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1. A régió politikai térképe1

A régió helye A világbAn2

Megjelenése a nemzetközi porondon

Közép-Ázsia, mint önálló politikai régió, a Szovjetunió felbomlása után jelent meg 
a világ térképén, jelenlegi képe és arculata pedig magán hordozza a szovjet „nem-
zetépítés” és köztársaság-építés jellegzetes vonásait. Bár az itt található országok 

már a szovjet korszakban (változó mértékben, de jelentős) belső autonómiával rendel-
keztek a szövetségen belül, a nemzetközi közösség – a legalábbis jelképesen befogadott 
Ukrajnával és Belorussziával ellentétben – nem tekintette azokat önálló nemzetközi té-
nyezőnek. Lényegében ma is félperiférikus jellegű, klasszikusan policy taker országokról 
van szó, amelyek legfőbb nemzetközi „árucikke” a geopolitikai helyzetük, illetve a na-
gyobb nemzetközi játszmákban vállalt – s gyakran megbízhatatlan – szerepük.

1 A képek forrása: „Perry-Castañeda Library Map Collection”. The University of Texas at Austin, http://
www.lib.utexas.edu/maps/; Rafis Abazov: The Palgrave Concise Historical Atlas of Central Asia. 
New York, NY: Palgrave Macmillan, 2008.

2 A szerző turkológus, az MTA–ELTE Közép-ázsiai Kutatócsoport tudományos munkatársa.
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A régió helyzetének bizonytalanságát mi sem mutatja jobban, mint az, hogy még álta-
lánosan elfogadott neve sincs. A magyar politikai szóhasználatban elterjedt Közép-Ázsia 
elnevezés (amelyet némileg szűkebb értelemben már Vámbéry Ármin is használt) hagyo-
mányos, a szovjet időkben elfogadott orosz megfelelője „Közép-Ázsia és Kazahsztán” 
(Средняя Азия и Казахстан) volt, az angol nyelvű irodalomban viszont általában Central 
Asia néven emlegették. A függetlenség elnyerése után azonban a helyi, orosz nyelvű szak-
irodalomban mindinkább elterjedt az utóbbi elnevezés megfelelője (Центральная Азия), 
amely alatt korábban a régiótól keletebbre fekvő Mongóliát, Tibetet és Kelet-Turkesztánt 
(Hszincsiang-Ujgur AT) értették. A régebbi szakirodalomban még találkozhatunk a 
hagyományos (Nyugat- vagy Orosz-) Turkesztán elnevezéssel is. A földrajzi határok bi-
zonytalanságát csak fokozza, hogy Kazahszán északnyugati régiói átnyúlnak Európába, 
míg a hagyományosabb Turkesztán elnevezés Afganisztán északi részét is magában 
foglalja.

Mindenesetre ma, illetve a jelen tanulmányban az alábbi öt országot értjük Közép-
Ázsia alatt: Kazahsztán, Kirgizisztán, Üzbegisztán, Türkmenisztán, Tádzsikisztán. 
Türkmenisztánon kívül valamennyi hivatalosan is tagja a Független Államok 
Közösségének. Az „örökös semlegesség” pozícióját elfogadó Türkmenisztán nem hiva-
talosan kooperáló tagja e közösségnek. A szovjet idők folyományaképp mind az öten az 
EBESZ-nek is tagjai, így történéseik közelről érintik hazánkat is.

E köztársaságok eredeti, őshonos lakossága a török nyelvcsaládba tartozó nyelveket 
beszéli, kivétel Tádzsikisztán, ahol lényegében a perzsa nyelv egy sajátos, helyi nyelv-
járása használatos. Az orosz nyelv, bár eltérő mértékben, mindegyik köztársaságban 
megőrizte befolyását.

Ami a vallási képet illeti: az őshonos lakosság vallása egységesen a szunnita iszlám, a 
hit gyakorlásának mélysége és a vallási ismeretek tisztasága terén azonban minden ország-
ban más a helyzet. Miközben Kazahsztán városi lakossága alapvetően szekularizáltnak 
tekinthető, addig az Üzbegisztánhoz tartozó Ferganai-medencét az iszlám fundamentaliz-
mus egyik fontos bázisterületének szokás tekinteni.

Lefolyástalan határvidék, kettős normájú társadalmak

A régió politikai képét meghatározó további két elem, hogy a terület földrajzilag egy 
lefolyástalan határvidék. Az első elem – hogy Közép-Ázsia területének közvetlen 
tengeri kijárata nincs, illetve a világtengereket más, természetes vízi úton sem 

érhetik el (azaz lefolyástalan) – következtében nemzetközi forgalmukban mindenképpen 
a szomszédos országok jóindulatára szorulnak. Ugyanez a kérdés nyilvánvalóan fordítva 
is igaz: külső hatalmi tényezők (pl. a NATO vagy az Egyesült Államok, netán az EU) a 
térséget csak bonyolult logisztikai műveletek révén érhetik el, ottani helyzetük alapvetően 
mindig sérülékeny lesz. Ez nyilvánvalóan megerősíti Oroszország pozícióit, mivel rajta 
keresztül haladnak a térségbe vezető legbiztonságosabb és legnagyobb szállítási kapa-
citású útvonalak. Nyugat felől a régió a polgári forgalom számára is használható módon 
csak a bizonytalan kaukázusi–Kaszpi-tengeri útvonalon érhető el. Létezik szárazföldi 
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összeköttetése Kína felé is, az azonban földrajzi és politikai okok miatt csak korlátozott 
kapacitású. A jelenlegi nemzetközi politikai helyzetben Irán közép-ázsiai határain legfel-
jebb helyi érdekű forgalom zajlik, míg Afganisztán és Pakisztán irányában a rendszeres 
polgári forgalom nem képzelhető el. Mindezek a tényezők meghatározzák a térség külgaz-
dasági kapcsolatait és a régióba irányuló külföldi befektetések és technológiák mozgási 
lehetőségeit, továbbá a távközlés irányait is. Éppen ezért a szóban forgó köztársaságok a 
közeljövőben aligha szakíthatják el azokat a szálakat, melyek Oroszországhoz kötik őket.

