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Az alattvaló és az állampolgár – Szempontok az „arab 
tavasz” egyiptomi fejleményeinek értelmezéséhez
Tüske László

A 2011-es év „arab tavasza” meglepetésszerűen és váratlanul robbant be a világ-
politika eseményei közé. Az elmúlt év azt bizonyította, hogy a kezdeti radikális 
változások után egy hosszú, konfliktusokkal terhelt átmeneti időszak követke-

zik az érintett országokban, s egyelőre beláthatatlan, hogy politikai értelemben milyen 
végkifejlettel lehet számolni. Az alábbi írás néhány szempont vázlatos kifejtésével a 
tágabb értelemben vett átmenet mélyszerkezetében zajló folyamatok feltárásához kíván 
hozzájárulni, abban a reményben, hogy eredményei segítik azok adekvát értékelését.

A szakirodalomban mind gyakrabban és mind hangsúlyosabban érvényesül az az 
álláspont, amely szerint az események mélyszerkezetének vizsgálatából arra lehet kö-
vetkeztetni, hogy az utóbbi kétszáz év arab világának minden szervezeti és eszmetör-
téneti jelenségét, illetve az azokkal kapcsolatos gyakorlati lépéseket a gazdasági-társa-
dalmi modernizálódás kényszerítő kihívásaira adott válaszként kell értelmezni. 
E felfogás szerint a társadalom és a gazdaság működését szavatoló jogrendszer folya-
matos módosítását, a kultúra, az egészségügy, az oktatás stb. meg-megújuló átszerve-
zését vagy a politika szabályainak ismételt változtatását a modernizáció feltartóztatha-
tatlan gőzhengere kényszeríti ki, amely – természetéből következően – előbb-utóbb a 
politikai rendszer egészét is átalakítja. Márpedig az arab tavasz legfontosabb hozadéka 
éppen az adott – tunéziai, egyiptomi, líbiai, jemeni – politikai vezetés elűzése, és egy új, 
demokratikusnak várt politikai berendezkedés megalapozása, illetve kialakítása volt.

A munka arra a hipotézisre épül, hogy az arab tavasz megnevezéssel összefoglalt 
változások azt a történelmi mértékű átalakulást jelzik a több mint kétszáz éve moder-
nizálódó arab világban – és különösen Egyiptomban –, amelynek során az emberek a 
tradicionális társadalmak alattvalóiból állampolgárokká válnak – olyan állampolgárokká, 
akik immár polgári individuumokként, a szekuláris állam felelős megteremtésével új, 
demokratikus kereteket alakítanak ki nemzeti együttélésük számára. Egy történelmi 
pillanatra felmondják a politikai gondolkodás hagyományos központi értékét, a rokoni 
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és klientúra kapcsolatokat, hogy az iszlám és a nyugati politikaelmélet központi fogal-
mainak újraértelmezésével alapítsák meg államukat.1 Így az arab tavasz történéseit, a 
hozzá vezető több évtizedes utat, jelszavaiban megfogalmazódó ideáit, az átalakulás-
ban részt vevők szerveződéseit stb. a legáltalánosabban, az európai történelemből is-
mert modern polgárosodás keretében, annak egyik történelmi változataként értelmezem. 
Olyan folyamatnak, amelynek minden mozzanatát valamilyen módon az új, kidolgo-
zandó alkotmány létrehozásaként, annak egy rövid küzdelmes szakaszba sűrűsödő 
előtörténeteként, az egyiptomi társadalom prepolitikai megállapodását újrafogalmazó fel-
tételeként kell vizsgálni.

A következőkben előbb az arab országok politikai berendezkedésének általános sajá-
tosságait vizsgálom, majd a 2011–2012-es egyiptomi politikai küzdelmek meghatározó 
szereplőit mutatom be, s végül a fejlemények történelmi összefüggéseit értelmezem.

A huszadik századi arab országok politikai berendezkedéséről

Ismert, hogy az arab államokban – függetlenül attól, hogy köztársaság, emirátus vagy 
királyság az aktuális államforma – autokratikus politikai berendezkedés alakult ki a 
huszadik század során. Ez a berendezkedés a függetlenség elnyerése, a gyarmati sor-
ból való felszabadulás vagy a sokszor egymást követő katonai puccsok után vette fel 
jellegzetes alakját, és az archaikus politikai kultúra és a nyugati modern állam intéz-
ményrendszerének sajátos egyesítésével jött létre. Egyik fontos sajátossága az, hogy a 
politikai tér a hatalomgyakorlás szempontjából két, egymástól elkülönülő részre válik 
szét. Az egyiket nevezzük a reális politikai térnek, a másikat a virtuális politikai térnek. Tör-
ténetileg ez a kettősség a Török Birodalom utolsó évszázadában alakult ki, és a birodal-
mi nyers hatalomgyakorlás „hazai”, illetve az állami intézményrendszer „importált” 
formájának szervetlen egymásmellettiségét jelenti.

Az arab országokban a huszonegyedik század elején a reális politikai tér az autokra-
tikus hatalomcentralizáció tere, ez biztosítja az uralkodó család, a diktátor vagy a kato-
nai junta uralmát. A reális politikai térnek archaikus szervezeti formája van, amelyben 
a vérségi (család, klán, törzs stb.) kapcsolatok mellett jelentős szerepe van a tradicio-
nális klientúra szerveződésének. A hatalomcentralizáció érdekében a legkülönfélébb 
archaikus eszközöket is felhasználják – mint a szakrális jellegű hűségeskü (bajaa, ill. 
mubájaa), a túsztartás vagy az érdekházasság. Ez az uralmi politikacsinálás tere, itt szü-
letnek meg a gazdaság, a társadalom és a kultúra ellenőrzését és irányítását biztosító 
döntések, itt szerveződnek a szövetségek, és a kegyvesztetteket innen viszik el. Ez az 
autokratikus berendezkedés centruma, működése kívülről ellenőrizhetetlen és átlát-
hatatlan; jól kiépített apparátusaival kézben tartja az egész társadalom működését, és 
mindent megtesz a totális ellenőrzés kialakításáért és fenntartásáért. Valójában persze 
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láthatatlan tér, amely a tradicionális társadalmak viszonyai között magától értetődő 
módon működik, s amely a felemás vagy késleltetett modernizálódás mellett meg tudja 
őrizni és fenn tudja tartani a hatékonyságát. Sajátossága, hogy a lakosság alattvalóként 
viszonyul az uralkodó családhoz, a diktátorhoz vagy a katonai junta vezetőjéhez, aki 
pedig a maga részéről a „jó pásztor” ideáját testesíti meg. A formációnak bizonyos ér-
telemben szakrális jellege van, amit a vezető karizmájával igazolnak.2 A karizma 
– éppen a társadalom archaikus politikai kultúrájából következően – jelentős szerepet 
játszik a vezető legitimációjában. Származhat a vallásos hagyományból – mint például 
a marokkói király esetében, aki felmenőit a próféta családjáig vezeti vissza, és amír al-
muminínnek,3 az igazhívők fejedelmének nevezteti magát –, de a vezető saját tevékeny-
ségéből is. Ezzel együtt, a politikai uralom elfogadtatásának elengedhetetlen feltétele, 
hogy a vezető tetteiből ki lehessen mutatni olyan „hősi” cselekedetet, amely a közösség 
sorsát alapvetően befolyásolta. Ilyen volt például a marokkói király kitartása országa 
függetlensége érdekében, a Szuezi-csatorna államosítása Gamál Abdel Nasszer eseté-
ben, vagy Anvar Szadat 1973. októberi háborúja Izrael ellen. Ezt a karizmatikus legiti-
mációs erőt rendszerint a vezető személye köré épített látványos, eleven kultusz tartja 
ébren a lakosságban, a személyéhez, tetteihez kapcsolódó ünnepek pedig lehetőséget 
adnak arra, hogy a tömegek átéljék e cselekedetek nagyszerűségét, az azokat végrehajtó 
ember rendkívüliségét, valódi karizmatikus sajátosságait.

A vizsgált észak-afrikai arab társadalmak a huszadik század során jogi értelemben 
véve – és persze magától értetődő módon – radikálisan ketté vannak osztva. Az egyik 
oldalon állnak az uralmat birtokló királyi családok vagy puccsal hatalomra került ka-
tonák, az őket kiszolgáló bürokraták és felső szintű vallástudósok, általában a „felül 
levők”: akik a közjó egyedüli letéteményesei, s – az adott ország adottságai szerint – a 
közakarat kizárólagos képviselői. A másik oldalon állnak az uraltak: az ország lakossá-
ga, a nép, amelyet minden nyilvános szerepből, feladatból és rangból kizártak, miköz-
ben minduntalan rá hivatkoznak.

Ebben az archaikus struktúrában a politikai nyilvánosság nem a versengő magánér-
dekek küzdése és általánosodása, hanem a politikai akarat egyszerű kinyilvánítása, illet-
ve reprezentálása. Miután az eleve hatalommal rendelkező (előbb vagy utóbb karizmati-
kussá emelt) személy (és mögötte a család, illetve a klientúra) uralomra kerül, nyilvános 
politikai tevékenysége kimerül abban, hogy megmutatkozik a köznek, nyilvánossá teszi 
önmagát és a hatalmát, illetve jogosultságának mértékét, hiszen a szűk hatalmi körben 
(a reális politikai térben) kialakított döntések nem tartoznak, nem tartozhatnak a közre. 
Az ünnepek alkalmat jelentenek a reprezentációra; a beszédek általános tartalma mesz-
sze fölötte van a mindennapi kérdéseknek, és kimerül az öndicsőítés puszta aktusában.

