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Bevezetés
A többség–kisebbség dinamika szerepe
a közel-keleti konfliktusokban
Szalai Máté
Összefoglaló: A bevezető tanulmány konceptualizálja a kötet alapfogalmait, így a többségi és kisebbségi csoportokat, valamint értelmezi a köztük lévő dinamika megjelenését nemzetközi kapcsolatokban és fegyveres konfliktusokban. Az identitáscsoportok közötti
különbségtétel jellegét tekintve beszélhetünk kvantitatív, politikai és
normatív kisebbségi, valamint többségi csoportokról, amelyek politikai szerepe és hatása alapvetően eltér egymástól. Egy fegyveres
konfliktus kitörése esetén e szempontok nagyban meghatározzák,
hogy milyen viszony alakul ki az állam és az egyes csoportok érdekei között, és a többségi-kisebbségi dinamika mennyiben válik
eszközzé a harcoló felek számára. A tanulmány ezen elméleti kérdéseket a közel-keleti régió sajátosságai kontextusában értelmezi,
különös tekintettel a homogén nemzetállamok kialakulásának hiányára, a vallási dimenzió fontosságára, valamint a térségre jellemző
autoriter politikai kultúrára.
Abstract: The introductory chapter conceptualises the basic notions
of the booklet such as minority and majority groups and interprets
the dynamics between them in international relations and armed
conflicts. On the basis of the nature of differentiation between identity groups, one can distinguish between quantitative, political and
normative majorities and minorities, whose role and effect on politics
differs heavily. In case of the eruption of an armed conflict, such
notions determine the relationship between the goals of the state
and the various social groups and the way in which the dynamics
between majorities and minorities transforms into a tool. The study
analyses such theoretical questions in the Middle Eastern context,
with a special emphasis on the lacking evolution of homogeneous
nation states, the importance of the religious dimension, as well as
the autocratic nature of the regional political culture.
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A

közel-keleti és észak-afrikai konfliktusok értelmezésének elterjedt narratívája szerint az eseményeket leginkább kisebbségi–
többségi szembenállásként lehet leírni. Az iraki politikai eseményeket a mai napig divatos a „szunnita arab” – „síita arab” – „kurd”
háromszögben értelmezni, a szíriai polgárháborút pedig az alavita
kormány elleni szunnita lázadásként. Jemenben a síita húszi közösség
támadt rá a szunnita kormányra, Törökország pedig a diszkriminált helyzetben lévő kurdokat képviselő Kurdisztán Munkáspárttal (PKK) küzd az
országhatáron belül és kívül. Sőt, ebbe a narratív keretbe illeszkedik
a civilizációk összecsapásának elterjedt gondolata is,1 amely könnyen
arra sarkallhat minket, hogy bármilyen iszlám vallási narratívát használó terrorszervezetet a Nyugat elleni törekvésként értelmezzünk.
Ennek ellenére a többség–kisebbség dinamika hatása és szerepe a
fenti konfliktusokban sokkal bonyolultabb folyamat, és egyáltalán nem
magától értetődő. A kizárólag a vallási és etnikai ellentétekre épülő narratívák sérülékenyek és nem bírnak elég magyarázó erővel. Az iraki síita
(vagy a kurd) pártok elsősorban egymás legyőzésével és nem a szunnita arabok háttérbe szorításával foglalatoskodnak. Szíriában a szunniták
lázadásának az oka nem vallási ellentétekben keresendő, hanem a 2000-es
évek gazdasági folyamataiban, amely elsősorban azokban a szektorokra hatott negatívan (pl. mezőgazdaság), amelyekben a szunniták
alkották a többséget. A jemeni polgárháborúnak csak egy dimenziója a
síita–szunnita ellentét a déli–északi vagy a törzsi ellentétek mellett, az országban található zaídi vallásúakat pedig sokan nem is tartják „igazi síitának”. Törökországban a kurd lakosság mintegy fele a 2002 óta hatalmon lévő Igazság és Fejlődés Pártjára szavaz, a szunnita Iszlám Állam
legtöbb áldozata pedig nem keresztény, nem is síita – hanem szunnita.
Éppen ezért a térség eseményeinek ilyen leegyszerűsített megközelítése nemcsak pontatlan, de el is fedi az események mögött
meghúzódó folyamatokat. Ezért a téma körüljárása mélyebb vizsgálódást igényel akár a hagyományos elemzési keretek megkérdőjelezésével. A kisebbségi–többségi dinamika nem feltétlenül konfliktusos, és még ha meg is jelenik egy (polgár)háború egyik dimenziójaként,
nem válik automatikusan a harcok kirobbanásának elsődleges okává. Szerepe és fontossága változó, amelyet csak alapos vizsgálattal
tudunk pontosan körülhatárolni.
1

6

Huntington, 1996.

SZALAI MÁTÉ

Ráadásul az átfogó etnikai és vallási ellentétek mellett számos más,
a kisebbség–többség dinamikában értelmezhető feszültségforrást gyakran figyelmen kívül hagyunk, különösen a magyar szakirodalomban.
A szexuális és nemi kisebbségek helyzete vagy éppen speciális etnikai–
vallási(-törzsi) csoportok szerepe gyakran háttérbe szorul, vagy általánosítanak ezzel kapcsolatban, ami megakadályozza, hogy pontos képet
kapjunk a közel-keleti társadalmak és politikai folyamatok alakulásáról.
A tanulmánykötetben arra teszünk kísérletet, hogy esettanulmányok sorozatával, illetve a hozzájuk kötődő elméleti gondolatokkal hozzájáruljunk a többségi-kisebbségi dinamikák (valamint ezeknek a régió
konfliktusaira és nemzetközi kapcsolataira való hatásainak) pontosabb
vizsgálatához. Célunk kettős: egyrészt új megközelítéseket ajánlunk
már ismert és kutatott esetekre, másrészt pedig új eseteket mutatunk
be, amelyek (eddig) elkerülték a hazai vagy nemzetközi szakirodalom
figyelmét. Ehhez először a bevezető tanulmányban definiáljuk a kötet
legfontosabb fogalmait (kisebbségi csoport, többség, identitás stb.),
valamint ezek lehetséges egymásra való hatását és kapcsolatát (beleértve a fegyveres konfliktusokat), majd pedig a közel-keleti régió vonatkozó
jellegzetességeit vizsgáljuk meg, kitérve a kisebbség-többség dinamika
hatására az állami külpolitikára nézve. A fejezet a kötet szerkezetének
leírásával és az esettanulmányok bemutatásával zárul.
Identitáscsoportok, kisebbségek és többségek
Ugyan a „kisebbség” és „többség” kifejezés a tudományos és mindennapi köznyelv szerves része, a fogalmak explicit definiálása rendszerint
elmarad. Bármennyire is egyértelműnek tűnik, hogy melyik társadalmi
csoportot (pl. szunniták) és milyen dimenzió (pl. vallás) alapján tekintjük
kisebbségnek, és melyiket nem, a kérdés korántsem magától értetődő.
A kisebbségi és többségi csoportok alatt jellemzően olyan kollektív
identitás alapján szerveződő közösségeket értünk, amelyek valamilyen
meghatározott logika alapján (lásd később) viszonyulnak a társadalom
egészéhez. „Kék szemű kisebbségről” például azért nem beszélünk, mert
a szemszín nem jelent identitásképző erőt, míg például az etnikai vagy
vallási hovatartozás már azzá válhat. Ebben az értelemben az identitás
nem (csak) a szűk értelemben vett önképet jelenti, hanem az egyén olyan
önmagával kapcsolatos megállapításait, amelyek pozitív vagy negatív
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érzelmi hatásokkal bírnak önbecsülésére.2 Kérdéses persze, hogy ezek
az érzések mennyire állandóak, illetve hogy önmagában egy ilyen identitáselem mennyire válik közösségformáló erővé. Georgia Warnke3 szerint
csak azokat a tényezőket vesszük „komolyan” (vagyis tesszük meg egy
csoporthoz tartozás alapjává), amelyek valamilyen társadalmi vagy történelmi okból kifolyólag alapját szolgáltatják egy kollektíva közösségként
való elismeréséhez. A Közel-Keleten például a vallási színezetű történelmi
konfliktusok miatt beszélhetünk szunnita, síita és más vallási csoportokról
és törzsekről, de a Nyugat-Európára jellemző politikai identitások (pl. konzervatív, liberális, feminista) kevésbé hatnak közösségformáló erővel.
Így a kisebbség és a többség fogalma elválaszthatatlan az identitás fogalmától, ugyanakkor más tényezők is hatnak e csoportok kialakulására és formálódására. Az egyéni és közösségi önkép tartalma és
erőssége folyamatos változik, így mindegyik identitásközösség pontosan lehatárolhatatlan és konstans módon fluktuáló jellegű marad.
Ráadásul a többség és a kisebbség nemcsak önmagát, de a másikat is
kölcsönösen meghatározza: Törökországban például a többség szempontjából nem (féltétlenül) az tartozik a kurd kisebbséghez, aki magát
kurdnak tekinti, hanem az, akit a többség kurdnak tekint viselkedés,
kinézet vagy más vélt vagy valós ismertetőjegyek alapján.
Tovább bonyolítja a képet, hogy a két kifejezés (a többség és a kisebbség) kvantitatív meghatározásra utal (tehát egy adott dimenzióban
a számszerű kisebbségben lévő csoportot kisebbségnek, a többségben
lévőt pedig többségnek nevezhetjük), de ezen túl gyakran társítunk a fogalmakhoz valamilyen kvalitatív feltételt4 vagy következtetést, akár kimondatlanul is. Pusztán számszerű megközelítésből például a legtöbb
társadalomban többségben lévő nők nem számítanának kisebbségnek,5
míg a férfiak igen, a fogalmat mégis inkább fordítva használjuk.
Ezért is érdemes a szigorúan kvantitatív látásmód mellett tudatosítani, hogy milyen egyéb szempontokat szoktunk a kisebbségi lét
meghatározására használni. Jelen tanulmánykötetben a szakirodalomban megtalálható megközelítések közül kettőt emelünk ki: 6
2
3
4
5
6
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Idézi Warnke, 2007, 1.
Warnke, 2007, 6.
Nisan, 1991, 9–14.
Ráadásul kérdéses, hogy a női nemhez való tartozás létrehoz-e egy általános identitásalapú közösséget.
A vita már az 1950-es évek óta folyik a szakirodalomban, lásd Hacker, 1951.
Seyranian–Atuel–Crano, 2008, 22.
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− Hatalomalapú megközelítés: a kisebbség és többség fogalmának a
közhatalomból való részesedésén alapuló meghatározása. Ebben
az esetben a közhatalmat birtokló csoport többségként, az abból
kiszoruló közösség pedig kisebbségként definiálódik.
− Normatív megközelítés: a kisebbség és többség fogalmának a közösség normáihoz való viszonya alapján történő meghatározása.
Ebben az esetben a kisebbség az a csoport, amely vagy nem követi
a többségi közösség normáit, vagy pedig létéhez olyan normatív
elemek kapcsolódnak, amelyek ellentétesek a többség normáival.
E két megközelítésen túl elterjedt még a hátrányos helyzetet
vagy megkülönböztetést helyezni a kisebbségek fogalmi meghatározásába. A modern államok létrejötte a politikai közösségeken
belül kitermelte a „nyerteseket”, azt a többséget, amely a saját képére formálta az államot; illetve a „veszteseket”, vagyis azokat a kisebbségeket, amelyek kénytelenek beletörődni az új politikai-kulturális környezetükbe.7 Louis Wilth szerint8 a kisebbségi csoport „az
emberek bármely olyan csoportja, amely[nek tagjait] fizikai vagy kulturális jellemzőik miatt különválasztják a társadalomban a többiektől, [és
így] megkülönböztető és egyenlőtlen bánásmódban részesülnek, és akik
ezért kollektív diszkriminációnak vannak kitéve”. Ez a megközelítés több
szempontból sem ideális tudományos kutatások számára: egyrészt a
diszkrimináció és bánásmód létét állandónak tekinti, és nem tudja értelmezni a társadalmon belüli változó kisebbségi-többségi dinamika változását. Másrészt a diszkrimináció és bánásmód leginkább a hatalomból
való kiszorulás és a normatív feszültségek eredménye lehet, de nem törvényszerű következménye. Harmadrészt maga a meghatározás is normatív: automatikusan áldozatként mutatja be a kisebbségi csoportot,
ami beszűkíti a vizsgálatot, és kutatói elfogultságot is eredményezhet.
A fogalmi tisztázás végett Syeyranian, Atuel és Crano egy olyan tipológiát ajánl,9 amely összesen négy kategóriát, vagyis kétfajta többséget és kétfajta kisebbséget tartalmaz. A négy kategóriát két dimenzió
választja ketté: a közösség mérete és hatalomból való részesedése.10
7
8
9
10
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Szakolczai, Horváth & Papp, 2017 8.
Wirth, 1945, 347.
Seyranian–Atuel–Crano, 2008, 32.
Ez utóbbi igazából integrálni tudja a normatív megközelítést, amennyiben hatalom alatt nemcsak a
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Ezek alapján a következő kisebbségi és többségi csoportokat tudjuk
azonosítani:
1. Erkölcsi többség (moral majority): a számszerűleg és a hatalomból
való részesedés szempontjából is többséget alkotó csoport. Rendszerint normaalkotó pozícióban van, amely meghatározza a társadalom tagjai számára a követendő magatartást.
2. Elit (elite): számszerűen kis méretű, de nagy hatalmú csoport, amely
a társadalmi hierarchia élén áll.
3. Gyenge tömeg (powerless populace): kvantitatívan többséget alkotó
közösség, amely valamilyen okból mégis kiszorult a hatalomból.
4. Alávetett csoport (subjugated): számszerűleg kicsi és gyenge csoport.
Ez a négy kategória már pontosabb fogalmi keretet hoz létre a kutatás számára, hiszen pontosítja a kisebbség és a többség kifejezés
megfoghatatlan és pontatlan tartalmát. Emiatt a további vizsgálatunkban ezt a négy meghatározást fogjuk használni az egyes társadalmi csoportok leírására.
A kisebbségi–többségi dinamika formái
és megnyilvánulása fegyveres konfliktusokban
A kultúra alapvető hatással lehet a konfliktusok szerkezetére és dinamikájára. A kultúra konstruálja a társadalom világképét, ad értelmet az
emberek közötti különbségeknek, célt a kollektív cselekvésnek és alakítja a közösségek közötti interakciókat.11 Az erkölcsi többség és az alávetett csoportok, valamint az elit és a gyenge tömeg közötti kapcsolatok (vagyis összefoglaló kifejezéssel a kisebbségi-többségi dinamika)
is ilyen interakciók, amelyek a konfliktus és a kooperáció végpontok
között lévő skálán helyezhetők el, teljes konfrontációt vagy harmóniát pedig csak elméleti szinten képzelhetünk el.12 A tényleges és/vagy
normatív hatalomból részesülő csoport feltételezhetően folyamatosan igyekszik újratermelni saját pozícióját, ami magában hordozza a

