSZK-ban gyorsan ívelt felfelé a 
karrierje: 1980-ban a Türkmén Kommu-
nista Párt aşgabati szervezetének a főtit-
kára lett, az akkori türkmén pártfőtitkár, 
Muhammadnazar Gapurov támogatását 
élvezve. 1985-ben a gorbacsovi tisztoga-
tások megnyitották az utat Nyijazov szá-
mára a türkmén tagköztársaság legfelső 
pártvezetésébe: először a minisztertanács 
elnökévé választották, majd a következő 
évben ő váltotta a menesztett Gapurovot 
a Türkmén SZSZK pártfőtitkári pozíci-
ójában. Így a posztszovjet közép-ázsiai 
államok vezetői közül ő volt az egyet-
len, aki lényegében még a peresztrojka 
hullámának elején került hatalomra, és a 
gorbacsovi reformok idején, sőt a függet-
lenség elnyerését követően is meg tudta 
tartani hatalmát.8

A tagköztársasági pártvezetők közül 
politikailag a legkonzervatívabbak közé 
tartozott: 1989-ben, a Szovjetunió Népi 
Küldötteinek Kongresszusán élesen el-
lenezte az SZKP hatalmi monopóliumát 
eltörlő alkotmánymódosítást. 1990-ben 
– a többi tagköztársaságban is köve-
tett forgatókönyv szerint – a Türkmén 
SZSZK Legfelső Szovjetje Nyijazovot 
egyhangúlag elnökké választotta. Így 
már elnökként felügyelte a Szovjetunió 
jövőjéről rendezett 1991. márciusi nép-
szavazás lebonyolítását, amelyen a Türk-
mén SZSZK lakosságának 98 százaléka 
az unió egyben tartása mellett voksolt. 
Az 1991-es puccs alatt – Kahar Mahamov 
tádzsik pártfőtitkárhoz hasonlóan – ő is a 
keményvonalasokat támogatta, a puccs 
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összeomlását követően azonban gyorsan 
visszakozott. Az addigi kommunista ál-
lampártot formálisan Türkmenisztánban 
is betiltották, ugyanakkor ez a gyakorlat-
ban – akárcsak Üzbegisztán esetében – 
nem jelentett többet puszta átnevezésnél: 
a Türkmenisztáni Demokrata Párt jogi-
lag is megörökölte a korábbi kommunis-
ta párt tagságát. Az ország végül is 1991 
októberében, a szovjet tagköztársaságok 
közül utolsó előttiként deklarálta a füg-
getlenségét.9

Immár megfosztva a kommunista ideo-
lógia biztosította legitimációtól, Nyijazov 
nekilátott, hogy hatalmát új intézményi és 
törvényességi alapokra helyezze. A közép-
ázsiai utódállamok közül elsőként Türk-
menisztánban fogadtak el új alkotmányt, 
1992 májusában.10 Az új türkmén alkot-
mány intézményi szinten – talán nem túl-
zás a jelző – „hiperprezidenciális” jellegű 
berendezkedést hozott létre, ahol minden 
érdemi döntéshozatali jogkör az elnök, 
illetve az elnöki adminisztráció szűk kö-
rének kezében összpontosult. Nyijazov 
elnök volt az állam- és kormányfő, a 
hadsereg főparancsnoka, sőt még a tudo-
mányos akadémia elnöke is egy személy-
ben. Az alkotmány az elnököt rendkívül 
széles kinevezési jogkörrel ruházta fel: ő 
nevezte ki az állami vállalatok igazgató-
it, az egyetemi tanárokat, a tudományos 
akadémia tagjait, valamint a tartomá-
nyok kormányzóit (az ún. hakimokat), 
de sok esetben a helyi szintű igazgatás 
alsóbb fokú tisztviselőit is. Az igazság-
szolgáltatás szintén a végrehajtó hata-
lomnak alárendelten működött. Nyijazov 
fenntartotta magának a legfőbb ügyész, 

a legfelső bíróság tagjai, valamint az al-
sóbb fokú bírák kinevezésének és levál-
tásának a kizárólagos jogát. Az ítélkezés 
igen gyakran az alapvető eljárási sza-
bályok figyelmen kívül hagyásával és a 
nyilvánosság kizárásával folyt. Nemzet-
közi szervezetek értékelése szerint mind 
a mai napig Türkmenisztáné az egyik 
legkevésbé transzparens igazságszolgál-
tatási rendszer az egész világon.11

1992-ben Nyijazovot a közvetlen vá-
lasztás is megerősítette elnöki pozíciójá-
ban, ellenjelöltet akkor sem állítottak vele 
szemben. Elnöki mandátuma öt évre szólt, 
ám haláláig újabb elnökválasztásra már 
nem került sor. 1994-ben egy rendkívüli 
népszavazáson 2002-ig meghosszabbítot-
ták az elnöki mandátumát. Fontos meg-
jegyezni, hogy a türkmén alkotmányos 
szabályozás elvileg nem biztosított ilyen 
lehetőséget, ennek ellenére a szavazók 
99,99 százaléka támogatta azt. A hiva-
talos adatok szerint az egész országban 
mindössze 212-en szavaztak ellene.12 
Úgy látszik, az elnök a legitimációja biz-
tosítása szempontjából ezt a megoldást 
kézenfekvőbbnek találta, mint egy ellen-
jelölt nélküli 1997-es újabb elnökválasz-
tást.13 Végül 1999-ben a tulajdonképpeni 
törvényhozói funkciókat gyakorló Népi 
Tanács (Halk Maslahati) felhatalmazá-
sából az akkor magát már hivatalosan 
is Türkmenbasinak azaz a „Türkmének 
Atyjának” címeztető elnök élethosszig 
szóló elnöki mandátumot kapott.14

Nyijazov elnöksége idején a törvény-
hozás – az igazságszolgáltatáshoz hason-
lóan – szintén teljes mértékben a végre-
hajtó hatalomnak alárendelten működött. 
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Sőt, az ezredfordulót követő évtizedben 
lényegében a törvényhozás intézményi 
különállását is felszámolták. A törvény-
hozás szerve 1990–94 között a 175 tagú 
Legfelső Tanács, azt követően a mindösz-
sze 50 tagú Mazslisz volt.

Ugyanakkor 1992-től kezdve a vá-
lasztott törvényhozással párhuzamosan 
működött a már említett, meglehetősen 
sajátságos testület, a több mint 2500 (!) 
tagú, évente egyszer ülésező Népi Ta-
nács. A nemzetközi szerződések meg-
erősítése, hadüzenet deklarálása, az al-
kotmánymódosítás, népszavazás kiírása, 
valamint a parlament által hozott törvé-
nyek jóváhagyása egyaránt a hatáskörébe 
tartozott. Bizonyos esetekben a testület 
igazságszolgáltatási jellegű funkciókat 
is gyakorolt: jogában állt például bárkit 
a „szülőföld árulójának” nyilvánítani 
és akár élethossziglani börtönbüntetés-
re ítélni.15 De a Népi Tanács felügyelte a 
választások lebonyolítását és választotta 
meg az Országos Választási Bizottság 
tagjait is. A testület hatáskörébe egyaránt 
tartoztak tehát törvényhozói, végrehajtói 
és bírói funkciók, amit jól jelzett a tanács 
összetétele is. Soraiban ott voltak az ösz-
szes „hatalmi ág” képviselői – a válasz-
tott parlamenti képviselők mellett a kor-
mány tagjai, az elnök által kinevezett bí-
rák –, de állami vállalatok vezetői, helyi 
tisztségviselők, valamint a Türkmenisztá-
ni Demokrata Párt és a Nemzeti Újjászü-
letési Mozgalom (Galkünyüs) ugyancsak 
az elnök által kinevezett tagjai is. A Népi 
Tanács tehát nem választott testület volt: 
tagjai többségét az elnök által kineve-
zett tisztségviselők alkották. A legfőbb 

funkciója lényegében nem volt más, mint 
hogy az elnök számára a politikai nyilvá-
nosság monumentális díszleteként szol-
gáljon, egyszersmind a politikai intéz-
ményrendszer szintjén is megtestesítve a 
„türkmén nemzeti sajátosságokat”.16 Vé-
gül Nyijazov 2003-ban – immár a hata-
lommegosztás minimális látszatára sem 
adva – a parlament minden döntéshozói 
jögkörét a Népi Tanácsra ruházta. Bár 
képviselő-választásokat továbbra is tar-
tottak – például 2004-ben –, a parlament 
önálló döntéshozó intézményként már 
nem funkcionált, és lényegében beolvadt 
a Népi Tanácsba.17

