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Mohamed ElBaradei „A megtévesztés kora” című könyve a Nemzetközi Atom-
energia Ügynökség (NAÜ) szempontjából mutatja be az elmúlt két évtized 
legnagyobb vihart kavaró nukleáris fejleményeit – Iraktól, Líbián és Iránon 

át, egészen Észak-Koreáig vezetve az olvasót. Az események a 2003-as évben indulnak 
– nem véletlenül, hiszen Irak lerohanása mellett  Észak-Korea is ebben az évben vonult 
ki az atomsorompóból, az iráni atomvita éppen csak kezdett  kibontakozni, míg az év 
második felében Líbia bejelentett e önkéntes leszerelési szándékát. A nyitójelenetben 
ElBaradei utolsó látogatását tölti Bagdadban a háború előtt , és még egy elkeseredett  
kísérletet tesz arra, hogy nagyobb együtt működésre bírja rá az irakiakat, ezzel elkerü-
lendő az inváziót. Iraki tárgyalópartnerei azonban beletörődve közlik vele, hogy nem 
tudnak a segítségére lenni, hiszen egyrészt olyan fegyverekről nem tudnak informáci-
ót adni, melyek nem is léteznek; másrészt pedig bármit is tegyenek, a háború megindí-
tása már eldöntött  tény… Ez a beszélgetés több szempontból is szimbolikus, hiszen már 
a legelején előrevetíti a nukleáris tárgyalások legszomorúbb tapasztalatait. A kölcsönös 
bizalmatlanság, a nukleáris fegyverekkel rendelkezők és az e fegyvereket nélkülözők 
közti, áthidalhatatlan szakadék, illetve a múlt tanulságainak fi gyelmen kívül hagyása 
olyan, újra és újra visszaköszönő problémák, melyek végső soron a tárgyalásos megol-
dás és a kollektív biztonság kiépítésének legfőbb gátló tényezői.
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Könyvekről

Mohamed ElBaradei 1984-ben, jogi tanácsadóként kezdte meg karrierjét a NAÜ-nél, 
majd 1997-tól 2009-ig – három ciklust kitöltve – a szervezet elnöke volt. Ez idő alatt  
nukleáris szempontból olyan sorsfordító eseményekre került sor, mint az 1991-es Öböl-
háborút követő iraki leszerelés, a 2003-as újabb Öböl-háború, az iráni atomvita kibon-
takozása, Líbia önkéntes lemondása a tömegpusztító fegyverekről, illetve Észak-
Korea kilépése az atomsorompóból és két sikeres nukleáris kísérleti robbantása. Ennek 
köszönhetően, az elmúlt két évtizedben a NAÜ-nek kulcsszerep jutott  a nemzetközi 
események formálásában, nem egyszer arra kényszerítve a szervezetet, hogy egymás-
sal párhuzamosan több fronton is helyt álljon, és ha kell, szembe menjen olyan nagy-
hatalmakkal, mint az Egyesült Államok. Éppen ezért, ElBaradeinek és a szervezetnek 
a nemzetközi béke és a nukleáris leszerelés előmozdításáért tett  fáradozásait 2005-ben 
Nobel-békedíjjal jutalmazták.

ElBaradei 2011 májusában megjelent könyve ezt a viharos időszakot dolgozza fel, 
páratlan betekintést nyújtva a nukleáris tárgyalások művészetébe és a NAÜ – gyakran 
nem könnyű – munkájába. A történet közvetlen szereplőjeként, a szerző egyedülálló 
tapasztalatokra, helyszíni látogatásokra és forrásokra támaszkodva mutatja be a hát-
térben zajló eseményeket, nem kímélve az egyes állam- vagy kormányfőket sem, akik 
gyakran inkább gátolták a szervezet munkáját, semmint segített ék volna azt. Emellett  
azonban a nukleáris rezsimet megtestesítő atomsorompó-rendszer és az annak verifi -
kációjáért felelős NAÜ esetében is kiábrándítóan reális képet kapunk működésük hibá-
iról és a reformok szükségességéről. ElBaradei ugyanis maga is belátja, hogy a rendszer 
eleve diszkriminatív, hiszen két csoportra osztja a nemzetközi közösséget: atomha-
talmakra és atomfegyverekkel nem rendelkező államokra. S míg az atomhatalmakat 
mindössze arra kötelezi, hogy folyamatosan törekedjenek olyan jóhiszemű tárgyalások 
folytatására, melyek a nukleáris leszerelés irányába mutatnak, addig az atomfegyve-
rekkel nem rendelkezőknek megtiltja a nukleáris fegyverek gyártását és állandó ellen-
őrzés alatt  tartja őket. Az atomhatalmak ugyanakkor – nukleáris védőernyőt biztosítva 
egyes szövetséges államoknak – olyan stratégiai jelentőséggel ruházzák fel e fegyvere-
ket, amely azt sugallja, hogy az ilyen védőernyőn kívül eső államok saját védelmének 
és nemzetközi presztízsének egyetlen záloga az önálló atomfegyverek fejlesztése lehet. 
ElBaradei szerint éppen ezért – bármennyire is tagadják a nagyhatalmak – a leszerelés 
és a proliferáció között  közvetlen kapcsolat van, hiszen amíg a nagyok nem hajlandóak 
drasztikusan lecsökkenteni saját arzenáljukat, addig egyre többen jutnak arra a követ-
keztetésre, hogy nekik is önálló nukleáris arzenálra van szükségük.