11
12

10

politikai/közhatalmat, hanem a társadalmi normák meghatározására és újratermelésére vonatkozó
normatív hatalmat is értjük.
Salzman, 2008, 9–10.
Warnke, 2007, 227–228.
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konfliktus lehetőségét. A kérdés a gyakorlatban nem az identitáscsoportok közötti preferencia léte az állam részéről, hanem annak mértéke:
lehetővé teszi-e, vagy akár elősegíti-e az erkölcsi többség/az elit a hatalomból kiszorult közösség(ek) túlélési képességét, vagy megpróbálja
azt korlátozni,13 másrészről pedig az alávetett csoportok vagy a gyenge
tömeg elégedett-e a status quóval, és nem kíván-e további materiális
vagy immateriális erőforrásokat szerezni a közösség számára.
A különböző típusú kisebbségi és többségi csoportok a köztük
fennálló konfliktus hiányában is folyamatosan hatni tudnak egymásra. A hatalommal rendelkező közösség elsősorban a közhatalom és
normaformálási képességének gyakorlásán keresztül az erőforrások
elosztásával, 14 az abból kiszoruló csoport pedig alapvetően egyéb
eszközökkel tudja érvényesíteni érdekeit. A kisebbségi befolyást
(minority influence) a közösség tagjai többek között az érdeklődés
kiváltásával, a többség attitűdjének formálásával vagy megváltoztatásával tudja elérni.
Nagyban meghatározza a kisebbség-többség dinamikát a kisebbségi csoportok céljainak a meglévő állami keretekhez való viszonya.15
Egy hatalomból kiszorult közösség érvényesítheti érdekeit a létező
intézményi keretek tiszteletben tartásával és kizárólag policyjellegű
követelések megfogalmazásával, de célként tűzhetik ki akár az alkotmányos rend radikális átalakítását vagy szélsőséges esetben az
államból való kiválást is. Az, hogy egy adott csoport hol helyezkedik
el az adott skálán (minority radicalization), számos tényezőtől függ,
többek között a külső támogató szereplő/állam meglététől, a kisebbségi csoport vezetőinek személyes érdekeitől, a többséggel vagy az
állammal folytatott alkudozási folyamattól, a kettejük közötti kommunikáció minőségétől, a többségi csoport vezetőinek kompromisszumkészségétől stb.16
Fegyveres konfliktus abban az esetben alakulhat ki a különböző jellegű kisebbségi-többségi dinamika mentén, amennyiben az egyik fél veszélyeztetve érzi saját túlélését vagy jólétét, vagy további erőforrásokat
kíván a saját közösségének szerezni. Természetesen e tekintetben
13
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a percepciók fontosabbak lesznek az identitáscsoportok számára,
mint a „valós helyzet”, már csak azért is, mert teljes informáltsággal a
különböző csoportok között nem tudunk számolni.17
Számos konfliktusban a többségi-kisebbségi dinamika nem célként
vagy mozgatórugóként, hanem sokkal inkább eszközként jelenik meg
a résztvevők számára. Rogers Brubaker18 a vallás (polgár)háborúban
betöltött szerepét vizsgálva arra a következtetésre jutott, hogy még az
olyan esetekben is, amikor a harcoló felek egyike (vagy mindegyike) vallási alapon definiálja magát, attól még a konfliktus maga
nem válik vallási célúvá. Erre a legjobb példa lehet az ír konfliktus
a „katolikusok” és „protestánsok” között vagy a jugoszláv polgárháború a katolikus horvátok, az ortodox szerbek és a muszlim bosnyákok között. Ezekben az esetekben a háború célja egyértelműen
politikai volt, a vallás inkább csak a csoportöntudat erősítésére
szolgált. Ez rámutat a vallás és más identitásképző tényezők „elhatárolási” funkciójára, a „mi” és „ők” elkülönítésének megkönnyítésére (ami
a Közel-Keleten sem idegen).19 Ennek léte miatt sokan állítják, hogy az
identitásokat elsődlegesen ilyen szempontból kell vizsgálnunk, és nem
tényleges kulturális tartalmuk alapján.20
A vallás vagy más identifikációs tényező számos különböző módon
instrumentalizálható a gyakorlatban egy fegyveres konfliktusban, például:
− a csoport tagjai elköteleződésének fokozására, az erőszakalkalmazás és más radikális eszközök használatának (ön)igazolására
(pl. a nemzeti túlélés célként való kitűzésével);
− az „ők” meghatározására vagy más csoportok szélsőséges értelmezésére és a velük kapcsolatos fenyegetés retorikai felépítésére,
felnagyítására (pl. „hitetlenek”, „pogányok”; „hódítók”);
− a konfliktusban érintettek mobilizálására, pozitív és negatív ösztönzők bevezetésére, a harcban való részvétel jutalmazására, a
harcból kimaradók szankcionálására vagy a csoporthoz tartozás
17
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Természetesen ez nem jelenti azt, hogy egyik ilyen jellegű konfliktusnak sincsenek vallási céljai. Ilyen
lehet a kulturális újratermelés motivációja, vagyis az a helyzet, amikor egy kisebbség veszélyeztetve
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kötelezettségeinek („árának”) növelésére (pl. a mártírhalál intézményesítésével, a harcokban részt nem vevők csoportból való kizárásával);
− az ellenfél provokálására, a másik identitáscsoport számára fontosnak tartott értékek, szimbólumok „profanizálásával” (pl. vallási könyvek vagy nemzeti zászlók égetésével);
− a konfliktus szélesítésére és transznacionalizálására, a lokális érdekellentétek magasabb szintre való helyezésével, a regionális vagy
globális szereplők behívásával (pl. az arab, muszlim, szláv szolidaritásra való hivatkozással).
Többség–kisebbség dinamika a Közel-Keleten
A Közel-Kelet régió egyedi jellegzetességekkel rendelkezik, amelyeket
figyelembe kell venni a többség-kisebbség dinamika értelmezéséhez.
Egyrészt a térség történelmi fejlődésének következtében nem alakultak
ki olyan egyértelmű lojalitáson és szolidaritáson alapuló, egymástól elkülönült identitáscsoportok, mint Európában a nemzetek. A régió társadalmainak tagjai komplex, többszintű és gyakran egymással átfedésben
lévő identitásokkal rendelkeznek.21 A hagyományosan vizsgált etnikai
(pl. arab, perzsa, török), vallási (pl. muszlim, keresztény), felekezeti
(pl. szunnita, síita) és nemzeti (pl. egyiptomi, iraki) azonosulás mellett
még szerepe lehet a törzsi (pl. Barzáni), helyi (pl. városhoz vagy városrészhez kötődő), regionális (pl. fezzáni), nemi (pl. férfi) , szexuális
(pl. leszbikus) vagy ideológiai (nacionalista, iszlamista) és generációs
hovatartozásnak is. Ezek jelentősége nemcsak korszakok, de akár politikai események kapcsán is dinamikusan változhat: az arab tavasz
eseményei során például számos fiatalokat vagy nőket tömörítő identitáscsoport jött létre.
Bernand Lewis szerint éppen ezért a társadalom tagjainak lojalitása egyszerre legalább három szinten értelmezhető: helyi (vagyis állam
alatti) szinten mikroközösségek irányába; középső szinten az állam
irányába, valamint állam feletti szinten nagyobb egységek irányába
(pl. arabság vagy a muszlim közösség).22 Ez a felosztás rámutat
arra, hogy a kisebbség-többség dinamikát nem elég csak az állami
21
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szinten értelmeznünk, hiszen például az iraki szunnita kisebbségi közösség identitását és az országban tapasztalható szunnita–síita dinamikára is hatással van a tény, hogy az iszlám világon belül a szunniták
vannak többségben.
Másrészt a közel-keleti régióban a térség társadalmának diverz és
sokszínű jellege miatt szinte sehol nem jöttek létre „homogén nemzetállamok”. A közel-keleti társadalmak sokkal töredezettebbek, mozaikosabbak mint például az európai államok, így mindegyik országban számos kisebb-nagyobb közösséget találhatunk különböző törésvonalak
alapján. Ezek a közösségek gyakran határokon átívelő jellegűek (lásd
a négy ország területén is élő kurdokat vagy az Arab-félsziget síita közösségeit), mivel a „képzelt közösségek” határai nem egyeznek meg
az államhatárokkal.23 Ennek következtében a többség–kisebbség dinamika jellemzően nemcsak belpolitikai kérdés, hanem nemzetközi vonatkozású is egyszerre. Ez lehetőséget (másik oldalról pedig veszélyt) jelent
az egymás belügyeibe való beavatkozásra az ilyen jellegű kisebbségi–
többségi törésvonalat felhasználva.
A mozaikosság kontextusában Kathleen A.Cavanaugh24 három csoportba osztotta a kisebbségeket a Közel-Keleten: többségi kisebbségekre, politikai kisebbségekre és foglyul ejtett kisebbségekre. Az első
kettő megfelel az általunk gyenge tömegnek és alávetett csoportnak
nevezett közösségekre, a harmadik fogalom pedig a legalább két államban szétszórt, nagyobb csoporthoz tartozó, de az adott államban
kisebbségben lévő csoportokra utal.
Harmadrészt történelmi okokból a térségben elsősorban a vallási
különbözőségek váltak kisebbségalkotó tényezővé, nem az etnikai vagy
egyéb dimenziók.25 Az iszlám birodalmakban a zsidók és keresztények
speciális pozíciót élveztek, akiket könyves népeknek neveztek, közösségi létüket elismerték, ugyanakkor társadalmi státuszuk alávetett maradt.26 A 20. század ugyanakkor változást hozott ebben a kérdésben:
a nyugati jelenlét növekedése (valamint az európai eszmék spontán
terjedése) következtében a „nemzeti ébredés” is elérte a régió számos közösségét. Ebben a folyamatban olyan kollektívák vettek részt,
23
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amelyek etnikai, vallási, földrajzi és történelmi közösségtudattal rendelkeztek, továbbá a folyamatot elősegítette az elnyomásérzet, a kisebbségi elitek mobilizációs törekvései, valamint a külső segítség megléte.27
Negyedrészt a közel-keleti állam autoriter jellege is alapvetően meghatározza a kisebbségek helyzetét és mozgásterét. Ennek gyökerei a
premodern társadalmi viszonyokra, pontosabban a törzsi alapokra épülő társadalomszervezésre vezethetőek vissza.28 A térségre jellemző helyi
szintű versengés modellje a legtöbb mai államban hasonló módon ment
végbe: elitek (tehát számszerű kisebbségben lévő, de politikai hatalommal rendelkező csoportok) versengtek egymással egy adott területen
lévő erőforrásokért. Ebből a vetélkedésből a gyenge tömeg és az alávetett csoportok kiszorultak. Az európai nagyhatalmak megjelenése ezt a
helyzetet csak felerősítette,29 hiszen egyrészt az európai nagyhatalmak
is érdekeltek voltak a megosztottságban, másrészről a modern állam
intézményeinek megteremtésével egy újabb, az eddigieknél sokkal hatékonyabb erőforrást „hoztak létre” az elitek közötti versengés számára.
Ennek köszönhetően ezek a premodern hatalmi viszonyok túlélték az
államépítés folyamatát, vagyis a mai közel-keleti társadalmak továbbra
is a különböző elitek és a hozzájuk kötődő hálózatok, valamint a hatalomból teljesen kiszorult közösségekre oszlanak.
Ebben a helyzetben az állam irányítását megszerző elitek a többség–
kisebbség dinamika formálását tudatosan fel tudják használni túlélésük
biztosítása végett. Bahreinben és Kuvaitban például a „gyenge tömeget”
alkotó csoportok (előbbi esetén a síiták, utóbbi esetben a beduin törzsek)
hatalomból való kiszorítása végett a kormányok többször „alkottak meg”
újabb kisebbségi csoportokat, hogy megakadályozzák az ellenzéki identitáscsoportok egységességét.30 Másrészt az autoriter elitek számos alkalommal kiegyeznek kisebbségi csoportokkal gazdasági vagy valamilyen
mértékű társadalmi-gazdasági befolyással „vásárolva meg” hűségüket.
Emiatt ezek a csoportok is érdekeltté válnak a rezsimek túlélésében.
A közel-keleti kisebbségek helyzete között így alapvető különbségeket
láthatunk egyes országokon belül is. A vallási kisebbségek helyzete például rendszerint előnyösebb, mint más, etnikai vagy nyelvi kisebbségé.
27
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Ennek a jelenségnek három okát azonosíthatjuk:31 egyrészt az oszmán
birodalmi rendszer örökségét (amely a millet-rendszerrel vallási alapon
osztotta fel az oszmán társadalmat, így gyakorlati autonómiát adott a
vallási kisebbségeknek, de oszthatatlannak tekintette a muszlim lakosságot), a vallási kisebbségek hagyományosan magas részvételét a kereskedelmi és pénzügyi szférában (amelyek így hamarabb integrálódtak
a világgazdasági körforgásba, mint a nyelvi kisebbségek). A harmadik
ok a független közel-keleti arab államokra jellemző szekuláris–autoriter
politikai tradíció, amely (néhány kivételtől eltekintve) veszélyforrásként
tekint az iszlamista mozgalmakra, és igyekszik elnyomni azokat. Ennek
a stratégiának a politikai iszlámtól tartó nem muszlim vallási kisebbségek „természetes” támogatói, ami érdekegyezést hoz létre a rezsimek és
a vallási kisebbségek között.
Mindezekkel magyarázható, hogy nem láthatunk általános trendeket a kisebbségi csoportok által artikulált követelések terén. Jellemzően a közösségi célok nem területi vagy függetlenségi jellegűek,32 bár e
tekintetben is több kivétel felhozható (pl. zsidók, iraki kurdok). Még azt
sem jelenthetjük ki, hogy a kisebbségek alapvetően rezsimellenesek
lennének, vagy a demokratizáció pillérei lehetnének, sőt: a fenti okokból
számos csoport (pl. a szíriai keresztények vagy az egyiptomi koptok) a
rendszer támogatóinak számítanak.
A kisebbség–többség dinamika hatása
a külpolitikai döntéshozatalra
A nemzetközi kapcsolatokban az államok külpolitikai viselkedését számtalan tényező határozza meg, amelyek közül a kisebbségek jelenléte,
valamint a kisebbségi-többségi dinamika csak egy a számos független
változó közül. Ennek következtében nagyon nehéz módszertani pontosság mellett kutatni e ok-okozati kapcsolat gyakorlati működését vagy
pedig megteremteni egy általános keretet, amelyben egymástól igen
eltérő esetek is értelmezhetőek. Éppen ezért az alábbiakban csupán
a legfontosabb elméleti gondolatokat írjuk le, amelyek a Közel-Keleten
kiemelt jelentőségűek lehetnek.
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Will H. Moore33 szerint a kisebbségek alapvetően két módon hatnak egy állam külpolitikájára. Egyrészről amennyiben „A” ország (politikai értelemben vett) kisebbsége etnikailag vagy vallásilag kötődik „B”
országhoz, az nagyban meghatározhatja a bilaterális kapcsolatok alakulását. E mechanizmus működése azonban nem magától értetődő:
Moore szerint a tapasztalat azt mutatja, hogy ha az adott közösség „B”
országban többségi helyzetben található, úgy az „A” országban található
kisebbség elsősorban nem „A”, hanem „B” külpolitikáját változtatja meg
„A”-val szemben. Például a szaúd-arábiai („A” ország) síita kisebbség
léte nem a szaúdi, hanem az iráni („B” ország) viselkedését változtatja
meg a másikkal szemben. Természetesen amennyiben ez „B” ország
esetében ellenséges viselkedést indukál, az már hatással lesz „A” viselkedésére – tehát az 1979-es iráni iszlám forradalom előtt, amikor Irán
viselkedését alapvetően nem határozta meg a síita kisebbségek
jelenléte Szaúd-Arábiában, addig a szaúdi Irán-politikát sem a síita kisebbség léte mozgatta. A forradalom után azonban megváltozott a teheráni kormány nemzetközi viselkedése, és megpróbálta verbális vagy
tényleges úton felhasználni az Öböl-országok síita kisebbségeit saját
külpolitikai céljaira, ez pedig már bizalmatlanságot és romló megítélést
jelentett a szaúdi külpolitikára nézve. Érdekes módon tehát a szaúdi
síita kisebbség csak közvetett hatást gyakorolt a szaúdi külpolitikára.
A kisebbségi–többségi dinamika külpolitikára való hatásának másik
általános módja a „policy capture” (egy politika foglyul ejtése) néven ismert jelenség. Ez a kifejezés arra a helyzetre utal, amikor egy kisebbség
alapvető hatást gyakorol egy adott külpolitikai kérdés alakításában, és
azt akár az ellentétes többségi álláspont vagy kormányzati érdek ellenére is képes befolyásolni. Az Egyesült Államokban élő kubai kisebbség
például – annak ellenére, hogy az amerikai társadalom többsége a kapcsolatok normalizálását támogatná – továbbra is aktívan meghatározza
az ellenséges amerikai Kuba-politikát. Ezekben az esetekben jellemzően a kormányzati döntéshozók úgy érzékelik, hogy az adott kisebbségi
csoport támogatása vagy a társadalmi stabilitás megőrzése nagyobb
értékű, mint az ellentétes döntés meghozatalának előnyei.34
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A policy capture fogalmához kapcsolódik Stephen M. Saideman
elemzése is,35 aki szerint a különböző kisebbségekre érdekcsoportokként tekinthetünk, amelyik elsősorban az állami és társadalmi identitáspolitikában, valamint általában gazdasági kérdésekben érdekelt politikai
szereplőként tűnhet fel egy állami döntéshozatalban. Ilyen „etnikai
lobbi” tevékenységet számos államban figyelhetünk meg.36 Ebben az
esetben a közösség kis mérete még kifejezetten előnyös is lehet, hiszen ilyen csoportban a mobilizáció olcsóbb és hatékonyabb lehet,
tevékenységük pedig jól meghatározható és leszűkített prioritásterületekre koncentrál. Ráadásul ezek a prioritásterületek gyakran a többség számára irreleváns kérdésekre irányulnak (például az amerikai
többség számára az amerikai–örmény kapcsolatok alakulása sokadlagos fontosságú),37 így nagyobb mozgástérrel rendelkezhetnek.
Természetesen a fentieken kívül számos tényező határozhatja
meg általánosságban egy kisebbségi csoport külpolitikára való hatását. Egyrészről az állam (illetve a többségi csoport) és a kisebbségi közösség közötti kapcsolatok szélsőségessége esetén (pl. a bahreini állam és a bahreini síiták viszonya 2011 után vagy Törökország
és a kurd közösség viszonya 2015 után) egy kormány nemzetközi
viselkedését akár nagymértékben is meghatározhatja a kisebbségi
csoport léte. Ha ráadásul egy ilyen közösség tagjai állami üldöztetésnek vannak kitéve, és emigrálásra kényszerülnek, annak alapvető
hatása lehet a célország és a küldő ország kapcsolataira. Másrészt
a különböző kisebbségi csoportok egymás közötti viszonya is alakítja az egyes kisebbségi csoportok mozgásterét: közös érdekek
mentén együttműködhetnek, más esetekben viszont gyengíthetik is
egymást. Harmadrészt a kisebbségi közösség céljaitól függetlenül
az állam kihasználhatja a kisebbségi csoportot a saját céljaira, például a saját kisebbségi politikáját legjobb gyakorlatként bemutatva
igyekezhet saját imázsát erősíteni – például az egyiptomi kormány
a kopt keresztények védelmezőjeként fellépve próbálta erősíteni az
imázsát Nyugaton.
35
36
37

18

Saideman, 2002
Lásd Singh, 2012, Kovács, 2017
Ez a kérdés ráadásul összekapcsolódhat az előző bekezdésben leírt jelenséggel – mivel a többség számára érdektelen kérdések válnak a kisebbségi vezetők legfontosabb céljává, így a politikus hatékonyan tud kisebbségi szavazatokat szerezni anélkül, hogy a többségi csoport tagjai
elpártolnának tőle.