Türkmenisztán a tekintetben egyedül-
állónak számít a közép-ázsiai utódálla-
mok között, hogy ott egészen 2010-ig 
formálisan is egypártrendszer maradt. 
Az 1992-ben elfogadott türkmén alkot-
mány elismerte ugyan a szabad pártala-
pítás jogát, de hivatalos regisztrációt a 
mai napig csupán egy alakulat kapott a 
hatóságoktól: az elnöki Türkmenisztáni 
Demokrata Párt. Az ország másik hiva-
talos politikai formációja, a Nemzeti Új-
jászületési Mozgalom nem minősül poli-
tikai pártnak. A gyakorlatban ennek nem 
sok jelentősége van, mivel a két szervezet 
tagsága jelentős részben lefedi egymást, 
illetve a vezetőjük is ugyanaz a személy, 
nevezetesen az államfő.18

Ugyanakkor aligha fejezné ki a 
Nyijazov-rezsim lényegét, ha Türkme-
nisztánról mint „állampárti” rendszerről 
beszélnénk, hiszen – a szovjet időktől 
eltérően – a politikai hatalom és dön-
téshozatal voltaképpeni centruma nem 
a „párt”, hanem az elnök és az elnöki 
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adminisztráció volt. Nyijazov az ország 
függetlenné válását követően tudatosan 
törekedett az elnöki párt minél nagyobb 
fokú deideologizálására és önálló hatalmi 
centrumkénti jelentőségének csökkenté-
sére. A párt szerepének drasztikus csök-
kenését jól jelzi az 1994-es parlamenti 
választások eredménye: az 50 képviselői 
helyre összesen 51 jelölt jutott,19 és – egy 
kivételével – formálisan valamennyiüket 
az elnöki párt állította; ugyanakkor a 
megválasztott képviselők közül csupán 9 
volt ténylegesen pártkádernek tekinthető. 
A képviselők további mintegy 20 száza-
léka az elnök által kinevezett és szemé-
lyesen hozzá lojális helyi tisztségviselők 
közül került ki. A 2004-es választásokat 
követően már ők tették ki a választott 
képviselők több mint felét, miközben a 
pártkáderek száma háromra csökkent.20

A türkmenisztáni járadékgazdaság 
rezsimstabilizáló szerepe

A Nyijazov-rezsim stabilizációja azon-
ban aligha valósulhatott volna meg a 
türkmén szénhidrogénszektor szolgáltat-
ta állami bevételek hiányában.

A „járadékgazdaság” (rentier economy) 
és a „járadékos állam” (rentier state) fo-
galmát ideáltipikus elemzési kategóri-
aként az 1970-es években dolgozták ki, 
elsősorban a közel-keleti és Perzsa-öböl 
menti olajtermelő és -exportáló államok 
példájából kiindulva. Járadékgazdaság 
alatt tehát olyan nemzetgazdaságot ér-
tünk, ahol az állami bevételek nagyobb 
része tipikusan valamilyen természeti 
erőforrás (pl. szénhidrogének) exportjából 

származik. A járadékgazdaság forrása 
jellemzően valamilyen természeti kincs, 
bár tulajdonképpen más jellegű külső for-
rás is lehet (például a vendégmunkások 
hazautalásai). A járadékos állam eseté-
ben a külső jövedelmek nem közvetlenül 
a társadalom tagjaihoz folynak be (mint 
az előbbi példa esetében), hanem egy 
szűk felső vezetőréteg, végső soron maga 
a kormányzat rendelkezik az elosztásuk 
felett. A közel-keleti olajmonarchiák-
ban például a teljes népesség körülbelül 
2-3 százaléka rendelkezik a GDP-jük 
akár 80-90 százalékát is kitevő olajex-át is kitevő olajex-vő olajex-
port-bevételek felett.21 Giacomo Luciani 
éppen ebben, a jövedelmek társadalmi 
allokációjában látja a járadékos államok 
legfontosabb társadalmi funkcióját, így ő a 
terminológia szintjén is az allokatív és a pro-
duktív államok közötti megkülönböztetést 
javasolja.22

Az állam allokatív vagy produktív jel-
lege a tapasztalatok szerint összefüggést 
mutat a politikai berendezkedésével is. 
Az allokatív vagy járadékos államok ese-
tében az állampolgárok függenek gazda-
ságilag az államtól, nem pedig fordítva – 
így a politikai vezetés nem szorul demok-
ratikus legitimációra. Az ilyen rezsimek 
– az „adózás nélkül nincs képviselet” lo-
gikája alapján – gyakran még a demokra-
tikus képviselet látszatát sem biztosítják. 
Az ő vertikális irányú, patrónus-kliens 
viszonyra alapuló működésükhöz a kép- működésükhöz a kép-höz a kép-öz a kép-z a kép-
viseleti demokráciánál megfelelőbb kere-
tet biztosít egy neopatrimoniális karakte-
rű, autoriter politikai berendezkedés. 
A járadékos állam ezért jellemzően a po-
litikai rendszer autoriter vonásait erősíti.



2015. ősz 59

Türkmenisztán: a szultanizmustól a klánalapú politizálásig?

A járadékgazdaság, járadékos állam 
fogalmaira alapozott fenti elemzési ke-
ret Wojciech Ostrowski szerint kiválóan 
alkalmazható az öt posztszovjet közép-
ázsiai köztársaság példájára is. Ostrowski 
szerint esetükben a járadékgazdaság-, 
illetve a járadékosállam-jelleget döntően 
két tényező alapozta meg. Egyrészt be-
tudható a szovjet korszak örökségének – 
nevezetesen annak, hogy a Szovjetunión 
belül a közép-ázsiai tagköztársaságokra 
a szláv területek ipari centrumai nyers-
anyagokkal (pl. szénhidrogének, gyapot 
stb.) történő ellátásának a feladatát szab-
ták. A közép-ázsiai gazdaságok járadékos 
jellegét tovább erősítette a Szovjetunió 
összeomlását követő piaci árliberalizá-
ció, amely a nyersanyagárak drasztikus 
emelkedését vonta maga után, és ezáltal 
a szóban forgó országokat egyfajta gaz-
dasági „dediverzifikációra” ösztönözte.23 
Ez a hatás még fokozottabban érvénye-
sült a három nettó energiaexportőr állam, 
Kazahsztán, Üzbegisztán és Türkme-
nisztán esetében.