A reprezentatív nyilvánosság jellegzetességei nyomon követhetők az arab társadal-
mak működésében, s azt tapasztalhatjuk, hogy ez a reprezentáció az országok többsé-
gében személyes: a politikai értelemben megnyilatkozó személy önmagát képviseli, aki 
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azonos a státusával, s nem a modern értelemben vett individuum, ezért azt a társadal-
mi helyet kell megtestesítenie, amelyet betölt, és aminek kinyilvánítása a megszólalás 
előfeltétele. A személyesség ezen túl a viselkedés és a megjelenés minden részletkér-
désére is kiterjed: jellemző köszöntési formákat, üdvözlési rituálékat tapasztalunk, sa-
játos öltözéket látunk, amely akár a legújabb nyugati divatházakból is származhat, de 
formájában mégis tradicionális. A személyesség különös területe a társadalmi ranghoz 
tartozó jelrendszer és viselkedési kód ismerete és használata, a gesztusok, a „tartás” vi-
lága. Moammar al-Kaddáfí egész életműve ebben a körben értelmezhető, de különösen 
az, hogy 2011 márciusában többször is kiment Tripoli Zöld terére (ma Mártírok tere). 
S emlékezetes Szaddám Huszein egyik alteregójának hasonló célú szerepeltetése 2003 
áprilisában, az iraki összeomlás napjaiban. A beszédek többnyire kimerülnek abban, 
hogy „itt vagyok”. Ahogy ezt másképpen fogalmazva mondják: az autokratikus beren-
dezkedés nem a népért, hanem a nép előtt reprezentálja az uralmát.4

A virtuális politikai tér az alkotmányban rögzített hatalommegosztás világa: a tör-
vényhozás, a végrehajtó hatalom és a bíróság a maga teljes intézményrendszerével. 
A politikai berendezkedés Nyugatról „importált” formája ez, amely mindenekelőtt 
végrehajtja a reális politikai térben született döntéseket, s így teljes mértékben kiszol-
gálja az autoriter vezetést. Ugyanakkor egy óriási és jól strukturált Patyomkin-épület-
ként elfedi a valóságos döntési mechanizmusokat. Azt a látszatot kelti, hogy a virtuális 
politikai tér olyan intézményei, mint a választások, a parlament, az alkotmánybíróság 
vagy a végrehajtás minisztériumai, a bíróság stb. az állampolgárok akaratát képviselik. 
Hogy a lakosság tulajdonképpen a nyugati országok állampolgáraihoz hasonló, sőt ve-
lük azonos státusszal és jogokkal rendelkezik: pártot alapíthat, szabadon választhat és 
így, a szólásszabadság birtokában, a versengő politikai akaratképzés aktív résztvevője. 
Pedig egyáltalán nem erről van szó. A modern állam a nyers, nem ritkán brutális ha-
talmat megtestesítő reális politikai tér puszta eszköze, az autoriter uralom biztosítása 
érdekében, ahogy ezt az Arab Human Development Report demokráciadeficitre5 vonatkozó 
kutatásai is igazolják.

E kérdések megvilágítása különösen fontos. Akkor, amikor a nyugati közvélemény 
(például a kilencvenes években) értetlenül szemlélte az arab országok választási ered-
ményeit, s elszörnyedt a hatalmas csalások hallatán (hiszen a diktátorok kilencven 
vagy akár száz százalékos választási győzelmet arattak), csak a nyugati, demokratikus 
szabályok – a saját ideális készüléke – alapján tudta értékelni az eredményeket, s nem 
voltak olyan eszközei, amelyek alkalmasak lettek volna a helyzet körültekintő és sokol-
dalú feltárására. A valódi körülmények ismeretének a hiánya azonban – s talán ezt nem 
is kellene hangsúlyozni – nem teszi lehetővé, hogy a Nyugat adekvát módon gondolja el 
és építse fel az arab országokkal kapcsolatos stratégiáit.

A fentiekben jellemzett autokratikus berendezkedés megváltoztatása és demokra-
tizálása hosszú ideje napirenden van az arab országokban, s a múlt század utolsó 
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évtizedeitől kezdve azt is megfigyelhetjük, hogy lassanként – persze az állami erő-
szak húzd meg, ereszd meg logikáját követve – adottak lesznek a szélesebb néptömegek 
politikai szerepvállalásának szubjektív feltételei is. S valóban: jelentős társadalmi fo-
lyamatok zajlanak a diktatúrák árnyékában és – paradox módon – közreműködésé-
vel. Ahogy az állami intézkedésekkel megtámogatott modernizáció mindinkább teret 
nyer, a változások előbb-utóbb módosítják a lakosság önértékelését, és mintegy feltar-
tóztathatatlanná válik a demokrácia iránti igény. Ahogy a kulturális fejlődést támogató 
lépések visszaszorítják az analfabetizmust, növelik a beiskolázásokat, a szakképzést, 
és széles tömegek számára teszik hozzáférhetővé a modern kommunikációs eszközök 
használatát, újabb és újabb világértelmezési horizontok nyílnak meg a lakosság előtt. 
S ahogy a társadalom meghatározó rétegei mind magasabb életszínvonalon élnek, 
egyre nehezebben tudják tolerálni az autokratikus rezsimeket. S akkor vagy felülről 
bontják le a diktatúrát, vagy alulról, valamilyen forradalmi népmozgalom söpri el az 
aktuálisan uralkodó rezsimet. Az arab tavasz az alulról kezdeményezett átalakulások 
példáját mutatja.

Az egyiptomi átalakulás

Az egyiptomi fejlemények általános körülményei, valamint a folyamatok szereplőinek 
magatartása egyértelművé teszik, hogy a 2010-es évekre szinte közmegegyezés volt az 
egyiptomi lakosság körében a politikai átalakulás szükségességét illetően. A gazda-
sági válság és a munkanélküliség fokozta a feszültségeket, a kilencvenes évektől folyó 
liberalizációs gazdaságpolitika ellentmondásai egyre nyilvánvalóbbá váltak. Közben 
a Mubárak család kísérletet tett arra, hogy az egyik fiú (Gamál Mubárak) „örökölje” 
a köztársasági elnöki hivatalt. Ez társadalmi és rezsimen belüli oppozíciót váltott ki. 
A kétezres években (2005) választási egyezkedések folytak a Muszlim Testvérekkel, 
viszont ezek elmaradtak a 2010-es választások idején (miután a szervezet megtehette, 
hogy ne tartsa magát maradéktalanul a 2005-ös, eredeti egyezséghez). Az utolsó vá-
lasztásokon pedig kormányzati szintű hamisítások történtek. Mindez olyan helyzetet 
teremtett 2010/2011 fordulóján, amelyhez elegendő volt a tunéziai események szikrája, 
hogy igazi politikai robbanás következzen be.

Az arabul szaurának [forradalom] nevezett események a történelmi tapasztalatok sze-
rint káoszt idéznek elő az állami életben, bizonytalanságot, a régi beidegződések, refle-
xek és rutinok felmondását hozzák magukkal, s így alkalmat adnak arra, hogy a társa-
dalom egészének működését teljes mélységében felforgassák, átszervezzék és újraírják.

Az egyiptomi forradalom menetében azonban – az átmeneti és helyi zavarokat le-
számítva – nem következett be semmilyen anarchikus állapot. Ismert, hogy Moha-
med Hoszni Mubárak elnök a Fegyveres Erők Legfelsőbb Tanácsának (FELT, angol 
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rövidítéssel SCAF) adta át a hatalmat a lemondásakor, és így – a forradalmi események 
ellenére és azok mellett – jogi értelemben biztosította az egyiptomi állam működésé-
nek a folytonosságát. Az is ismeretes, hogy az alelnökké kinevezett Omar Szulejmán 
jelentette be Mubárak lemondását és a hadsereg politikai szerepvállalását. Több kutató-
ban (pl. Bisára Azmi) felmerült, hogy valójában katonai puccs történt, amelynek során a 
hadsereg – persze külső jóváhagyással – kezébe vette a hatalmat, hogy így elejét vegye 
és megelőzze a radikálisabb folyamatokat. Nyugodtabb idők kutatásai igazolják vagy 
cáfolják majd ezt a feltételezést. A tény az, hogy miközben a hadsereg átvette az ország 
irányításának felelősségét, a forradalom oldalára állt, és ezzel a lépéssel mederbe terelte 
az eseményeket. Kijelölte a politikai játéktér kereteit, amelyben a különböző politikai 
erők – a forradalom kiteljesítése érdekében – megvívhatják a csatáikat.

De a hadsereg mellett más intézmények, illetve társadalmi erők is abba az irányba 
hatottak, hogy a karáma [emberi méltóság] és hurrijja [szabadság] jelszavakkal utcára 
özönlő ifjúság és a hozzá csatlakozó tömeg elsődleges győzelmét (Mubárak távozását) 
követő eseményeket a törvényesség keretei között tartsák, azaz az állami intézmények 
működésének folytonosságát biztosítsák. Miközben az erejét megtapasztalt tömeg 
újabb és újabb követelésekkel állna elő, és kormányok vagy kormánytagok leváltását, a 
bukott rezsim tegnapi kiszolgálóinak távozását sürgetné, az állam hatalmas bürokrati-
kus intézményei – és különösen a bíróságok – folyamatosan működnek, és lehetősége-
ikhez képest fenntartják az alkotmányos rendet.6

Ebben a tekintetben kiemelkedő szerepet tölt be az Alkotmánybíróság, amely 1980-
as megalakulása óta több mint kétszáz törvényt semmisített meg, sőt több választást 
is semmisnek nyilvánított, a jogi feltételek biztosításának hiánya miatt. De ugyanígy 
jelentős a Legfelső Közigazgatási Bíróság is, amely a minimálbér vagy az árak megál-
lapításának kérdésében az elmúlt években többször is meghátrálásra késztette a végre-
hajtó hatalmat.