SZALAI MÁTÉ

A kötet szerkezete
A kötet a bevezető tanulmányon túl hat további tanulmányt tartalmaz, amelyek két csoportra oszthatók. Az első három írás valamilyen hagyományos etnikai-vallási többségi-kisebbségi dinamikát jár
körbe. Wagner Péter és Zelei Péter tanulmánya az iraki keresztények
történetét vizsgálja, bemutatva azt a folyamatot, ahogy a közösség
szerepe és társadalmi megítélése változott az évszázadok során.
Kacziba Péter a ciprusi török és görög népcsoport viszonyát és külső
támogatottságára vonatkozóan amellett érvel, hogy a ciprusi ellentétek a regionális, a népcsoporton belüli és a helyi többségi–kisebbségi viszonyrendszerek mentén alakultak ki, emiatt váltak komplexé és
maradtak megoldatlanok. Vékony Dániel a franciaországi marokkói
közösség szerepét mutatja be a marokkói külpolitikában, illetve azt a
folyamatot, ahogy a marokkói kormány a vallást felhasználva igyekszik befolyást gyakorolni erre a közösségre.
A kötet második része három nem hagyományos kisebbséggel
foglalkozik. Mészégető Anna a szaúd-arábiai nők jogi helyzetének
javulása mögött meghúzódó okokat vizsgálja a normák nemzetközi
terjedésének kontextusában. Érvelése szerint a jogkiterjesztés nem
belső társadalmi folyamat eredménye, hanem a királyság gazdasági
és külpolitikai érdekeinek következménye. Szalai Máté az iráni szexuális és nemi kisebbségekkel kapcsolatos politikákat elemzi az európai migráció tükrében, különös tekintettel arra a kettősségre, amely
az iráni jogrendszerben megfigyelhető a transzneműek valamint a
meleg és leszbikus emberek között. A kötet Hörömpöli Lúcia elemzésével zárul, aki a zaatari menekülttábor tapasztalataira építve beszél
a gyerekházasságok szerepéről fegyveres konfliktusok idején.
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I. rész
Hagyományos kisebbségek

A keresztény kisebbség Irakban
Wagner Péter – Zelei Péter
Összefoglaló: Az iraki keresztények helyzete 2014 óta drámaian romlott.
A közösség visszaszorulása Irakból azonban nem a közelmúlt fejleménye, hanem egy hosszabb történelmi folyamat eredménye. A tanulmány
ezzel összefüggésben egyrészt bemutatja a közel-keleti kereszténység
fejlődését és megpróbáltatásait, másrészt elemzi az iraki keresztény
közösségek sorsát a 2003-as rezsimváltás után. Bár ekkortól kezdve
elvileg soha nem látott politikai és vallásgyakorlási szabadságot biztosított számukra az iraki alkotmány, a gyakorlatban felerősödött az iraki
keresztények üldöztetése, amelyet tetézett az Iszlám Állam 2014-ben
bekövetkezett pusztítása.
Abstract: The situation of the Christians in Iraq has been dramatically
deteriorating since 2014. The suppression of the community from Iraq,
however, is not only the result of the recent past but rather of a long, historical process. The paper will examine the development and challenges
of Christianity in the Middle-East and will analyze the fate of Iraqi Christian communities, especially after the 2003 regime change. Although Iraqi
Christians began to enjoy an unprecedented constitutional freedom of
religion and political representation, in reality their persecution intensified,
in particular after 2014 by their destruction by the Islamic State.
Bevezetés1

A

kereszténység Szíriában és Mezopotámiában közel kétezer éves,
az egész Közel-Kelet kultúráját meghatározó, folyamatos múltra
tekint vissza. A hagyomány úgy tartja, az apostolok első sikeres
térítő útjai a Római Birodalom határain túlra, keletre vezettek. A Krisztus utáni első századokban a mai Szíria, Törökország és Irak határvidéke független ütközőállam volt a római és pártus birodalmak közt.
1
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E térség központja Edessza (mai nevén Urfa, Törökország) városa volt,
melynek kozmopolita pezsgését a perzsa kultúra és a hellenisztikus
filozófia táplálta.2 A legenda szerint Abgar edesszai király lett az első
keresztény uralkodó, aki személyesen Jézust hívta meg királyságába,
ám ő messiási küldetése miatt egyik tanítványát küldte a király meg�gyógyítására és megkeresztelésére, illetve népe megtérítésére. Ily módon a legitim örökség és a közvetlen, változtatások nélküli kapcsolat
a krisztusi és apostoli tanítással a mai napig meghatározza a keleti
keresztények identitását. Ez a kontinuitás összekapcsolja és elválaszthatatlanná teszi a közösségi öntudat történelmi, etnikai és vallási szempontú narratíváit.
A többségi-kisebbségi társadalom kapcsolatának dinamikája folyamatosan változott a keleti kereszténység kétezer éves történelme során. Ennek oka egyfelől a többségi társadalom hatalomhoz való változó
hozzáállásában keresendő. Elég csak az olyan korszakhatárokat jelentő
eseményekre gondolni, melyeket egy toleráns uralkodó halála, egy kisebbségeket asszimiláló birodalom bukása vagy épp a szektariánus politika
megerősödése és a modern fundamentalizmus megjelenése idézett elő.
Másrészt, a dinamika megváltozását ugyanennyire okozhatják a kisebbségi lét és identitás korszakonként megújuló értelmezései. Míg a
korai századokban a „szír-keresztény” identitás kizárólag a vallási narratívához kötődik, a 19. századra megjelennek a közös nyelv és a közös „asszír” történelmi múlt fogalmai, tehát a vallási fogalmak etnikai, sőt nemzeti tartalommal egészülnek ki. Ez az etnicizálódás (mely
egyébként a többségi társadalmakban is lezajlott) alapvető változást
idézett elő a többségi-kisebbségi dinamikában, számos máig tartó
konfliktust megalapozva.
A tanulmány első részének célja a közel-keleti kereszténység
kétezer éves történetének áttekintése a többség-kisebbség viszonyrendszerén keresztül. A történeti vizsgálódás bemutatja a keleti keresztény egyházak kialakulását, megszerveződését és kapcsolatát
Európával. Mivel a vallási kisebbségek elterjedése nem igazodik a
Közel-Kelet modern államainak határaihoz, az iraki keresztény egyházak bemutatásához megkerülhetetlen a közel-keleti kereszténység történelmének átfogóbb – ugyanakkor e tanulmány keretei miatt
mégis csak vázlatos – ismertetése.
2
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A tanulmány második fele a modern Irak időszakával foglalkozik az
iraki keresztények szemszögéből. A közösség sorsa kettévált az első
évtizedekben attól függően, hogy a helyben élő egyházak (káld, szír
ortodox stb.) vagy a törökországi területekről idemenekülő Kelet
Egyházának tagjairól volt-e szó. Az arab nacionalizmus időszakában
az iraki keresztények helyzete pozitívan fejlődött az állam szekuláris
berendezkedése miatt, és ez – paradox módon – az amerikai invázió
után kezdett csak romlani. A polgárháború felerősödésével a keresztények védelem nélkül maradtak a szunnita és síita arabok közötti
erőszakban, helyzetük csak a kurd területeken maradt stabil. A második rész fejezetei a történelmi áttekintés mellett külön figyelmet
fordítanak a közösség nagyságára vonatkozó források összehasonlítására, valamint az Iszlám Állam utáni időszak útkeresésének bemutatására is.
Első rész: A keleti kereszténységről általában
Mindenekelőtt érdemes magát a „keleti kereszténység” elnevezést tisztázni. A megjelölés átfogó jelleggel utal azokra a keresztény egyházakra,
melyek az egyetemes egyházról leválva megőrizték ősi egyházszervezetüket, rítusukat, nyelvüket – egyszóval identitásukat. A magyar terminológia három fő csoportra bontja a keleti keresztény egyházakat: kialakulásuk szerint legelsők (5. század) az úgynevezett ókeleti egyházak,
melyek közül Irak történelmi térségében az Asszír Keleti Egyház3 és
a Szír Ortodox Egyház meghatározó.4 Identitásukat két fontos tényező alapozza meg. Egyrészt az, ami ezeket a keresztényeket valóban
„keletivé” teszi: a Római Birodalom kulturális, jogi és politikai határain
kívül való létezés. A vallási (később etnikai) kisebbségi szerep emiatt
sokkal inkább hozzátartozik az ókeleti egyházak egyéni és kollektív
öntudatához. Másrészt, itt nem alakult ki olyan egységes és központosított intézményrendszer, mint a bizánci ortodoxia vagy a latin pápaság.
3

4
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Az Asszír Keleti Egyház elnevezése évszázadokon át a Kelet Egyháza volt, amihez csak 1976-ban vették
fel hivatalosan az „Asszír” előtagot. Bár a korai századokban félrevezető az etnikai, sőt „nemzeti” értelemben használt „asszír” elnevezés, (mely alapvetően a 19. század terméke) az egyértelműség kedvéért a tanulmányban végig a jelenlegi, hivatalos elnevezést fogjuk használni. Vö. Hanna–Joseph, 2018,
65; Hanoosh, 2016, 8–42.
További ókeleti egyházak: Örmény Apostoli Egyház, Etióp Ortodox Egyház, Eritreai Ortodox Egyház, Indiai Ortodox Egyház és a Kopt Egyház. Az ókeleti egyházak az 5. századi zsinatokon (egyetemes püspöki
tanácskozás) elfogadott tételek elutasításával jöttek létre.
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Az ókeleti egyházak püspökei ugyanis nem rendelkeztek állandó székhellyel: kolostorról kolostorra vándoroltak, melyek a műveltség szigetszerű központjai lettek a történelem viharaiban.
Kialakulását tekintve a keleti egyházak második csoportja az ortodox egyházé (illetve egyházaké). Az ortodoxia alapját jelentő görög
nyelv, a görög filozófiai gondolkodás, a bizánci rítus és a Konstantinápoly-központú egyházszervezet már a 4. század óta meghatározta
majdnem az egész keleti Mediterráneum térségét. Az ortodoxia tehát
birodalmon belüli, sőt birodalmi koncepció, mely a Római Birodalom
keleti határain túl, a Közel-Keleten és a történelmi Irak területén leginkább közvetett hatást fejtett ki.
A harmadik csoport, a keleti katolikus egyházak kialakulása újkori
jelenség: a Róma-központú katolicizmus térnyerésének eredményeképp az ókeleti és az ortodox egyházakból a 15. századtól kezdve
kisebb-nagyobb csoportok váltak ki, majd ősi liturgikus életüket, teológiájukat, nyelvüket, egyházjogukat és hagyományaikat megőrizve, saját
jogú részegyházként (ecclesia sui iuris) egyesültek a római egyházzal
(unio), betagozódva annak hierarchiájába. E csoportba tartozik az iraki
kereszténységet létszáma és társadalmi státusza miatt ma leginkább
meghatározó Káld Egyház, valamint a Szír Katolikus Egyház.5
Követve Seyranian, Atuel és Crano négyes felosztását, általánosságban elmondható, hogy a közel-keleti kereszténység sosem vált többségi
társadalmi tényezővé, tehát (néhány történelmi távlatokban rövid kivételtől eltekintve) nem válhatott „erkölcsi többséggé” sem, és általános
normaalkotó pozícióba is csak kivételes helyzetekben került. Ugyanakkor a mindenkori többségi társadalmi hierarchiában szinte minden korszakban volt olyan keresztény réteg, amely fontos, elsősorban kulturális elitszerepeket tudott betölteni. Így a Pártus Birodalomban és a korai
arab kalifák udvaraiban az Asszír Keleti Egyház, az Oszmán Birodalom
fénykorában a görög ortodox millet, majd a 20. században létrejött
nemzetállamokban az asszimilálódni képes arab-keresztény egyházak
– így Irakban a Káld Egyház – bírt befolyással.
Hangsúlyozandó tehát, hogy a kisebbségi létmód nem feltétlenül jelent konfrontatív alapot a többségi társadalommal szemben. Bár a mindenkori többség számtalanszor tette meg a vallási, etnikai és kulturális
5
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A Közel-Kelet további keleti katolikus egyházai: Maronita Egyház, Kopt Katolikus Egyház, Melkita Görögkatolikus Egyház, Örmény Katolikus Egyház (illetve Indiában a malabári és malankári katolikus egyházak).
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különbségeket a keresztényekkel szembeni üldöztetések okának, a kisebbségben élő keleti keresztények mégis majdnem minden korban képesek voltak fontos pozíciókat betölteni a többségi társadalomban.
A kisebbségi és többségi társadalom kapcsolatának dinamikája folyamatosan változik. E változások olyan történelmi fordulópontokban
nyilvánulnak meg, melyek gyakran személyes és kollektív sorsfordító
jelentőséggel bírnak a közel-keleti keresztények életében. Társadalmilag
elfogadott és megbecsült pozícióik egy uralkodóváltás, egy új birodalom
felemelkedése, háború vagy megszállás utáni káosz és hatalmi vákuum
miatt összeomolhatnak, és az egykori elitből gyenge közösség vagy üldözött és alávetett kisebbség lesz.6
Korai századok
Irodalmi és régészeti források egyaránt bizonyítják, hogy a kereszténység már az első században gyorsan és széles körben elterjedt a Közel-Keleten és Belső-Ázsiában. Nagyon valószínű, hogy az első keresztény közösségek azokban az ősi zsidó enklávékban fejlődtek ki, melyek
lakói még a babiloni fogság idején települtek le az Eufrátesz mentén (és
akikhez a Második Templom lerombolása után további menekültek csatlakoztak).7 A zsidó-keresztény apostoli tanítás másik fő térnyerését a Pártus Birodalom arámi városi polgársága körében érte el, akik kozmopolita,
hellenizált kultúrájuk és arámi anyanyelvük révén fogékonyak voltak az új
hitre.8 A korai keresztény egyház „páli fordulata” után a Kelet tehát mis�sziós területté vált.9 Apostolok és kereskedők közvetítésével a kereszténység hamarosan egészen India malabári partjaiig (a hagyomány szerint
Tamás apostol révén), Mezopotámián keresztül Belső-Ázsiáig (Addai
és Mar Mari közvetítésével), Kínáig, sőt Tibetig is eljutott. Eközben a
Római Birodalomban kitörő első üldözések elől számos további keresztény menekült keletre, tovább növelve az ottani közösségek létszámát.10
Az első századokban tehát a kereszténység súlypontja a Római
Birodalom határain kívül, attól keletre, nagyjából a mai Szíria és Irak területén alakult ki. A térség régi földrajzi neve Oshroene vagy Syria, mely
6
7
8
9
10
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Szalai, 2019.
Baumer, 2006, 12.
Uő. 9–12, 23.
Vö. Kol. 3:11; Gal. 3:28; 1 Kor. 1:26.
Rassam, 2015, 23; Baum–Winkler, 2003, 6–9.
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Asszíria nevéből származik.11 A keleti kereszténységben Asszíria tehát
saját ősi múltként jelenik meg, így a közvetlen krisztusi kapcsolat hagyománya mellett jelen van egy nagyon erős (mitikus) történelmi-etnikai
identitástudat is.12
A keleti kereszténység terjedésében fontos szerepet játszott a pártusok türelmes valláspolitikája, illetve az, hogy az ókor egyik legfontosabb közvetítő nyelvét, az arámit (Jézus anyanyelvét) beszélték. Ennek
két tovább élő változata, a keresztények által használt szír-arámi és a
zsidó talmudi-arámi egészen az arab hódításig a Közel-Kelet két legelterjedtebb nyelve volt.13 A Ninivei-síkságon élő keleti keresztények mind
a mai napig ennek egy tovább élő változatát (suret) beszélik.14 Az arámi
mellett a görög és héber nyelvtudás, illetve a magas fokú írásbeliség
sikeresen integrálta a keresztényeket a társadalmi elitbe.
A pártusok után a 3. században a Szászánida-dinasztia került hatalomra a mai Irán területén, amely Kr. u. 224-ben államvallássá tette a
zoroasztrianizmust. Bár az új dinasztia kezdetben nem üldözte a más
vallásúakat, a keresztény hitre való áttéréseket halállal büntette, így
akadályozva a vallás intézményesülését. Ennek ellenére áttérések
továbbra is történtek, és a keresztény vallás minden társadalmi rétegben népszerű maradt.15 Számos keresztény kapott magas rangot a közigazgatásban és az udvarnál, sőt titokban még a királyi család néhány
tagja is megtért.16
A keleti keresztények létszáma tovább nőtt, amikor I. Shápur szászánida uralkodó 260-ban sikeres hadjáratot vezetett Róma ellen, Antiókhiát
(a mai Antakya, Törökország) és Kilikiát feldúlva, jómódú keresztény
foglyok tízezreit deportálta keletre. Néhány évtizeddel később a közösség székhelye a szászánida fővárosba, Szeleukia-Ktésziphónba
(a mai Bagdadtól mintegy 30 km-re) került át, ami a kereszténység
komoly társadalmi és kulturális jelentőségére enged következtetni.
Intézményileg az Antiókhiától független új egyházi központ létrejötte
tekinthető az Asszír Keleti Egyház születésének, mely körülbelül a
4. század elejére datálható.
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Hérodotosz VII, 63; Nöldeke, 1886, 268–273.
Komoróczy, 2006, 63.
Uő. 62; Wessels, 1995, 47.
Habbi, 1998, 296.
Williams, 1996, 39.
Zouberi, 2017, 122–130.
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A Szászánida Birodalom és a Római Birodalom (melynek súlypontja
a 4–5. századtól kezdve Bizánc/Konstantinápoly) között egyre kiélezettebbé vált a viszony, aminek fontos új eleme lett a keményvonalas
valláspolitika. Vallás és egyház a birodalmi identitás alapvető elemeként jelent meg mindkét oldalon, a propaganda és a kiújuló háborúk
pedig elvágták a Római Birodalom határain kívül élő keleti keresztény
közösségeket a nyugatiaktól. Az első komoly üldöztetések a szászánida II. Shápur (309–379) alatt éppen akkor kezdődtek meg, amikor nyugaton a kereszténység intézményesülésével véget értek.17 A kölcsönös
bizalmatlanság légkörében a szászánida központi hatalom (ahogyan
később az arabok is) Bizánc szövetséges kémjeit látta a magas pozíciókat betöltő keresztényekben.18
Az első keleti keresztény egyházak létrejötte
A Római Birodalomban a 325-ös Niceai Zsinattal elkezdődött az a zsinati korszak, melynek célja az addig üldözött egyház egységesítése,
erős császári támogatással egy centralizált „birodalmi egyház” kohéziós alapjainak letétele volt. Bár az első két egyetemes zsinatra a
birodalom határain túlról is érkeztek püspökök, a politikai feszültség
Bizánc és Perzsia között egyre inkább megnehezítette ezt a fajta kapcsolattartást. Másrészt a zsinati döntések csak a kereszténnyé váló
Római Birodalom közössége (oikumené) számára voltak kötelezőek,
így a Kelet és Nyugat közötti teológiai véleménykülönbségekből kifejlődött ellentétek, az eltérő nyelv (keleten a szír, míg a birodalomban
a görög) és az ebből eredő eltérő vagy félreértett teológiai álláspontok egyre inkább kezdtek megszilárdulni. Ez folyamatos feszültséget,
majd fragmentációt okozott, ami először is szétválasztotta a keleti
és nyugati kereszténységet, majd a keleti kereszténység egységét is
megbontotta.
Miután a Római Birodalomban államvallás lett a kereszténység, keleten a zoroasztriánus uralkodó is felismerte a keresztény egyház politikai jelentőségét. Véget vetve az üldöztetésnek, nyugati mintára saját
védnöksége mellett zsinatot hívott össze (410). Ezzel a birodalmon
17
18