Türkmenisztán földgáztartalékai a 2006-
ban felfedezett Dél-Jolotan és Oszman 
óriásmező felfedezésével a hatodik leg-
nagyobbnak számítanak a világon. Az or-
szág pedig immár a világ negyedik legje-
lentősebb földgázexportőre Oroszország, 
az USA és Irán mögött.24 Türkmenisztán 
esetében a szénhidrogének aránya napja-
inkban már a teljes export 80 százalékát 
is meghaladja.25 A térség államai közül 
az elmúlt évtizedben a türkmének köny-
velhették el a külkereskedelmi forgalom 
legnagyobb, már-már drámai mértékű 
bővülését. 2000 és 2010 között az exportjuk 

értékvolumene megháromszorozódott, 
míg az import közel négyszeresére növe-
kedett. Így a kereskedelmi forgalom érté-
ke a GDP több mint 50 százalékára rúg. 
A dinamikusan növekvő energiaexport-
nak köszönhetően a vizsgált időszakban 
az ország külkereskedelmi mérlege min-
dig jelentős (a GDP 20 százalékát megha-
ladó) többletet mutatott.26

A türkmén áruexport termékstruk-
túrájának szűkítésével párhuzamosan 
ugyanakkor – az utóbbi évtized sikeres 
csővezeték-építési projektjeinek köszönhe-
tően – az export térszerkezete jelentősen 
diverzifikálódott. A kilencvenes években 
a gázexportjuk (lényegében kizáróla-
gos) felvásárlója Oroszország volt, ez-
zel szemben ma már a türkmén gáznak 
legfeljebb a harmada irányul oda. Egyes 
szakértők becslései szerint a türkmén 
gázexporton ma már Oroszország, Irán 
és Kína – hozzávetőlegesen 30:30:40 
százalékos arányban – osztozik. Összes-
ségében Türkmenisztán legjelentősebb 
exportpartnere a 2010-es adatok alap-
ján Irán (21,7 százalék), Oroszország (18 
százalék), Törökország (16,4 százalék) és 
Kína (10 százalék).27 Ugyanakkor a szer-
ződéssel lekötött földgázexport-kapacitá-
sok ismeretében ki lehet jelenteni, hogy 
hamarosan Kína válik a türkmén kivitel 
első számú piacává.28

Türkmenisztánban a teljes egészében 
állami ellenőrzés alatt álló földgázkiter-
melő szektorból származó bevételeket a 
rezsim széles körű lakossági ártámoga-
tásra és szociális transzferekre fordította. 
A türkmén állam 1993 óta ingyen bizto-
sítja polgárai számára az ivóvíz-, a gáz-, 
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illetve az elektromosenergia-ellátást. 
Javarészt a földgázexport bevételeiből 
szubvencionálják a még napjainkban is a 
munkaerő mintegy 50 százalékát foglal-
koztató, monokultúrás gyapottermelésen 
alapuló mezőgazdasági szektor működé-
sét.29 Így az öt közép-ázsiai köztársaság 
közül Türkmenisztán emlékeztet leg-
jobban a járadékos államok „klasszikus 
példáját” képező közel-keleti olajmonar-
chiákra.

A klánok háttérbe szorítása és a 
szultanisztikus hatalomgyakorlás

A szakirodalomban erősen vitatott kér-
dés – és a különlegesen zárt türkmén 
politikai rendszer folytán nem is könnyű 
feladat pontosan meghatározni –, hogy 
Nyijazov elnök a hatalomgyakorlása so-
rán milyen mértékig támaszkodott a re-
gionális kötődésű, „klánalapú” érdekhá-
lózatokra.

A tradicionális türkmén társadalom-
ban a szubnacionális törzsi és klánalapú 
identitások meghatározó szerepet ját-
szottak. A klánok hagyományosan öt 
törzsszövetségi csoportra tagolódtak: a 
Tekke, Jomut, Erszar, Csodur és Szarik 
törzsszövetségre. Ezek, akárcsak a klá-
nok közötti politikai szövetségek, meg-
lehetősen képlékeny alakulatok voltak. 
A köztük lévő törésvonalakat a szovjet 
korszakban kialakított territoriális köz-
igazgatás bizonyos esetekben elfedte, 
máskor inkább elmélyítette. Amit tehát 
fontos szem előtt tartanunk: a mai Türkme-
nisztán területi igazgatását, az öt tartomány 

(velajat) – Ahal, Mari, Balkan, Dasoguz 
és Lebap – határait nem a „törzsek” tele-
pülési területének megfelelően alakítot-
ták ki. Így tehát a mai regionális kötődé-
sű „klánok” sem feleltethetők meg egy az 
egyben a történelmi „törzseknek”.

A legnépesebb a hagyományos törzsek 
közül a ma Türkmenisztán déli, Iránnal 
határos régiójában élő Tekke: ők alkotják 
a többséget a főváros környéki Ahal és a 
délkeleti Mari tartományban. Az 1882-
ben megszervezett transzkaszpi oblaszty 
területén élő tekkék már a protektorátu-
sok fennhatósága alatt álló többi türk-
mén törzsnél korábban közvetlenül az 
oroszoké alá kerültek, russzifikációjuk 
nagyobb mértékben előrehaladt. Ennek 
tudható be, hogy a szovjet uralom évtize-
deiben a Türkmén SZSZK kommunista 
pártjának vezetését az ahali tekkék do-
minálták. Nyijazov elnök maga is abból 
a klánból származott, ugyanakkor – ár-
vaként, majd a Szovjetunióban képzett 
kommunista káderként – sok tekintetben 
kiszakadt a tradicionális kontextusból. 
1985-ben, a pártfőtitkári pozíció megüre-
sedésekor többek között azért is eshetett 
rá a választás mert – csakúgy mint Üzbegisz-
tánban Karimov elnök – kissé kívül állt 
a klánok ellentétein.30 A mervi tekkék 
viszont – különösen a főváros környéki 
ahali tekkékkhez viszonyítva – jelentő-
sen háttérbe voltak szorítva.

A szovjet időkben sokáig politikai 
diszkrimináció sújtotta a korábban a 
khívai kánság iránt lojális és a bolsevi-
kokkal szemben ádáz ellenállást tanú-
sító Jomut törzs tagjait, akik ma első-
sorban a Kaszpi-tenger melléki Balkan 
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tartományban, illetve az északi Dasoguz 
régióban élnek. Mivel az ország értékes 
szénhidrogénkészleteinek nagyobb ré-
sze a Kaszpi mellékén rejtőzik, a balká-
ni jomutok idővel befolyásos pozíciókra 
tettek szert az energetikai szektorban. Az 
északi jomutoknak is nevezett dasoguzi 
klán tagjai viszont továbbra is meglehe-
tősen marginalizált helyzetben maradtak.

Az ötödik nagyobb törzsszövetségi 
eredetű csoport az Amu-Darja folyó és a 
mai üzbég határ mentén található Lebap 
tartományt benépesítő Erszari klán. 
Tagjait a szovjet korszakban elsősorban 
az erőszakszervezetekben, mindenekelőtt 
a tagköztársasági KGB soraiban lehetett 
megtalálni.31

Sébastien Peyrouse értékelése szerint 
Nyijazov a kilencvenes évek elején, ha-
talma biztosítása érdekében még töreke-
dett egyfajta klánközi egyensúly megte-
remtésére, az évtized második felében 
azonban – hatalmának megszilárdulását 
követően – kezdetét vette az ahali tekke 
dominancia totálissá tétele: a politikai 
hatalmat gyakorlók köre az elnöki klán 
egyre belsőbb rétegeire szűkült.32

Nicholas Kunysz ezzel szemben arra 
mutat rá, hogy az ahali tekke domi-
nancia voltaképpen Nyijazov utódja, 
Gurbanguli Berdimuhammedov elnök-
sége alatt teljesedett ki. Akár a kabinet 