Emellett  a rendszer másik sajátos paradoxonja, hogy a nukleáris energia békés célú 
felhasználásához minden részes államnak biztosítja a hozzáférés jogát. Ez viszont az 
urándúsítás és az újrafeldolgozás fázisaiban olyan technológiai tudást és lehetőséget je-
lent, amelyet könnyedén alkalmazni lehet katonai célokra. Ennek köszönhetően pedig 
megint csak kett északad a nemzetközi közösség, ezútt al „jó fi úkra” és „rossz fi úkra”. 
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A magát a „jó fi úk” táborába soroló nyugati világ ugyanis Irán példáján első kézből 
mutatt a meg, hogy ha olyan állam próbál élni a szerződésben garantált jogaival, mely 
a „rossz fi úk” közé tartozik, akkor rögtön felkerül az asztalra a katonai csapás lehető-
sége. Ezzel szemben, ha egy olyan baráti államról van szó, mint például India, akkor 
annak ellenére, hogy nem is tagja a rendszernek, szabad hozzáférést kaphat a nukleáris 
energiához, anélkül, hogy bármilyen előrelépést tenne saját arzenáljának leszerelése 
érdekében.

Ami a NAÜ munkáját és magát az ellenőrzést illeti, Irak közel két évtizedes meg-
fi gyelése remekül példázza a verifi kációs mechanizmusok legfőbb hiányosságait. Az 
1991-es Öböl-háborút követően ugyanis a NAÜ ellenőrei mellett  az ENSZ égisze alatt  
futó ellenőrző bizott ság, az UNSCOM kapta azt feladatul, hogy felügyelje Irak tömeg-
pusztító fegyvereinek leszerelését. Munkájukat rendkívül megnehezített e, hogy – saját 
hírszerzési kapacitások híján – többször az egyes tagállamok forrásaira voltak utalva, 
melyek ezen információkért cserébe közvetlen hozzáférést vártak a NAÜ anyagaihoz. 
Ez viszont a szervezet pártatlanságát és hitelét csorbított a volna, még inkább ellehetet-
lenítve a vizsgált állammal való együtt működést. Ráadásul, a vizsgálatok e szakaszá-
ban az atomsorompó-szerződés tagjainál mindössze a tagállamok által bejelentett  hely-
színeken és előre egyeztetett  időpontban lehetett  az ellenőrzést végezni, ezért a vizsgált 
államnak jóval nagyobb mozgástere nyílt programja bizonyos elemeinek eltitkolására. 
E hiányosságoknak köszönhetően 1993-ban nagy lökést kapott  a verifi kációt szigorító 
kiegészítő jegyzőkönyv kidolgozása. Ez a keretszerződés – melyet az államok bilate-
rálisan kötnek a NAÜ-vel, saját nukleáris képességeiknek megfelelően – végül 1997-re 
készült el, s jóval nagyobb jogosítványokat biztosít a NAÜ ellenőrei számára.

Irak esete ugyanakkor az első ékes példája volt annak is, hogy az Egyesült Államok 
egy-egy hibás lépéssel olykor mennyire ellehetetleníti a vizsgált országgal való dip-
lomáciai együtt működést. Az 1998 decemberére elrendelt bagdadi bombázás ugyanis 
– az ellenőrzések biztató eredményei ellenére – egyrészt több mint három évre véget 
vetett  a helyszíni vizsgálatoknak, másrészt pedig azt az érzetet keltett e az irakiakban, 
hogy bármit is tesznek, bárhogy is segített ék az ellenőrök munkáját az előző években, 
Amerika rezsimváltást akar, és ha kell, azt akár fegyveresen is véghezviszi. Ez pedig 
bizalmatlanságot és cinizmust szült a NAÜ ellenőreivel és a szervezet egészével szem-
ben, aminek négy évvel később maguk az ellenőrök is láthatt ák jeleit, amikor 2002 
novemberében újraindultak a helyszíni vizsgálatok. A forgatókönyv ugyanakkor 2002–
2003 fordulóján sem változott  sokat: az ellenőrök ismételten a szokatlanul kemény, 
„bármit, bárhol ellenőrizhetnek” jogosítványt kapták az ENSZ-től. Ugyanakkor iraki 
partnereik részéről hiába volt az együtt működés, hiába született  januárban olyan jelen-
tés, mely cáfolta a titkos tömegpusztító fegyverek és az újraindított  nukleáris program 
létét, az invázió 2003 márciusában mégis megindult. Irak esete tehát súlyos károkat 
okozott  egyrészt a multilateralizmus eszméjében, másrészt pedig a tagállamoknak a 
nemzetközi szervezetekbe – és mindenekelőtt  a NAÜ-be – vetett  bizalmában.
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Észak-Korea példája jó előfutárnak tekinthető Irán esetéhez, hiszen rámutatott  arra, 
hogy a nukleáris tárgyalások során a szankciópolitika alapvetően nem célravezető, mi-
vel az inkább elidegeníti a másik felet, és felgyorsítja a proliferáció folyamatát ahelyett , 
hogy elősegítené a tárgyalásokat és a diplomáciai megoldást. Több fejezeten keresz-
tül annak bizonyítékát olvashatjuk, hogy mind az 1990-es, mind pedig a 2000-es évek 
folyamán igazi eredményeket csak kölcsönös engedményeket és közeledést követően 
sikerült elérniük a feleknek – érdemes itt  az 1994-es keretmegállapodásra vagy a hat-
oldalú tárgyalások időszakos sikereire gondolni. Amint azonban valamelyik fél nem 
tartott a magát az ígértekhez, újabb elhidegülés következett , ami természetesen hozta 
maga után a fegyverkezés felerősödését is – a 2006-os és a 2009-es koreai kísérleti rob-
bantásokat. Ebben pedig az ENSZ Biztonsági Tanácsának jelentős szerepe volt, hiszen 
az esetek többségében túl megosztott  volt ahhoz, hogy előfeltételek nélküli megállapo-
dást hozzon tető alá, vagy olyan szankciókat foganatosítson, melyek valóban megtörték 
volna a koreai rezsimet. Emiatt  pedig általában csak megkésve, az eseményeket követő-
en reagált; lépéseivel ugyanakkor csak még inkább elodázta az együtt működés esélyét, 
miközben a fegyverkezés előrehaladtát képtelen volt megakadályozni.