29

Kivéve Julianus „aposztata” császár uralkodását (361–363), aki visszatérve a pogány hithez, még lefolytatott egy keresztényüldözést.
Warfare History Network, 2015; Baumer, 2006, 68–74.
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kívüli zsinattal először vált nyilvánvalóvá a Kelet Egyházának függetlensége és autonómiája, bár a keleti püspökök ekkor még elfogadták a
nyugatiak ajánlásait és a Niceai Hitvallást.19 A keleti és nyugati kereszténység közti első teológiai szakadás 431-ben állt be, amikor a bizánci
császár zsinatot hívott össze Efezusban (ma Efes, Törökország), hogy
megvitassák Jézus istenségének kérdését.
1. ábra:
A keleti egyházak létrejötte

Forrás: Syriac Christian denominations, Wikipedia, internetről letöltve:
2018. 01. 05. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/76/
Syriac_Christian_denominations.svg
19
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Vö.: Baum–Winkler, 2003, 14–17.
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A vitán a görög Nesztoriosz mesterének, Mopszuesztiai Theodórosz szíriai egyházatyának a tanítását képviselte, mely szerint Jézus
isteni és emberi természete élesen elválasztható, tehát elsősorban
kétlényegű (düophyseis), Krisztus emberi lényege pedig hangsúlyosabb
az isteninél.20 Az efezusi zsinat elítélte a kétlényegűség tanát, Nesztorioszt és követőit pedig száműzte, akik ezután a birodalom határain
kívül, Edesszában (a mai Urfa, Törökország), később Niszibiszben (a mai
Nusaybin, Törökország) találtak menedéket. Itt hozták létre a keleti-szír
műveltség egyik legfontosabb alapját jelentő „perzsa iskolát”.21
Mivel Nesztoriosz tanítása nagyon hasonló volt ahhoz, ahogy a keleti
keresztények eleve gondolkodtak, a kettő gyakorlatilag „összeolvadt”.
A zsinati párt ezután már nem csak Nesztoriosz követőit, hanem minden keleti keresztényt a pejoratívnak szánt „nesztoriánus” elnevezéssel illetett. Ez az elnevezés azonban félrevezető, hiszen Nesztoriosz
nem alapított egyházat, a keleti keresztények pedig nem is képviseltették magukat a zsinaton, ahol elsősorban egy görög filozófiai vita
zajlott, két görög város teológiai iskolája között.22
Bár az Asszír Keleti Egyház Nesztorioszt máig szentként tiszteli, legfőbb identitásalkotó eleme továbbra is a közvetlen apostoli alapítás hagyománya.23 Az egyház függetlenedése tehát egy korábban elindult, hosszú
folyamat, amit elsősorban a politikai és teológiai elszigeteltség idézett elő.
A nesztoriánus szerzetesek csatlakozása, iskolájuk újjáalapítása viszont a
keleti kereszténység megújulásához és újraszerveződéséhez vezetett.24
Az 5. század során tehát kialakult a Bizánci Birodalom hivatalos, ortodox teológiai irányvonala, és az ettől való eltéréseket zsinati úton elítélték, adott esetben üldözték. Ennek célja a birodalom
20

21
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Mindebből jelentős teológiai következmények származnak: Mária nem Isten-szülő (görögül Theotokos
/ szírül Yoldath Aloho), hanem „Krisztus-szülő” (Christotokos). További problémát vetett föl Jézus szabad akarata, tehát a rosszra való hajlam kérdése. A nesztoriánus tanítás szerint továbbá az ember
Krisztus halt meg a kereszten, nem az isteni. Ezek a gondolatok nagy hatással lesznek az iszlámra.
A zsinat végül a platóni logikát követő Alexandriai Cyrill álláspontját kanonizálta, aki a megtestesülést
úgy értelmezte, hogy Jézusban az isteni és emberi természet Isten szava (logos) által szétválaszthatatlanul egyesül. Vö.: Wessels, 1995, 50; Baum–Winkler, 2003, 21–26.
Vö.: Metselaar, 2009, 25–34.
Vö.: Hanoosh, 2016, 10–33.
A bevezetőben már említett Abgar-legenda a keleti kereszténység megalapítását egyenesen Tamás és
Tádé apostolokhoz köti. A hagyomány szerint Jézus arcképének kendőre festett mását (mandylion) is
elküldte az apostolokkal. Ez a hagyomány szerinti legrégebbi Jézus-ábrázolás a keleti egyházak tradicionális ikontiszteletének eredete. Lásd: History of the Nestorian Church (é. n.)
Vö.:, 2010, 42–44.
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hitbéli egységének megőrzése volt. A dogmatika ebben a korban nem
elvont teológiát, hanem a mindennapi élet egyik legfontosabb azonosulási pontját jelentette, így leginkább a mai pártpolitikához volt hasonló.25
A „királyi egyház” főségét azonban nehezen ismerte el a két másik
késő ókori világváros, Antókhia és Alexandria, ahol folyamatosan újabb
és újabb „eretnekségek” támadtak az ortodox tanítással szemben, így
kérdőjelezve meg a „Konstantinápoly az új Róma” politikai és kulturális
elsőbbségét.26 Jellemző, hogy Antiókhia a bizánci ortodoxia centralizációs törekvései ellenére is megmaradt a keleti egyházak egyik fontos
centrumának.27 Alig két évtizeddel Efezus után újabb zsinat összehívása vált szükségessé, ezúttal a Jézus kizárólag egy-természetét valló
miafiziták miatt. A khalkédóni zsinaton (451) újabb szakadás állt be,
a miafizita gondolkodókat pedig nem sokkal később keletre üldözték.
Iskoláikat a birodalmi határokon túl alapították újjá, amiből hamarosan
kifejlődött a Közel-Kelet másik ősi keresztény közössége, a Szír Ortodox Egyház (más néven Nyugati Szír Egyház vagy Jakobita Egyház).28
A keleti egyházak első virágkora
A keleti kereszténység Krisztus korától az arab hódításig tehát két rétegben szerveződött egyházzá. Először, a keletre vezető apostoli missziók
nyomán, autochton módon fejlődött ki az Asszír Keleti Egyház, amely
25
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A legtalálóbb szókapcsolat talán a Hans-Georg Beck által használt „politikai teológia” kifejezés. Vö.:
Beck, 1970, 5–11; Klei, 2004, 18.
Vö.: Wessels, 1995, 52–53.
A közel-keleti kereszténység szempontjából Antiókhia különösen fontos kapocs volt Kelet és Nyugat
között. Az ún. antiókhiai iskola arisztotelészi logikája, teológiája, rítusai és hagyományai a birodalom
határain túl, a keleti keresztények körében is elterjedtek, elsősorban épp a száműzött gondolkodókon
keresztül. Mind az efezusi kánont megtagadó „nesztoriánusok”, mind a khalkédóni zsinati döntést ellenző miafiziták (más néven „antikhalkédóni egyházak”) soraiban számos antiókhiai gondolkodó volt.
Ma öt keleti egyháznak (szír ortodox, szír katolikus, maronita, görög ortodox és melkita görögkatolikus)
is van antiókhiai pátriárkája, az antiókhiai rítus pedig máig felfedezhető a maronita, a szír katolikus és a
szír ortodox egyházakban. Lásd: Baumer, 2006, 40–41.
Az egyház megszervezésében nagy szerepet játszott Barradaeus Jakab 6. századi szíriai szent, ezért
is él a jakobita elnevezés az egyház nevében. A „Jakobita Egyház” kifejezés azonban ugyanúgy félrevezető, mint önmagában a nesztoriánus elnevezés. A Nyugati Szír Egyház identitása az edesszai királyt
megtérítő apostolok hagyománya mellett erősen kötődik még Antiókhia első püspökéhez, Szent
Péter apostolhoz. A hasonló történelmi eredeten túl azonban a nyugati szírek miafizita tanítása lényegi ellentétben állt az Asszír Keleti Egyház tanításával, hiszen Krisztusnak csak az isteni természetét
ismerték el, amelyben az emberi természet mintegy „feloldódott”. Az isteni természetnek ez a túlzott
hangsúlyozása egyfajta „reakció” volt Nesztoriosz tanítására. Lásd: Wessels, 1995, 52–54; O’Mahony–
Loosley, 2010, 14–15.
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élénk kapcsolatot ápolt a Nyugattal, amíg ez politikailag lehetséges
volt. Ezután az 5. században a Bizánci Birodalom területéről érkeztek újabb teológiai eszmék: Nesztoriosz és tanítványai Kelet-Szíria,
Anatólia, illetve a mai Irak és Irán területén újjászervezték a keleti szír
közösségeket, míg az antiókhiai rítusból és teológiából Nyugat-Szíria,
Palesztina, illetve a mai Libanon és Anatólia területén kifejlődött a
Szír Ortodox Egyház. A Római Birodalom szír nyelvű alattvalói szinte
kizárólag a miafizita tanítást követték, míg a görögök megmaradtak
az „ortodox” zsinati irányzat mellett, így az arab hódítás már létező
határokat szilárdított meg Kelet és Nyugat között. Mivel nyugat felé
a határok lezárultak, a 6. századtól mindkét ókeleti egyház kelet
felé kezdett el terjeszkedni. 29 Kolostoraik és közösségeik az egész
Közel-Keletet, Arábiát, Belső-Ázsiát, Kínát és az indiai szubkontinenst
behálózták, és egészen a mongol invázióig (13. sz.) intenzív és sikeres hittérítő tevékenységet folytattak.
Az iszlám hódítás során az arabok gyorsan, már a 7. század
harmadik évtizedében jelentős területeket foglaltak el a Bizánci
Birodalomtól, elsősorban Levantéban, ahol szinte az összes keresztény közösség egymás mellett élt (maroniták, szírek, bizánci
ortodoxok, örmények). Bizánc és az „eretnek” keleti egyházak közti ellentét mélységét jól jelzi, hogy Levante, Szíria és Mezopotámia
arab meghódításakor a helyi keresztények a hódítókat támogatták
a bizánciak ellenében. Az első kalifák alatt a keleti keresztények kisebbségként is megbecsült pozíciókat tölthettek be a muszlim társadalomban mint tudósok, művészek, műfordítók vagy hivatalnokok,
sőt számos kolostort és templomot is építhettek olyan területeken,
ahol ez a bizánci uralom alatt addig nem volt megengedett.30 A szír
nyelv megmaradt liturgikus nyelvnek, míg az arab fokozatosan a mindennapi élet közvetítőnyelve lett. Az Abbászida korban (750–1258)
a keleti szír keresztények jó kapcsolatban álltak a muszlimokkal, a
bagdadi kalifánál az Asszír Keleti Egyház vezetői gyakran minden keresztény védnökeként léptek fel.31
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Wessels, 1995, 84–87.
DeKelaita, (é. n.) 5; O’Mahony–Loosley, 2010, 15.
Rassam, 2005, 53–54, 80–86; Wessels, 1995, 91.
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Európa kapcsolata a Kelet egyházaival
A római központú (latin) kereszténység kapcsolata először a Szír Ortodox Egyházzal újult meg, amikor a keresztes hadjáratok idején Levante térségét keresztes államokká szervezték (Antiókhiai Fejedelemség,
Edesszai Grófság). A térségben élő, fent említett heterogén keresztény
közösségeket ekkorra már az erős arab hatás is tovább színesítette.
Kortárs feljegyzések szerint a latin keresztesek toleranciával viseltettek a meghódított területek keleti keresztény lakói iránt, és igyekeztek
stratégiai szövetségre lépni velük a muszlimok ellen.32
A 13. század első felében lezajlott mongol hódítás idején aztán
Európa figyelme még keletebbre, az Asszír Keleti Egyház felé fordult,
abban bízva, hogy az egyház kapcsolatait és térítő tevékenységét felhasználva kialakítható lesz egy stratégiai szövetség a keresztény erők
és a mongolok között a közös ellenség, a muszlim uralkodók ellen.
Ennek alapjául szolgált, hogy a keleti szír térítő misszióknak számos
mongol harcos és főember megkeresztelkedését sikerült elérnie. A század elején Dzsingisz kán a fiainak keresztény feleséget választott, a
Kínát meghódító Kublaj kánt és a Közel-Kelet nagy hódítóját, Hülegüt
pedig anyjuk kérésére keresztény papok tanították, így a keleti egyház megbecsültsége és befolyása egészen a nagykánok sátráig ért.
A kánok adómentességet és kiváltságokat adományoztak a kolostorok számára, ha azok imádkoznak a birodalomért.33
Ebben az időszakban az Asszír Keleti Egyház mind kiterjedésében, mind pedig a hívők számában valószínűleg felülmúlta a Római
Egyházat, így nem véletlen, hogy a latin kereszténység kereste a
kapcsolatfölvétel lehetőségét. A nyugati kereszténység tehát először politikai és stratégiai kontextusban vette tervbe a keleti egyházakkal való újraegyesülés (unio) gondolatát, távlati célként pedig
egész Ázsia megtérítését.34
Mindez azonban csak hiú reménynek bizonyult, néhány generációval később ugyanis a mongol kánok áttértek az iszlám hitre, és a
14. századra, különösen Timur Lenk alatt, az Asszír Keleti Egyház,
mely egykor Perzsiától Kínáig ért, szinte teljesen megsemmisült. Az
32
33
34