összetételét, akár a tartományi kormány-
zók és a helyi tisztviselők származását 
tekintjük, az öt régió Nyijazov elnöksé-
ge alatti reprezentációja kiegyensúlyo-
zottabbnak tekinthető, mint amilyen a 
Berdimuhammedov-rezsim idején volt. 
Nyijazov szultanisztikus rendszerében 
ugyanis az elnök iránti személyes lojali-
tás minden más szempontot, így még az 
olyannyira meghatározó kláni kötődé-
seket is felülírta. Nyijazov előszeretettel 
nevezte ki a többi régió szülötteit is ma-
gas kormányzati tisztségekbe. Ami pe-
dig a tartományi kormányzói pozíciókat 
illeti, tudatosan törekedett arra, hogy egy 
adott velajat élére lehetőleg mindig egy 
másik régióból, illetve klánból származó 
tisztségviselő kerüljön. A központi hata-
lomtól független regionális érdekhálóza-
tok kialakulásának és stabilizálódásának 
a megakadályozását szolgálta a káderek 
nagymértékű fluktuációja is. Egy kor-
mánytag vagy tartományi kormányzó a 
kétezres években átlagosan legfeljebb 7-9 
hónapig maradhatott hivatalban. Ráadá-
sul a kegyvesztett tisztségviselőkre sok 
esetben bebörtönzés és vagyonelkobzás 
várt – miniszteri tárca vagy kormányzói 
pozíció elfogadása Nyijazov elnökségé-
nek utolsó éveiben tehát igen kockázatos 
vállalkozásnak bizonyult.33
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Ha nem az elnöki párt és még csak nem 
is az „elnöki klán” tagjai, akkor kik al-
kották a hatalom legbelső körét Nyijazov 
uralma idején? Mint fentebb már utal-
tam arra, a kulcs az elnök iránti közvet-
len és feltétlen lojalitásban keresendő. 
Türkmenbasi bizalmi emberei jellemző-
en helyi kötődésekkel, kláni beágyazott-
sággal nem rendelkező – éppen ezért ki-
zárólag az elnök személyes jóindulatától 
függő – tanácsadók és külföldi üzletem-
berek voltak. Rajtuk kívül – mint min-
den diktatúrában – kulcsszerep jutott az 
erőszakszervezetek feletti ellenőrzésnek 
is. Nyijazov első számú támasza a helyi 
KGB utódja, a Nemzetbiztonsági Szolgá-
lat, azaz a titkosszolgálat volt. A kilenc-
venes évek folyamán az állományának 
a létszáma 60 százalékkal növekedett, 
míg a belügyi alakulatokét és a védelmi 
minisztériumét csökkentették. A titkos-
szolgálat vezetője, Muhammad Nazarov 
tábornok koordinálta lényegében a had-
sereg irányítását és a külügyeket is, 

egészen a 2002-es menesztéséig. Akkor 
Nyijazov – úgy tűnik – jobbnak látta 
megszabadulni a talán túlságosan is nagy 
hatalommal rendelkező tábornokától: a 
titkosszolgálat több vezetőjével együtt őt 
is súlyos börtönbüntetésre ítélték.

Ezt követően egyes források szerint a 
titkosszolgálat állományának több mint 
80 százalékát lecserélték, a szervezet ha-
tásköreinek jelentős részét az Akmurat 
Redzsepov által irányított elnöki gárdá-
hoz delegálták. Kétségkívül Redzsepov 
volt Nyijazov egyik leghűségesebb káde-
re, s 1985 óta minden tisztogatást túlélt. 
Az elnöki gárda, amelynek két-három-
ezer fős állománya túlnyomórészt külföl-
di (orosz, török, arab, kaukázusi) szárma-
zású veterán zsoldosokból és testőrökből 
állt, Nyijazov elnökségének utolsó évei-
ben valóságos mindenható testületté vált, 
vezetője pedig Türkmenbasi után a leg-
nagyobb hatalmú személy volt az egész 
országban.35

 Átlagos 
hivatali idő

Áthelyezett/
lefokozott

Elbocsájtott/
felmentett

Elítélt/
bebörtönzött

Ahal 9 0   7 2
Mari 9 1   7 0
Balkan 9 4   4 1
Dasoguz 7 0   4 3
Lebap 6 2   3 1
Átlag/összeg 8 7 25 7

1. táblázat
Tartományi kormányzók fluktuációja Nyijazov elnöksége alatt

(a táblázat első oszlopának utolsó sorában a hivatali idő átlagoltan, a többi oszlopban 
– pl. az elbocsátott kormányzók száma régiónként – összegezve)34
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A külföldi tanácsadók közül az egyik 
legbefolyásosabbnak tartott, meglehető-
sen kétes hírű figura Ahmet Çalık török 
üzletember, aki számos Törökország és 
Türkmenisztán közötti gazdasági tranz-
akció nyélbeütése körül bábáskodott. 
1993-ban zavaros üzleti ügyei miatt tá-
vozni kényszerült Törökországból, és 
végleg Türkmenisztánban telepedett le. 
1998-tól már textilipari miniszterként 
tartotta kézben az egész türkmén sző-
nyegexportot, 2001-től egy ideig az Ál-
lami Szénhidrogén-ügynökséget is irá-
nyította, építőipari vállalata, a Gap Ishaat 
pedig Nyijazov monumentális fővárosi 
építkezéseinek volt az egyik fő kivitele-
zője. Az ő kezében futottak tehát össze 
a türkmenisztáni nemzetgazdaság kulcs-
szektorainak a szálai.

Egy másik, hasonlóan nagyhatalmú 
tanácsadó volt Joszif Majman izraeli üz-
letember, korábbi Moszad-ügynök. Be-
fektetési bankja, a Merhav elsősorban 
Nyijazov és a türkmenisztáni földgáz-
szektor, illetve az országba befektetni 
szándékozó (elsősorban nyugati és izra-
eli) cégek közötti közvetítőként játszott 
kulcsszerepet. Tanácsadóként személye-
sen is lobbizott – igaz, végső soron si-
kertelenül – a transzkaszpi gázvezeték 
megvalósításáért, valamint az ő vállalata 
újította fel Türkmenisztán legnagyobb 
olajfinomítóját és az ahhoz kapcsolódó 
polipropilén-üzemet.36

Rajtuk kívül érdemes még kiemelnünk 
a közvetlen elnöki adminisztráció három 
orosz származású tanácsadója, Alekszandr 
Zsadan, Vlagyimir Umnov és Viktor 
Hramov szerepét. Zsadan kezelte állítólag 

az elnök személyes számláit, így valószí-
nűleg ő volt az egyetlen ember, aki pon-
tos képet alkothatott Türkmenbasi üzleti 
érdekeltségeiről és magánvagyonának 
mértékéről. Vlagyimir Umnov felügyel-
te a káderpolitikát, tehát a kormányzati 
tisztviselők (fentiekben taglalt) folya-
matos rotációját. Viktor Hramov, aki 
már a nyolcvanas években is a Türkmén 
SZSZK kommunista pártjának a propa-
gandaosztályát vezette, a függetlenség 
elnyerését követően is a nyijazovi rezsim 
tulajdonképpeni főideológusa maradt. 
Így az ő nevéhez köthető Nyijazov – a 
posztszovjet közép-ázsiai kontextusban 
is példátlannak tekinthető – sztálinista tí-
pusú személyi kultuszának a kiépítése.37