Líbia esete alapvetően két szempontból igazán érdekes: először is az úgynevezett  
„nukleáris feketepiac” kiterjedtsége, másrészt pedig a már említett  hírszerzési prob-
lémák miatt . A líbiai nukleáris program létéről ugyanis egészen 2003 decemberéig a 
NAÜ mit sem tudott . Ekkor ElBaradei maguktól a líbiaiaktól kapott  egy telefonhívást, 
hogy az ország – az amerikaiakkal és a britekkel folytatott , több hónapos titkos tárgya-
lássorozatot követően – kész lemondani tömegpusztító fegyvereiről, cserébe az őket 
sújtó gazdasági szankciók feloldásáért. Mindez megint csak jól példázza, hogy hírszer-
zési kapacitások híján a NAÜ nem tud mit tenni, kénytelen a tagállamok bejelentéseibe 
kapaszkodni. Ugyanakkor az, hogy az atomsorompó tagállamai kihágást észleltek és 
arról nem informálták azonnal a szervezetet, még ennél is aggasztóbb volt. A leszerelés 
és ellenőrzés végrehajtásához ugyanis már tényleges szükség van a szervezet erőforrá-
saira; hatékonyságát ugyanakkor rendkívül aláássa, ha kihagyják a teljes folyamatból, 
és csak az utolsó szakaszban értesítik. Annak ellenére pedig, hogy ezútt al mégis sike-
resen zárult a történet, egy új – és rendkívül ĳ esztő – aspektusa is feltárult a nukleáris 
proliferációnak, nevezetesen: az úgynevezett  feketepiaci kereskedelem.

ElBaradei könyvében külön fejezetet szentel az Abdul Kadír Hán vezett e pakisztáni 
hálózatnak, mely bizonyított an adott  el nukleáris know-howt olyan országoknak, mint 
Líbia, Észak-Korea vagy Irán. Habár a pakisztáni atombomba atyjaként tisztelt tudóst 
végül elfogták, azt továbbra sem lehet tudni, hogy a hálózat jelenleg is működik-e, és ha 
igen, milyen formában. Hán esete azonban rávilágított  arra, hogy a muszlim államok 
környezetében fegyverkező Izrael és India nukleáris programja nem marad következ-
mények nélkül, és mivel a technológia már „kikerült a palackból”, egyre nehezebb lesz 
neki korlátokat szabni. Éppen ezért, amíg egyes államok fenyegetve érzik magukat más 
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államok katonai programja miatt , minden bizonnyal élni fognak ezzel a lehetőséggel, 
ismételten csak tovább erősítve a proliferáció folyamatát és megnehezítve a nukleáris 
leszerelést.