34

Murre van den Berg, 2011, 2305.
Filoni, 2017, 33.
Baum–Winkler, 2003, 79–80.
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üldöztetésektől és az azt követő éhínségtől és járványoktól a keleti
szír keresztények mindössze két helyen, a mai észak-iraki Ninivei-síkságon, illetve török–iráni határvidéken, Urmiában menekültek meg.
A mongol hódítás a nyugati szírekre is hatalmas veszteségeket mért,
közösségeik szintén Észak-Irakra (Moszul, Karakos), illetve Mardin
környékére (Szaffron kolostor) koncentrálódva maradtak fenn.35
Ezzel nagyjából egy időben a keresztesek elvesztették utolsó hídfőállásukat, Akkót (1291), majd a keleti missziókat támogató Miklós pápa
halálával (1292) a keleti egyházak és a pápaság közti kapcsolat egészen a 15. századig ismét megszakadt.36
Európában a keleti keresztények képviselői legközelebb az oszmán fenyegetettség árnyékában, a firenzei zsinaton (1439–1442)
jelentek meg, ahol unióra is léptek a pápával.37 A Rómával egyesült
keleti püspökök ekkor általános megkülönböztetésképpen a káld
(káldeus) elnevezést kapták.38 Az egység azonban rövid életű volt,
Konstantinápoly 1453-as eleste után az Oszmán Birodalom éket vert
Kelet és Nyugat közé, így a keleti és a nyugati egyházak közötti unió
fenntartása stratégiailag lehetetlenné vált. Ráadásul Mezopotámia a
16. század elején ismét csatatérré változott az oszmánok és a perzsa Száfávida-dinasztia között. Bár I. (Nagy) Szulejmán 1534-ben elfoglalta Bagdadot, a perzsa határvidék a következő évszázadokban
folyamatosan harcban álló, bizonytalan területté változott. Ennek ellenére ebben a korszakban jelentek meg az első ferences és domonkos, majd pedig nem sokkal később az ágostonos és kármelita szerzetesi missziók a térségben.39 Mindez komoly következményekkel járt a
keleti keresztényekre nézve.
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Murre van den Berg, 2011, 2306.
Filoni, 2017, 31–34.
A zsinaton több uniót is megkötöttek: VIII. János bizánci császár mellett az orosz, örmény, kopt, valamint a keleti és nyugati szír egyházak (egy része) is elfogadták, hogy Róma püspöke, a pápa legyen az
egész keresztény egyház feje. Mindezt az oszmán előretörés és a keresztény világ fenyegetett helyzete
inspirálta. Vö.: O’Mahony, 2004, 435–437.
A szó ebben az összefüggésben és ebben a korban egyszerűen ennyit jelentett: arámi/szír nyelvű. Lásd:
Komoróczy, 2006; 64; Filoni, 2017, 34.
Mindez szoros összhangban állt a tridenti zsinat (1545–1563) missziós buzdításával és a XV. Gergely pápa
által 1622-ben felállított Sacra Congregatio de Propaganda Fide nevű egyházi hivatallal, melynek intézményesített célja volt a keleti missziók koordinálása, a pasztoráció és a keleti papok római képzése. Az intézmény
szerves előzménye az 1917-ben létrehozott Keleti Egyházak Kongregációjának, mely máig a keleti egyházak
identitásának megőrzését és a Kelet–Nyugat közti párbeszédet segíti. Lásd: Filoni , 2017, 39–46.
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A keleti egyházak fragmentálódása és az etnikai tartalom megjelenése
Róma támogatásának megszerzése a következő évszázadokban a szíriai
és mezopotámiai kolostorok és püspökök belharcává fajult. 1553-ban a
moszuli ferences és domonkos missziók támogatásával egy szerzetescsoport Rómába ment, ahol vezetőjüket a pápa kinevezte az „egyesült
káld egyház és az asszír nemzet pátriárkájának”, mindenkori Mar Simúnnak.40 Az új pátriárkát azonban néhány évvel később az uniót ellenző riválisai megölették, az Asszír Keleti Egyház pedig két (sőt, rövid ideig
három) rivális püspöki dinasztiára szakadt. Róma pedig messze volt,
így az unió, mint egyházpolitikai lehetőség az oszmánok elleni nagy
keresztény szövetségre, egyre irreálisabbá vált. 1592-ben a pápa a
katolikus missziók diplomáciai közvetítésével még fölvetette I. Abbas
perzsa sahnak (1587–1629) egy oszmánok elleni „Szent Liga” tervét,
ám ebből semmi sem lett.41
A perzsa, kurd és arab törzsek keresztények elleni támadásai miatt a
római unió hagyományát fenntartó püspöki dinasztia 1692-ben végül hivatalosan is felmondta az uniót, a XIII. Mar Simún pedig közösségével a
Ninivei-síkságról az Urmia-tó vidékére és a Hakkari-hegységbe (ma Irak
és Törökország határvidéke) települt át, feladva a kapcsolatot nemcsak
a latin egyházzal, de a külvilággal is. Ők lettek a „hegyi nesztoriánusok”,
vagy más néven „hegylakó asszírok”, Qochanis központtal (ma Konak,
Törökország). 42 A 19. században aztán protestáns misszionáriusok érkeztek Urmiába (1834), ők létesítették az első elemi iskolákat. Tevékenységük nyomán sajátos keleti szír felvilágosodás kezdődött, ami elsősorban az irodalomban, nyelvművelésben és az „asszír
nemzettudat” megjelenésében érhető tetten. A vallási összetartozás
tehát lassan etnikai tartalommal töltődött fel.43
Azok a keleti keresztény közösségek, amelyek a 16. században a római unió ellen foglaltak állást, még akkor új vezetőt választottak maguknak, akit megkülönböztetésül Mar Élijjának hívtak (ez tehát a másik püspöki dinasztia). A Ninivei-síkságon megmaradó és ott Rabban Hormizd
kolostora (Alkos, Irak) köré szerveződő közösség egyre inkább rászorult
40
41
42
43
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A Káld Egyház innentől kezdve a Rómával egyesült szír nyelvű keresztények egyházát jelöli.
Filoni, 2017, 42.
Baum–Winkler, 2003, 117.
Komoróczy, 2006, 64; DeKelaita, (é. n.) 17–20.

WAGNER PÉTER – ZELEI PÉTER

a latin, később pedig a protestáns egyházak támogatására. Erre végül
1830-ban került sor, amikor a Mar Élijja szövetségre lépett Rómával, elfogadva az egyetemes zsinatok dogmáit, és így az ő püspöki vonalán
alakult meg a ma is működő Káld Egyház.44
Hasonló fragmentáció zajlott le a Szír Ortodox Egyházon belül is,
ahol több kísérlet után 1783-ban libanoni központtal szintén kialakult
egy Rómával egyesült (szír katolikus) egyházi vonal, amit a szultán
hamarosan millet-státuszban el is ismert (csakúgy, mint a káldokat),
míg a függetlenségét megőrző (szír ortodox) egyházi vonal sokáig nem
kapott ilyen státuszt.45 Ez már a hanyatló Oszmán Birodalom időszaka,
ahol az európai keresztény nagyhatalmak támogatásával a katolikus és
protestáns egyházak egyre fontosabb érdekérvényesítési képességgel
bírtak, míg a görög ortodox millet vezető befolyása egyre csökken.
Második rész: Keleti keresztény egyházak a modern Irakban
Az első világháború alatt felbomló Oszmán Birodalom közel-keleti keresztény közösségeit jelentős megrázkódtatásként érte az államalakulat megszűnése. Az örmény genocídium mellett általában elfeledett tény,
hogy a török hatóságok és a helyi kurd törzsek közel százezer, különböző felekezetű keresztényt öltek meg, vagy űztek el ősi területeikről.46
Az Oszmán Birodalom arab utódállamai közül Irakban élt a legtöbb
keresztény, akik közül a legtöbben a bagdadi központú Káld Egyház hívei
voltak. A káldok egyes becslések szerint az iraki keresztények 70%-át
teszik ki, más becslések szerint 40–50 százalékát.47
A Szír Ortodox Egyház és a Szír Katolikus Egyház együtt becslések
szerint az iraki keresztények mintegy 40 százalékát tehetik ki.48 Mindkét egyház súlyos veszteségeket és szétszóratást szenvedett a török
44
45

46
47
48
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Jammo (é. n.)
Az újkori Oszmán Birodalom vallási kisebbségei belső ügyeik intézéséhez (vallás-, oktatás- és igazságügy, közigazgatás), illetve külső érdekeik (politika és kereskedelem) képviseletéhez nagyfokú autonómiát, ún. millet-státuszt kaptak a szultántól. A szír katolikus milletet 1829-ben, a káld katolikust 1846-ban,
a sokáig az örmény millet részeként kezelt szír ortodox milletet csak 1873-ban alapították. A 19. század végére összesen 12 keresztény millet működött az Oszmán Birodalomban. Vö.: Ágoston–Masters,
2009, 383–384; O’Mahony–Loosley, 2010, 121–122.
O’Mahony, 2004, 436.
Az egyház központja eredetileg Moszulban volt, csak a 20. század közepén került át az iraki fővárosba.
Az egyház vezetője ekkor vette fel a „Babilónia pátriárkája” címet. O’Mahony, 2004, 435–436; Oehring, (é. n.) 24.
Amennyiben a Káld Egyház arányát 50 százaléknak fogadjuk el. Oehring, (é. n.) 24.
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és kurd népirtás idején. A damaszkuszi központú szír ortodoxok három
püspökséget alapítottak Irakban (Bagdad, Moszul, Baszra), illetve fontos
központjuk Mar Mattai kolostora. A bejrúti központú szír katolikusokat
Irakban két püspökség (Moszul és Bagdad) és Mar Benham kolostora
képviseli. Becsült létszámuk Irakban 2004-ben 65 000 fő körüli volt,
ezzel többségben voltak a szír ortodoxokhoz képest.49
Az Asszír Keleti Egyház a legkisebb ősi keresztény közösség Irakban,
arányukat mintegy 10 százalékra becsülik.50 Történetük jelentősen elkülönül a többi egyházétól, mivel főként az I. világháború idején menekültek
a mai Irak területére az anatóliai Hakkari-hegységből és Urmia város környékéről érkezve. A mintegy 22 000–40 000 fős, nagyobb törzsekbe szerveződött, harcias asszír keresztény közösséget51 a megszálló brit hatóságok némi hezitálás után kurd területeken és a Ninivei-fennsíkon igyekeztek
letelepíteni, egyben a mandátumfeladatok ellátásához szükséges rendfenntartó erőbe (Iraq Levies) kezdtek el toborozni a férfiakból. Az egységet a brit hatóságok bevetették a nagy 1920-as arab felkelés leverése
során, majd a 20-as évek kisebb-nagyobb kurd szeparatista felkeléseinek
felszámolására. A mintegy 5000 fős Iraq Levies különlegessége abban
állt, hogy a kisebbségekre támaszkodott (az asszírok mellett jezidieket,
kis számban türkméneket és kurdokat alkalmaztak a britek).52
Ez a brit politika egyben megvetette az arab többség ellenérzését saját kisebbségeikkel szemben. Amikor 1932-ben Irak elnyerte
szuverenitását, a földtulajdonnal és rendezett jogi státusszal még
mindig nem rendelkező asszír menekültek egy részét súlyos retorziók érték.53 A közösség egy része később a letelepedést választotta Irakban, sokan tovább szolgáltak az átalakuló brit katonai jelenlét részeként, mások átmenekültek a szomszédos Szíriába, és
az iraki határhoz közeli Hábur folyó mentén telepedtek le. Az egyház
akkori vezetőjét az iraki hatóságok megfosztották állampolgárságától,
Ciprusra deportálták, majd rövid angliai kitérő után 1940-től az Egyesült
Államokban telepedett le. Az Asszír Keleti Egyház központja az irak–irá49
50
51
52
53
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Mindkét kolostor Moszul környékén található. Az egyházak helyzetéről lásd: O’Mahony–Loosley, 2010,
120–137.
Oehring, (é. n.) 24.
Omissi, 1989, 301–302.
Omissi, 1989, 304.
1933-ban több falvat is feldúltak és több száz (más források szerint több ezer) asszírt öltek meg a kurd
és arab törzsek, az iraki hadsereg jelenlétében.
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ni háborúig Teheránban volt, majd Chicagóba került át.54 Elsősorban
ezeknek a folyamatoknak köszönhető, hogy ma már az USA-ban van
az egyház legnagyobb közössége, amely 2008-ban elérte a 100 000
főt.55 Az egyházból belső viták hatására 1964-ben kiszakadt egy kisebb közösség, amely azóta a Régi Asszír Keleti Egyházként működik
Irakban és a világban.
A teljesség kedvéért még megemlítendőek az örmény keresztények,
akik kis diaszpóraközösségekben, az ókor óta éltek a mai Irak területén, majd további két hullámban, a 17. és a 20. században érkeztek
még a régióba tömegesen. A 20. század elején érkezők szétszóródtak
az országban, elsősorban a nagyvárosokba koncentrálódva. Létszámuk mára 15 000 fő körülire apadt.56
1. Táblázat:
Ókeleti Egyházak
A Kelet
Asszír Egyháza
(431)

Egyéb előforduló
nevei: Keleti Szír
Egyház; Nesztoriánus
Egyház;
Perzsa Egyház;
Asszír Keleti Egyház

III. Mar Gewargis
katholikosz-pátriarkha
Székhely: Erbil,
Chicago

Szír Ortodox Egyház
(451)

Keleti Katolikus Egyházak
Káld Egyház
(1830)

Szír Katolikus Egyház
(1783)

Egyéb előforduló
Egyéb
nevei:
előforduló neNyugati Szír Egyház;
vei:
Jakobita Egyház;
Káld Katolikus
Antiókhia és az Egész Kelet
Egyház
Patriarkátusa