Az emblematikus Türkmenbasi titulus 
kilencvenes évek elején történt felvéte-
lét38 követően hamarosan már utak, te-
rek, iskolák viselték a Türkmenbasi ne-
vet, illetve ott függött a homlokzatukon 
az elnök képmása. Az iskolákban min-
dennap a „Halk, Watan, Türkmenbasi” 
(Nép, Haza, Türkmenbasi) szlogen skan-
dálásával kezdődött a tanítás. A Kaszpi-
tenger partján fekvő, az ország nyugati 
kapujának számító, orosz alapítású ki-
kötőváros, az egykori Krasznovodszk is 
Türkmenbasi nevét vette fel. Sőt, az elnök 
saját magáról, illetve a családtagjairól ne-
vezett el naptári hónapokat is.39 A képmá-
sa díszítette a türkmén nemzeti valuta, a 
manat bankjegyeit és pénzérméit, és az ő 
arcéle tűnt fel az állami televízió logójá-
ban is.40 A totális diktatúrák világát idéző 
személyi kultusznak talán mind közül a 
legbizarabb szimbóluma az Aşgabat köz-
pontjában felépített emlékmű, az ország 
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hivatalos külpolitikai doktrínájává emelt 
„pozitív semlegesség”41 mementója, a 
Semlegesség-diadalív volt, melynek te-
tején Türkmenbasi aranyozott, mindig a 
Nap irányába forduló szobra állt.42

Nyijazov egy vele készült interjúban 
a személyi kultusz megnyilvánulásait 
érintő kérdés kapcsán így fogalmazott: 
„Személy szerint ellenzem, hogy a képe-
imet és szobraimat az utcán látom. De az 
emberek ezt akarják.”43 Egy másik alka-
lommal a szolgai tisztelet állami kikény-
szerítésének a szükségességét a követke-
zőképpen indokolta:

Ez a fajta [személyi] kultusz jobb, 
mint a káosz, tiltakozásmánia és a 
mindent megdönteni akarás… ez a 
portrémánia véget fog érni, amint 
egy tulajdonosi osztály felemelkedik 
az államon belül. Nekik már nem lesz 
Nyijazovra mint bálványra szüksé-
gük...44

Az elnök tehát azzal érvelt, hogy ide-
ológiai és vallási kohézió hiányában a 
személyi kultusz szolgáltathat egy biztos 
igazodási pontot a türkmén társadalom 
számára. Egyes elemzők szerint Nyijazov 
tulajdonképpen a türkmén társadalmat 
erőteljesen megosztó törzsi törésvonala-
kat kívánta áthidalni saját személyének 
ilyen hangsúlyos előtérbe helyezésével.

De még így is nehéz racionális magya-
rázatot találni az elnök számos – elsősor-
ban uralma későbbi szakaszában hozott – 
intézkedésére. Bár 1992-ben, feltehetően 
muszlim hite demonstrálása érdekében, 
kormánya több tagjának kíséretében el-
zarándokolt Mekkába,45 egy sajátos vallást 
is igyekezett felépíteni a saját személye 

köré. Számos muzulmán ország közvé-
leményének a felháborodását váltotta ki, 
miután azt kezdte híresztelni magáról, 
hogy próféta, sőt egyre fiatalodik, és hal-
hatatlan.46

2003-ban jelentette meg Ruhnama 
(A lélek könyve) című művét, melyet ál-
lítólag saját maga írt, és a türkmén csa-
ládok egyfajta spirituális életvezetési 
kalauzának szánt. A Ruhnamát hamaro-
san a Koránnal egyenrangú szent könyv-
ként kellett tisztelni Türkmenisztánban. 
Türkmenbasi a főváros kivételével min-
denütt bezáratta a könyvtárakat, mond-
ván: a türkmén embereknek a Koránon 
és a Ruhnamán kívül más könyvre úgy-
sincs szükségük. A Ruhnama tanulmá-
nyozása a következő években az elemi, 
középiskolai, sőt az egyetemi oktatásban 
is mindinkább kizárólagos tananyaggá 
vált; a felsőoktatásban évekre megszűnt 
a szakmai képzés.47 2005-re a függetle-
nedéskor még negyvenezres egyetemi di-
ákság létszámát háromezer főre korlátoz-
ták, de az ő diplomájukat sem ismerték el 
külföldön.

Az elnök a vidéki kórházakat szintén 
bezáratta – azzal az indoklással, hogy 
fenntartásuk túl drága, és a fővárosi kór-
házak éppen elegendőek. Az orvosoknak 
2005-től a hippokratészi eskü helyett, 
Türkmenbasira kellett felesküdniük.48 
Nyijazov uralmának utolsó éveire az ok-
tatási és egészségügyi rendszer közel ke-
rült a teljes összeomláshoz. De az elnök 
az egészségügy és az oktatás mellett a 
kultúra területét is célba vette: 2001-ben 
betiltották a színházat, balettot, operát, 
valamint a kortárs zenét és irodalmat is. 
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Az állami televízió és rádió a politikai 
propagandán kívül lényegében csak nép-
zenét és népi táncokat sugározhatott.49

Nyijazovnak az elnöki hatalom „kvá-
zi vallási” legitimációja megteremtésére 
irányuló törekvésébe jól illeszkedett az 
iszlámmal kapcsolatos politikája. A nyil-
vános vallásgyakorlat lényegében csak a 
„hivatalos iszlám” intézményi keretei kö-
zött volt lehetséges. A legfőbb vallásügyi 
intézmény, a Vallási Ügyek Tanácsa (az 
ún. Dzsenges) a hivatalos vallási hierar-
chia tagjait és a kormányzati tisztségvi-
selőket is magában foglalta. A mullahok 
kinevezése csak a testület hozzájárulá-
sával volt lehetséges. A hivatalos vallási 
hierarchia élén álló kázit pedig személye-
sen Nyijazov elnök nevezte ki és válthatta 
le, tetszése szerint. Az üzbég származású 
Naszrullah ibn Abdullah kázit például 
azonnal menesztették, amikor 2004-ben 
felemelte szavát a Ruhnama-kultusz el-
len.50 A vallási felekezetek és mecsetek 
működését állami regisztrációhoz kötöt-
ték, a privát vallásoktatást betiltották. 
Felsőfokú teológiai képzést is egyedül az 
aşgabati egyetem bölcsészkara nyújtha-
tott, a türkmenabati és daşoguzi medre-
széket bezárták. Azoktól a mecsetektől, 
amelyek mullahjai nem voltak hajlandóak 
Ruhnama-idézeteket felvésni a falakra, 
illetve a könyv példányait a korán mellé 
helyezni, megtagadták a regisztrációt, és 
ezáltal szintén bezárásra kényszerítették 
őket. Bár, mint a fentiekből kitűnik, a 
többségi szunnita muszlimok vallásgya-
korlásának a szabadsága sem volt bizto-
sított, a vallási kisebbségek kimondott 
üldözésnek voltak kitéve. A síita iszlám 

gyakorlását törvényileg is tiltották, de 
rendszerint megtagadták a regisztrációt 
a keresztény felekezetektől is. Kizárólag 
az orosz ortodox egyháznak és a római 
katolikusoknak működhettek templomai, 
illetve egy imaháza a fővárosban.51

A vallásihoz hasonlóan az etnikai ki-
sebbségeket is kíméletlen elnyomás súj-
totta Türkmenbasi uralma idején. A ki-
lencvenes évek elején még úgy tűnhetett, 
hogy az ország függetlenné válása után 
is megmaradhat az akkor még számot-
tevő – az 1989-es népszámlálás adatai 
szerint mintegy háromszázezres, a teljes 
népesség 9,5 százalékát kitevő – orosz 
nyelvű kisebbségnek a szovjet korszak-
ban élvezett privilegizált helyzete. Az 
1993-ban Nyijazov és Jelcin elnök által 
aláírt kétoldalú megállapodás, amelyhez 
hasonlót a közép-ázsiai utódállamok kö-
zül csak Tádzsikisztán kötött, az orosz 
kisebbségiek számára biztosította a ket-
tős állampolgárság lehetőségét. Több 
mint százezer orosz nemzetiségű élt is 
vele. A kilencvenes évek derekán azon-
ban a Nyijazov-rezsim nemzetiségpoliti-
kája egyre intoleránsabbá vált, az orosz 
kisebbséggel szemben is egymás után 
születtek a diszkriminatív intézkedések. 
1994-ben az orosz közszolgálati ORT ki-
vételével beszüntették valamennyi orosz 
nyelvű műholdas csatorna sugárzását. 
1997-ben a rezsim szócsövének tekinthe-
tő Neutralnyij Turkmenisztan kivételével 
kivonták a forgalomból az összes orosz 
nyelvű nyomtatott sajtóterméket. Végül 
1998–99 folyamán az ORT sugárzását is 
betiltották, az orosz nyelvű rádióállomá-
sokéval együtt. A kilencvenes években 
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még csaknem ötven középiskolában folyt 
orosz vagy részben orosz nyelven az ok-
tatás, 2001-ben egy fővárosi intézményen 
kívül mindet betiltották.