2. Közép-Ázsia szállítási útvonalai

E jellemzők fokozottan érvényesek a térség energiaszállítási vezetékhálózatára is – en-
nek kapcsán azért érzékelhetőbb az energiaéhes Kína jelenléte; ez azonban csak Kazahsztán 
számára jelent – helyi – megoldást: a világpiacra ezen az úton nem tud kijutni.
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3. Közép-Ázsia vezetékhálózatai

Az eddig felsoroltak mellett meghatározó az a tény is, hogy Közép-Ázsia nagyhatalmi 
befolyási zónák és civilizációs törésvonalak határvidékén fekszik. A közhelyszerűen 
emlegetett nagyhatalmi (orosz–brit, szovjet–amerikai, szovjet–kínai) és kulturális 
(nomád–letelepült, ortodox iszlám–népvallási kultuszok), valamint a népességi (autochton 
lakosság–szovjet/orosz betelepülők) ellentéteket leginkább úgy jellemezhetnénk, hogy a 
régió Közép-Kelet-Európa és a muszlim Közép-Kelet sajátos egyvelege, határmezsgyéje. 
A szovjet állam- és nemzetépítés ugyanis nem tett mást, mint az I. világháború utáni 
rendezések által szentesített kisnemzeti fejlődések egy sajátos, maga értelmezte változatába 
kényszerítette bele Közép-Ázsia muzulmán népességét. Egyúttal – hiszen az volt e 
folyamat valódi célja is – egy sajátos birodalmi identitást is igyekezett a tudatukba égetni. 
E tekintetben a szovjet nemzetépítési folyamat, minden hibája ellenére, megdöbbentően 
sikeresnek bizonyult. Így jött létre az a jelenség, amely (a maga helyi változatában) 
minden közép-ázsiai köztársaság civilizációs meghatározója: a premodern, egyes törzsi-
népvallási elemekkel átszínezett, közép-ázsiai iszlám és a szovjet indusztriális, városi 
kultúra sajátos, a személyes identitásokig megjelenő kettőssége, adott esetben az egyes 
személyek viselkedését is meghatározó kettős normarendszere. Közép-Ázsiát éppen 
ez a sajátos képlet választja el a tőle délre elterülő, s vele lényegében azonos gyökerű 
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térségektől, elsősorban Afganisztántól és Irántól – Afganisztán mai állapotait legnagyobb 
részben éppen egy ehhez hasonló szovjet beavatkozás csúfos kudarca idézte elő.

A régió lAkosságA és belső viszonyAik

 4. Közép-Ázsia etnikai arányai

Etnopolitika

Ez a fogalom már a szovjet korszakban is meghatározó jelentőségű volt. Az egyes 
etnikailag címzett területek tituláris nemzetiségei közötti szigorú hierarchiát jelen-
tette. Ez magában foglalta a köztársasággal rendelkező szovjet nemzetek (нация) 

és a politikai autonómia más, alacsonyabb szintjeivel bíró nemzetiségek (национальнось) 
közötti, jogilag és politikailag is meghatározott különbségeket, valamint az egyes köz-
társaságok őshonos népessége és a betelepülők, illetve az őshonos népességek egymás 
közötti rivalizálását is. Ez utóbbi az egyes tituláris nemzetiségek, illetve az általuk birto-
kolt politikai egységek közötti ellentéteket (pl. tádzsik–üzbég, kirgiz–üzbég stb.), valamint 
az egyes őshonos populációk szubetnikus csoportjai („törzsek”, illetve „régiók”) közötti 
belső ellentéteket is jelenthette (és jelentheti ma is). Ez egyrészt magában hordozza a 
szovjet „nemzetépítés” alapvető hiányosságait – elvégre valódi nemzeti értelmiség és (a 
térségben mindig nagy jelentőséggel bíró) piac (bazár) nélkül, illetve működésének aka-
dályozása mellett nem lehetett szó befejezett nemzetté válásról. Másrészt meghatározta 
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a frissen függetlenné vált köztársaságok legfontosabb belpolitikai agendáját: a nemzetté 
válás folyamatának fenntartását és lezárását.

Ez egyfelől magában foglalta az őshonos lakosság helyzetbe hozását, másfelől az egyes 
elemeik közötti egyensúly fenntartásának kísérletét. Ez a törekvés, a stabilitás megőrzé-
se Kazahsztánban, Üzbegisztánban és Türkmenisztánban alapvetően sikerrel járt, míg 
Tádzsikisztán és Kirgízia esetében alapvető egyensúlyi problémák jelentek meg. A hely-
zetet illusztrálja az alábbi térkép, amely a kazahság XX. század eleji viszonyait ábrázolja 
– ezek a körülmények az őshonos lakosság eredeti megoszlása tekintetében azóta sem 
változtak lényegesen.

5. A kazakság felosztása

Személyek és családok

Bár a régió köztársaságainak fejlődése az elmúlt két évtizedben határozott diver-
genciát mutat, négy alapvető elemmel mindegyik esetén számolhatunk:
- Az adott országot továbbra is az egykori szovjet (párt)elit vezetői, illetve azok 

utódai irányítják, miközben – a helyi társadalmak közös sajátosságainak megfele-
lően – szűkebb vagy tágabb családjuknak is igyekeznek a megfelelő politikai és 
gazdasági pozíciókat biztosítani. Hatalomgyakorlásuk alapvető vonása az állag-
megőrzés, módja pedig az egyes regionális („törzsi, nemzetségi”) elitcsoportokkal, 
illetve a megmaradt szovjet-orosz technokráciával és katonai elittel való kiegyezés.
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- E politika alapvető lényege, hogy személyfüggő. A politikumot nem szimbólumok és 
intézmények, hanem elsősorban személyek képviselik. Különösen nagy jelentőség-
gel bír ez annak ismeretében, hogy e köztársaságokban a politikai kultúra általában 
alacsony színvonalú, a politikai nemzetté válás (általában felülről és gyakran torz-
nak tűnő eszközökkel történő) levezénylése még a napi politika alapvető része.