De ebbe az irányba hatott a hagyományos állami bürokrácia megbízható konzervati-
vizmusa is. Nem megkerülhető kérdés, hiszen a 24 milliónyi egyiptomi munkavállaló-
nak csaknem harmada az államigazgatás különböző szintjén jut munkához.

Azt mondhatjuk, hogy a 2011. februári katonai hatalomátvétel rendkívül fontos vál-
tozásokat hozott a rend és a törvényesség biztosítása érdekében. Ez számos jogi intéz-
kedéssel (az 1971-es alkotmány felfüggesztése, népszavazást követő módosítása, majd 
a Fegyveres Erők Legfelsőbb Tanácsának jogállását biztosító alkotmányos deklaráció 
kibocsátása) járt, s így objektív feltételeket teremtett a politikai rendszer alkotmányos 
átalakítására. Olyan helyzetet, amely a különböző politikai erők versenyének, a politi-
kai akaratképzésnek a tere lehetett.

Amikor a változásokban szereplő társadalmi csoportokat, illetve az őket képviselő 
politikai erőket vizsgáljuk, azt figyelhetjük meg, hogy ezek több erőközpontot alkot-
nak. A különböző erők közötti eligazodáshoz többféle megközelítésre van módunk. 
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Vallási és szekuláris, hagyományos és újsütetű ellenzéki csoportokat, konzervatívokat 
és liberálisokat különíthetünk el, de intézményekkel, illetve apparátussal rendelkező-
ket és azokkal nem rendelkezőket is különválaszthatunk. Vizsgálhatjuk társadalmi 
beágyazottságukat, történetüket, választási programjukat stb. Minderre szükségünk 
lehet a világosabb kép kialakítása érdekében, de célszerűnek látszik mindenekelőtt az 
erőközpontoknak a politikai kultúra szerinti szétválasztása. Ennek az általános fogalom-
nak az alapján két, élesen elkülönülő politikai csoportot különböztetünk meg az egyip-
tomi politikai nyilvánosság szereplői között.

Az egyik a tradicionális politikai kultúra, amely zsigereiben, beidegződéseiben, de ki-
mondott vagy gondosan kendőzött ideáiban is a megdöntött Mubárak-rezsim (jóllehet 
lazított) szerkezetét tekinti követendő példának. E struktúra az autokratikus beren-
dezkedésben ölt testet, lényegében a vallásos politika előtti értékekre támaszkodik, 
működését azonban szekuláris elvek határozzák meg. Formálisan ez a modernizált 
patrimoniális klientúra, a döntéshozók szűk körével, a végrehajtás látszatintézményeivel, 
melyben a politikát továbbra is távol tartják a nép kompetenciájától. Gyakorlatilag az 
a politikai berendezkedés, amit a mai/tegnapi arab világ liberalizált autokráciáiként 
ismerünk.

A másik a modern demokratikus politikai kultúra. Ennek képviselői szekuláris értékekre 
támaszkodnak, a nyilvános politikai akaratképzés elkötelezett hívei, és demokratikus 
elveket vallanak. Minthogy elsősorban teoretikus szinten foglalkoznak a politika kér-
déseivel, a demokratikus berendezkedés legkülönfélébb változatait is képviselhetik. 
S így az irányított demokrácia autokráciára hajazó formája mellett belefér elképzelése-
ikbe az irányított muszlim demokrácia is.

Az egyiptomi helyzet változásait figyelembe véve talán nem kell nagy bátorság ah-
hoz, hogy kijelentsük, várhatóan a hagyományos politikai berendezkedés valamilyen 
vallásos formája kerül majd ki győztesen az erőközpontok közötti harcból, mondjuk 
annak egyik változata, amit modernizált patrimoniális klientúraként neveztünk meg. Má-
sik oldalról nevezhetjük irányított muszlim demokráciának is, amennyiben a társadalmi 
közmegegyezés a vallásos és nemzeti értékekhez egyszerre tudja kapcsolni a terüle-
ti joghatóságot. S persze az sem zárható ki, hogy a folyamatnak valamilyen radikális 
puccsista katonai fellépés gátat szab majd, s teljes katonai diktatúra formájában működ-
teti a patrimoniális klientúrát. A következőkben az egyes erőközpontokat vizsgáljuk, 
politikai kultúrájuk szempontjából.
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A tradicionális politikai kultúra képviselői

A hadsereg

Anélkül hogy részletesen elmerülnénk az egyiptomi hadsereg katonai, gazdasági és 
társadalmi funkcióinak elemzésébe, a politikai helyzetben betöltött meghatározó szere-
pe szükségessé teszi, hogy néhány részlettel vázoljuk testületi magatartásának hátterét. 
Robert Springborg volt az, aki jelentős publikációkban tárta fel az egyiptomi hadsereg 
és a Közel-Kelet politikai gazdaságának kapcsolatait.7

Az egyiptomi hadsereg az ország újkori történetében kizárólag katonai feladatokat 
látott el, és csak az 1952-es „forradalom” révén tett szert politikai szerepre. A széles körű 
társadalmi programot meghirdető nasszeri rendszerben a katonák – a hatalom tulaj-
donképpeni birtokosaiként – a politikai élet első vonalában8 szerepeltek. A hetvenes 
évektől fokozatosan hátrébb léptek, miközben továbbra is megtartották a kulcspozíci-
ókat: a kormányzóságok élén a mai napig is tábornokok állnak, a biztonsági szolgálat 
és a belügy fölött több-kevesebb ellenőrzési jogot gyakorolnak, stb. Az 1967-es vereség 
súlyos presztízsveszteséget okozott, ám ezt az 1973-as háborúban nyújtott teljesítmény-
nyel kompenzálni tudták.

Az Izraellel kötött békeszerződések következtében a hadsereg tulajdonképpeni ka-
tonai feladatai lényegesen csökkentek. A rendszeres évi amerikai katonai segély biz-
tos támaszt nyújt a katonai költségvetésnek, így fokozatosan csökkenteni lehetett és 
lehet a hadsereg létszámát (2010-ben 360.000 fő), és mód volt arra is, hogy a haditech-
nikát folyamatosan korszerűsítsék. A szerződések szavatolta biztonság következtében 
az egyiptomi hadsereg lehetőséget kapott arra, hogy fokozott odafigyeléssel teljesítse 
társadalmi feladatait, továbbá gazdasági vállalkozásokba kezdjen, és adott esetben a 
politikába is közvetlenül beavatkozzon.

A hadsereg társadalmi funkciója különösen jelentősnek tűnik, ha figyelembe vesz-
szük, hogy általános hadkötelezettség van érvényben, és a szolgálati idő két vagy há-
rom év lehet, attól függően, hogy milyen iskolai végzettsége van a besorozott katoná-
nak. A szolgálat végére a képzetlenek is megtanulnak írni és olvasni, s valamilyen civil 
foglalkozásra is szert tesznek. A katonaságnak egyenlősítő ereje van: a besorozottak azo-
nos rangra kerülnek, és – legalábbis elvileg – az előrehaladás csak az egyéni képességen 
és ügyességen múlik, nem a családi hovatartozáson vagy a születési előjogon. Az ala-
csony társadalmi rétegekből származó katonák új világgal ismerkednek meg, és olyan 
polgári értékek előnyeit élvezik, mint a havi rendszeres illetmény (még ha alacsony is), 
a rendszeres étel, az orvosi ellátás, a nyugodt szállás stb. A katonaként célracionálisan 
végzett, felelős munka, az új haditechnikai eszközök értő megismerése, valamint az 
említett tényezők együtt a katona szemléletváltását, egyfajta kezdődő polgárosodását 
eredményezik. Mondhatjuk, hogy a katonaság egyik paradoxonja, hogy miközben az 
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erő megtestesítőjeként a rezsim hatalmát biztosítja, és a haza iránti kötelességek telje-
sítését követeli a katonáktól, a kiképzés és a nevelés révén kifejleszti bennük az állam-
polgári érzületet, a hűséget, a kötelességek és felelősségek rendjét. A leszerelt katona már 
másképp viselkedik, másképpen illeszkedik a társadalomba, mint az a fiatalember, akit 
annak idején besoroztak.

A csökkenő katonai jellegű feladatok következtében jelentkezett a hadsereg vezeté-
sében a gazdasági szerepvállalás kiterjesztésének igénye. Az ország politikai vezetése 
támogatta az ilyen kezdeményezéseket, s az elmúlt évtizedek során a hadsereg komoly 
gazdasági erővé vált. Jelentős érdekeltségei vannak a hadiiparban, a polgári ipari ter-
melésben és a mezőgazdaságban, de az állami finanszírozással támogatott infrastruk-
túraépítésben is. Szintén a hadsereg működteti a katari–szaúd-arábiai–egyiptomi ala-
pítású, haditechnikai termeléssel és fejlesztésekkel foglalkozó arabközi vállalkozást, 
az Arab Iparosítási Szervezetet, de ott van a turizmus, az áramtermelés vagy az útépítés 
területén, és érdekelt a televízió és más híradástechnikai berendezések gyártásban, 
továbbá pékségek, benzinkutak működtetésében is. Évtizedek alatt jól kiépített ipari 
komplexumot hozott létre, amely olajozottan és biztosan működik. A katonák számta-
lan vállalatot és vállalkozást, de éttermeket, focipályákat és strandokat is üzemeltetnek; 
az alkalmazottak többsége azonban rendszerint az átlagbér alatti fizetést kapja, mi-
közben a tisztikar az e szektorban termelt javakhoz saját üzlethálózat révén jut hozzá, 
fölöttébb támogatott áron. Vállalkozásaik Kairóban vagy más városokban működnek, 
de hatalmas földbirtokok fölött is rendelkeznek.