Végigtekintve az iráni atomvita történetén, a könyv gyakorlatilag elszalasztott  esé-
lyek teljes sorozatát vonultatja fel. A nemzetközi közösség (és mindenekelőtt  az Egye-
sült Államok) 2002 – azaz az épülőben lévő natanzi és araki nukleáris létesítmények fel-
fedezése – óta gyakorlatilag állandó vitát folytat Iránnal annak nukleáris képességeiről. 
Miközben a natanzi urándúsító centrifugák száma szép lassan növekszik (vagy éppen 
stagnál), a probléma gyökerét elsősorban az jelentett e, hogy Washington rendkívül ru-
galmatlanul közelített e meg a kérdést, és a Bush-korszakban szinte szállóigévé vált az 
„egyetlen centrifuga sem” kifejezés. Amerika ugyanis nyolc éven keresztül ragaszko-
dott  ahhoz, hogy a tárgyalások megindításának a teljes urándúsítási folyamat leállítása 
legyen az előfeltétele – holott , ElBaradei szerint, ha a centrifugák leállítása inkább a 
tárgyalások végcélja lett  volna, jóval eredményesebb politikát folytathatt ak volna. Rá-
adásul követelésének Washington azzal kívánt mind nagyobb súlyt adni, hogy a dip-
lomáciai megoldás lebegtetésével párhuzamosan komoly szankciópolitikát folytatott , 
melynek keretében 2006 óta összesen hat ENSZ BT-határozat született  Iránnal szemben; 
közülük négy nemzetközi szankciókat foganatosít. Ennek köszönhetően azonban – az 
észak-koreai példához hasonlóan – Washington inkább csak elidegenített e tárgyaló-
partnerét – ezzel még inkább sarokba szorítva önmagát. Az Egyesült Államok ugyanis 
nem vett e fi gyelembe, hogy a teheráni politikai vezetésnek számolnia kellett  a hazai 
frontt al is, mely az atomprogram előrehaladtával egyre nagyobb presztízst és stratégi-
ai jelentőséget tulajdonított  annak. Így Teherán csakis olyan megállapodásba mehetett  
volna bele, amely hagy számára egy úgynevezett  „face saving” kiskaput – azaz, például 
Natanzban nem bővítik ipari méretűvé az urándúsítást, ugyanakkor nem állnak le tel-
jesen, hanem megmaradnak egy kisebb, kísérleti jellegnél.

Teherán szemében a NAÜ-vel való együtt működés – szerződéses kötelezett ségeik 
mellett  – az újabb ENSZ BT-szankciók megakadályozását jelentett e; az európai (EU-3) 
államokkal való együtt működést pedig egy nagyobb, Amerikával kötendő megállapo-
dás előfutárának tekintett ék. Amikor azonban a diplomáciai megoldás kapujában újabb 
és újabb szankciók születt ek, Teherán rendre visszavonulót fújt, és még nagyobb hévvel 
vetett e bele magát saját atomprogramjába. Ennek köszönhetően napjainkra eljutott unk 
odáig, hogy Natanzban a 2005-ös 164 centrifugához képest már több mint 5000 végzi 
az urándúsítást, és Teherán képessé vált olyan magas dúsított ságú urán előállítására, 
amely megfelelő szintű a reaktorokban használt fűtőelemekhez. Ez pedig rendkívül 
megnövelte alkupozícióját, így, paradox módon, a szankciópolitika folyományaként a 
Nyugatnak egyre több mindent kell elfogadnia, és egyre többet kell ajánlania ahhoz, 
hogy Teherán leüljön vele a tárgyalóasztalhoz.

Külügyi Szemle 2011_3_főrész.192.indd   179Külügyi Szemle 2011_3_főrész.192.indd   179 2012.03.05.   10:18:072012.03.05.   10:18:07



180 Külügyi Szemle

Könyvekről

Habár az Obama-adminisztráció merőben más retorikával ült le az asztalhoz, és 
a NAÜ-vel szemben is pozitívabb megnyilvánulásokat tett , a 2009-es és 2010-es évek 
folyamán mégis rendre visszaköszöntek a régi minták: a szankciók és a tárgyalások 
(„sticks and carrots”) párhuzamos alkalmazása, a kölcsönös bizalmatlanság és a diplo-
máciai megoldás állandó előfeltételei. Ennek következtében ElBaradei 2009 novemberé-
ben úgy köszönt le a NAÜ elnöki posztjáról, hogy egy alkupozíciójában megerősödött  
Teheránt és egy, a régi – hasztalan – eszközöket erőltető Washingtont hagyott  maga 
mögött .

ElBaradei könyve elején három nukleáris korszakot különített  el: először is az 1940-es 
és 1950-es éveket, amikor egy maroknyi ország versenyt futott  az új technológiáért és 
az első atombombák kifejlesztéséért. A második nukleáris korszak lényegében a hideg-
háború időszaka, amikor is a technológiához már egyre többen fértek hozzá, a korsza-
kot ugyanakkor a két óriás, az Egyesült Államok és a Szovjetunió uralta, több tízezer-
nyi atomfegyverrel, a kölcsönösen biztosított  megsemmisítés (mutual assured destruction, 
MAD) jegyében. A harmadik korszak napjainkat jelenti. Ebben a korszakban olyan új 
elemek léptek be az egyenletbe, melyek rendkívül kiszámíthatatlanná és egyre kevésbé 
kordában tarthatóvá tett ék a nukleáris fegyverkezést. Itt  már nem állja meg a helyét a 
MAD-doktrína, az igazi fenyegetés az aszimmetrikus hadviselés lett , ahol egy radikális 
csoport vagy egy „lator” állam atomfegyverekhez jut, és alkalmazza is azokat. Ráadá-
sul, mindezt a nukleáris energia egyre nagyobb szerepe és az A. K. Hán-féle illegális 
kereskedelem technológiailag lényegesen megkönnyített e a hidegháborúhoz képest. 
Ebben a bizonytalan és instabil állapotban ElBaradei szerint az elrett entés doktrínája 
létjogosultságát vesztett e, és az egyetlen megoldás a nukleáris diplomácia és a leszere-
lés, amelyek már egy kollektív biztonság megteremtésének irányába mutatnak.