II. Mar Ignatius Aphrem
(II. Efrém Ignác)
Székhely:
Damaszkusz

Louis Raphael
Sako
Székhely:
Bagdad

III. Mar Ignatius
Joseph Youan
(III. József Ignác
Youan)
Székhely: Bejrút

Jelentősebb keleti keresztény egyházak Irakban
Forrás: Saját szerkesztés
54
55
56
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O’Mahony, 2008, 525.
2008-ban elérte a 100.000 főt. Lásd: Baum–Winkler, 2003, 146, 155.
Először I. Abbasz száfávida sah üldöztetései elől (1604) menekülve települtek le Baszra környékén. A
20. század elején az Oszmán Birodalom örmény lakossága ellen elkövetett népirtássorozat következtében
több tízezer örmény keresztény is Irak területére menekült. Vö. Logan, 2010, 143–157.
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Az iraki keresztény közösségek létszáma és elhelyezkedése Irakban
Az iraki keresztények számáról változatos adatok jelentek meg az elmúlt
években. A különböző nemzetközi és egyházi források – az üldöztetés
súlyosságát alátámasztandó – hajlamosak voltak túlbecsülni az arányokat. Az egymilliós vagy akár afeletti létszámokról szóló adatokat
mérvadó források is hitelesként fogadták el. Ezeknek az adatoknak az
alapját leginkább az amerikai Külügyminisztérium egyik 2006-os, széles
körben hivatkozott dokumentuma (U.S. State Department: International
Religious Freedom Report, 2006) jelenti, amely szerint 1987-ben a hivatalos becslések szerint 1,4 millió keresztény élt Irakban. Ettől függetlenül
is megjelentek olyan adatok, amelyek már az 1960-as években is akár
egymillióra teszik az Észak-Irakban élő keresztények számát.57
Ehhez képest a rendelkezésre álló iraki népszámlálási adatok csak jóval
óvatosabb becslést tesznek lehetővé. Az 1947-es második (részleges) népszámlálás adatai szerint a lakosság 3,1 százalékát tették ki a keresztények58,
az 1957-es – nemzetközi mércével is tudományos megalapozottságúnak
tekintett – cenzus adatai szerint pedig 3,3 százalékot.59 Számokban kifejezve ez mintegy 150 000 keresztényt jelentett az 1947-es és 206 000 keresztényt az 1957-es népszámláláskor. Az adatok azt is mutatják, hogy a
keresztény közösségek népszaporulata érdemben együtt mozgott ebben
az időszakban Irak dinamikusan növekvő teljes lakosságával. Az országban kisebb demográfiai robbanás ment végbe, amikor 1957 és 1977 között
majdnem megduplázódott a népesség (6,5 millióról 12 millióra).60
További pontos adataink nincsenek a keresztények arányáról, mert
az 1977-es népszámlálástól kezdve már csak arabként vagy kurdként
azonosíthatták magukat az iraki lakosok.61 A későbbi cenzusok adatai szerint 1987-ben 16,3 millió, az 1997-es népszámláskor 22 millió, a
2009-es népszámláláskor pedig 31,6 millió fő volt az ország lakossága.62
57
58
59
60
61
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Wirya–Fawaz, 2017.
Batatu, 1978, 40.
Az 1957-es iraki népszámlálás reprezentatív adatai. Forrás: https://web.archive.org/web/20120227040146/
http://www.capiraq.org/Maps/Data1/1957/Iraq1957.pdf
Iraq National Population Commission, 2012, 22.
Ez a döntés a Szaddám-rezsim arabosító politikájával állt összhangban. Bár a Baasz párti ideológia elsősorban
nem a kisebbségek vallási identitása, hanem kifejezetten a nem arab etnikai identitásformák ellen irányult, az iraki
keresztények esetében mind egyénileg, mind kollektív formában szétválaszthatatlan az etnikai, vallási és történelmi öntudat. Lásd: Council on Foreign Relations, 2006; International Crisis Group, 2008, 15; Baram, 2011,
International Crisis Group, 2008, 25.
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Amennyiben figyelmen kívül hagyjuk a kivándorlásról szóló forrásokat, és
az iraki keresztények arányát a korábbiakhoz hasonlóan három százalékban
fogadjuk el, akkor 1987-ben kb. 487 000, 1997-ben kb. 660 000, 2009-ben
kb. 948 000 fő lett volna e közösség tagjainak a száma. Ez egyben azt is
jelenti, hogy még az amerikai inváziót követő években is, nemhogy az 1980as években, nehezen érhette volna el a keresztények aránya az egymillió főt.
A háromszázalékos részaránnyal számolás azonban jelentős túlbecslése a valóságnak. Az iraki kereszténység emigrációja már az 1950es években elkezdődött, elsősorban a legkevésbé integrálódott és a brit
jelenléthez leginkább kötődő Asszír Keleti Egyház híveinek körében. 63
Újabb lökést az 1980-ban kirobbant irak–iráni háború jelenthetett,
amikor a tehetősebb, nyugati családi kapcsolatokkal inkább rendelkező keresztény közösség jobban meg tudta oldani a katonaköteles fiataljainak a „kimenekítését”. Amerikai források 1988-ban az iraki keresztények arányát már csak 1-2 százalékra becsülték.64
A második, Kuvait elleni öbölháború okozta súlyos nemzetközi szankciók az egész iraki lakosságra súlyos nyomást helyeztek az 1990-es
években, amely miatt sokan választották az emigrációt. Ebben az időszakban az ország lakosságának mintegy 20 százaléka élt Irak határain
kívül.65 Az iraki keresztényeket ezekben az évtizedekben nem valamiféle
kisebbségi létből fakadó üldöztetés kényszerítette migrációra, hanem az
a tény, hogy anyagi helyzetüknél, képzettségüknél és családi kapcsolataik révén sokkal könnyebben tudtak új hazát találni. Becslések szerint az
ezredfordulóra mintegy 300.000 iraki keresztény hagyta el az országot.66
Az amerikai inváziót követő instabilitás és a politikai kultúra iszlamista alapokra történő helyezése erősítette a vallási intoleranciát, ami hátrányosan érintette a kisebbséget. Az elharapózó szektariánus viszály idővel
nemcsak a szunniták és a síiták közötti konfliktust élezte ki, de keresztények is egyre inkább áldozatává váltak az erőszaknak. 2007-ben a Jordániában és Szíriában élő 1,7–2 milliónyi iraki menekült 12–15 százaléka
tartozott vélhetően valamelyik iraki keresztény egyházhoz.67
63
64
65
66
67
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Londonban ezzel szemben az első néhány 3000–4000 fős közösséget azok az asszír katonák jelentették, akik a britek végső iraki távozása után (1958) emigráltak a brit fővárosba, majd családegyesítéssel
hozzátartozóikat is magukkal hozták. Lásd: Al-Rasheed, 1994, 346.
Metz, 1990, 69.
Wooallacott, 2002.
Oehring, 2017, 84.
A két országban az iraki menekültek számáról lásd: UN High Commissioner for Refugees, 2008,
20–21. Jordániában mintegy félmillió iraki menekült élt ebben az időben, akiknek becslések szerint
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A polgárháborús évek első időszakában elsősorban Bagdad és Moszul keresztény közösségei voltak kitéve támadásoknak főleg az alkohol
árusítási privilégiumaik miatt és mivel sokan dolgoztak közülük az amerikai hadseregnek, nyugati biztonsági vállalatoknak tolmácsként, fegyveresként etc. Keresztény vallási vezetőket, apácákat több alkalommal
raboltak el és öltek meg ismeretlenek, célponttá váltak a templomok és
gyakoribbá vált a gyűlöletbeszéd.68 A keresztények elleni erőszak felerősödése a 2005 szeptemberi, dániai karikatúra botrányhoz, illetve
a XVI. Benedek pápa félreértelmezett 2006 szeptemberi beszédéhez
köthető, amelyre válaszul az iszlám világban több helyen is tiltakozások
voltak, míg Irakban keresztényeket és imahelyeket értek támadások.69
A 2010-2018 közötti időszakra vonatkozó, keresztényekre vonatkozó adatok kapcsán természetszerűleg csak becslések vannak. A ISIL
2014-es offenzívája előtti a becslések felső értéke kb. 950 000 fővel
számol (a három százalékos arányt figyelembe véve Irak teljes, több
mint 31 milliós lakosságára nézve), míg az alsó érték 400 000 fő
(1,17 százalék) körül van.70 Az amerikai Külügyminisztériumban működő Commission on International Religious Freedom az iraki keresztények számát 400 000 és 800 000 fő közé tette 2012-ben.71 Az kifejezetten az iraki keresztények helyzetével foglalkozó kutatóintézet, az Assyrian
Policy Institute 2010-ben 0,5 millióra becsülte a közösség létszámát.72
A 2014 utáni iraki keresztény közösség létszámáról is csak becslések vannak, de a többség 200 000 és 250 000 közé teszi számukat,
akiknek nagy többségük belső menekültként él.73 Mellettük mintegy
100 000 főre becsülhető azok száma, akik Jordániában, Törökországban vagy Libanonban nyertek menedéket az üldöztetések elől.
A Kurdisztáni Regionális Kormányzat (KRK) területén, belső menekültként
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kb. 13 százaléka volt keresztény. Lásd: Dalen–Pedersen, 2007, 22. Szíriában még ennyire sem lehetett megbecsülni a keresztények arányát. Az országban 1,5 millió iraki menekült jelenlétét feltételezték
a szíriai hatóságok és a nemzetközi donorok, de közülük csak mintegy 150.000-en regisztráltak az
UNCHR-nél. Köztük a keresztények aránya 17 százalék volt. Lásd: Harper, 2008, 171
Bár általában a szunnita dzsihadistákat sejtették a támadások mögött, valószínűsíthető, hogy – különösen Bagdadban – az erőszakos cselekmények egy részét szélsőséges síita milíciák vagy halálbrigádok követték el. Az erőszakos cselekményekről lásd: Minority Rights Group International, 2007, 8–10.
UN High Commissioner for Refugees, 2007, 62.
Oehring, (é. n.) 23.
U.S. State Department, 2006, 2.
Hanna–Joseph, 2018, 28.
Az iraki keresztények közül csak a Kurdisztáni Regionális Kormányzat területén levő keresztény települések élték túl az ISIL támadását, illetve az a néhány keresztény település, amely ugyan a Ninivei-fennsíkon
fekszik, de már 2014-ben kurd ellenőrzés alatt maradt.
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élő keresztény családok 2015-2017 folyamán napi-heti rendszerességgel emigráltak a fenti közel-keleti országokba, vagy egyenesen Europába és az Egyesült Államokba.74
Az iraki keresztény közösségek három területen koncentrálódtak az
ország területén. Az 1950-es évek után kezdődő, robbanásszerű városiasodás beindultáig az legfontosabb populációs centrum az észak-iraki
Ninivei-fennsíkon volt, Moszul várostól északra és keletre fekvő településeken.75 A keresztény dominanciájú, nem egy esetben keresztény
többségű városok és falvak az arab és kurd közösségek érintkezésének határán fekszenek.76 A tartományon belül Hamdanija járásban
(Bartala, Bakhdida, Karakos és Karamles településeken), Tell-Kaif járásban (Alkos, Tell-Aszkúf és Batnaja településeken), illetve Moszul járásban (Bakofa és Basika településeken) éltek a keresztények.77 Az 1990-es
évek közepére a Ninivei-fennsíkon élő keresztények száma 150.000 főre
csökkent, részben a kivándorlás, részben a nagyvárosokba történő beletelepülések miatt.78
A Ninivei-fennsík mellett az iraki keresztények másik központja
Bagdad volt. Irak fővárosa már a megelőző évszázadokban is fontos
központja volt a keresztény közösségeknek, úgy is, mint politikai, kulturális és gazdasági centrum, és úgy is, mint a különböző egyházak
székhelye. Az 1958 után újjáéledő kurd önállósági törekvések hatására a Ninivei-fennsíkon élő keresztények egy része szintén Bagdadba
költözött át. A főként mezőgazdaságból élő és/vagy kézműves foglalkozásokat űző keresztény települések egy része a kurd autonómia-elképzelések „határán” feküdt, így az ott élők gyakran áldozataivá váltak az
iraki állam és a kurd önállóságért küzdő felkelő pesmergák harcának,
megnehezítve, esetenként ellehetetlenítve az addig hagyományos
megélhetési formákat.
74

Open Doors International, 2018, 12. A folyamatot az egyik szerzőnek a kurd területeken folytatott helyszíni interjúi is megerősítették 2015-ben és 2016-ban.
75 Az 1920-as évek elején Moszul vilajet keresztény lakossága 62.000 fő körül lehetett. A vilajet
területe akkor magában foglalta a mai Észak-Irak arab és kurd tartományait. Extrapolálva ezt a
számot valószínűsíthető, hogy az 1950-es évekig ebben a régióban élt az iraki keresztények kb.
fele. Bruinessen, 2005, 53.
76 A felekezeti heterogenitáshoz hozzájárult az is, hogy ezekben a járásokban nem csak keresztények,
arabok és kurdok éltek, de itt koncentrálódott a főként síita sabak közösség és jezidi vallású kurdok egy
része is.
77 Wirya–Fawaz, 2017, 5.
78 O’Mahony, 2008, 529.
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Ezek a változások, párosulva a korra jellemző gyors városiasodással,
oda vezettek, hogy amíg 1932-ben az iraki keresztények 70 százaléka
még a Moszul környéki településeken élt, addig 1979-ben már közel
felük Bagdadot mondhatta otthonnak, a város népességének 14%-át
adva.79 A keresztények aránya az intellektuális elit soraiban az emigráció ellenére is jelentős maradt, Irakban a 80-as években a diplomás foglalkoztatottak 35%-a keresztény volt.80 Ez a helyzet a 2000-es
években változott meg ismét, amikor a polgárháborús viszonyok miatt
a nagyvárosokban elszenvedett erőszak hatására az iraki keresztények egy része külföldre, másik része ismét a Ninivei-fennsík keresztény települései felé vette az irányt, ahol 2007-ben néhány hónap alatt
mintegy 100 000 belső menekült jelent meg.81
A legkisebb számban a kurdisztáni régióban éltek keresztények, elsősorban Erbil, Amadija, Dohuk, Szulejmánija és Shaklawa városokban
és környékükön.82 Az 1958 után újjáéledő kurd függetlenségi küzdelmekben a keresztények is részt vettek, ennek megfelelően az 1960-as
években számos keresztény falut, templomot és kolostort ért az iraki
hadsereg támadása.83Az irak–iráni háború idején a Baasz-rezsim több
ezer falut törölt el a föld színéről Kurdisztán területén, és ezek egy kis
része ottani keresztény település volt. Az 1991-es második öbölháború után, amikor Kurdisztán a Szaddám-rezsimtől függetlenül kezdhette
meg életét, a területen 105 keresztény falut építettek újjá.84
A keresztény kisebbség mozgástere a 2003 utáni politikai környezetben  
Az USA 2003-as iraki inváziója fordulópont volt az iraki keresztények
számára, mint utólag kiderült, negatív értelemben. A kisebbség parlamenti képviseletének biztosításán túl más pozitívum nem jellemzi a
2003 óta tartó időszakot, hiszen a polgárháborús erőszak, az iszlamista
pártok dominálta iraki demokrácia instabilitása, a gazdasági helyzet a
keresztény közösségek emigrációjához vezetett. Az ország új politikai
79
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Minority Rights Group International, 2017.
Salloum, 2013, 60.
Az erőszakos események részletes dokumentálását lásd: Human Rights Watch, 2009. A belső menekültek egy kisebb része más kisebbséghez tartozott. Lásd: Al-Haideri, 2007.
Erbil önmagában nem rendelkezett érdemi keresztény kisebbséggel, de a város az évtizedek alatt egybeépült a közeli, teljes egészében keresztények lakta Ankawa faluval, amely ma már a város integráns része.
Baum–Winkler, 2003, 146.
Kurdistan Regional Government UK Representation, 2009, 7.
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berendezkedése az amerikai elképzelések alapján egy libanoni típusú,
a felekezetek közötti politikai megosztottságon alapult. A 2005-ben elfogadott alkotmány nyolc mandátumot biztosít iraki vallási kisebbségek
számára az iraki parlamentben (a következő, 2010-es választásoktól),
amelyből a keresztény kisebbség öt képviselői helyre volt jogosult
(a többi a jezidiknek, mandeusoknak és sabakoknak járt).85
A demokratikus berendezkedés megkönnyítette a keresztény politikai pártok működését is. Országos szinten a legbeágyazottabb párt az 1973-ban
alapított Asszíriai Demokrata Mozgalom (Assyrian Democratic Movement,
ADM). A kurdisztáni régióban, ahol bizonyos értelemben már évtizedek óta
sokkal szabadabb volt a politikai légkör, több kisebb keresztény párt kezdte
meg működését, amelyek közül talán a legismertebb az 1974-ben alapított Beth Nahrain Demokrata Párt (Beth Nahrain Democratic Party).86
A 2005-ös parlamenti választásokon az ADM vezette al-Rafidian-lista
indult egyedül keresztény jelöltekkel,87 de keresztény egyéni képviselőjelöltek megtalálhatóak voltak a nagyobb arab és kurd pártok soraiban is.88
2010-ben az öt kötelezően biztosított kvótából hármat az al-Rafidian,
kettőt a Kurdisztáni Demokrata Párt által támogatott és finanszírozott,
2007-ben létrejött Káld-Szír-Asszír Népi Tanács (Chaldean Syriac Assyrian Popular Council) szerzett meg. A 2014-es választásokon hasonló
eredmény született azzal a különbséggel, hogy az erbili mandátumot az
Iraki Kommunista Párt keresztény jelöltje szerezte meg.89
Az Iszlám Állam megjelenése 2014-ben vízválasztó volt a helyi keresztények esetében, mivel Moszul elfoglalása (2014. június) után a
környékbeli települések ellen is megindultak a terroristák, az ott élő keresztény és más kisebbségek tömeges exodusát idézve elő. Ebben az
időszakban gyakorlatilag kiürültek a több mint ezer éve keresztények
lakta települések, a pusztítás szisztematikus volt,90 a lakosság főként a
kurd régióban kapott menedéket, vagy elhagyta az országot (lásd 1. térkép).
85
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A 2018-as alkotmánymódosítás értelmében egy további mandátumot kaptak a síita feyli kurdok. Rouch,
2018. A keresztények számára biztosított kvóta Bagdad, Ninive, Erbil, Dohuk és Kirkuk tartományból biztosít
egy-egy mandátumot (Irakban az egyes tartományok jelentik a választási körzeteket).
A szír elnevezés magyarul azt jelenti: „A két folyó háza”, utalva a Tigris és az Eufrátesz között elterülő Mezopotámiára (ami görögül szintén azt jelenti, „folyóköz”).
A lista egy mandátumot szerzett. Lásd: Raphaeli, 2005.
A 2003-ban Kurdisztánban alapított Káld Demokrata Unió (Chaldean Democratic Union) képviselője is így, a
közös kurd pártlista tagjaként jutott be 2005-ben az iraki parlamentbe.
Wikipedia, 2014.
Becslések szerint Bartella és Karakos településeken (amelyek a legnagyobb keresztény városok) a lakóházak mintegy 75–80 százaléka szenvedett súlyos sérüléseket. Oehring, (é. n.) 27.
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A megmaradni szándékozó keresztények sorsa különösen nehéz
Irakban, nemcsak a materiális javak szűkössége miatt, hanem mert
lakhelyük egyben a különböző etnikai/szektariánus közösségek közti feszültségek egyik gócpontja is. A helyi keresztények között végzett felmérések szerint 2003 óta egyre erősebbé vált a konfliktus a keresztényekkel együtt élő sabak kisebbséggel, amely egyre inkább a többségi
síita közösséggel azonosult, és amelynek a jelenlétét, sőt térnyerését a keresztények egyértelműen a siíták területfoglalásaként érzékelik.
Ez elsősorban föld- és lakásvásárlásokon keresztül valósult meg, illetve
sabak családok beköltözésén.91 Az itt élő keresztényeknek a kurdokkal
is konfliktusuk van, akik a Ninivei-fennsíkot 2003 óta szeretnék a kurd
autonómia területéhez csatolni,92 és ennek érdekében próbálják befolyásolni a helyi keresztény politikai erőket, hogy azok is támogassák őket
ebbéli céljaikban.93
A kurdok területén élő keresztények egy részének – bár helyzetük
összehasonlíthatatlanul jobb a Moszul környékén egykor élő hittestvéreikhez – szintén konfliktusa van a kurd vezetéssel, mivel úgy értékelik, hogy Erbil szintén földvásárlások, kikényszerített telekeladások,
illetve politikai befolyásolás útján igyekszik megszerezni a keresztények földterületeit. Ez azonban kevéssé tűnik szisztematikusnak
ahhoz az általános támogató politikához képest, amellyel a kurd vezetés viszonyul a kurd hatóságok területén élő őshonos vagy menekült keresztény közösségekhez vagy egyházi szervezetekhez.
A Ninivei-fennsíkon élő keresztények biztonságának szempontjából az egyik utolsó trend a különböző félkatonai csoportok, milíciák megjelenése. Maga a folyamat nem új keletű, már a 2000-es
évek közepén, a kurd támogatással létrejött egy Ninive Plains Guard
(NPG) nevű, mintegy ezerfős milícia, amely a Kurdisztáni Regionális
Kormányzat pesmergáival (kurd fegyveresek elnevezése) közösen
biztosította a Ninivei-fennsík keresztény településeit a terrortámadásoktól, ám 2014-ben, amikor a pesmergák harc nélkül feladták állásaikat,
91
92
93