- Reális a veszélye annak, hogy a szovjet örökség (radikális) lebomlása, a nemzetépí-
tés esetleges kudarcai utat nyithatnak a modernizáció előtti társadalmi viszonyok 
restaurációja, illetve a radikális iszlamizáció megjelenése vagy éppen (afgán módon) 
e kettő sajátos, helyi keveréke számára. Ennek aggasztó előjelei a Fergana-vidék 
iszlamista mozgalmai képében és sajátos törzsi szokások (például a menyasszony-
rablás újjáéledő gyakorlata) formájában már megjelentek.

- A már a szovjet időkben is jelen levő korrupció megerősödése. Az általános elszegé-
nyedés, illetve az egyént – ideértve az elit tagjait is – a civil törvényeknél erősebben 
kötő családi kötelezettségek alapvető melegágyát jelentik ennek a gyakorlatnak.

Mindezekből következik az is, hogy alapvetően óvatosan kell bánni azokkal a nemzet-
közi kísérletekkel, amelyek egyfajta erőltetett demokráciaexportot („színes forradalmak” 
és társaik) kívánnak a térségben megvalósítani, illetve szintúgy feltételesen értendők az 
egyes politikai érdekcsoportok nemzetközi elkötelezettségei is. Tudomásul kell vennünk, 
hogy ezek az adott ország pillanatnyi belpolitikai viszonyainak függvényében bármikor 
megváltozhatnak. A megoldás szükséges, bár távolról sem elégséges feltétele az lenne, 
ha a régió kikerülne a jelenlegi határvidéki, már-már zárvány helyzetéből, s valóban 
megnyílna a nagy befektetések és a világpiac számára. Jelenleg komoly nemzetközi tő-
kebefektetéseket csak Kazahsztán vonz. A helyzet aligha változhat meg lényegesen Irán 
és Afganisztán viszonyainak radikális átalakulása nélkül. Más kérdés, hogy még ezen 
kívül is szükség lenne a helyi elitek politikai kultúrájának lassú, türelmes továbbművelé-
sére is. Két ország, Törökország és az Egyesült Államok már tett arra kísérleteket, hogy 
beleszóljon a helyi elitek hatalomgyakorlásába, ezek azonban csak mérsékelt sikerrel, de 
leginkább kudarccal végződtek. Öröm az ürömben, hogy az iráni minta – annak tipikusan 
síita és Nyugat felé tekintő voltából következően – aligha verhet gyökeret a térségben.

Aggodalomra az adhat igazán okot, hogy egyelőre a régió egyetlen országában sem 
látszik olyan politikai erő, amely akár a legcsekélyebb alternatívát is nyújthatná a lassan 
kiöregedő posztszovjet elitek leköszönését követő időkre. Két országban, Kazahsztánban 
és Üzbegisztánban a mai napig az utolsó szovjet vezetők ülnek az elnöki székben 
(Nurszultan Nazarbajev és Iszlom Karimov személyében), s részben igaz ez a késői szovjet 
nomenklatúrához tartozó tádzsik Emomalí Rahmon(ov)ra is, aki hivatalosan csak 1994 
óta elnök ugyan, de 1990 óta a politika aktív szereplője, s gyakorlatilag 1992-ben vált 
– a parlament elnökeként – államfővé. Bár Kirgizisztánban a Szovjetunió felbomlása óta 
két „forradalom” és velük együtt két hatalomváltás is lezajlott, az ottani volt és jelenlegi 
államfők, Aszker Akajev, Kurmanbek Bakijev és Roza Otunbajeva lényegében ugyanannak 
az elitnek a tagjai. Bizonyos fenntartásokkal ugyanez mondható el a Saparmurat Niýazow 
(Türkmenbaşy)3 székében ülő Gurbanguly Berdimuhamedowról is. Ő ugyan fiatalabb, de 
személye nem hozott lényegi változást Türkmenisztán politikájával kapcsolatban.

3 Miután Türkmenisztánban végleg lezárult az írásreform, az ottani neveket a mai, latin betűs türkmén 
helyesírás szerint írjuk. Más esetekben az eredeti nyelvű, cirill betűs névalakot írtuk át magyarosan.
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6. Gazdaság a szovjet időkben

Gazdasági kérdések

A régió köztársaságai már a szovjet időkben a birodalmi gazdaság beszállító 
perifériáiként működtek, elsősorban a szén és szénhidrogének, valamint – a térség 
ökológiai viszonyait máig meghatározó – gyapot szállítására kötelezték őket. 

A második világháború idején került sor az alapvető iparosításra. A térség árucikkeinek 
jószerivel kizárólagos felvásárlója a szovjet belső piac volt, onnét pedig érkeztek az egyéb 
szükségleti cikkek – külső gazdasági kapcsolatokkal e köztársaságok nem rendelkeztek.

A szovjet gazdaság összeomlása hirtelen leértékelte e köztársaságok beszállítói sze-
repét, az oroszok nem vagy csak igen nyomott áron vásárolták fel a gyapotot; jelentős 
részben megrendelések nélkül maradt a helyi nehézipar, amelynek kívülről betelepült 
szakemberei is általában elhagyták kényszerű lakhelyüket. Ugyanakkor Oroszország, 
amely a szovjet gazdaság összeomlását maga is súlyos depresszióval élte át, kíméletlen 
piaci logikával érvényesítette igényét, illetve váltotta politikai tőkére e köztársaságoknak 
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a központtal szemben már a szovjet időkben meglévő és a későbbi orosz szállítások miatt 
tovább növekvő adósságállományát is. A válságot csak az energiahordozóira és saját ipari 
bázisára támaszkodni képes Kazahsztán vészelte át nagyobb nehézségek nélkül. Az átala-
kulások során kulcsszerepet játszott, hogy az országnak sikerült olyan befektetőt találnia 
(az amerikai Chevron céget), amely vállalta többek közt a – Magyarország által duzzogva 
otthagyott – Tengiz feltárását és az ott található olaj és gáz kitermelését. Viszont a jelen-
tősebb természeti kincsekkel nem rendelkező Kirgízia, illetve a (kilencvenes évek elején) 
polgárháború sújtotta Tádzsikisztán lényegében sosem vált gazdaságilag függetlenné. 
Amint az a 6. és 7. térképen is látható, ennek alapvető oka nem az, hogy ne lenne leg-
alább két stratégiai fontosságú exportcikkük – a gyapot és a földgáz (illetve Tádzsikisztán 
esetén a villamos energia –, hanem az, hogy azokkal nem tudnak a piacokra jutni. Az is 
látható, hogy az egyes köztársaságok gazdasági teljesítménye leginkább a harmadik világ 
szegényebb országaiéra hasonlít. Nyugati szemmel is értékelhető gazdasági teljesítmény-
nyel egyedül Kazahsztán rendelkezik.