A tárgyalásos megoldást és a non-proliferációt ugyanakkor egyelőre még kölcsönös 
bizalmatlanság és kett ős mércék nehezítik. Amíg ugyanis egyes államok fenyegetve 
érzik magukat és eltérő elbírálásban részesülnek, mint mások, addig úgy érezhetik, 
hogy biztonságukat és alkupozíciójukat is növelhetik, ha a fegyverkezés felé fordul-
nak – és ahogy ezt Irán esetében is látt uk, a formula működik. Ezért kulcsfontosságú, 
hogy a nagyhatalmak is változtassanak magatartásukon, a nemzetközi intézményekbe 
nagyobb bizalmat fektessenek, növeljék meg azok jogosítványait, és velük együtt mű-
ködve próbálják meg elejét venni a kihágásoknak.

ElBaradei könyve alapvetően azt sugallja, hogy ha mindez megtörténik, akkor nem 
lesznek újabb és újabb kihágások; ha a fejlett  államok – és elsősorban az Egyesült Ál-
lamok – változtatnak magatartásukon, akkor minden probléma megoldható. Nyitott  
kérdés marad ugyanakkor, hogy mi a teendő, ha Washington valóban felhagy korábbi 
politikájával, felfüggeszti a szankciókat, de Irán továbbra sem hajlandó együtt működ-
ni. A szankciókról ugyanis egyértelműen bebizonyosodott , hogy az iráni atomprogram 
előrehaladtát legfeljebb késleltetni tudják, de megállítani nem, ElBaradei arról viszont 
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nem szólt, hogy a szankciókat mi kövesse… Másik fontos hiányossága a könyvnek az 
atomsorompón kívül lévő államok vizsgálata. Arról ugyanis nem ejt szót, hogy mi a 
teendő azon államok esetében, melyek nem is tagjai a rendszernek – Izrael, India, Pa-
kisztán és 2003 óta Észak-Korea –, esetükben milyen kényszerítő intézkedéseket lehet 
foganatosítani, és hogyan kellene őket bevonni a rendszerbe. Pedig csak a Közel-Keletet 
példának véve, az izraeli atomprogram volt a térség – mára többnyire leállított  és felszá-
molt – tömegpusztító fegyverprogramjainak az egyik legfőbb indoka, ezért a globális 
leszereléshez ezt a kérdést is kezelni kell majd.

Mindezektől függetlenül, ElBaradei könyve egyedülálló betekintést nyújt a nukleáris 
tárgyalások és ellenőrzések világába. Személyes élményeiről, helyszíni látogatásairól és 
találkozóiról szóló beszámolói pedig sok új elemmel gazdagítják a már ismert problé-
maköröket. Abban ráadásul mindenképpen egyet érthetünk a szerzővel, hogy a XXI. 
század elején a nukleáris fegyverek problémája még mindig az egyik legfőbb nemzet-
közi kérdés, mely hatással van korunk biztonságfelfogására és a nemzetközi rendszer 
szereplőinek viselkedésére is – legyen szó akár atomhatalmakról, akár atomfegyverek-
kel nem rendelkező államokról. Éppen ezért, ezt a könyvet ajánlanám mindenkinek, 
aki kicsit is be szeretne pillantani a színfalak mögé, és meg szeretné ismerni a nukleáris 
non-proliferáció legfőbb mozgatórugóit az elmúlt két évtizedben.

Péczeli Anna
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(Worse than War. Genocide, Eliminationism, and the Ongoing Assault on 
Humanity. New York: PublicAff airs, 2009. 660 o.)

A kötet szerzője, Daniel Jonah Goldhagen amerikai politológus 1996-ban megjelent első könyvé-
vel, a Hitler készséges hóhéraival (Hitler’s Willing Executioners) rövid időn belül felkerült 
a sikerlistákra, és hatalmas vihart kavart szakmai és nem szakmai berkekben egyaránt. Újító 
megközelítésben vizsgálta a német átlagpolgároknak a holokauszt idején tanúsított  viselkedését, és 
arra a következtetésre jutott , hogy a német nép nagyban támogatt a Hitler megsemmisítésre törő 
antiszemitizmusát. Goldhagen második könyve Erkölcsi Számadás (A Moral Reckoning) 
címmel, 2003-ban jelent meg, és a katolikus egyház holokausztban betöltött  szerepét tárgyalta. 
A szerző tehát határozott an vonzódik a kényes témákhoz. Kritikusai gyakran szemére vetik, hogy 
írásai szakítanak a tudományos körökben megszokott , higgadt, tárgyilagos stílussal és népszerű-
sítő, szenvedélyes hangvételűek. Nem kivétel ez alól 2009-ben megjelent harmadik könyve sem, 
a Rosszabb mint a háború.