Annak ellenére, hogy a hadsereg a gazdaság minden szektorában jelen van, és mé-
retét az amerikai General Electrics céggel9 szokták összevetni, hatalmánál és erejénél 
fogva képes költségvetését titokban tartani. Ismert, hogy hatalmas támogatást kap, és 
általában jók a termelékenységi mutatói, így egyes elemzők arra következtetnek, hogy 
az egyiptomi nemzetgazdaság 15–40 százaléka közötti értékét ellenőrzi a katonaság. 
Pontosabb adatokat azért nem lehet tudni ennek a valójában „szürke gazdaságnak”10 
a működéséről, mert azt maga az egyiptomi kormány sem látja át.

Rá kell mutatni arra is, hogy az elmúlt időszakban a rezsim bázisát képező hadsereg 
a lehetőségek szerint visszaélt az erőfölényével. Közismert volt, hogy a Mubárak-rezsim 
idején a kiemelkedő teljesítményt nyújtó vállalkozók a legkülönfélébb zaklatásoknak 
voltak kitéve. Tudjuk, hogy a Muszlim Testvérek komolyabb gazdasági szakembere-
it többször perbe fogták, vagyonuktól megfosztották vagy ellehetetlenítették őket. De 
az államigazgatás olyan szakembereit, akik képesek voltak a nyugati befektetőkkel ér-
demben tárgyalni és működő tőkét hozni az országba, szintén előbb-utóbb megtámad-
ták, hivatalukból elmozdították, mint ahogy ez Rasíd Mohammad Rasíddal, a korábbi 
ipari és kereskedelmi miniszterrel11 is történt.

A hadsereg – magától értetődően – a közvetlen állami beavatkozás gazdaságpoli-
tikáját részesíti előnyben, hiszen annak egyik legjelentősebb haszonélvezője volt a 
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Mubárak-rezsim alatt. Ugyanakkor a honvédelem örve alatt fenn akarja tartani saját 
elszámoltatási rendszerét, és továbbra sem kívánja vállalkozásainak könyveit átadni a 
civil államnak. Az elmúlt év éppen annak a jegyében telt, hogy a hadsereg több kísérle-
tet is tett arra, hogy megőrizze kivételezett helyzetét, s kivonja költségvetését az állami 
ellenőrzés – az átláthatóság – alól. Megjegyezzük, hogy az ifjabb Mubárak által képvi-
selt privatizációs elképzelések és a szabad piacgazdaságot támogató megnyilatkozások 
éppen ezért váltottak ki ellenkezést a katonák körében. A katonák most szemben állnak 
a hasonló nézeteket képviselő Muszlim Testvérek gazdaságpolitikájával is, hiszen az 
gazdasági reformokat, a privatizáció kiterjesztését, a szabad piacgazdaság környeze-
tének megteremtését irányozza elő. Megfigyelők mindazonáltal arra emlékeztetnek, 
hogy a hadsereg gazdasági pozíciói olyannyira erősek, hogy maga ez a helyzet sem 
engedheti meg nekik a szabad piacgazdaság felhőtlen támogatását.

A demokratikus elveket felvállaló, új helyzetben a hadseregnek több kihívásnak kell 
majd megfelelnie, ezért magától értetődik, hogy a gyenge parlament és a szintén gyen-
ge elnöki hivatal kialakításában érdekelt. Minden erejüket annak szentelik, hogy ezt a 
formációt elérjék.12

A vallásos pártok 

E csoporton belül meg kell különböztetni a konzervatív Muszlim Testvérek Szervezetet 
és a szalafitáknak nevezett radikális politikai szerveződéseket.

A Muszlim Testvérek vagy Muszlim Testvériség visszafogott erőként13 jelentkezett 
2011 januárjában. Rendkívül óvatosan léptek fel, és nagyon körültekintően jártak el 
a politikai aktivitás megkezdésében is. Ismert, hogy a Muszlim Testvérek Egyesüle-
te a Mubárak-rezsim politikai ellenzékeként, illegálisan működött, de a szélsőséges 
iszlamista csoportok elleni fellépésben együttműködött a rezsimmel. Sőt, a nyolcvanas 
évektől kezdődően a parlamenti választásokon nyertes független jelöltjeiket befogadta 
a rendszer, a legnagyobb sikerüket pedig 2005-ben érték el, amikor 88 képviselőjük 
ült a parlamentben. A 2010-es választásokat bojkottálták, bár néhány képviselőjelöltjük 
önállóan indult a megmérettetésen. Eredményeik azonban a 2005-ös adatok tükrében 
valójában katasztrofálisak voltak (22! képviselő).

2011-ben a Muszlim Testvérek pártot alapított, Hizb al-Hurrijja va-l-Adála [Szabadság 
és Igazságosság Párt] néven, majd a választásokra készülve „demokratikus koalíci-
ónak” nevezett választási blokkot hozott létre, amelyben a mérsékelt iszlamista, de-
mokratikus gondolat képviselői gyülekeztek. Így szövetséget kötöttek olyan pártokkal, 
mint a Mubárak-rendszer egyik korábbi ellenzékének számító Hizb al-Vaszat [A Közép 
Pártja], amely a török Igazság és Fejlődés Pártját tekinti példaképének. Eredetileg a 
koalícióhoz csatlakoztak a radikális iszlamista csoportok is, ám a későbbi fejlemények 
oda vezettek, hogy a legerősebb iszlamista párt, a Hizb al-Núr [A Fény  Pártja], miután 
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megtapasztalta váratlan népszerűségét, kivált és független iszlamista koalíciót alakí-
tott. Mint ismeretes, a választások a Muszlim Testvérek győzelmét hozták, eredményei 
igazolták a várakozásokat, és általános vélekedés szerint a vallásos politikai berendez-
kedés lehetőségét vetítik előre. Ugyanakkor nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy 
az eredeti koalícióból kivált radikálisok programja várhatóan más lesz majd, mint a 
konzervatív Muszlim Testvéreké.

A Muszlim Testvérek Szervezete valódi civil szerveződésként kezdte meg műkö-
dését az 1920-as évek végén. Népszerűsége civil jellegéből származik, sikere az ön-
kéntességen és a feltétel nélküli – archaikus szerkezetű – hűségen és elkötelezettségen 
alapul. Az ugyancsak archaikus szervezetű hatalom állandó kihívást érez a Musz-
lim Testvérek működésében, hiszen annak puszta léte is az ő legitimációját gyengíti, 
sőt állandó potenciális ellenfél; ráadásul a gyakorlati életben olyan kérdésekre tud 
választ adni, amelyekkel az uralkodó rezsim intézményrendszere képtelen megbir-
kózni. A Muszlim Testvérek az 1954-es betiltása utáni években nehéz körülmények 
között tudott csak működni, de a hetvenes évektől kezdődően – elsősorban Musztafa 
Mashúr és fiatal munkatársai irányításával – mind nagyobb mozgásteret teremtett ma-
gának. A Mubárak-rezsim liberalizációs és demokratizáló lépései árnyékában tovább 
fejlesztette szervezeteit, újabb és újabb vállalkozásokba kezdett, amelyekkel tevékeny-
sége anyagi forrásait biztosította. Társadalmi bázisát a városi alsó és középréteg adja, de 
befolyása fokozatosan kiterjed a vallásos elitre és az egész társadalomra is. Mozgósító 
ereje és aktivitása az egész országban látszik: a Muszlim Testvérek tagjai részt vesznek 
a helyi mecsetek építésében, testnevelő egyleteket, ifjúsági szervezeteket működtetnek, 
másutt egészségügyi ellátórendszert alakítanak ki vagy fogyasztási szövetkezetet ala-
pítanak. A Muszlim Testvérek civil tömegmozgalommá szerveződött, amely személyes 
odahajolásával ébren tartotta, megerősítette és megújította, s a mindennapi élet részévé 
tette a társadalom hullámzó intenzitású vallási érzületét.14

A szervezet mélyen beágyazódik a gazdasági életbe, önálló vállalkozásai, ingatlanjai 
vannak, amelyek biztosítják a szociális tevékenység hátterét, az egészségügyi intézmé-
nyek működését. A Mubárak-rendszer éppen a gazdasági érdekeltségei felderítésével 
és ellenőrzésével tudta érdemben befolyásolni és korlátok közé szorítani a Muszlim 
Testvérek tevékenységét. Élesebb helyzetben a katonai bíróságok betiltották a hozzájuk 
tartozó vállalkozásait, mint ahogy ez a nyolcvanas évek végén is történt. A kilencvenes 
évektől kibontakozó és hullámokban jelentkező privatizáció haszonélvezői között több 
olyan vállalkozó is akad, aki a Muszlim Testvérek közé tartozik, s ismert vállalkozó-
ként szerzett magának nevet.