Végül 2003-ban Türkmenisztán vá-
ratlanul visszalépett a türkmén–orosz 
kettős állampolgárságról szóló megál-
lapodástól, és választás elé állították 
azokat, akiknek az volt: az orosz vagy a 
türkmén állampolgárságukat kívánják-e 
megtartani. Akik az előbbit választották, 
a Nyijazov-rezsim vagyonelkobzással 
sújtotta, és az ország elhagyására kény-
szerítette. A diszkriminatív intézkedések 
hatására az orosz nyelvű kisebbség lélek-
száma 2005-re körülbelül százötvenezer 
főre, az össznépességen belüli arányuk 
2-3 százalékra zuhant. Így Türkmenisz-
tán legnagyobb lélekszámú etnikai ki-
sebbsége ma már az üzbég. Az 1995-ös 
népszámlálási adatok alapján nagyjából 
ötszázezres közösség az ország lakossá-
gának 10 százalékát teszi ki. Elsősorban 
az üzbég határ menti régiókban élnek: 
Daşoguz tartományban az arányuk a 
40 százalékot is meghaladja. 2004-ben 
azonban az elnök az utolsó üzbég nyelvű 
iskolákat is bezáratta, kulturális egyesü-
leteik sem működhetnek, még az üzbég 
etnikumú mullahokat is leváltották a me-
csetek éléről.52

A türkmenisztáni politikai rendszer 
monolit jellegét fokozza a politikai el-
lenzék csaknem teljes hiánya. A többi 
tagköztársaságban történtektől eltérően, 
a Türkmén SZSZK-ban Nyijazov elnök 
a peresztrojka időszakában sem engedett 
teret az ellenzéki szervezetek színrelépé-
sének. Az egyetlen kivétel ez alól a főként 

fővárosi értelmiségiek által szervezett, 
nacionalista Agzibirlik (Egység) moz-
galom volt, amely 1989 folyamán Türk-
menisztán függetlensége és a türkmén 
államnyelvvé tétele mellett szállt síkra. 
De Nyijazov ezt a szervezetet is betiltotta 
a első, nagyobb tömegeket megmozgató 
– az egykori gyok-tepei csatatéren rende-
zett – demonstrációjuk után, 1990 janu-
árjában.53 Attól kezdve, egészen napjain-
kig, türkmén ellenzéki szervezetek gya-
korlatilag csak emigrációban működtek.

A türkmén politikai emigráció egyik 
centruma Moszkva. Vezetője a kilencve-
nes években Avdi Kulijev,54 a független 
Türkmenisztán első külügyminisztere 
volt, aki 1992-ben vonult száműzetés-
be, és 1997-ben a fragmentált moszkvai 
emigráns politikai csoportosulásokból 
(kommunisták, Szociáldemokrata Párt, 
Türkmenisztáni Oroszok Közössége stb.) 
megszervezte a Türkmenisztáni Egye-
sült Demokratikus Ellenzéket. 2001-ben 
Kulijevet egy újabb külügyminiszter, az 
örmény származású Borisz Sihmuradov 
követte. Ő azonban nem volt hajlandó 
együttműködni a „régi ellenzékkel”, és 
megalapította saját pártját, a Türkme-
nisztáni Népi Demokratikus Mozgalmat. 
Sihmuradov egy Nyijazov elleni siker-
telen merényletet követően, 2002-ben 
váratlanul visszatért Türkmenisztánba, 
ahol azonnal letartóztatták, és további 
sorsáról azóta sem tudni semmi bizonyo-
sat. Egykori pártja azonban Türkmenisz-
táni Köztársaság Párt néven azóta is mű-
ködik Moszkvában. A széttagolt emig-
rációt tovább gyengíti, hogy a Nyijazov-
rezsimben korábban politikai szerepet 
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vállalt figurákkal az egykori Agzibirlik 
(jellemzően a skandináv országokba te-
lepült) vezetői továbbra sem hajlandóak 
együttműködni. Így nem csoda, hogy a 
különböző ellenzéki csoportok Nyijazov 
elnök váratlan halálakor sem voltak ké-
pesek az összehangolt politikai cselek-
vésre.55

A Nyijazov-korszakkal kapcsolatos 
diskurzusokban rendszerint előkerül a 
„totális diktatúra” minősítés, amit többek 
szerint a türkmén rezsim monolit jellege, 
a politikai ellenzék és a pluralizmus tel-
jes hiánya, valamint a sztálinista jellegű 
személyi kultusz indokol. Ugyanakkor, 
mint arra Sébastien Peyrouse is rámu-
tat,56 a Nyijazov-rendszert nem vezérelte 
valamiféle koherens társadalomátalakító 
programideológia, elsődleges célja a po-
litikai hatalom megtartása volt, s ez az 
arendti klasszifikáció szerint inkább az 
autoriter rendszerek sajátja. A türkmén 
rezsim a vele sokszor párhuzamba állított 
Észak-Koreáénál vagy a sztálini Szovjet-
unióénál sokkal kevésbé volt erőszakos: 
nem tartotta fenn koncentrációs tábo-
rok kiterjedt hálózatát, és nem generált 
mesterségesen éhínséget sem. Nyijazov 
rendszerének minden brutalitása dacára 
nagyságrendekkel kevesebb halálos ál-
dozata volt, mint Kim Ir Szenének, nem 
is beszélve magáról Sztálinéról. Így a 
türkmenisztáni rezsimmel kapcsolatban 
a „szultanisztikus” minősítést magam is 
helytállóbbnak tartom a „totális diktatú-
ránál”.

Berdimuhammedov hatalomra
kerülése – elmozdulás
a neopatrimoniális modell felé

Szaparmurad Türkmenbasi halálhírét 
2006. december 21-én jelentették be a 
türkmén állami televízióban.57 Az alkot-
mány értelmében az elnök halála esetén 
a törvényhozás elnökének, Övezgeldi 
Atajevnek kellett volna ügyvezető ál-
lamfőként Nyijazov örökébe lépnie. Ám 
a hatalomgyakorlók legbelsőbb körének 
– ahogy később hívták őket: „december 
21. embereinek” – akkor már, úgy tű-
nik, készen állt a saját forgatókönyvük. 
Nyijazov tanácsadóinak és – a sokak által 
a voltaképpeni „királycsinálónak” tekin-
tett – Akmurat Redzsepovnak (az elnöki 
gárda vezetőjének) a jelöltje Gurbanguli 
Berdimuhammedov lett. A kiszemelt 
utód korábban Türkmenbasi személyi 
fogorvosa, politikailag pedig már akkor 
is minden bizonnyal Redzsepov pro-
tezsáltja volt. Ennek köszönhetően az 
egészségügyi miniszteri tárcát is elnyerte 
Nyijazov kabinetjében, s egyike volt azon 
kevés kormánytisztviselőknek, akiket az 
elnök legfeljebb csak szórványosan ille-
tett nyilvános kritikával. Állítólag ő fel-
ügyelte több ezer üzbég etnikumú lakos 
kényszeráttelepítését Daşoguz és Lebap 
tartományokból a Kara-kum sivatagba.58