Az első fejezetet a szerző egy kissé szenzációhajhász módon, a következő mon-
datt al indítja: „Harry Truman, az Amerikai Egyesült Államok harmincharma-
dik elnöke tömeggyilkos volt.” Goldhagen szerint ugyanis Truman tömegmé-

szárlást hajtott  végre a hirosimai és nagaszaki atomtámadásokkal, és bíróság elé kellett  
volna kerülnie. Az már más kérdés, hogy tett ei vajon ugyanolyan megítélés alá estek 
volna-e, mint a „szörnyeteg” Hitler, Sztálin, Mao Ce-tung és Pol Pot nevéhez fűződő at-
rocitások. Goldhagen ebben a részben, műve elején vezeti be az eliminacionizmus (meg-
semmisítés, megsemmisítésre törekvés) fogalmát, amelyet a továbbiakban az általa túl-
ságosan restriktívnek ítélt genocídium helyett  alkalmaz. A megsemmisítés öt fokozata 
Goldhagen olvasatában: az átalakítás, elnyomás, kitoloncolás (deportálás), a születések 
meggátolása és végül a tényleges megsemmisítés.

A második fejezetben, melynek címe egyezik a könyvével, a szerző a tömeggyilkos-
ságok évszázadának, a huszadik századnak a leírását a hererók ellen elkövetett  atroci-
tásokkal indítja. Ezek után különböző, kevéssé ismert példákat hoz. Megsemmisítő célú 
hadjáratnak (eliminationist assault) tartja az indiánok rezervátumokba szorítását és foko-
zatos ellehetetlenítését Észak-Amerikában, Asszad szíriai diktátor hamai bombázását, 
a dél-amerikai rendszerek által elkövetett  atrocitásokat (politikai szempontból gyanús 
személyek tömeges eltüntetése). Ide sorolja Argentína, Chile, El Salvador, Guatemala 
véreskezű diktatúráit, de „terítékre kerül” a Kongói Demokratikus Köztársaság és Ni-
géria is (Biafra kapcsán). Goldhagen azonban hangsúlyozza, hogy a tömeggyilkossá-
gokat nem lehet sem nemzetiséghez, sem országhoz kötni, mert népirtások minden 
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kontinensen előfordultak, és majdnem minden népcsoport érintett  – vagy mint elköve-
tő, vagy mint áldozat. A fejezet végén a szerző igyekszik megbecsülni, hány áldozatot 
követeltek a huszadik században a háborúk és mennyit a megsemmisítő célú hadjára-
tok. Arra a megdöbbentő következtetésre jut, hogy míg a háborúk kapcsán kb. hatvan-
millió ember veszített e életét, addig tömeggyilkosságokban a legszerényebb feltevések 
szerint is több mint 120 millióan haltak meg – vannak azonban 175 milliós becslések 
is. Goldhagen a tömeggyilkosságokat az áldozatok nagy száma miatt  biztonságpoliti-
kai szempontból fontosabb kérdésnek tartja, mint a háborúkat. Véleménye szerint fon-
tosságuk ellenére csak ritkán szerepelnek a nemzetközi szervezetek napirendi pontjai 
között , és sokkal kevesebb az erőfeszítés a megelőzésükre (amely jóval olcsóbb lenne), 
mint az utólagos „kárelhárításra”. A szerző az egész nemzetközi biztonsági rendszer 
egyik prioritásává tenné a megsemmisítő célú hadjáratok megelőzését és az eddig be-
következett  esetek tanulmányozását a következtetések levonása érdekében.

A harmadik fejezetben Goldhagen a kiváltó okokkal foglalkozik. Leszögezi, hogy az 
erőszak elszabadulásához számtalan tényező együtt állása szükséges, azonban akkor 
sem biztos, hogy a feszültségek tett legességig fajulnak. Az egyik legfontosabb hajla-
mosító tényező, ha bizonyos népcsoportt al szemben mélyen gyökerező, régóta tartó el-
lenérzés él a többségi társadalomban. Ebbe a földbe sokkal könnyebb elvetni a halálos 
gyűlölet magvait, ahogy a szerző fogalmaz. A másik kulcsfontosságú tényező a vezetők 
hozzáállása. Ha a politikai vezetők népirtásban gondolkodnak, akkor általában beve-
tik ennek érdekében a rendelkezésükre álló egész közigazgatási apparátust és a média 
erejét. Goldhagen röviden, de meglehetősen elítélően szól arról, miért nagyon ritka a 
társadalomban az ellenállás, amikor szóba kerül a másik népcsoport kiirtása; kihang-
súlyozza: a cinkos hallgatás is bűn, nem csak a tevőleges gyilkosság.