A társadalmi felelősség és az egyéni vállalkozás támogatásának kombinációja tük-
röződik a Muszlim Testvérek politikai pártjának gazdasági programjában is: egyfelől 
az állami beavatkozás szükségessége mellett teszi le a voksát, másfelől szabad teret 
kíván biztosítani az egyéni kezdeményezéseknek. Jellemző, hogy a program kidolgozói 
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között olyan tekintélyes személyiségek vannak, akik vállalkozásaikkal jelentős mérték-
ben hozzájárultak a Muszlim Testvérek sikereihez.15

A programjukban tehát két gazdaságpolitikai felfogás áll egymással szemben. Az 
egyik az állami beavatkozás mellett teszi le a voksát. Ennek képviselője Abdel-Háfez 
al-Száví, a párt gazdasági tanácsának vezetője, aki az egyiptomi rentier típusú gazda-
ságot kritizálja, és megoldásként az állam beavatkozását ajánlja. Az elképzelés szerint a 
preferált vagy „elsődleges” szektorok kiválasztásával és azok jelentős állami támogatá-
sával lehetne növelni a hatékonyságot és a termelékenységet.

A másik elgondolás képviselői a liberális piacgazdaság mellett állnak ki, és az üz-
letbarát környezet megteremtését várják el a kormányzattól. Olyan személyiségek irá-
nyítják ezt a munkát, mint Khajrat al-Sátir, a multimilliomos üzletember vagy Haszan 
Málik és Szafván Szábit vállalkozók, akiket a Mubárak-rezsim alatt többször meghur-
coltak, vagyonuktól megfosztottak és bebörtönöztek. Khajrat al-Sátir (akit időközben a 
Muszlim Testvérek elnöknek is jelölnek) jegyzi a párt „megújulási programját”,16 amely 
valójában a gazdaság talpra állításának, a közigazgatás átalakításának, az egészség-
ügy és az oktatási rendszer megreformálásának hosszú távú terve. Ez a program áll a 
Muszlim Testvérek politikai pártja stratégiájának tengelyében. Jól érzékelhető azonban 
a program eklektikus jellege, hiszen elsősorban jóléti intézkedésekről szól, miközben 
végső célként mégis a rentiergazdaság felszámolását tűzi maga elé. Ebben a tekintetben 
tulajdonképpen a Mubárak-rezsim gazdaságpolitikai gyakorlatának folytatását ígéri.

A politikai gyakorlat része, hogy a parlamenti választások során a pártok olyan 
programot hirdetnek meg, amellyel meg lehet szerezni a szavazók támogatását. A Sza-
badság és az Igazság Párt választási programja is a győzelmet szem előtt tartva készült, 
és elsősorban kevésbé fontos kérdéseket érintett. Így a vallási normáknak megfelelő 
öltözködést, az alkoholtilalmat, a nemek szerint elkülönített strandok ügyét. Szó volt 
benne az Izraellel kötött szerződések esetleges felülvizsgálatának – nemzetközi szem-
pontból rendkívül érzékeny témának számító – lehetőségéről is. De mindezt és a továb-
bi problémákat is az általánosságok, az elvi kérdések szintjén fogalmazta meg.

A politikai program azonban sokkal árnyaltabb. A vallásos identitás megőrzése mel-
lett a civil állam (daula madanijja) kialakítását, annak demokratikus elvek szerinti mű-
ködtetését célozzák meg, melyben az átláthatóság, az elszámoltatás és a leválthatóság 
elvei természetes módon érvényesülnek. Nagy energiát fordítanak arra, hogy a musz-
limoknak a civil államra vonatkozó elképzeléseit közelíteni tudják a nyugati demokrati-
kus elvekhez. Törekvéseik, nyilatkozataik világossá teszik, hogy a Muszlim Testvérek 
nem teokratikus államban gondolkoznak. Ebből persze vitáik lesznek természetes szö-
vetségeseikkel, a szalafitákkal, de éppen ez az egyelőre látens különbözőség mutatja, 
hogy hol húzódnak a városi-polgári és a külvárosi-vidéki iszlám politika törésvonalai. 
Mindenesetre tény, hogy Júszuf al-Karadáví, akit a Muszlim Testvérek egyik jelentős 
ideológusaként tartanak számon, az al-Dzsazíra televízió al-Saría va-l-haját [A saría és az 
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élet] című, nagyhatású műsorában rendszeresen visszatér a civil, szolgáló kormányzás 
gondolatához, és az iszlám hagyományaira támaszkodva hangsúlyozza, tanítja, hirdeti 
ennek demokratikus lehetőségét.17 Úgy tűnik, a Muszlim Testvérek iszlamista politi-
kai programjának eredője egyfajta muszlim demokrácia felé mutat. Ennek prepolitikai 
alapját az iszlámhoz, a muszlim értékekhez való ragaszkodás képezi, valamely területi-
leg rögzített „arab nemzeti” (egyiptomi, tunéziai, líbiai stb.) identitás színezetével, ami 
mint ilyen, a joghatóság kiterjedésének határait jelöli ki.

A szalafaíták radikális ideológiát18 képviselnek, és – jelentős szaúd-arábiai támogatás-
sal – a vahhábita iszlám egyiptomi meghonosítására törekszenek. A szalafita mozgalom 
a Szadat ideje (1970–1981) óta elburjánzó iszlamista irányzatok radikális ágát képvise-
li, amely elutasítja a modernizálódó egyiptomi rendszer világias jellegét, és az „igaz 
elődök” (szalaf szálih) életvezetési mintáira kíván visszatérni az élet minden területén: 
a társadalomban, a kultúrában, a mindennapi gyakorlatban, de a politikai életben is. 
Elutasítják a Muszlim Testvérek konzervatív (mérsékelt) programját, és inkább egy ak-
tivista utópia mellé teszik le a voksukat. Viszonyukat tömören fogalmazta meg az al-
Azhar Mecset és Egyetem egyik diákja: „Az al-Azhar ezer éve áll itt, a Muszlim Testvérek 
pedig csak nyolcvan éve [léteznek], mi pedig – a szalafiták – az al-Azhar gyermekei vagyunk!”19 
Nem véletlen, hogy vezetőik jelentős része vallási-politikai nézetei és tevékenysége mi-
att a Mubárak-rezsim börtönében töltött több-kevesebb időt, majd a 2011-es forradalom 
alatt kiszabadulva azonnal a politikai életbe vetette magát. Legjelentősebb pártjuk a 
Hizb al-Núr [A Fény Pártja], bázisukat a vidéki lakosság, zömében a parasztság adja. 
Maga a párt ideológiai párt, amely a nyugati demokratikus berendezkedést istenká-
romlásnak tartja, és választási programjában az iszlám vallástörvényen (saría) alapuló 
társadalmat vizionál, a hudúd törvények bevezetésével, az Izraellel kötött szerződések 
elutasításával. Gazdasági programjuk jóléti terveket fogalmaz meg, de lényegében nem 
tárgyalja a gazdaság reális kérdéseit. Ilyen értelemben a rentier állam folytatását ígéri.

A hagyományos ellenzéki politikai pártok

A hagyományos ellenzéki pártok a forradalom előtt is bejegyzett és hivatalosan műkö-
dő politikai szerveződések voltak. Ezek nagy óvatossággal léptek fel 2011 januárjában, 
de végül bekapcsolódtak a forradalmi eseményekbe.

Ismert, hogy a Szadat-féle nyitás (infitáh) politikájának egyik eredményeképpen a 
hetvenes évek végétől több párt alakulhatott, s bár szabályozásuk többek között ma-
gában foglalta az államfő melletti hűségnyilatkozatot (bajaa, mubájaa), formálisan még-
iscsak többpártrendszer működött. Maguk a pártok kis létszámú szervezetek voltak, 
amelyek alig terjedtek túl egy-egy lakónegyed vagy körzet határán. Nagyobb területi 
vagy országos kisugárzásuk nem volt, mert elveszítették a lakosságnak – az elején még 
reménykeltő – támogatását, mivel az emberek véleménye szerint kezdettől elfogadták 
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az autokratikus politikai berendezkedés íratlan játékszabályait. Fontos és mindenki ál-
tal jól ismert szabályok voltak ezek, s azt fogalmazták meg, hogy az Arab Szocialista 
Unió utódjának, a Nemzeti Demokrata Pártnak a dominanciáját senki sem vonhatja 
kétségbe. A kétezres évekig érvényben volt az is, hogy az elnöki hivatal betöltése nem 
lehet politikai versengés tárgya.20

Ismeretes, hogy az ellenzéki pártok Mubárak harmadik ciklusában megtagadták a 
hűségesküt, de ez már nem segített a helyzetükön: az ország figyelmét nem tudták a 
tevékenységükre irányítani. Időközben pedig a politikai palettán újabb és újabb párt-
alakulatok jöttek létre, amelyek tovább forgácsolták a politikai szempontból számításba 
vehető tömegeket, s végül ismét csak jelentéktelen szerveződésekké váltak. A 2010-es 
választáson súlyos vereséget szenvedtek ők is – s köztük a liberális Vafd Párt, illetve a 
baloldalinak számító Tagammu.