47

Wirya–Fawaz, 2017, 8–10. A kurd politikai erők részéről megnyilvánuló politikai befolyásolásról lásd:
Hanna–Joseph, 2018.
Az ún. vitatott területek olyan, az iraki kormány irányítása alatt levő, a Kurdisztáni Regionális Kormányzattal
szomszédos területek, amelyeket a kurd vezetés is magának követel. Ezek egy része a keresztények által is
lakott Ninivei-fennsíkon húzódik.
A 2000-es évek kurd erőfeszítéseiről lásd: Human Rights Watch, 2009. Az elmúlt évek eseményeiről,
Hanna–Joseph, 2018.
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a milícia is elmenekült. Az NPG a 2007-ben a KDP támogatásával és
finanszírozásával létrejött keresztény politikai szervezet, az országos
választásokon két mandátumot szerzett Káld-Szír-Asszír Népi Tanács
(Chaldean Syriac Assyrian Popular Council) irányítása alatt működött.
A Kurdisztáni Regionális Kormányzat lépését sokan árulásnak
tekintették, a kurdokkal való együttműködés szándéka sokakban
megroppant, ami ahhoz is vezetett, hogy az NPG-ből további milíciák váltak ki egyes keresztények pártok nominális irányítása mellett.
A fegyveres csoportok proliferációjának elsődleges oka az volt,
hogy mind a bagdadi kormány, mind a síita milíciák, mind a kurdisztáni vezetés igyekezett erősíteni befolyását a helyi keresztények
felett, amelynek magától értetődő eszköze a biztonság szavatolásának ígérete volt.
2. táblázat:
Milícia
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A Ninivei-fennsíkon működő keresztény milíciák 2014 után
Forrás: Petersen – Cancian (2018) és saját szerkesztés
A milíciák jelenléte nem terjed ki minden keresztény településre.
Aktivitásuk elsősorban attól függ, hogy az adott városban vagy faluban melyik politikai pártnak milyen befolyása, hatalma van. Az sem ritka, hogy egy
településen több milícia is párhuzamosan jelen van. A legtöbbjük valamilyen
módon aktívan részt vett 2016–2017-ben az Iszlám Állam elleni harcokban
a Ninivei-fennsík felszabadításakor, azóta elsődleges feladatuk a települések
őrzése, a nagyobb egyházi vagy közösségi ünnepek saját biztosítása. 94
94
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Petersen–Cancian, 2018.
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A milíciák pontos létszáma nehezen megállapítható, de szűkös erőforrások és a külső támogatókra való kizárólagos ráutaltság alapján
valószínűleg maximum néhány száz főről lehet szó szervezetenként.
Mindez kiegészül még azzal a minden típusú iraki és kurd fegyveres
erőre jellemző jelenséggel, hogy a milicisták és a pesmergák nem állandó jelleggel, munkaszerűen végzik feladataikat, hanem saját vagy a
közösség aktuális igényeit figyelembe véve.
A milíciák között talán a Babilon Brigád (Babylon Brigade) veti fel a
legtöbb kérdőjelet. Nemcsak azért, mert az Iszlám Állam elleni háborúban főszerephez jutó síita milíciák egyik legerősebb szervezetének
támogatásával működik, hanem azért is, mert vezetőjén, Rayan al-Kildanin kívül alig van keresztény tagja. A főként síita arabokból álló szervezet fontos propaganda- és politikai célokat szolgál a síita politikai
erők számára, bizonyítva nyitottságukat és sokszínűségüket.95
A 2018. tavaszi iraki parlamenti választások kapcsán nyilvánvalóvá vált, hogy új szintre emelkedtek a keresztényeket ért befolyásolási
kísérletek. Mint azt az Assyrian Policy Institute (API) tanulmánya részletesen bemutatta, a keresztények számára fenntartott öt parlamenti
mandátum megszerzésért a keresztény jelölteken kívül a kurd és a síita pártok is harcba szálltak. Ahogyan azt 2018-ra felfedezték az iraki
pártok, a „keresztény mandátumok” megszerzése relatíve „olcsóbb”,
mert sokkal kevesebb szavazat mozgósításával meg lehet szerezni
őket. Ennek módja, hogy a különböző kurd és síita pártok keresztény
jelölteket állítottak, vagy a meglevő pártokat támogatták úgy, hogy saját szavazótáborukat mozgósították szavazáskor. Így fordulhatott elő
Ninive tartományban, hogy 2010-ben 23 000 szavazatot adtak le keresztény jelöltekre, 2018-ban viszont már 30 000-et úgy, hogy közben
a tartomány keresztény lakossága túlnyomórészt elmenekült 2014
után. A ninivei „keresztény mandátumot” ezek után nem véletlenül a
síita milíciákkal szoros kapcsolatot ápoló, időközben politikai pályára
lépő Babylon Brigade jelöltje, Aszvan Szalem szerezte meg, aki egyébként a szervezet vezetőjének, Rajan al-Kildaninak a testvére.96
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Gaston–Derzsi-Horváth, 2018, 26.
Az API tanulmánya mind az öt keresztény mandátum esetében szabálytalanságokat és befolyásolási
kísérleteket állapított meg, tanulmányunkban csak ezt a két esetet emeltük ki. Lásd: Hanna–Joseph,
2018, 57. Rajan al-Kildani lánytestvérét, Aszma Szalim Szadiqot a 2018. őszi kormányalakításkor igazságügy-miniszternek jelölték, annak ellenére, hogy a jogi diplomáján kívül semmilyen ez irányú tapasztalattal nem rendelkezett. A jelölését a parlament leszavazta. Lásd: Sowell, 2018.
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Kirkuk tartományban a Kurdisztáni Demokrata Párt befolyását azonosította az API tanulmánya. A párt egyrészt előre jelezte, hogy nem indít
saját jelöltet, hanem a Káld-Szír-Asszír Népi Tanács (CSAPC) jelöltjét fogja támogatni. A 2018. májusi választáson összesen több mint 13 000 szavazatot kaptak a keresztény jelöltek úgy, hogy a tartományban kevesebb
mint 5000 keresztény él. A győztes a CSAPC jelöltje lett több mint 5500
szavazattal, ami majdnem duplaannyi szavazat volt, mint amit a második,
a korábbi két választáson győztes parlamenti képviselő kapott.97
A nem keresztény pártok befolyásolási kísérletének erősödését
a keresztény képviselőkre leadott szavazatok száma is alátámasztja. 2010-ben, amikor először lehetett kisebbségi jelöltekre szavazni,
73 000 szavazatot kaptak a keresztény jelöltek. 2014-ben 105 000-re
emelkedett a leadott szavazatok száma, majd 2018-ban 120 500-ra,
úgy, hogy ekkor a külföldről érkezett szavazatokat érvénytelenítették.98
A szavazatok számának ilyen hirtelen emelkedése a 2018-as választások alkalmával első pillantásra meglepőnek tűnik, hiszen mint
említettük, 2014 után mintegy 100 000 főre tettük azon keresztények
számát, akik az ország határain kívül kerestek menedéket. A növekedés valószínű magyarázata, hogy a különböző iraki síita és kurd pártok
egyre nagyobb érdeklődést mutattak a keresztény kvóták megszerzése
érdekében, amely révén egyrészt a befolyásukat erősíthetik a keresztények között, másrészt növelhetik parlamenti mandátumaik számát.
Konklúzió
Az iraki kereszténység kétezer éves története a kisebbségi lét fontos dimenzióit mutatja be. Vallási kisebbségként az iraki keresztény egyházak
identitásában meghatározó szerepet játszik a kereszténység legősibb
gyökereihez való közvetlen kötődés, ugyanakkor a „keresztény
Európa” kontextusán kívüli önálló fejlődés is. Ebből következik, hogy más,
nem keresztény országok és birodalmak alattvalóiként kell a társadalmi
felemelkedést jelentő, de a beolvadás veszélyével járó asszimiláció és
97
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Kirkuk tartományban is megfigyelhető volt, amit Ninive kapcsán említettünk, hogy 2018-ban sokkal
több, ebben az esetben majd ötször több szavazat született a keresztény kvóta kapcsán, mint 2010ben, a kedvezőtlen demográfiai folyamatok ellenére. Az API tanulmánya szerint Kirkukban a KDP előre
jelezte informálisan, hogy mintegy 4000 szavazatot fog „leszállítani” a saját keresztény jelöltje számára,
ami utólag, úgy tűnik, be is igazolódott. Hanna–Joseph, 2018, 38–39.
Hanna–Joseph, 2018, 27.
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az önálló kultúrát megőrző, de az ellehetetlenülés és marginalizálódás
veszélyével járó izoláció között egyensúlyozniuk. A modern korban ez a
képlet összekapcsolódik az etnikai hovatartozás kérdésével és a nacionalizmus (európai) fogalmának közel-keleti megjelenésével. Bár a modern,
etnikai értelemben vett „asszír” kisebbség nagy része egyszersmind (de
nem kizárólag) valamelyik ősi keresztény egyház tagja, éles különbségek
mutathatók ki az egyes egyházak „asszírsága” között. Ezek a különbségek
valójában a vallási-etnikai kisebbségi létmód eltérő stratégiái, melyek a
20. századtól kezdve gyakorlatilag a túlélésért játszanak. A vallási identitáson túl a 20. század fordulójára egyre jelentősebb lett a közös nyelvben
és a közös történelmi múltban gyökerező identitástudat. A vallási alapú
identitás etnikai tartalommal történő „feltöltődése” a kisebbségek ellen elkövetett atrocitások fontos indítéka lesz a 20. században.99
Nem szabad elfelejteni, hogy nem csak az Asszír Keleti Egyház
tekint magára asszírként. Az asszír identitástudat a többi keresztény
közösség kollektív jellemzője is, melyben az Asszír Keleti Egyház tagjai mellett a káldok, szír katolikusok és szír ortodoxok egyaránt az ősi
mezopotámiaiak leszármazottjaiként jelennek meg. Ugyanakkor a káld
és a szír katolikusok hagyományaik megőrzése mellett a minél teljesebb társadalmi integrációra törekednek, asszírságuk nem konkurál
arabságukkal (ősi nyelvük a liturgiára koncentrálódik), így keresztény
identitásuk leginkább egy szekuláris arab társadalomban érvényesülhet. Nem véletlen, hogy a káld püspökök az „asszír” és a „káld” kifejezést élesen elválasztják egymástól, előbbivel az etnikai, utóbbival a
vallási identitást kifejezve.
Az Asszír Keleti Egyház ezzel szemben, elutasítva a többségi társadalomba való mindennemű beilleszkedést, a kisebbségi létmód nehezebb
útját választotta. Az asszír-keresztény identitás ez esetben az arab és az
iszlám világ előtti gyökereket hangsúlyozza, ami komoly konfliktusokhoz vezetett, különösen a 20. században. Az asszír mozgalmak követeléseiben – az egységes Irak gondolatát nem támadva – önállóságuk autonómiaformában való elismerése jelenik meg központi célkitűzésként.
A többségi társadalom nézőpontjából az iraki (és a többi közel-keleti)
keresztény kisebbség vallási-etnikai jellege miatt a társadalmi pluralizmus „barométereként” is értelmezhető.100 Kiszolgáltatott helyzetük miatt
99 Vö. Murre van den Berg, 2011, 2306.
100 Vö. Lewis, 2003, 49–57.
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a mindenkori többségi társadalmi berendezkedésen múlik, hogy lehetőségként vagy fenyegetésként tekintenek a keresztény kisebbségre.
Amennyiben fenyegetésként, úgy az adott rezsim nagy valószínűséggel az államiság más területeit is szigorúbb szektariánus vagy nacionalista alapon kezdi el újraértelmezni.
Bár az elmúlt két évtized üldöztetései és megpróbáltatásai gyorsították
az iraki keresztények elvándorlását, az Iszlám Állam 2014-es támadása a
teljes eltűnés szélére sodorta a közösséget azzal, hogy megszüntette jelenlétüket a Ninivei-fennsíkon. Minden, ami azóta történik, tűzoltás jellegű,
utolsó kísérlet arra, hogy a közösség bizalmát visszaadják és elhitessék
velük, hogy van jövőjük Irakban. A jövő kevés reménnyel kecsegtet, mert
a személyes megpróbáltatásokon, egyéni tragédiákon túl a keresztény
közösség felett megkezdődött a politikai érdekharc az iraki kormány,
a Kurdisztáni Regionális Kormányzat és az iráni támogatású síita
milíciák között, és mindegyik szereplő a saját érdekei szerint szeretné manipulálni a keresztényeket.
Az iraki keresztények ennélfogva három tűz közé szorultak, miközben számukra az egyetlen remélt megoldást a nemzetközi közösség
figyelme és védelme jelenti. Hogy ez a védelem milyen formában teljesedhetne ki, arra számos forgatókönyv létezik, beleértve valamilyen
nemzetközi erő jelenlétét a Ninivei-fennsíkon vagy egy önálló, autonómiával rendelkező „saját” tartomány létrehozását azokból a járásokból,
ahol a keresztények jelentős számban élnek.101 A realitások figyelembevétele mellett rendkívül kicsi az esélye bármelyik megvalósulásának
is, így csak a segélyezés és támogatás hagyományos eszközei maradnak a keresztények helyben megmaradásának biztosítására.
Irak elmúlt 15 éves történetét és a jelenlegi belpolitikai konfliktusokat tekintve már középtávon sem zárható ki egy Iszlám Államhoz hasonló újabb dzsihadista szervezet visszatérése vagy egy súlyosabb iraki–kurd összecsapás megtörténte. Tekintve, hogy az iraki
keresztény közösség magja mindkét forgatókönyv esetén az ütközőzónában van, nehéz elképzelni, mi bírhatná maradásra a jövőben a
keresztények többségét.
101 Bármennyire is elrugaszkodottnak tűnnek ezek az elképzelések, figyelembe véve a nemzetközi jogi és
alkotmányos akadályokat, a nyugati országok hajlandóságának hiányát, az iraki síita, szunnita és kurd
politikai szereplők ellenérdekeltségét, a helyi keresztény közösségekben, a lakosság körében tartja
magát a remény.
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Többség kisebbségi, kisebbség
többségi támogatással:
Az anyaországi beavatkozás
szerepe Cipruson
Kacziba Péter
Összefoglaló: Jelen fejezet célja, hogy a ciprusi konfliktus többségi–
kisebbségi narratíváját regionális perspektívából értelmezze, azaz a
helyi viszonyok mellett megvizsgálja azt, hogy az anyaországok 1
miként hatottak a ciprusi közösségekre, egyúttal hogyan befolyásolták a jelenlegi, konfliktussal terhelt helyzet kialakulását és fennmaradását. A fejezet érvelése során azt a hipotézist kívánja bizonyítani, hogy a ciprusi ellentétek a regionális, a népcsoporton belüli
és a helyi többségi-kisebbségi viszonyrendszerek mentén alakultak
ki, emiatt váltak komplexé és maradtak megoldatlanok. A hipotézist
az anyaországok ciprusi szerepvállalásának részletes elemzésével
kívánom bizonyítani, amelyen belül Athén és Ankara intervencióját
négy, egymással szorosan összefüggő beavatkozási terület mentén vizsgálom. Ezek közül az első vizsgálati aspektus a beavatkozás jogi lehetőségeit mutatja be, a második a politikai befolyásolás formáit összegzi, a harmadik a gazdasági kapcsolatokat, míg
a negyedik a kulturális intervenciót elemzi. A fejezet eredményei
remélhetőleg magyarázzák a ciprusi konfliktus komplex társadalmi és (etno)regionális vetületeit, egyúttal rámutatnak arra, hogy a
többség-kisebbség kontextusban kialakuló konfliktusokban a külhatalmak a legtöbbször sokkal hangsúlyosabb szerepet játszanak,
mint maguk a konfrontációban közvetlenül részt vevő felek.
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„Anyaországok” kifejezés alatt jelen fejezet Görögországot és Törökországot érti. A szóhasználat
a ciprusi görög és török histográfia, valamint az abból következő nacionalista közbeszéd terminológiája miatt indokolt, amely mindkét közösség esetében az „anyaország” kifejezéssel
próbálja leírni a görögök és a görög ciprióták, illetve a törökök és a török ciprióták közötti
bonyolult viszonyrendszert.