Goldhagen a negyedik fejezetben azzal a közkeletűnek ítélt tévedéssel szemben 
próbál harcolni, hogy a gyilkosok arctalanok és egy romboló gépezet katonái. Azaz 
az egyéni felelősség kérdését hangsúlyozza. Úgy véli, hogy minden ember bármelyik 
pillanatban dönthet úgy, hogy nemet mond a mészárlásra vagy az abban való hallga-
tólagos részvételre. (Példának hozza a dánokat, akik hajón átmenekített ék a zsidókat 
Svédországba, hogy megmentsék őket a deportálástól, valamint a bolgárokat, akik a 
társadalmi nyomás hatására nem engedték, hogy a németek elhurcolják a bolgár zsi-
dókat.)

Ami a gyilkosságok módját illeti, Goldhagen három fő tendenciát azonosít. Az első 
és egyben legtöbb áldozatot követelő módszer a menetelés. Ez tulajdonképpen csak 
annyit jelent, hogy egy bizonyos földrajzi pontból egy másik pontba kell eljutt atni 
egy embercsoportot. Jellegzetes példa erre Mengistu Etiópiája, ahol néhány hét alatt  
kellett  másfél millió embert átköltöztetni az ország egyik végéből a másikba. A me-
netelés maga nem lenne halálos, azonban a foglyoknak nem biztosítanak megfelelő 
ruházatot, nem adnak enni és inni, így gyakorlatilag elhullanak az út mentén. Az is 
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gyakran előfordul, hogy a kísérő katonák egyszerűen csak nem védik meg a foglyo-
kat a rajtaütésszerű támadásoktól. Ugyanakkor ez a módszer egyben a legolcsóbb is, 
hiszen nincs szükség túl sok fegyverre, nem kell lakhelyet, étkeztetést biztosítani a 
foglyoknak, mégis garantáltan meghalnak. A másik módszer a halálosztagok alkalma-
zása: ezek a különböző országokban más és más felépítésűek (van, ahol a rendőrség, a 
katonaság is a részét képezi, másutt  csak irreguláris alakulatok). Ezek a kommandósok, 
akiket gyakran átlagemberekből verbuválnak, önkéntes alapon, a legváratlanabb idő-
pontban, összehangoltan rajtaütnek a célcsoport tagjain. Ez természetesen csak akkor 
lehetséges, ha az akció jól megszervezett , és ehhez szükség van az állami apparátusra 
a hátt érben. A harmadik módszer a koncentrációs vagy haláltáborok módszere. Ennek 
bemutatásakor a szerző leszámol azzal a tévhitt el, hogy a németek vagy más hadviselő 
országok nem voltak tisztában azzal, hogy területükön mi folyik az egyes táborokban. 
Pontos kimutatást ad arról, hogy a koncentrációs táborok milyen sűrűn helyezkedtek 
el Németország, a Szovjetunió vagy Kína területén, illetve hogy ezek a táborok milyen 
kapcsolatban álltak a külvilággal. Mindezen adatok alapján megállapítja, hogy lehetet-
len lett  volna, hogy a környező lakosság ne legyen tisztában a táborok létével és céljával. 
A táborokban a túlélők aránya nagyon alacsony volt – ezzel kapcsolatban a szerző kö-
zöl néhány megdöbbentő statisztikát. Az utolsó részben ismét az ellenállás fontosságát 
hangsúlyozza, kiemelve, hogy számos országban a második világháború alatt  sikeres 
mozgalmak bontakoztak ki, amelyeket a közvélemény is támogatott .

Az ötödik fejezet az elkövetők motivációira próbál rávilágítani. Goldhagen közkele-
tű tévhiteket cáfol meg. A bizonyítékok alapján az elkövetők túlnyomó részét senki sem 
kényszerített e az öldöklésre. Sőt, sok esetben büntetés nélkül kihátrálhatt ak volna, de 
nem tett ék. Goldhagen azzal sem ért egyet, hogy az elkövetők vak szabálytiszteletből 
cselekedtek volna; ennek bizonyítására számos olyan példát hoz, amikor az állampol-
gárok tömeges szabálysértést követnek el. A szerző szerint a tömeg nyomása miatt i 
részvételre sincs bizonyíték. Goldhagen amellett  érvel, hogy az elkövetők magukévá 
tett ék a megsemmisítéshez szükséges ideológiát, és annak hatására cselekedtek. Az el-
követőkkel készített  interjúk alapján a szerző arra a következtetésre jutott , hogy a sértet-
teket egyszerűen nem tekintett ék embernek, hanem általában valamilyen kártevőnek, 
amit ki kell irtani, el kell pusztítani.

A hatodik fejezet azt tárgyalja, hogy miért ér véget egy erőszakhullám. A szerző 
szerint sok esetben a kitervelők befejezett nek ítélik a „munkát”. Máskor külső ténye-
zők hatására kénytelenek abbahagyni az öldöklést. Goldhagen a nemzetközi politikai 
környezet kiemelkedő szerepét hangsúlyozza: ha eszkalálódik egy konfl iktus, akkor be 
lehet és be is kell avatkozni.