Az ország neve GDP/fő (USD)
(2007-es adatok)

GDP/fő vásárlóerő-paritáson (USD)
(2009-es adatok)

Kazahsztán 6.805 11.800
Üzbegisztán    831   2.800
Kirgizisztán    711   2.200
Tádzsikisztán    331   1.900
Türkmenisztán 1.595   6.700

Ami a közép-ázsiai országok számára átmeneti mentőkötelet jelenthet, az éppen 
Pakisztán jelenlegi mély politikai és gazdasági krízise. Az ugyanis a stratégiai pozícióik 
további felértékelődését idézheti elő. Ráadásul, mivel az árvizek sújtotta Pakisztán a világ 
egyik legjelentősebb gyapottermelő és -exportáló országa, a gyapot árának felszökésével 
Közép-Ázsia országai, közülük is elsősorban Üzbegisztán, valószínűleg jelentős pótlóla-
gos bevételekhez juthatnak.

A térség országai többször kifejezték azon szándékukat, hogy felújítanák egymással 
a szovjet korszakból maradt gazdasági kapcsolataikat, és – változatos szervezeti kere-
tek között – számos gazdasági együttműködési szerződést is kötöttek egymással, 2006 
óta pedig beolvadtak az Eurázsiai Gazdasági Közösségbe (amelyben a jelenlegi aktív 
tagok: Oroszország, Belarusz, Kazahsztán, Kirgizisztán, Üzbegisztán, Tádzsikisztán; 
megfigyelők: Moldávia, Örményország és Ukrajna). A valóságban azonban nem alkotnak 
egységes gazdasági zónát, inkább egymás vetélytársainak tekinthetők – a gazdaságban és 
a politikában egyaránt. Oroszország gazdasági emlőiről leszakadniuk pedig nem igazán 
sikerült.

Dobrovits Mihály                                 Közép-Ázsia a XXI. század elején

2011. március 10.           11



   7. Energiaforrások 1996-ban

Ugyanakkor fontosnak tartjuk kihangsúlyozni, hogy Oroszország részéről semmifé-
le reális törekvés sem figyelhető meg e régió politikai visszaintegrálására. Ennek oka 
többrétű: Egyrészt, e köztársaságok alapvetően muzulmán népességének nagyobb a sza-
porodási rátája a lényegében negatív mutatóval bíró Oroszországénál, amelynek éppen az 
etnikai orosz lakosság csökkenő száma jelenti a legfontosabb demográfiai problémát. Ez 
a csökkenés bizonyára már a Szovjetunió felbomlásának folyamatában is nagy szerepet 
játszott. Másfelől, e köztársaságok – Kazahsztán kivételével – általában nem képesek 
önmagukról gondoskodni, politikai visszaintegrálásuk pedig (magától értetődően) is-
mét Moszkva kifejezett kötelességévé tenné gazdasági egyensúlyuk fenntartását. Ez a 
kilencvenes évek válságából éppen kilábaló orosz politikai elitre és az orosz gazdaságra 
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valószínűleg teljesíthetetlen feladatot róna. Bár a jelenlegi orosz politikai vezetés szíve-
sen nosztalgiázik a sztálini nagyhatalmi politika emlékein, Oroszországnak azt is be kell 
látnia, hogy már dél-oszétiai és abháziai fellépésével is legalább annyit veszített (ha nem 
többet), mint amennyit nyert vele. E kis köztársaságokban egyelőre megingathatatlanok 
ugyan a pozíciói (különösen, hogy jelenléte a helyi lakosság támogatását is élvezi), a 
nemzetközi közösség ezt sem hajlandó elfogadni. Esetleges közép-ázsiai reintegrációs 
törekvései valószínűleg még nagyobb ellenállásba ütköznének.

A hatalmukra kényesen vigyázó közép-ázsiai politikai elitek részéről sem mutatkozik 
semmiféle igény arra, hogy a jelenlegi szuverenitást egy szövetség bármikor elmozdítható 
helyi elitjének szerepére redukálják. Így a most virágzó posztszovjet neokolonializmus 
– amelyben Oroszország megrendelőként és hitelezőként döntő befolyást gyakorol egyko-
ri szovjet partnereire, anélkül azonban, hogy azok demográfiai és költségvetési kihívásait 
a maga agendájává tenné – mindenkinek megfelel. Oroszország számára így is éppen 
elég kihívást jelent a Közép-Ázsiából (elsősorban Kirgíziából, Üzbegisztánból és rész-
ben Tádzsikisztánból) az oroszországi központokba irányuló migráció. Az oroszországi 
lakosság, különösen annak fiatalabb, már a Szovjetunió felbomlása idején született része 
kifejezetten vetélytársat lát a hazai munkaerőpiacaikra beáramló közép-ázsiai és kauká-
zusi migránsokban.

A térség iránt befektetőként, illetve vásárlóként érdeklődik az EU (pl. a Nabucco kere-
tében) és Kína is. Érdeklődésük szintén elsősorban a kazah földgázvagyon iránt nyilvánul 
meg (l. 3. ábra). Kazahsztán egyelőre nem alkalmas arra. hogy a térségnek a harmadik 
országokba irányuló befektetéseinek transzmittere legyen. Kirgízia eladósodottsága pe-
dig olyan mértékű, hogy az ország a fizetőképtelenség határán táncol.