Programjukban, gazdasági és politikai nézeteikben szekuláris pártalakulatok ezek, 
amelyek eleve szűk szavazóbázissal rendelkeztek, s így a 2011/2012-es parlamenti vá-
lasztásokon elszenvedett vereségük gyakorlatilag előre kódolt volt. Helyzetük több 
szempontból is fölöttébb bizonytalanná vált. Először, mert ideológiájuk nyugatos voná-
sai és mindenekelőtt szekuláris nézeteik a nyugati világ értékrendjéhez közelítik őket. 
Másrészt, mert a Mubárak-rezsimmel folytatott küzdelmek és a pillanatnyi helyzetben 
kialkudott egykori kompromisszumok többé-kevésbé kompromittálták vezetőiket. Így 
a vallásos meggyőződéstől uralt politikai térben az a veszély fenyegetheti őket, hogy az 
eredeti muszlim politizálással szemben idegen értékek képviselőiként azonosítják őket.

Az al-Azhar és a hivatalos/intézményes iszlám

A tradicionális politikai kultúra képviselői között kell beszélni az egyiptomi „hivata-
los” iszlám intézményeinek és elsősorban a szunnita vallástudomány fellegvárának 
számító, nagy tekintélyű felsőoktatási központ, az al-Azhar szerepéről. Az al-Azhar 
az iszlám spiritualitás őrzője és képviselője, a realitásokat messzemenően figyelembe 
vevő, tudós és gyakorlati oktatóintézmény, melynek hatása messze túlterjed az állami 
mecseteken, hiszen az azharita végzettségnek mindig is értéke és tekintélye volt. Ma is 
a nemzetközi figyelem középpontjában áll, hivatalos testületeinek állásfoglalása igazo-
dási pontnak számít.

Az al-Azhar legújabb története is a Nasszer alatti átalakulásokkal vette kezdetét. 
1955-ben felszámolták a vallásjogi saríabíróságokat, majd államosították a vallási alapít-
ványokat (aukáf), s ezzel megszüntették az intézmény gazdasági alapjait. Költségvetését 
az állam biztosította; 1961-ben állami kézbe vették és több fakultással bővítették, így 
formálisan is állami intézménnyé, a mindenkori politikai hatalomtól függő entitássá 
változtatták, melynek vezetőit a köztársaság elnöke nevezte ki. Egyes megfigyelők sze-
rint a kinevezés előfeltételei közé került utóbb az is, hogy – a többi állami hivatalhoz 
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hasonlóan – az illető a kormánypárt tagja legyen. Dr. Ahmad Tajjibról, az al-Azhar 
jelenlegi sejkjéről mindenesetre köztudomású volt, hogy a Mubárak-rezsim alatt meg-
felelt ennek a kitételnek.

Az al-Azhar az iszlám spiritualitásának őrzőjeként alakította ki modus vivendijét az 
egyiptomi rezsimmel. A Vallásügyi Minisztériummal (vizárat al-aukáf) és az állami 
fatvahivatallal szorosan együttműködve látták el a vallási szféra társadalmi feladatait, 
az oktatást, a nevelést és a képzést, illetve ezek feltételeinek biztosítását (állami mecse-
tek, iskolák, tananyagok stb.), valamint a heti pénteki khutba tematikájának kiválasztá-
sát és a mecsetekbe való eljuttatását. A megújuló iszlamista mozgalmak közepette egy-
re több cenzori feladatot osztott ki rá a rezsim, amivel a globalizáció révén Egyiptomot 
is elárasztó kulturális termékek vallásos kritikáját kívánta megelőzni. Állami szervként 
működött tehát, amelyben akár a kinevezések, akár az előrehaladás tekintetében meg-
határozó szerepe volt a feltétel nélküli lojalitásnak, az állami vezető iránti elkötelezett-
ség kinyilvánításának.

Az al-Azhar miközben intézményében elköteleződött a rezsim mellett, vallástudó-
sai révén fenn tudta tartani az önállóság, az önálló véleménynyilvánítás jogát. Külö-
nösen jelentőssé vált ez a fundamentalista mozgalmak jelentkezése, azaz a hetvenes 
évek óta, amikor is mintegy kétfrontos harcra kényszerült: egyfelől elméleti vitát kellett 
folytatnia a szélsőséges iszlamista szervezetekkel, másfelől pedig a szekuláris kritikai 
értelmiséggel szemben kellett védelmeznie az iszlám alapvető értékeit. A küzdelem sa-
játosságát az adja, hogy mind az iszlamista, mind a szekuláris oldalon többnyire olyan 
teoretikusok álltak, akik nem rendelkeztek rendszeres vallástudományi képzéssel. 
Ezért – vagy az érzelmi politizálás, vagy a szélsőséges racionalizmus foglyaiként – más 
elméleti kereteket tételeztek, mint az azharita vallástudósok (fejkendővita stb.). Az al-
Azhar magát a „közép” (vaszat) vallásaként felfogott iszlám képviselőjeként fogalmazta 
meg, bár jól ismert, hogy az intézmény falai között jelentős feladatokat látnak el azok 
a tekintélyes vallástudósok is, akik a Front tagjaiként a vallás hangsúlyozottabb szere-
pét támogatnák. Az al-Azhar mindazonáltal – a nyugati képzettséggel is rendelkező 
vezetője, Ahmad al-Tajjib sejk irányításával21 – az egyiptomi társadalom, az egyiptomi 
muszlim közösség érdekében újra és újra hallatja a hangját az új alkotmány előmunká-
latainak során.

A modern politikai kultúra képviselői

Ebbe a csoportba tartozik a „forradalmi ifjúság” (2011 első felében még szívesen hasz-
nálták ezt a kifejezést), amely az események kirobbantója és élenjárója volt, de ha-
marosan elveszítette vezető szerepét, amikor új politikai helyzet alakult ki. Eredeti-
leg szekuláris irányultságú volt, nyugatias politikai követelésekkel, a demokratikus 
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elkötelezettség szándékával. A fiatalok voltak azok, akik a kommunikációs technika 
legújabb eszközeinek a felhasználásával, rendkívül hatékonyan tudtak mozgósítani, ők 
voltak azok, akik jelszavakba foglalták a legfontosabb követeléseket: a rezsim távozását 
(amit természetesen az elnökben láttak megtestesülni) és az egyiptomiaknak is kijáró mél-
tóság (karáma), azaz az emberi élethez való jog biztosítását. Miután az alapkövetelés hihe-
tetlenül gyorsan teljesült (az elnök lemondott), a fiatalok lendülete megtorpant. A bevett 
politikai formákhoz nem tudnak igazodni, mert nincsen politikai gyakorlatuk, s mert 
egyetemes értékeik és a mindennapi politikai gyakorlat közötti hidakat nem találták 
meg – ez utóbbi több okra vezethető vissza.

Újabb és újabb formációkkal jelentkeznek, újra és újra próbálkoznak, de a testületeik 
immár nem találják meg egymással a hangot, és inkább számtalan önálló szervező-
déssel kísérleteznek, mintsem átfogó, közös alapokat elismerő struktúrával. Másfelől, 
a pártosodás folyamataiban az anyagi feltételek hiánya miatt nem tudtak részt venni, 
és sorsuk a mindenkori forradalmat megvívó fiatalok sorsa lett: győzelmük előnyei-
ből nem részesülhetnek. A közel kétszáz szervezet társadalmi értelemben nem lehet 
hatékony erő, bármennyire friss és tettre kész, ötletgazdag közösséget is jelentenek az 
egyes formációk. Ekkora létszám mellett gyakorlatilag nem várható, hogy a különböző 
szerveződések sikeres vitákban alakítsák ki álláspontjukat a felvetett kérdésekkel kap-
csolatban.

Ugyanez mondható el a civil szerveződésekről, az emberi jogi csoportokról, a köz-
életi személyiségek köré tömörülő klubokról és „szalonokról” is, amelyek a kilencve-
nes évektől kezdődően fokozatosan kialakították azt az új társadalmi nyilvánosságot, 
amelyben a művelt városi közönség otthonra találhatott. Ezek a közösségek irodalmi, 
filozófiai kérdéseket tárgyaltak, szabadon látogatták egymás klubjait, sporttevékenysé-
get folytattak. Szekuláris és iszlamista közönség egyaránt részt vett az ilyen eseménye-
ken, s természetesen a biztonsági szolgálat is rendszeres látogatója volt az előadások-
nak és a beszélgetéseknek.

Az elmúlt húsz év során jelentős fejlődést mutattak ezek a civil kezdeményezések, a 
statisztikai adatok már mintegy harmincezer egyesületet és szövetséget mutatnak. Az 
iskolázottság kiterjedése, a médiához való mind szélesebb körű hozzáférés és a külföldi 
alapítványok támogatása jelentős szerepet játszott ebben a folyamatban. Persze ezzel 
kapcsolatban újabb és újabb vitákat generálnak a külföldi támogatások, függetlenül 
attól, hogy Nyugatról vagy a konzervatív arab rezsimekből érkeznek-e.
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Az új közmegegyezés felé

Az ország vezetéséért felelősséget vállaló erők a katonai hatalomátvétel és a demok-
ratikus átmenet jogszerűségét több, egymást követő intézkedéssel biztosították. Az al-
kotmányos válság (vállaltan) ideiglenes kezelésében azonban legalább annyi szerepet 
kapott a politikai helyzet, mint a szakszerűség. Már a kezdetektől fogva két szinten mo-
zogtak a jogi megfontolások: egyrészt a rövid távúnak becsült átmenet közvetlen napi 
eseményei befolyásolásához kellett törvényes felhatalmazást szerezni, másrészt pedig 
olyan elveket kellett megfogalmazni és alkalmazni ezen intézkedések során is, ame-
lyek az egyiptomi arab nemzetállam alkotmányának – alaptörvényének – megteremtése 
irányába mutattak. Miközben a parlamenti választás és annak jogi szabályozása volt 
napirenden, a különböző politikai erők már az új közmegegyezés tartalmát próbálták 
ellenfeleikkel – és végső soron az egész egyiptomi társadalommal – megvitatni, a poli-
tikai diskurzus tárgyává tenni.