A következő három fejezet a modern állam megsemmisítést célzó politikáját részle-
tezi. Goldhagen négy kategóriába sorolja az ilyen jellegű politikákat. Az elsőnek a célja 
a hazai társadalom „megtisztítása”, a domináns csoport hatalmának megszilárdítása; 
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a második kategóriát az ország határán kívüli bizonyos csoport tagjai ellen intézett  
támadások alkotják. (Ez a legritkább; példa lehet rá: a németeknek a cigányok és zsi-
dók elleni, Németországon kívüli támadásai). A harmadik kategóriába az ún. hazai 
imperialista kísérletek tartoznak, amikor egy bizonyos területet kell megtisztítani az 
adott  országon belül, ahol a „fenyegetést” jelentő népcsoport él. Az utolsó kategória az 
imperialista hódítás külföldön, amelynek célja a területen élők teljes alárendelése. 
A szerző minden esetben hoz olyan példákat is, amikor az események nem fordultak 
át erőszakba.

Ezt követően Goldhagen a megsemmisítésre indító ideológiákat elemzi: általában az 
áldozatok nem emberi, hanem démoni jellegének a köztudatba sulykolása készíti elő 
az atrocitásokat. A kilencedik fejezet egyik legérdekesebb része, amikor a szerző arra 
igyekszik adatok segítségével rávilágítani, hogy a tömeges erőszak mennyire negatív 
következményekkel jár egy ország gazdaságára nézve.

A könyv utolsó és egyben legvitathatóbb részében Goldhagen különböző változta-
tásokat javasol, amelyek segítségével megelőzhetőek lennének a tömeggyilkosságok. 
Először is, a többszörösen alkalmatlannak bizonyult Egyesült Nemzetek Szervezete he-
lyett  az Egyesült Demokratikus Nemzetek Szervezetének felállítását javasolja, amely-
nek tagjai „a zsarnokság, népirtás és mindenféle megsemmisítésre törő politika ellen és 
a világ népeiért egyesülnének”. Amikor tömeges erőszak lehetősége merül fel, akkor 
„az érintett  országot rádióadásokkal, repülőkről ledobott  szórólapokkal és internetes 
posztokkal kellene bombázni”. Arra az esetre, ha ezek az intézkedések nem válnának 
be, pénzjutalom kitűzését javasolja: „10 millió dollár az elkövető rendszer vezetőjének 
vagy felsővezetőinek elfogásáért, 1 millió dollár minden miniszterért, katonai vagy 
rendőrségi vezetőért, 100.000 dollár a segítőikért”. Mindenekelőtt  azonban arra van 
szükség, hogy „lelkes nemzetközi nyomásgyakorlás hatására több ország demokratizálódjon”. 
Goldhagen úgy véli, egy demokrácia nem követ el megsemmisítést; elfelejti azonban, 
hogy számos demokrácia támogatott  népirtó rezsimeket. Például az 1980-as évek ele-
jén Amerika anyagi segítséget nyújtott  a kétszázezer ember haláláért felelős Efraín 
Ríos Montt  jobboldali rezsimjét hatalomra jutt ató felkelésnek. Azonban említhetnénk 
a szintén amerikai anyagi támogatásban részesülő dél-amerikai rendszereket a hetve-
nes-nyolcvanas években, amelyek százezreket tüntett ek el. A demokratizálás sem való-
sítható meg egyik napról a másikra, ahogy Irak és Afganisztán példája bizonyítja. Az 
sem világos, hogy milyen objektív kritériumok határoznák meg, melyik ország minő-
sül demokráciának és lehet tagja az Egyesült Demokratikus Nemzetek Szervezetének.

Az utolsó rész másik vitatható pontja a szerzőnek a politikai iszlámról alkotott  véle-
ménye: „Jelenleg a politikai iszlám a világ egyetlen kifejezett en, nyíltan és szégyentele-
nül népirtó szándékú… politikai mozgalma… a halál kultúrája, vagy inkább kultusza”. 
Míg a szerző részletesen beszél az Izrael elleni, megsemmisítő szándékú antiszemitiz-
musról, Izraelnek a palesztinokkal szembeni jogsértései szóba sem kerülnek.
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Összességében: a kötet nem sok új adatot közöl, de stílusa fi gyelemfelkeltő és egy-
szerű nyelvezete miatt  könnyen olvasható. Üdvözlendő, hogy Goldhagen tudatosítja 
olvasóiban: az eliminacionizmus megelőzhető. Nem szerencsés azonban, hogy a tö-
meges emberi jogi jogsértéseket, a háborús bűnöket, a népirtásokat, etnikai tisztogatá-
sokat a szerző az eliminacionizmus ernyője alá gyűjti össze, mert nagyon különböző 
hátt erű esetekről van szó. Ezért a megoldás sem olyan egyszerű és egyértelmű, mint 
azt Goldhagen sugallja könyve végén. Hibái ellenére, a kötet érdekes olvasmány, amely 
azonnali cselekvésre sarkallja az olvasót. Érdemes lenne lefordítani magyarra, a szerző 
többi művével együtt , hogy szélesebb közönséghez is eljussanak Goldhagen gondolatai.

Biedermann Zsuzsánna
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