A térség kapcsán külön meg kellene emlékeznünk Törökországról is. Amikor a 
Szovjetunió már szemmel láthatóan az összeomlás irányába haladt, számos elemző gon-
dolta úgy, hogy éppen Törökország lehet majd az az ország, amelyik képes lesz arra, hogy 
betöltse a keletkező hatalmi vákuumot, s egyúttal egyfajta modernizációs mintát is kínál-
jon a térség népeinek. Ez az áttörés jószerivel azelőtt fulladt kudarcba, hogy ténylegesen 
elkezdődött volna. Ennek számos, objektív és szubjektív oka is volt. Az objektív okok 
között említhetjük a Törökország és a közép-ázsiai régió közötti földrajzi távolságot vagy 
a kommunikációs csatornák nem kielégítő voltát. Ezt a helyzetet csak tovább rontotta a 
szovjet összeomlás után nagyobb lángra kapó karabahi háború, amelynek következtében 
Törökország – Grúzián keresztül, tehát kerülő utakon – Azerbajdzsánnal kapcsolatban 
tudott ugyan maradni, további expanzióra azonban nem igazán volt lehetősége. Szintén az 
objektív nehézségek közé tartozott, hogy Törökország lényegében azzal a tőkével és áru-
készlettel jelent meg Közép-Ázsiában, amelyet a Turgut Özal nevéhez fűződő, nyolcvanas 
évekbeli fellendülése során Nyugat-Európára optimalizált. Ez viszont aligha elégítette ki 
a szovjet összeomlás megrázkódtatásaitól sújtott Közép-Ázsiát. A világ egyik legjelentő-
sebb gyapottermelő régiójának nem olcsó textilipari termékekre és utángyártott nyugati 
személyautókra volt elsősorban szüksége, hanem pénzügyi hitelekre, felvevőpiacra, ne-
héz- és hadiipari befektetésekre. Márpedig a török gazdaság erre a szerepre nemcsak 
Közép-Ázsiában bizonyult túl gyengének, de a saját határaihoz közelebb eső, s hosszú 
ideig az ország exportja és befektetései kedvenc terepének számító Romániában sem volt 
képes ekkora léptékű beruházásokra. A sors sajátos paradoxonja, hogy később éppen az 

Dobrovits Mihály                                 Közép-Ázsia a XXI. század elején

2011. március 10.          13



eredetileg ősellenségnek tekintett Oroszország vált a Nyugat-Európából kiszorult török 
export legfőbb piacává, Törökország egyik legfontosabb regionális partnerévé.

A török offenzíva kudarcának szubjektív okai között elsősorban azt a hibát kell 
megemlítenünk, amely az ország külpolitikáját azóta is jellemzi: nemcsak túlértékelte 
saját jelentőségét, de egyúttal súlyosan alul is értékelte közép-ázsiai partnereit. Nemcsak 
a közép-ázsiai politikai elitek hatalmát tekintette szezonálisnak, de maguknak e 
köztársaságoknak és az azokat fenntartó nemzeteknek az önálló létét is megkérdőjelezte. 
A nagy testvér pozíciójába helyezkedve, minden előzetes felkészülés és tapasztalat 
híján kísérelte meg a saját berendezkedését Közép-Ázsiára erőltetni. Érzéketlen és 
szemmel láthatóan gyenge partnerként 1995-re elvesztette az esélyét arra, hogy önállóan 
meghatározó politikai szerepet játszhasson a térségben. Azután a kétezres évek elején 
a Törökországon végigsöprő gazdasági válság hosszú időre pozícióik feladására 
vagy legalábbis megkurtítására kényszerítette a törököket. Az ország jelenleg ismét 
aktivizálódott a térségben, de vágyaival ellentétben, a meghatározó szereptől, netán egy, 
a Balkántól Dél-Szibériáig terjedő, nyolcszázmilliós török államszövetség vezetőjének 
lehetőségétől roppant messze van.

Ökológiai és politikai ellentétek

A gazdasági kérdések szorosan összefonódnak a szovjet korszakban a térségben 
kialakult ökológiai viszonyok – nevezhetjük bátran ökológiai katasztrófának – ha-
tásaival. Ez utóbbinak – a környezetszennyezésen kívül – fő kérdése, mondhatni 

alfája és ómegája a vízhiány, illetve a térség két nagy folyója, az Amu-darja és a Szir-
darja, valamint az Aral-tó még megmaradt vízfelületének elosztása. Vitatott kérdés a 
Kaszpi-tenger felosztása is. Éppen ezek kapcsán látszik talán a lehető legjobban, hogy 
a térség országai mennyire nem képesek még az alapvető kérdésekben sem összhangra 
jutni. Ezeket az ellentéteket csak növeli a számos etnikai és kisebb határvillongás, netán 
nemzetközivé váló, belső etnikai konfliktus (legutóbb éppen Os városa körül, az üzbég és 
kirgiz népesség között), illetve az egyes államok között létező – bár a hivatalos politika 
szintjére sosem emelt – területi követelések és a kisebbségek kérdése is.
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8. Területi viták által érintett és kisebbségi területek

Biztonságpolitikai kihívások

Bár 1998–1999 folyamán sikerült nyugvópontra juttatni a szovjet időkből Kínával 
fennmaradt területi- és határvitákat (l. 8. térkép), s 2001-ben megalakult Sanghaji 
Együttműködés Szervezete (SCO), amelyhez néhány hónap múltán az addig távol-

maradó Üzbegisztán is csatlakozott (a „sanghaji hatok”: Kína, Oroszország, Kazahsztán, 
Kirgízia, Tádzsikisztán és Üzbegisztán), Közép-Ázsia biztonságpolitikailag továbbra is 
a világ egyik legingatagabb területe maradt. Ez a tájegység ugyanis északról, délről és 
keletről egyaránt olyan, tőle szervesen és élesen (természeti vagy nyelvi és kulturális 
határokkal) el nem különülő vidékekben folytatódik, amelyeken keresztül könnyen más 
régiók konfliktusainak áldozatává és további terjesztőjévé válhat. Jelenleg a térség leg-
biztonságosabb határa az északi, Oroszország felé eső. A hivatalos orosz politika ugyanis 
nem kérdőjelezi meg a szovjet korszakból maradt határokat, bár nem felejt el alkalmasint 
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emlékeztetni arra, hogy törődik a „közel külföld” orosz népességével – akik közül a lét-
szám és az általuk összefüggően lakott terület szempontjából éppen az észak-kazahsztáni 
oroszság a legnagyobb. Ugyanakkor, a térképre tekintve az is kiderül, hogy a közép-ázsiai 
iszlám régió szervesen folytatódik Oroszországnak a Volga és az Ural menti térségeiben 
(9. térkép).