Türkmenbasi halálának másnapján a 
legfőbb ügyész vádat emelt Atajev ház-
elnök ellen, akinek mentelmi jogát rövid 
úton visszavonták, majd öt év börtön-
büntetésre ítélték. Ezt követően a Népi 
Tanács december 26-i ülésén módosították 
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az alkotmányt. Az új változat értelmé-
ben az ügyvezető államfő kijelölésé-
nek a joga az Állambiztonsági Tanácsé 
lett. (Azaz az egykori tanácsadóké és 
az elnöki gárda vezetőéjé – egy olyan 
szervezeté, amely addig az alkotmány-
szövegben nem is szerepelt.) Az ülésen 
az elnökválasztás új rendjét szabályozó 
törvényt is elfogadták. Ez alapján 2007. 
február 11-én, a független Türkmenisz-
tán történetében először, többes jelölésű 
elnökválasztást tartottak. A december 
26-i ülésen be is mutatták az öt velajatot, 
illetve a fővárost képviselő hat elnök-
jelöltet. Berdimuhammedov elvileg a 
Nemzeti Újjászületés Mozgalom, illetve 
Mari tartomány jelöltje volt – bár a régi-
óhoz semmilyen módon nem kötődött.59 
Végül Gurbanguli Berdimuhammedovot 
a szovjet időkben megszokott szavaza-
ti arányokkal – 99 százalékos részvétel 
mellett 89 százalékos támogatottsággal – 
elnökké választották.60 Hatalmának kon-
szolidációját jelzi, hogy 2012-ben, egy 
újabb Potemkin-választáson, a hivatalos 
adatok szerint már 97 százalékot szerzett, 
ami újabb öt évvel meghosszabbította az 
elnöki mandátumát.61

Berdimuhammedov hatalomra kerü-
léséhez a nyugati közvélemény és sajtó 
egy része fokozott várakozásokat fűzött: 
a szultanisztikus hatalomgyakorlással 
és a személyi kultusszal való gyöke-
res szakítást, egyfajta „hruscsovi eny-
hülést” reméltek az új elnöktől.62 Bár 
Berdimuhammedov a nyijazovi személyi 
kultusz legszembeötlőbb megnyilvánu-
lásait fokozatosan felszámolta, illetve 
elődje legirracionálisabb intézkedéseit 

érvénytelenítette, a hatalomgyakorlás au-
toriter jellege sok tekintetben változatlan 
maradt.

Az új elnök az „uralkodását” nagyarányú 
politikai tisztogatással kezdte, melynek ke-
retében 2007 folyamán megszabadult az őt 
hatalomba segítő „szürke eminenciások-
tól”. A fiával együtt letartóztatták Akmurat 
Redzsepovot, az elnöki gárda egykori min-
denható vezetőjét, az Állambiztonsági Ta-
nács szinte valamennyi tagját, köztük Ho-
zamurat Annagurbanov belügyminisztert, 
Geldimuhammed Asimuhammedovot, a 
titkosszolgálat vezetőjét és Muhammedguli 
Okszukov államügyészt (aki az Atajev el-
leni vádemeléssel tulajdonképpen megnyi-
totta az utat Berdimuhammedov utódlása 
előtt). Ugyanakkor Nyijazov titkos tanács-
adói – Alekszandr Zsadan, Vlagyimir 
Umnov és Viktor Hramov – az új elnök 
környezetében maradhattak, mint ahogy 
megőrizhette befolyását és üzleti érdekelt-
ségeit Ahmet Çalık is.63

Berdimuhammedov a személyes hatal-
ma megszilárdítását követően módosított 
a türkmén alkotmányos berendezkedésen 
is – igaz, az alkotmánymódosítások nem 
feltétlenül az elnöki hatalomkoncentrá-
ció csökkentése irányába mutattak. 2007. 
március 30-án, a Népi Tanács 20. ülésén 
Berdimuhammedovot – aki akkor már ál-
lam- és kormányfő volt egy személyben, 
emellett az Állambiztonsági Tanács el-
nöke is – megválasztották a Népi Tanács 
elnökévé, a Türkmenisztáni Demokrata 
Párt, valamint a Nemzeti Újjászületés 
Mozgalom élére is.

2008 szeptemberében új alkotmányt fo-
gadtak el, melynek rendelkezései alapján 
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továbbra is az elnököt illette meg a kor-
mányzók, az alsóbb fokú helyi tisztség-
viselők, valamint a tartományi és városi 
bírósági tagok kinevezése. A legnagyobb 
horderejű intézményi átalakítás a Népi 
Tanács megszüntetése volt: a testület 
addigi feladatait az elnök és a 125 vá-
lasztott képviselőből álló, megújított par-
lament örökölte meg. A törvényhozás, 
alkotmánymódosítás, az elnökválasztá-
sok kiírása, a költségvetés elfogadása és 
a nemzetközi szerződések ratifikálása 
újra a törvényhozás hatáskörébe került. 
Ugyanakkor a parlamenti képviselők 
továbbra is elsősorban az elnök által ki-
nevezett helyi tisztségviselők közül ke-
rültek/kerülnek ki, így a gyakorlatban a 
végrehajtó hatalomnak a törvényhozás 
feletti dominanciája nem sokat változott. 
Továbbra is Türkmenisztán maradt az 
egyetlen posztszovjet köztársaság, ahol 
nem működik alkotmánybíróság, és nem 
létezik ombudsmani hivatal sem.64

A türkmén politikai rendszer mono-
lit jellegét „kozmetikázó” intézkedés-
nek tekinthető, hogy 2010-ben elmoz-
dulás történt az egypárti modelltől. 
Berdimuhammedov kezdeményezésére 
létrejött az Agrárpárt, melynek célja 
deklaráltan is az elnök mezőgazdasá-
gi reformjainak a támogatása. 2012-ben 
megalakult a Gyáriparosok és Vállalko-
zók Pártja, amely szintén az elnök tá-
mogatására esküdött fel. 2013-ban pedig 
megrendezték Türkmenisztán történeté-
nek első többpárti parlamenti választá-
sát. A mandátumok közel egyharmadát a 
Türkmenisztáni Demokrata Párt jelöltjei 
szerezték meg, a fennmaradó képviselői 

helyek a Gyáriparosok és Vállalkozók 
Pártjának, valamint különböző társadal-
mi szervezeteknek (mint a Türkmenisz-
táni Nőszövetség vagy a Szakszerveze-
tek Uniója) jutottak.65 A türkmén párt-
rendszer és parlamenti paletta tehát igen 
hasonlatossá vált az üzbegisztáni lát-
szatpluralizmushoz: az elnöki kezdemé-
nyezésre létrejött, inkább „kvázi érdek-
képviseleti szervezetekként” funkcionáló 
pártok megjelenése, amely ugyanakkor 
továbbra is a valódi demokratikus ver-
seny és a valódi ellenzék teljes hiányával 
párosul.