2011 második felében több kísérlet történt arra, hogy az alkotmány fölötti elvekben 
(al-mabádi fauk al-duszturijja) megállapodás szülessen a politikai pártok között. A kísérle-
tek, ahogy megjelentek, rendre el is buktak, mert a Muszlim Testvérek magát az eljárást 
nem tartották demokratikusnak. Azzal érveltek, hogy az ilyen, politikai pártok közötti 
megállapodás valójában a Mubárak-rezsim módszereit idézi fel, ezért vállalhatatlan. 
A következőkben néhány kísérlet vagy javaslat tartalmát foglaljuk össze.

Ismert, hogy a katonai hatalomátvétel után felfüggesztették az 1971-es alkotmányt, 
majd egy referendummal 2011 márciusában módosították ennek bizonyos rendelke-
zéseit. A módosításokat azonban a Fegyveres Erők Legfelsőbb Tanácsa arra használta 
fel, hogy saját politikai szerepének erősítése érdekében egy „ideiglenes alkotmányt” 
adjon ki. Ez a – nyilvánosság kizárásával készült – „Alkotmányos Nyilatkozat” 2011. 
március 30-án jelent meg. A hatvanhárom cikkelyből álló nyilatkozat a többször mó-
dosított 1971-es alaptörvényre támaszkodik, annak több elemét átvette, egyes részeit 
a történelmi helyzetnek megfelelően módosította (pl. a pártalapítás körülményeinek 
szabályozásában), de hosszú távon a legfontosabb rendelkezésként a Fegyveres Erők 
Legfelsőbb Tanácsa politikai szerepvállalásának adott jogi alapot. Továbbá – elvileg 
legalábbis – megteremtette a hadsereg nyílt politikai szerepvállalásának hosszú távon 
érvényesíthető törvényességét.

Másfelől, az intézményes iszlám képviseletét ellátó al-Azhar – amely a januári ese-
ményekhez hivatalosan csak némi fáziskéséssel csatlakozott, miközben az azharita val-
lástudósok egy csoportja már a kezdetekkor részt vett a Tahrír téri tüntetésekben – 2011 
júniusában egy olyan tanácskozást hívott össze, amelyre az ország jelentős vallástudó-
sai mellett meghívták a kopt keresztények képviselőit és a szekuláris értelmiségieket 
is. A tanácskozás Egyiptom jövőjének kérdéseivel foglalkozott, és eredményeit az ún. 
„al-Azhar-dokumentumban” (vaszíkat al-azhar)22 foglalták össze. A kiadvány – a 2011. 
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januári tüntetések követeléseivel összhangban – az egyiptomiaknak a szabadsághoz, 
a méltósághoz, az egyenlőséghez és a társadalmi igazságossághoz való jogát hangsú-
lyozta. A tanácskozás résztvevői egyetértettek abban, hogy az állam és a vallás közöt-
ti viszony kérdéseinek tárgyalása és kezelése során – történelmi múltja és érdemei 
alapján – kitüntetett szerep illeti meg az al-Azhart, és hangsúlyozták, hogy ezt a vonat-
kozó törvénykezési folyamatban messzemenően figyelembe kell venni. Márpedig az 
al-Azhar történelmi érdemei kétségbevonhatatlanok: az intézmény teológiai, történeti, 
kulturális, tudományos és általános művelődési szerepével igazodási pontnak számít 
az arab és az iszlám világ számára. Ezen túlmenően pedig az al-Azhar olyan kiemelke-
dő személyiségek hagyományának továbbvivője, mint például Haszan al-Attár, Moha-
med Abduh vagy Mahmúd Saltút, akiknek munkája követendő példaként áll az intéz-
mény jelenlegi vezetése előtt – mondja a dokumentum bevezető szakasza.

Ebben a kontextusban tizenegy tétel fogalmazza meg azokat az alapelveket, amelye-
ket a tanácskozás résztvevői az új egyiptomi állam szempontjából elengedhetetlennek 
találtak. E tételek, miközben az al-Azhar pozícióját rögzítik – jellegzetes módon –, csu-
pa általános kérdést tárgyalnak. Nézzük meg az egyes tételek tematikáját:

1. Az al-Azhar olyan modern, demokratikus állam mellett kötelezi el magát, amely 
az egyiptomiak által közmegegyezéssel elfogadott alkotmányon épül. S mint-
hogy az iszlám lehetőséget ad az emberek számára, hogy saját közösségeiket 
kormányozzák és – ha figyelembe veszik a vallástörvényt (saría) – ennek során 
a legalkalmasabb módszert válasszák meg, ez az állam az iszlám értékeire tá-
maszkodik. S ebben különbözik a más alapelvekre épülő államtípusoktól, me-
lyek elnyomó erejét megtapasztalhatta az egyiptomi közösség.

2. Az al-Azhar a demokratikus választáson alapuló képviseleti demokráciát támo-
gatja, amennyiben az az iszlám súra [konzultáció] modern formájának tekint-
hető. Ez magában foglalja a pluralizmust, a hatalmi rotációt, az ellenőrzést, az 
átláthatóságot stb.

3. Az al-Azhar elkötelezett a gondolat- és véleményszabadság mellett, tiszteletben 
tartja az emberi jogokat, beleértve a nők és a gyermekek jogait, a pluralizmust; 
tiszteli a kinyilatkoztatott vallásokat, és az állampolgárságot tekinti a felelősség 
alapjának az adott társadalomban.

4. Az al-Azhar tiszteletben tartja mások (ellen-)véleményét, és a kritikus kérdések 
tisztázása érdekében a párbeszédet részesíti előnyben, miközben elveti, hogy a 
vallást a társadalmi egység megbontásának eszközeként használják fel. Az al-
Azhar a jogok és kötelességek tekintetében egyenlő állampolgárok kölcsönös 
tiszteleten nyugvó párbeszédét támogatja.

5. Az al-Azhar az arab és iszlám civilizáció, valamint az egyiptomi múlt hagyomá-
nyai alapján tiszteletben tartja a nemzetközi megállapodásokat és szerződéseket, 
és az egész emberiség érdekében a békés egymás mellett élés politikája mellett 
kötelezi el magát.
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6. Az al-Azhar elkötelezett az egyiptomiak méltóságának megőrzésében, nemzeti 
büszkeségük megóvásában, a három kinyilatkoztatott monoteista vallás követői 
imaházainak védelmében és tiszteletben tartásában, s abban, hogy a szabad és 
korlátozásoktól mentes vallásgyakorlatot biztosítsa számukra. Az iszlám kultu-
rális értékein belül az al-Azhar védelmezi a művészi és irodalmi szabadságot.

7. Az al-Azhar az oktatást és a tudományos kutatást a kulturális felemelkedés leg-
fontosabb eszközének tekinti, az emberi erőforrás kiművelésére, az írástudatlan-
ság felszámolására törekszik.

8. A fejlődés, a társadalmi igazságosság, az elnyomás elleni küzdelem, a munka-
nélküliség felszámolása, valamint a társadalom általános (gazdasági, társadal-
mi, kulturális és a médiával kapcsolatos) fejlesztése elsődleges prioritást kell, 
hogy élvezzen. Az egészségügyi ellátást az állam köteles biztosítani minden ál-
lampolgára számára.

9. Egyiptomnak újjá kell építenie kapcsolatait az arab, a muszlim és az afrikai álla-
mokkal, valamint a világ többi részével; támogatnia kell a palesztinai nép joga-
it, s védelmeznie saját függetlenségét, visszaállítania az ország vezető szerepét. 
Részt kell vállalnia a környezetvédelemben, és hasonlóan fontos, hogy a nemze-
tek közötti béke és igazságosság érdekében politizáljon.

10. Az al-Azhar támogatja intézményeinek (felvetett) függetlenségét, s azt az elkép-
zelést, hogy az intézmény vezetőjét (imám) a tudósok testületének javaslata alap-
ján a tudósok válasszák meg. Támogatja az al-Azhar tanintézeteiben használt 
tananyag felülvizsgálatát, hogy ezzel visszanyerje intellektuális vezető szerepét.

11. Az al-Azhar saját magát tekinti a legfontosabb autoritásnak az iszlám ügyeivel, 
tudományaival, örökségével és gondolkodásával kapcsolatban, anélkül azonban, 
hogy ezzel mások szabad véleménynyilvánításának jogát korlátozná – mindad-
dig, amíg az megfelel a párbeszéd normáinak és az iszlám közmegegyezésnek.

A dokumentum tematikáját összefoglalva azt mondhatjuk, hogy legfontosabb mon-
danivalójában olyan kompromisszum lehetőségét vetette fel, amelyben az állam alap-
elveit az iszlám értékeihez kapcsolják, de a működési mód tekintetében az iszlámmal 
való összeegyeztethetőséget jelölik meg kritériumnak. Ez a vallástudósok felelősségére 
irányítja a figyelmet, és mint ilyen, a történelmi hagyományban álló al-Azhar pozíci-
óját, megkerülhetetlen szerepét erősíti meg, illetve fogalmazza újra. A dokumentum 
általános fogadtatása azt jelezte, hogy a megfogalmazott elvek mind a szekuláris, mind 
a vallásos körökben pozitív visszhangra találtak.