Dél felől Afganisztán északi területeit elvben természetes határként választja el Közép-
Ázsiától a Pandzs és az Amu-darja folyók vonala, de etnikai határvonalat az nem képez.
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10. Afganisztán etnikai csoportjai

Hasonló a helyzet Hszincsiang irányában is, ahol a határvidéken az ujgur lakosság a 
kirgizekkel és kazahokkal elegyest lakik. Így az iszlám fundamentalizmus és a kábító-
szer-kereskedelem számára Közép-Ázsia régiói jelentik az összekötő kapcsot Oroszország 
és Kína felé.

Az iszlamista veszély

A térségben a Ferganai-medence, illetve Kirgizisztán déli, délnyugati területei te-
kinthetők a vallási extrémizmus bölcsőjének.

Az iszlamista mozgalmak elterjedésének elemzésével jól kimutatható, hogy 
azok bázisa lényegében megegyezik azzal a területtel, amely az 1868 és 1876 között 
lezajlott orosz hódítás előtt a térséget uraló három állam, Khíva (Khorezm), Bukhara 
és Khokand ellenőrzése alatt állott. A mai politikai terminológia szerint ezt a régiót 
Üzbegisztán, Tádzsikisztán, illetve Kirgizisztán déli körzetei alkotják. Magyarán, a szov-
jet nemzetépítés szekularizációs törekvései e térségben alapvetően kudarcot vallottak. 
Ennek több oka is van.

Az őslakosság részéről az, hogy a gyenge állami hagyományokkal rendelkező nomád 
vidékekkel szemben, ezeken a területeken a formális és szabályszerű iszlám vallásos-
ság, a szunnita ortodoxia a kora újkori állami hatalom fontos bázisa volt, s a kánságok 
(használjuk most ezt a leegyszerűsített kifejezést) nagy hangsúlyt fektettek arra, hogy 
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ezt a vallásgyakorlatot terjesszék, de egyúttal lehetőleg az ellenőrzésük alatt is tartsák. 
Másfelől, csak ezeken a területeken létezett az a fajta városi élet, amely ennek a vallásos-
ságnak a természetes alapjául szolgálhatott. Nem kívánva most az iszlám vallás történeti 
mélységeibe ereszkedni, azt mégis szükséges leszögezni, hogy ez a vallás eleve városi 
és kereskedői környezetben alakult ki és virágzott fel, s a nomádokhoz való viszonya 
kezdettől fogva ambivalens volt. Ez az ellentét az iszlám vallás későbbi történetén is 
végighúzódik.

A szunnita ortodoxia, amely államtól független vallási hierarchiával sosem rendel-
kezett, alapvetően könyvvallás. Vegytiszta formában csak olyan környezetben él meg, 
ahol az írásbeliségnek kellő hagyományai vannak, továbbá működik olyan tanítói hálózat, 
amely – a mindennapos imák és más rítusok ellátása mellett – a hívőket a vallás szabálya-
ira oktathatja. E centrumoktól való földrajzi vagy művelődésbeli távolodás függvényében 
a vallás egyre több népvallási elemet, s gyakran iszlám előtti reliktumokat szív magába; 
kimondható, hogy a nomádok közt ez a fajta népvallás, illetve igen gyakran a felszíne-
sen iszlamizált törzsi hagyomány jelentette magát az iszlám vallást. E népi vallásosság 
(szakszerűbb nevén: a népi iszlám) vagy éppen népi vallásosságok és az ortodox vallás-
gyakorlat helyenként és koronként eltérő viszonyt alakítottak ki egymással.

E két véglet között helyezkednek el azok a vulgarizált misztika talaján álló testvérületek, 
illetve hálózataik, amelyek a városokban és a törzsi vidékeken egyaránt képesek meg-
gyökeresedni – a városi kultúrában igen gyakran a helyi gazdasági elit (érdekvédelmi 
feladatokat is ellátó) kegyességi testvérületeiként, míg a városon kívül, a törzsi viszonyok 
közé ékelődve, a lakosság lelki vezetőiként. Jellemzően ezekből a testvérületekből kiválva 
vagy éppen ezek mintájára szerveződnek a fundamentalizmus sejtjei. Eredeti vallásfelfo-
gásukkal radikálisan szakítva, kialakult kapcsolati hálóikra támaszkodva kísérelnek meg 
egy új, radikális iszlámértelmezés mentén fellépni. Ez a folyamat természetesen nem csak 
Közép-Ázsia sajátossága. A csecsen hadurak vahhábizmusa, a szomáliai as-Sabáb milí-
cia szintén hasonló környezetben jöttek létre.

A manapság népszerű sajtóelemzésekben divattá vált a szunnita ortodox vallásgyakor-
lattal együtt élő, azt kiegészítő vagy éppen azzal szembe forduló népvallási jelenségeket, 
misztikus testvérületeket és a fundamentalista mozgalmakat közös zsákba ömlesztve, va-
lamiféle önálló vallási jelenségként megragadható, „párhuzamos iszlámról” beszélni. Ez 
a „párhuzamos iszlám” azonban így nem létezik. Legfeljebb csak eltérő vallásfelfogásról 
és eltérő civilizációs normákról beszélhetünk.