Berdimuhammedov a hatalom külsősé-
geit is igyekezett valamelyest „Nyijazov-
mentesíteni”. Türkmenbasi képmása 
eltűnt a pénzekről, a híradó logójából, a 
himnusz szövegéből és számos közterü-
letről, elsősorban a fővárosban. Érvény-
telenítették a Türkmenbasi által beve-
zetett új naptárt, visszaállítottak több 
szovjet ünnepnapot, így győzelem napját 
és a nemzetközi nőnapot. 2010-ben el-
szállították a belvárosból a Semleges-
ség-diadalívet is.66 A Ruhnama-kultuszt 
észszerűbb keretek közé szorították, 
különösen az oktatás terén. Újra meg-
nyitotta kapuit a tudományos akadémia, 
és visszaállították a négyéves egyetemi 
képzést, bár a vidéki városok hallgatóit a 
betakarítási időszakban még mindig ki-
vezényelik dolgozni a gyapotföldekre.67

Mindez ugyanakkor nem jelentett teljes 
szakítást a személyi kultusz gyakorlatá-
val: Türkmenbasit továbbra is az állam 
alapító atyjaként tisztelik, s megkez-
dődött egy új – igaz, az elődjéénél egy-
előre mérsékeltebb – kultusz kiépítése 
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Berdimuhammedov személye köré is. Az 
új elnökről szintén közintézményeket és 
közterületeket neveznek el, képmását el-
helyezték az iskolák osztálytermeiben, és 
már az elnöknek szentelt múzeum is nyílt 
Aşgabatban,68 sőt a legutóbbi hírek sze-
rint ő is kapott egy aranyozott szobrot a 
fővárosban.69 A vallási és etnikai kisebb-
ségek kíméletlen elnyomása, valamint a 
média totális kormányzati kontrollja sem 
lazult érdemben az új elnök hivatalba lé-
pése óta.

Ezek után joggal feltehető a kérdés, 
hogy vajon a személyi kultusz legszél-
sőségesebb megnyilvánulásainak a visz-
szafogása, valamint az alkotmányos 
intézményrendszer (inkább csak „koz-
metikai” jellegű) átalakítása mellett vál-
tozott-e bármit is érdemben a türkmén 
rezsim hatalomgyakorlásának a jellege 
a Nyijazov-korszakhoz képest. Nicholas 
Kunysz szerint Berdimuhammedov hi-
vatalba lépése óta a politikai hatalom 
mélystruktúráit érintő fontos változások 
is lezajlottak, noha azok nem feltétlenül 
a nyugati közvélemény által elvárt de-
mokratikus normák felé közelítették a re-
zsim működését.70 A központi és a helyi 
igazgatás tisztviselőinek a fluktuációjára 
vonatkozó adatokból különösen az aláb-
biakat tartjuk figyelemre méltónak:
1. A hakimok és más helyi tisztviselők hi-

vatali idejének a hossza. Míg Türkmen-
basi elnökségének utolsó éveiben a 
tartományi kormányzók átlagos hiva-
tali ideje 7-9 hónap hosszúságú volt, 
addig Berdimuhammedov hatalomra 
kerülése óta a 30 hónapos megbíza-
tás sem szokatlan. A kormányzóknak 

és alsóbb szintű helyi tisztségvise-
lőknek ennyi idő alatt már bőven 
nyílt lehetőségük arra, hogy önál-
ló klientúrahálózatot építsenek ki. 
Berdimuhammedov szakított a le-
váltott hakimok bebörtönzésének a 
Nyijazov uralma alatt általánossá vált 
gyakorlatával is. A menesztett tiszt-
ségviselőket börtön helyett (jellem-
zően) valamilyen súlytalan pozícióba 
helyezik – mint történt ez például a 
Balkan velajat 2010-ben leváltott kor-
mányzójával, aki a leváltását köve-
tően a Nemzeti Választási Bizottság 
elnökhelyettese lett.71

2. Az előbbi tény még többet mond an-
nak fényében, hogy Berdimuham-
medov elnöksége során általános 
gyakorlattá vált, hogy a vezető tar-
tományi tisztségviselőket a helyi 
bürokrácia tagjai közül nevezik ki. 
Mint az korábban már szóba került, 
Nyijazov uralmának idején egy tiszt-
viselőnek igencsak kevés esélye nyílt 
arra, hogy a saját szűkebb pátriájában 
fusson be karriert. A legfontosabb 
tartományi patronázspozíciókba tu-
datosan mindig más tartományok 
szülötteit nevezték ki. Gyakran a 
központi kormány valamelyik mi-
niszterét vagy egy állami vállalat 
igazgatóját helyezték a számukra 
teljesen idegen velajatok élére. Ezzel 
szemben a Berdimuhammedov hi-
vatalba lépését követően kinevezett 
hét tartományi kormányzó közül hat 
abból a velajatból származott, amely-
nek az élére állították, és korábban 
valamennyien a helyi bürokráciában 
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futottak be karriert. A hakimok tehát 
immár nem csupán az elnök „hely-
tartói” a tartományokban, hanem leg-
alább annyira a regionális érdekháló-
zatok képviselői és lobbistái is a köz-
ponti kormányzat felé.72 A regionális 
patronázshálózatok megszilárdulásá-
nak kedvez az a reform is, amely a 
választott települési és városi taná-
csok számára lehetővé teszi az elnök 
által kinevezett hakimok személyé-
nek a megvétózását. (Igaz, a tényle-
ges elmozdításhoz kell az elnöki hoz-
zájárulás is, és Berdimuhammedov 
hatalomra kerülése óta egyetlen pél-
da volt egy „fentről” kinevezett tiszt-
ségviselő „alulról” kezdeményezett 
leváltására.)

3. Míg helyi szinten a Berdimuham-
medov-rezsim szélesebb teret enged 
a regionális érdekhálózatok érvé-
nyesülésének, addig a központi kor-
mányzat szintjén egyértelműen erő-
södött az ahali tekkék dominanciája. 
Míg Nyijazov elnöksége idején az 
energetikai szektort és az erőszak-
szervezeteket felügyelő hat miniszte-
ri tárcából egyet-egyet töltöttek be a 
fővárosból származó, illetve az ahali 
Tekke klánhoz kötődő politikusok, 
addig Berdimuhammedov alatt a szó-
ban forgó hat kulcstárcából már négy 
áll az ellenőrzésük alatt. A Nyijazov-
rezsimre az extrém személyközpon-
túsága dacára sem volt jellemző, 
hogy az elnök közvetlen családtagjai 
politikai szerepet vállaltak volna.73 
Ezzel szemben Berdimuhammedov 

számos rokona kulcsfontosságú 
patronázspozíciót tölt be: a két sógo-
ra közül az egyik Türkmenabat város 
kormányzója, míg a másik korábban 
a belügyminiszteri pozíciót töltötte 
be, majd Aşgabat rendőrfőnöke lett. 
Az elnök egyik unokatestvére pedig 
az egészségügyi tárcát kapta meg.74

Úgy tűnik, Türkmenisztán politikai 
rendszere a hipercentralizált, extrém 
személyközpontúsággal jellemezhető 
nyijazovi szultanisztikus modell irányá-
ból Berdimuhammedov elnöksége alatt 
elmozdul a „standard közép-ázsiai mo-
dell” által képviselt, neopatrimoniális, 
klánalapú logika irányába. Miköz-
ben a helyi szintű kormányzásban na-
gyobb szerephez juttatják a lokális 
patronázshálózatokat, tehát egyfajta 
„informális decentralizáció” zajlik, ad-
dig a központi kormányzatot az elnöki 
klán mind szűkebb belső köre sajátítja 
ki. A türkmenisztáni rezsimnek a poli-
tikai utódlás során tapasztalt szilárdsá-
ga egyben óvatosságra intheti azokat az 
elemzőket, akik a térség többi autoriter 
rezsimje – mindenekelőtt Kazahsztán és 
Üzbegisztán – kapcsán a jelenleg hivatal-
ban lévő elnökök halála esetére elkerül-
hetetlen politikai földindulást prognosz-
tizálnak. Ameddig a szénhidrogén-ex-
porton alapuló türkmén járadékos állam 
gépezete zavartalanul működik, addig 
a Berdimuhammedov által véghezvitt, 
klánalapú konszolidáció is fenntartható-
nak tűnik.
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