A Fegyveres Erők Legfelsőbb Tanácsa (FELT) inspirációjára és jóváhagyásával, de 
Ali al-Szelmi akkori miniszterelnök-helyettes nevével jelent meg 2011. november 1-jén 
a „Nyilatkozat az új egyiptomi állam alapelveiről” című dokumentum. Az átmeneti 
időszak egyik legdrámaibb korszaka következett a megjelenést követő hetekben, 
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miközben a választások is közeledtek. A dokumentum legkritikusabb tételei a hadse-
reg szerepét kívánták volna alkotmányfölötti elvben rögzíteni. Ali al-Szelmi kilencedik 
tétele23 a fegyveres erőket az „alkotmányosság őreként” jelölte meg, és kikötötte, hogy a 
fegyveres erők költségvetését csak a FELT tárgyalhatja meg, azon kívül más nem ismer-
heti a részleteit. Az éves állami költségvetésben egyetlen sorként szerepelhet. A tétel 
azt is kikötötte, hogy a FELT-nek minden olyan törvénnyel kapcsolatban, amely érinti 
a fegyveres erőket, vétójoga lenne, még hadüzenet esetében is. A dokumentumból első 
olvasatra látszott, hogy a hadsereg az átmeneti időszak lehetőségeivel élve, jogi úton 
szeretné megszilárdítani a pozícióját. Politikai és gazdasági értelemben egyaránt. Ez 
pedig világossá tette, hogy a katonák nem akarják kiadni a kezükből a hatalmat mind-
addig, amíg saját helyzetüket megnyugtató módon nem szilárdították meg. A hadsereg 
szerepével kapcsolatos nézetek azonban időközben módosultak: míg az 1971-es alkot-
mány szerint a hadsereg a nép része (s ez 2011 januárjában „a hadsereg a nép keze” jel-
szóban kifejezésre is jutott), addig 2011 őszén már azt követelték a Tahrír téri tüntetők, 
hogy a hadsereg minél előbb adja át a hatalmat a civileknek. További elemek is azt a 
benyomást erősítették meg, hogy a katonaság a „politika előtti elvek” koncepcióját saját 
érdekei szerint fogalmazta meg, s ezzel mind az elvek, mind pedig a katonaság leleple-
ződött, bizonyos értelemben a hitelét vesztette.

2012 januárjában újra jelentkezett az al-Azhar, és újabb dokumentumban foglal-
ta össze az alapvető jogok azharita értelmezését.24 Az al-Azhar sejkjének, Ahmad al-
Tajjibnak a nevével jegyzett dokumentum négy alapvető szabadságjogot tárgyal: 
1. a vallás szabadsága; 2. a vélemény- és a szólásszabadság; 3. a tudományos kutatás 
szabadsága és 4. a művészi és irodalmi alkotás szabadsága. Ahmad al-Tajjib olyan elvek 
melletti kiállást képvisel, amelyek rendkívül ismerősen csengenek a nyugati politikai 
kultúra képviselői számára, és mindezeket a felkészült tudós erudíciójával, az iszlám 
vallástudományok oldaláról fogalmazza meg. A szöveg tematikájában, érvelésében és 
politikai elkötelezettségében folytatja a korábbi „al-Azhar-dokumentum” kompromisz-
szumot kereső, de a vallástudományok módszerét követő irányvonalát. Nyilvánvaló, 
hogy a dokumentum és fogadtatásának részletes elemzése a jelenlegi egyiptomi in-
tellektuális élet feszültségeinek megértése szempontjából önmagában is érdekes lehet. 
Most azonban – összefoglalóan – csupán azt szeretném hangsúlyozni, hogy az egyip-
tomi forradalom átmeneti szakaszában formálódó új közmegegyezés etikai elemei do-
kumentálható módon jelen vannak a közbeszédben, s adott esetben uralják is azt. 
S bár a politikai erők – teljesen érthető módon – saját érdekeik szolgálatába kívánják 
állítani őket, értékjellegük leleplezi a manipulációra készülőket, mert mind a vallás, 
mind Egyiptom olyan értékekké váltak, amelyek az állampolgár kompetenciájába tar-
toznak immár.
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A modernizáció hatása

Amikor a premodern társadalom hagyományos működése a modernizáció hatására 
megváltozik, amikor az apák funkcionális írástudatlansága szembeállítható lesz a fiúk 
iskolázottságával, vagy a tekintélyelvű és vérségi társadalmi szerveződést felváltják a 
célracionális civil szerveződések, akkor egyre nagyobb erőfeszítést igényel a hatalom 
birtokosai részéről a status quo fenntartása.

Mert engedményeket kell adni, és engedni kell a modernitás politikai leképeződé-
sét jelentő virtuális politikai tér intézményeinek működését, ugyanakkor változatlanul 
fenn kell tartani a reális politikai hatalmat. Az archaikus politikai berendezkedés azon-
ban napról napra akadállyá válik a modern gazdaság, a modern társadalom, a választ-
ható modern élet kiteljesedése előtt, amit a modernizáció áldásait élvező lakosság mind 
nyilvánvalóbban megtapasztalhat. A gazdaságilag egyre erősebb, képzettebb és egész-
ségesebb lakosság pedig előbb-utóbb a saját kezébe kívánja venni sorsa alakítását, és ál-
lampolgárként szeretne viselkedni, individuumként, akinek nemzete, hazája van, akinek 
van elképzelése az állam demokratikus megszervezéséről és működtetéséről, és aki ezt 
véghez is akarja vinni. 2011-ből visszatekintve az elmúlt két évtizedre, azt lehet mon-
dani, hogy a modernizáció hozta gazdasági, társadalmi és kulturális átalakulás meg-
változtatta az emberek magatartását és nézeteit. Miközben a hatalom a demokratizálás 
„húzd meg, ereszd meg” politikáját próbálta alkalmazni az alattvalókkal szemben, a 
lakosság fokozatosan létrehozta független szerveződéseit, klubjait és társadalmi köreit. 
Bevezették és diskurzus tárgyává tették a politika új fogalmait, új keretekben tárgyalták 
a vallás, a nemzet és a politika viszonyát, és mindennek teret adtak az újságírásban, a 
legújabb művészeti alkotásokban, a regényekben és a filmekben. Ebben az összefüggés-
ben is érdemes utalni arra, hogy az új művek közül messze kiemelkedik a kairói Aláa 
al-Aszváni (sz. 1956) Imárat Jakubiján [A Jakubiján ház] című, realista hagyományokon 
álló regénye.25 Példátlan egyiptomi és nemzetközi sikert aratott a kétezres évek első 
évtizedében azzal, hogy négy különböző státusban élő ember történetében éles kriti-
kával ábrázolta a társadalmi romlás életnyomorító hatását, miközben a vallásosság, a 
patriotizmus és a személyes szabadság értékeinek művészi újrafogalmazását nyújtja.

Általánosan fogalmazva talán azt lehetne mondani, hogy az elmúlt kétszáz év egész 
modernizációs folyamata eredményeképpen az észak-afrikai, nyugat-ázsiai térség egyes 
arab államaiban (az olajországokat leszámítva) a városi polgárosodás olyan fordulatot 
kényszerített ki, amely – elvileg legalábbis – utat nyit a modern demokratikus politikai 
rendszer megteremtése felé. Hosszú távon leszámol az archaikus autoriter rendszerek 
hagyományával, azaz kísérletet tesz arra, hogy felszámolja a politikai berendezkedés és 
a gazdasági-társadalmi valóság közötti inkongruenciát. Mert a fentebb reálisnak neve-
zett politikai tér, ahogy utaltunk rá, a modernizációt megelőző társadalom irracionális 
hatalomgyakorlási technikáját tartja fenn, annak társadalmi, gazdasági és kulturális 
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viszonyaihoz van szabva. Ezzel szemben a virtuális politikai tér a modernizálódó vi-
lág viszonyainak felel meg: feltételezi a nemzeti kereteket, a gazdaság és a társadalom 
differenciált működését, az írástudatlanság felszámolását, az egészségügy fejlettségét, 
másfelől pedig a vallás szerepének újragondolását.
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Résumé

The Subject and the Citizen –
Reflections on the Understanding of the Egyptian Developments of the Arab Spring

The developments in the Arab world during 2011 were unexpected, yet, they showed that 
after the radical changes of the beginning long periods of conflicts follow, the outcome 
of which cannot be seen. It is increasingly said that the structural and ideological 
phenomena of the past two hundred years and the related practical measures should 
be analysed as an answer to the challenges of the economic-social modernization.

The present article is built on the hypothesis that the changes collectively denoted 
as the “Arab Spring” will bring about the historical transition in the Arab world, and 
especially in Egypt, in the course of which people develop from the subjects of the 
traditional societies into citizens, who – as bourgeois individuals – create the democratic 
framework of the secular state as the territory of their national co-existence.

In the following, therefore, the general characteristics of the political systems of the 
Arab countries are analysed, then the actors defining the 2011–2012 Egyptian political 
struggles are presented.

Looking back from 2011 on the preceding two decades, one can say that the social, 
economic and cultural transition brought about by modernization has radically changed 
the views of the people and the political elites. While the authorities have tried to go on 
implementing its traditional policies towards its subjects, the public have established 
its own independent organizations and civilian life, in which the role of politics and 
religion are also discussed. The public, in many cases, have become participants in 
virtual elections, and thus have started to behave as citizens. And by that they have set 
the stage for the turn-about of 2011.