Ebből a szempontból elsősorban azt tarthatjuk a korábbi szovjet hatalom fő hibá-
jának, hogy az alapvetően kelet-európai, azaz az általunk elemzett térség felől nézve 
nyugati mentalitást követve, nem volt tekintettel az iszlám vallás sajátos rendszerére. Így 
elsősorban a formális vallásosság és annak külső jelei ellen vette fel a harcot. Másfelől, 
küzdelmeit a szovjet típusú urbanizáció, illetve a falusi kolhozosítás felszíni jelenségei-
re összpontosította. Ezzel viszont az archaikusabb, népi vallásosság pozícióit erősítette. 
Ugyanakkor az iszlám hagyomány oly mértékben itatta át a régió mindennapjait, hogy 
az a népi-nemzeti hagyományok égisze alatt egyszerűen betagozódott a szovjet rendszer 
mindennapjaiba. Jellemző módon, miközben a hivatalos politika kifejezetten bátorította 
az etnikai vegyes házasságok rendszerét, nem vette észre, hogy az így létrejött kapcsolatok 
szinte kivétel nélkül az iszlám hagyomány által elfogadott rendben – orosz (keresztény) 
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anya és muszlim apa házasságaként – jöttek létre. Az őshonos lakosság mindennapi élete 
és házassági kapcsolatai pedig általában egyszerűen megőrizték a szovjet idők előtti nor-
mákat, ideértve bizonyos falusi területeken a többnejűség gyakorlatát is.

Éppen ezért kérdéses, hogy a régióval kapcsolatban beszélhetünk-e a sztálini korszak 
után, s még inkább az afganisztáni háború kitörése és a peresztrojka által fémjelzett idő-
szakban bekövetkező, valódi iszlám újjászületésről. Sokkalta egyszerűbb a dolgot úgy 
felfogni, hogy a gyereket egyszerűen elkezdték a saját nevén nevezni. A függetlenné vált 
helyi politikai elitnek – amely az afganisztáni összeomlás Szküllája és a távolodó szov-
jet védőernyő Kharübdisze között próbált egyensúlyozni – nem maradt más lehetősége: 
magának kellett kidolgoznia a megfelelő válaszokat. Megemlíthető itt a (poszt-)szovjet 
rendőrállam üzbég példája mellett Tádzsikisztánnak a hosszas regionális polgárháborút 
követő kantonizálása vagy a türkmén törzsiség és a Türkmenbaşy-kultusz szerepe. A ka-
zah és kirgiz kormányok – a „nyugatosodás és demokrácia” ígérete mellett – igyekeztek 
a kérdést a lehető legkevésbé bolygatni, illetve párhuzamos ideológiákat kidolgozni. 
A kirgiz kormánynak Aszker Akajev elnöksége idején külön tengrizmusügyi (a sztyep-
pei nomádoknak az Ég istenének tiszteletén alapuló vallásával foglalkozó) szakértője is 
volt, Dasztan Iszlamovics Szarigulov személyében. Ő később, 2005-ben a Bakijev vezette 
kormányzat szóvivője lett.

A második évezred elején a térség legjelentősebb iszlamista csoportjai az Üzbegisztáni 
Iszlamista Mozgalom (IMU), a nemzetközi hátterű Hizb ut-Tahrír (Iszlám Felszabadítási 
Párt), illetve az abból 1996-ban kivált, andidzsáni székhelyű Akramijja (nevét alapító-
ja Akram Juldasev után kapta) mozgalom voltak. Rajtuk kívül még a Kazahsztánban 
leleplezett, az al-Káidával szoros kapcsolatban álló Dzsamáat Modzsáhedín szervezet 
közép-ázsiai sejtje ismert. Kirgiz területeken a Hizb ut-Tahrír tevékenységéről tudunk. 
Tádzsikisztánban az Iszlám Újjászületés Pártja legálisan működik. Fontos azonban 
megjegyezni, hogy a fenyegető kép ellenére, az iszlamista veszély korántsem akkora 
Közép-Ázsiában, mint amekkorának azt a saját legitimációját annak feltartóztatására épí-
tő közép-ázsiai elitek, főképp Iszlom Karimov rendszere beállítja. Az afganisztáni határ 
jelentős része még most is FÁK-határőrizet alatt áll.

Az eU és A nATo szerepe

A NATO-jelenlét

Közép-Ázsia köztársaságai jelentik az afganisztáni NATO-misszió természetes 
hátországát. Szeptember 11-ét követően Amerika önálló biztonságpolitikai meg-
rendelőként jelent meg e piacon, s egy rövid időre úgy tűnt, talán ki is szoríthatja 

a térségből Oroszországot. Megszerezte a szovjet idők több bázisát, így a hánábádi légitá-
maszpont használati jogát is, ahonnan 2005 májusa, az andidzsáni zavargások után tették 
ki őket. A legutóbbi kirgíziai eseményeket követően kiszorulni látszott Kirgíziából is, 
de a Manas légi bázis használati jogának felmondását végül a kirgiz kormány elhalasz-
totta. Ezzel továbbra is Közép-Ázsia, s ezen belül is Kirgizisztán maradt az afganisztáni 
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amerikai és NATO-erők legfontosabb légi és szárazföldi utánpótlási útvonala. A magyar 
kapcsolatok említése során is kitérünk majd rá, hogy Türkmenisztán légterén át is érke-
zik – többek közt a magyar erők számára – utánpótlás Afganisztánba. 2010 nyara óta a 
Pentagon kifejezetten erősíteni látszik a kazahsztáni és kirgíziai amerikai katonai jelen-
létet. A NATO mellett különféle nyugati, főképp amerikai humanitárius alapítványok is 
jelen vannak a térségben. Ezek közül kiemelendő a Soros Alapítvány tevékenysége, mely-
nek bázisa főképp Kazahsztán. Ugyanakkor a Freedom House működése sem hasznot, 
sem dicsőséget nem hozott a szervezet számára. Az andidzsáni eseményeket követően 
Üzbegisztán – más szervezetekkel együtt – kifejezetten kitiltotta a területéről.

A közép-ázsiai térségben folyó tevékenységekben az EU is részt vesz, stratégiai part-
nerének tekinti a régiót.4 Az Unió Közép-Ázsiában hét alapvető kérdésre fókuszál. Ezek: 
az emberi jogok helyzete; az ifjúság és a képzés; a gazdasági fejlődés, kereskedelem és 
befektetési politika; az energia- és transzportkapcsolatok erősítése; a fenntartható környe-
zeti körülmények és a vízügyek; a „közös ellenségek” elleni küzdelem; az interkulturális 
dialógusok. Ezek a pontok azonban egyelőre édeskeveset jelentenek a mindennapi politi-
kai számára.

Az EU tagállamai közül vezető szerepet játszik Németország; emellett kiemelendő a 
franciák jelenléte is, akik korábbi afganisztáni kapcsolataik révén sikerrel vetették meg 
a lábukat Üzbegisztánban. Térségünkből Lengyelország és újabban Románia is jelen van 
Közép-Ázsiában, illetve legalábbis törekszik arra, hogy ott regionális szereplő lehes-
sen. Mindezek ellenére, az EU jelenléte a térségben elsősorban formálisnak tekinthető. 
Gazdaságilag pl. az Unió külkereskedelmének mindössze kevesebb mint egy százaléka 
kötődik Közép-Ázsiához; e csekély volumen közel háromnegyede is egyetlen országgal, 
Kazahsztánnal jön létre.

MAgyArország és A régió

Általában megállapítható, hogy térségünk országai közül éppen hazánk jelenléte 
a leggyengébb Közép-Ázsiában: messze elmarad akár a már említett lengyel, 
akár az éppen kiépülő román jelenléttől. Az átlagos magyar közvélekedést ál-

talában két, alapvetően téves helyzetértékelés szokta befolyásolni: „távoli rokonokként 
eleve hamuban sült pogácsával várnak minket”, illetve az ellenkezője, hogy Közép-Ázsia 
számunkra érdektelen régió.

Mindezek ellenére, a KüM keretén belül készültek tervek a régióbeli szerepünk 
erősítésére, illetve rendelkezünk néhány, a térség iránt elkötelezett szakemberrel a mi-
nisztériumon belül és az akadémiai szférában is. Ők azonban, sajnos, egyelőre kevesen 
vannak és szűk a mozgásterük. Mindez különösen fájdalmasnak tűnik annak a tükré-
ben, hogy Közép-Ázsia a kilencvenes években még a magyar diplomáciai prioritások 
között szerepelt, Magyarország az elsők között nyitotta meg követségét az akkori kazah 

4 General Secretariat of the Council of the European Union: „European Union and Central Asia: Strategy 
for a New Partnership”. Consilium, http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/librairie/PDF/
EU_CtrlAsia_EN-RU.pdf, 2007. október.
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fővárosban, Almatiban, s az Antall-kormány által kezdeményezett kapcsolatépítés még a 
Horn-kormány alatt is lendületesen folytatódott. Ebben az időben jelentős külgazdasági 
forgalmat is lebonyolítottunk a régió országaival. Sajnos, a magyar diplomácia prioritás-
váltásai, illetve egyes belső kormányzati rivalizálások azt eredményezték, hogy a térség az 
elmúlt évtizedben szabályosan „elfeledett kontinenssé” vált, ahol ma – ha nem is teljesen 
alapok nélkül, de lényegében – újra kellene indítani a magyar diplomáciai és külgazdasá-
gi aktivitást. Ráadásul, ezt most már lényegesen nagyobb versenyben és következésképp 
eleve gyengébb pozíciókból kell megtenni, mint másfél évtizede, amikor jószerivel az 
első fecske szerepét játszhattuk.

A magyar jelenlét kapcsán érdemes kihangsúlyoznunk azt is, hogy hazánkra a térség 
őshonos népessége eleve szimpátiával tekint, afféle távolba szakadt rokonoknak is tekin-
tenek bennünket. Mindez a szimpátia azonban nem pótolhatja a diplomáciai aprómunkát, 
a következetes gazdaságpolitikát és – a régió helyzetéből és instabilitásra hajlamos belső 
felépítéséből kiindulóan – a nemzetbiztonsági kockázatok folyamatos elemzését. Minden 
szimpátiánk mellett figyelemmel kell kísérnünk az afganisztáni eseményeknek a régióra 
gyakorolt hatását, a nemzetközi iszlamista szervezetek és drogkartellek érezhető jelen-
létét a térségen belül.

Ami az intézményesített magyar diplomáciai jelenlétet illeti, nagykövetséggel 
Asztanában, Kazahsztán új fővárosában rendelkezünk, míg Almatiban főkonzulátus 
segíti érdekeink képviseletét. Aşgabatba (Türkmenisztán) a teheráni nagykövetünket 
akkreditáltuk, s úgy tűnik, kapcsolatainkban lassú, de annál biztosabb közeledés érzékel-
hető. Kiemelendő, hogy a formálisan „örökösen semleges” Türkmenisztán engedélyezi 
az afganisztáni utánpótlást szállító katonai repülőgépeink átrepülését az ország légteré-
ben. Kirgíziában Asztana és Almati mellett egy tiszteletbeli konzulátusunk is működik. 
A legfájóbb hiányosságunk viszont a térség kulcsországának számító Üzbegisztán. Oda 
– hosszas bonyodalmak után, amelyben az üzbég fél hajthatatlansága mellett a magyar 
diplomácia nem kellő körültekintéssel hozott döntései is szerepet játszottak – a moszk-
vai nagykövetségünket akkreditáltuk. A régió legjelentősebb központjában, Taskentben 
csupán egy kereskedelmi képviseletünk működött, de mára az sem aktív. E tekintetben 
pozitív fejleménynek számít az is, hogy Magyarország, amely jószerivel utolsóként jele-
nik meg az üzbég fővárosban, legalább egy utazó diplomatát szándékozik odaküldeni. 
Mindez a felkészültség viszont igen szűkösnek bizonyulhat, ha az EU soros elnökeként 
kell megjelennünk ebben, az EU számára preferenciát jelentő régióban.

A kézirat lezárásának ideje: 2010. december 19.
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