KACZIBA
WAGNER PÉTER – ZELEI PÉTER

Abstract: The purpose of this chapter is to evaluate the majority-minority narrative of the Cyprus conflict from a regional perspective and to
examine how the local Cypriot communities were influenced by Greece
and Turkey and especially by their interventional policies. The arguments
in this chapter seek to demonstrate the hypothesis that the Cyprus conflict was formed along regional and ethnic fault lines created by the involvement so-called „motherlands” who made the dispute more complicated and made resolution efforts more challenging. The hypothesis will be
analyzed through four stages: Ankara’s and Athen’s intervention will be
examined from a legal, a political, an economic and a cultural perspective.
The results of this chapter hopefully explain the complex social and (ethno) regional aspects of the Cyprus conflict, while also pointing out that
in majority-minority related conflicts, foreign powers often play a much
stronger role than the parties directly involved in the confrontation.
Bevezetés

A

kötet elején definiált többségi-kisebbségi dinamikák sajátos
egyvelegét képezi a Cipruson kialakult akut konfliktus. Az 1950es években kiéleződő konfrontáció történetének egyik legszembetűnőbb sajátossága, hogy a többségi-kisebbségi narratívát mind a
helyiek, mind a kérdésben érintett regionális hatalmak eltérően és egyoldalúan értelmezték. Helyi szinten a konfliktus ciprusi résztevői számára a többség-kisebbségi viszonyrendszer görög ciprióta többséget
és török ciprióta kisebbséget jelentett, amely relációban – a konfrontáció különböző időpontjaiban képviselt álláspontokat röviden összegezve – mindkét fél saját számarányának megfelelő politikai és joggyakorlást követelt. Regionális szinten a kisebbségi és többségi viszonyok
definiálása jóval bonyolultabb feladat. A ciprusi kérdésben közvetlenül
érintett Görögország és Törökország szigettel kapcsolatos retorikáját
történelmi sérelmek és kortárs viták egyaránt befolyásolták, ráadásul
a konfliktussal kapcsolatos politikai irányvonal kialakításában fontos
szerepet játszott Athén és Ankara beavatkozásának folyamatos legitimációja is. Görögország ebben a vonatkozásban a sziget görög ajkú
többségi lakosságára épített, az anyaország aktív szerepvállalását –
ami a konfliktus különböző időszakaiban eltérő célokat és irányokat
takart – a szigeten élő hellén diaszpóra védelmével, egyúttal nemzeti
és kulturális azonossággal magyarázta. Utóbbi okfejtésnek árulkodó
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elemei az „anyaország” és a „diaszpóra” kifejezések: Görögország az
eltérő dialektust beszélő, közel-keleti és brit gyarmati vonásokat egyaránt magára öltő görög cipriótákra ugyan ciprusi többségként, a hellén
nemzeten belül azonban kisebbségként tekintett.2 Ebben a viszonyrendszerben Görögország feladata a ciprusi görögök védelme, míg a görög
cipriótákkal szembeni elvárás Athén beavatkozásának elfogadása és támogatása volt. Hasonló logikán alapult Törökország többségi–kisebbségi narratívája is. Ankara a szigetet földrajzi, történelmi, gazdasági,
valamint stratégiai értelemben az anatóliai szárazföld részének, a Cipruson élő török ajkúakat pedig a török nemzet szerves tagjainak tekintette.
Ebben a logikában érezhetően nem a ciprusi törökök képezték a kisebbséget, hanem a szigeten élő keresztény rumok, akik elnevezésükben
megegyeztek a törökországi görög kisebbségre alkalmazott szóhasználattal, ugyanakkor eltértek a görögországi görögökre használt yunan
kifejezéstől. A török megközelítésben tehát a sziget többségi-kisebbségi
narratívája törökországi perspektívából értelmezendő, amelyben a ciprusi
görög lakosság nem a helyi többséget reprezentálta, hanem az Anatólia
területén élő görög kisebbség ciprusi tagjait.3 Ez a hozzáállás ugyanakkor nemcsak a görög cipriótákat érintette hátrányosan, de sok esetben
azokat is, akik a hivatalos szóhasználattól eltérően magukat török cipriótaként definiálták, és a törökországitól eltérő véleményeket hangoztattak.
A ciprusi konfliktus többségi-kisebbségi narratívája tehát egy több
szinten jelentkező és eltérő perspektívákat jelentő összefüggésrendszer, amely történelmi, kulturális vagy éppen földrajzi kiindulópontból
értelmezi (át) az egyébként egyértelmű4 helyi demográfiai viszonyokat,
megközelítésében pedig a hatalom- és a normatívalapú kisebbségi definícióból egyaránt merít.5 A többség és kisebbség viszonyrendszer problematikája ugyanakkor nemcsak elméleti, de gyakorlati síkon is befolyásolta a konfliktus történetét, egyúttal hozzájárult a konfrontáció máig
tartó rendezetlenségéhez. Ennek értelmezéséhez érdemes felidézni a
kötet bevezetőjében már idézett Bernard Lewis elméletét, aki szerint a társadalmi lojalitás állam alatti, állami és állam feletti szinteken egyszerre jelentkező és elemezhető jelenség.6 A ciprusi konfliktus egyik legfontosabb
2
3
4
5
6
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sajátossága ugyanakkor az, hogy a három szint közül a gyakorlatban
csak kettő érvényesül(t): az állami szinthez köthető lojalitás hiányzott a
ciprióta felekből.
Az állam alatti, helyi szint a konfliktust megelőző évszázadokban a
sziget földrajzi helyzetéből és történelmi tapasztalatából következő viszonyokat tükrözte. Ebben a sziget kozmopolita múltja és az egymást
váltó birodalmak által létrehozott vegyes etnikumú helyi társadalom
képe rajzolódott ki, amely a görög nacionalizmus begyűrűzéséig, valamint a britek 1950-es évektől alkalmazott „oszd meg és uralkodj” taktikájáig kevéssé ismerte az etnikai konfliktus fogalmát.7
Míg az állam alatti szint egy közös, ciprióta identitás kezdetleges
jelenlétére utalt, addig az állam feletti szint egy alapvetően konfliktussal terhelt, anyaországokhoz köthető etnikai identitásban öltött
testet. Ez a szigeten kívüli, anyaországi lojalitás a görög függetlenségi
háború óta magán hordozta a görög és török ciprióták között kialakítható feszültségek lehetőségét, ugyanakkor az 1950-es évekig – néhány
rövid epizódtól eltekintve – nem okozott tényleges törést a két népcsoport viszonyában. Ez a helyzet a britek földközi-tengeri és ciprusi
pozícióinak gyengülése, valamint ezzel párhuzamosan Görögország
térségbeli aktivitásának fokozódása révén változott meg, amely természetszerűen vonta be a szigettel kapcsolatos ügyekbe a görög aspirációktól tartó Törökországot is. Ciprus ezáltal az 1950-es évek közepén
az újjáéledő görög–török konfliktusok egyik legfontosabb területévé,
később pedig az anyaországok helyettesítő konfrontációjává vált.
A helyi és regionális lojalitás egymásnak ellentmondó jellegzetességeit felerősítette, hogy egy lehetséges ciprusi államhoz köthető identitás,
azaz Lewis elméletének középső szintje a konfliktus kezdeti időszakában teljeséggel hiányzott a ciprióta felekből, később pedig eltérő államkoncepciókhoz kapcsolódott. Ennek kialakításában az állam feletti,
anyaországhoz kötődő lojalitás, illetve az azt felerősítő görögországi
és törökországi nacionalista külpolitika katalizátori szerepet játszott.
A konfliktus korai szakaszában a görög ciprióták a görög nacionalista
retorikát átvéve Görögország és Ciprus egyesítését (enoszisz) támogatták, míg a török ciprióták kezdetben Ankara iránymutatását követve
a brit gyarmati uralom fenntartását, később pedig a sziget felosztását

7
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(takszim) kívánták.8 Ez az anyaországi hozzáállás a Ciprusi Köztársaság
1960-as függetlensége, valamint 1963-tól eredeztethető csődje után is
megmaradt, s tulajdonképpen a konfliktus története során folyamatosan a helyi identitásra épülő egyesítési szisztéma gátja maradt. A fejezet
utóbbi állítás bizonyítására a következőkben áttekinti az anyaországok beavatkozásának jogi, politikai, gazdasági és kulturális formuláit,
amelyek – a szerző véleménye szerint – alátámasztják a regionális beavatkozás konfliktusformáló és -fenntartó szerepét.
Görögország és Törökország ciprusi
beavatkozásának jogi aspektusai
A ciprióták és az anyaországok közötti speciális többségi-kisebbségi viszonyrendszer egyik legfontosabb alapját a független ciprusi állam
kikiáltását szabályozó nemzetközi szerződések képezik, amelyek tulajdonképpen jogi formulákkal biztosították Görögország és Törökország rendkívül széles mozgásterét. Athén és Ankara ciprusi szerepének egyik legjellemzőbb vonása tehát az, hogy a sziget belügyeibe
való beavatkozásuk lehetőségét nemzetközi jogi szerződések garantálják, amelyek mozgásterét az 1959-es zürichi és londoni egyezmények, valamint az 1960-tól érvényes alkotmány körvonalazza. Ezek
közül az 1959 februárjában kidolgozott Garanciaszerződés és Szövetségi Szerződés kiemelt jelentőségű. Előbbi a Ciprusi Köztársaság
területi integritásának, szuverenitásának, alkotmányos rendjének, valamint külső védelmének fenntartásával Görögországot, Törökországot és az Egyesült Királyságot ruházta fel, amelyek a megállapodás
értelmében a szigetország garantáló hatalmaivá váltak.9 A szerződés
megtiltotta ugyanakkor a sziget bárminemű egyesülését vagy unióját
a három garantáló ország bármelyikével, Londonnak pedig hivatalosan is átengedte az Akrotiri és dhekéliai szuverén bázisokat. A ciprusi
konfliktus további alakulása szempontjából fontos kitételnek bizonyult, hogy az egyezmény negyedik cikkelye a szerződés megszegése esetén lehetővé tette a garantáló államok bármelyikének, hogy ha
elmarad a közös fellépés, akár önállóan is helyreállítsa a megállapodásban foglaltakat.10
8
9
10
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Míg a Garanciaszerződés számos ponton kedvezőtlen a korábban enosziszban és takszimban bízó Görögország és Törökország
szempontjából, addig a Szövetségi Szerződés részben kompenzálta őket. A szerződésben a felek a „béke és biztonság érdekében”
950 görög és 650 török katona szigeten történő állomásoztatásáról
határoztak, a koordináció kialakítására pedig Háromhatalmi Főparancsnokságot hoztak létre.11 A Szövetségi Szerződés értelmében
tehát az Egyesült Királyság mellett Görögország és Törökország is
jogszerűen állomásoztathatott katonai kontingenseket a szigeten,
szerepüket ráadásul szorosan összekötötték a megalakítandó ciprusi hadsereg görög ciprióta és török ciprióta alakulataival, amelyek
belső viszonyainak alakítására így mind a török, mind pedig a görög
hadsereg fajsúlyos befolyással bírhatott. Az anyaországok közvetlen,
jogilag szabályozott beavatkozási lehetőségét az utóbbiakon kívül a
ciprusi alkotmány 182. cikkelye nevesítette, amely szerint az etnikai
hatalommegosztásra épülő duálprezidenciális állami struktúra alapvető kereteinek ellenőrzése és fennmaradásának biztosítása a garantáló hatalmak feladata.12
Ez, valamint a korábbi szerződésekben rögzített formulák a gyakorlatban rendkívül széles mozgásteret biztosítottak Görögországnak és Törökországnak, amik a nemzetközi jogi érvényű szerződésekre hivatkozva, de azokat sokszor szándékosan félreértelmezve
alakították Ciprussal szembeni politikai hozzáállásukat. Ez a többségi-kisebbségi dinamika kapcsán egy új „frontvonalat” nyitott az
anyaországi többség, valamint a ciprióta kisebbségek között. Ebben
a későbbiekben még kiemelendő görög–görög ciprióta, török–török
ciprióta viszonyrendszerben az anyaországok természetesen mindenkoron a saját érdekeiket próbálták érvényesíteni, amelyek nem
minden esetben voltak azonosak a ciprusi közösségek érdekeivel.
A ciprusi konfliktus évtizedei alatt ez számos esetben feszültséget
okozott a görög és török belső kapcsolatrendszerben, amelynek látványos előjele volt, hogy a fentebb említett szerződések tartalmának
kialakítása során a ciprióta közösségeket a háromhatalmi konferenciákra meg sem hívták.
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Politikai befolyás északon és délen
Az előző részben tárgyalt jogi lehetőségek a közvetlen beavatkozás
mellett számtalan közvetett befolyásolási lehetőséget biztosítottak az
anyaországoknak. Ezek többsége szorosan kapcsolódott az etnikai hatalommegosztáson alapuló duálprezidenciális rendszer szabályozásaihoz, amelyek a közösségek közötti különbségeket emelték ki, nem pedig a ciprióta azonosságokat hangsúlyozták. Az elnöki-alelnöki rendszer
etnikai szétválasztása, az állami alkalmazottak 70:30-as görög–török
arányának meghatározása, a helyhatóságok elkülönítése, valamint a
kvázi területi önkormányzatot biztosító Közösségi Kamarák13 létrehozása mind-mind az anyaországok szerepvállalását erősítették, amelyből
következően az egyébként rendkívül haladó, az emberi jogok széles körű
garantálását biztosító alkotmány nem a ciprusi állam összetartó erejévé
vált, inkább a közösségek különbségeit nyomatékosította.14
A török ciprióta alelnök és képviselőházi tagok vétójoga tényleges
mozgásteret biztosított az anyaországok számára, akik konzultációs
partnerként a regionális erőviszonyoknak megfelelően alakíthatták az
eredeti formájában csak 1960–1963 között funkcionáló ciprusi állam
belpolitikai viszonyait. Az 1963 karácsonyán kiújuló interkommunális
harcokban mind az anyaországok politikusai, mind pedig a görög és a
török hadsereg aktív szerepet játszott, amely szerep a bukottá váló
állam következő éveiben is megmaradt. Az 1963-tól 1974-ig tartó
időszakban ugyanakkor fontos változás figyelhető meg az anyaországok többségi és a ciprusi közösségek kisebbségi viszonyrendszerében. Míg a török ciprióták esetében politikai és térbeli szeparációjukat
13
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törökországi sugallatra és támogatásra próbálták elérni, addig a Ciprusi Köztársaság görög ciprióta elnöke, Makariosz érsek fokozatosan eltávolodott a továbbra is enosziszt erőltető Athéntól. Az egyre
romló görög–görög ciprióta viszony az 1967-es görögországi puccs
után eszkalálódott, végül pedig 1974-ben, az Athén által szervezett
Makariosz elleni puccsban csúcsosodott ki. Miután Görögország
erőszakkal eltávolította a Ciprusi Köztársaság legálisan megválasztott elnökét, Törökország a Garanciaszerződés negyedik pontjára hivatkozva katonailag avatkozott be az alkotmányos rend helyreállítása érdekében, az invázió második felével ugyanakkor jogszerűtlenül
okkupálta a sziget északi részét.15
A következő időszakban a korábban aktívabbnak bizonyuló Görögország intervenciós hatékonysága csökkent, a Ciprussal kapcsolatos
ügyek legfontosabb külpolitikai tényezőjévé Törökország vált. Ankara
irányítása mellett a török ciprióták a következő időszakban a takszim
által korábban felvázolt felosztási szisztéma kialakítását próbálták
elérni, amely először az 1975-ben létrehozott Török Ciprióta Szövetségi Államban, majd az 1983-ban kikiáltott Észak-ciprusi Török
Köztársaságban (a továbbiakban: ÉCTK) öltött testet. Az Ankara
kezdeményezésére létrehozott új államot Törökország természetesen azonnal elismerte, az ENSZ BT azonban a függetlenség kikiáltását
érvénytelennek minősítette.16 A megalakult török ciprióta bábállamban
betöltött törökországi szerepvállalás a nemzetközi elismerés hiánya
miatt máig vitális jelentőségű, hiszen az ÉCTK fennmaradásához szükséges politikai és gazdasági bázist a továbbiakban végig Ankara biztosította. Ez a szerepkör a török ciprióták alkotmányából is kitűnik,
amely a török–török ciprióta azonosság fontosságát részletesen
tárgyalja. A preambulum például explicit módon megállapítja, hogy a
török ciprióták elválaszthatatlan részei a török nemzetnek, az új állam
szuverenitása pedig állampolgárainak akaratán, nem pedig a nemzetközi közvélemény megítélésén alapszik.17
A török befolyás szintén látványos bizonyítéka, hogy az ÉCTK az
1923-ban megalakuló Török Köztársaság jellemvonásait öltötte magára, szekuláris jellegét rögzítették, a politikai gondolkodás szabadságát
15
16
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és a pártok működését pedig a kemalizmus ideológiai alapjainak
elfogadásához kötötték.18 Ankara észak-ciprusi politikai jelenlétének
legfontosabb állandó érdekérvényesítő szervei a Lefkoşában működő
török nagykövetség, valamint az 1997-ben létrejött úgynevezett Társulási Tanács. A politikai, védelmi és gazdasági ügyek integrációjával foglalkozó Társulási Tanács 10 török és 10 török ciprióta delegáltból áll,
akik hathavonta üléseznek, felváltva Törökország vagy Észak-Ciprus területén.19 A félévente ülésező tanácsnál jóval frekventáltabb interakciós
lehetőséget biztosít a Lefkoşában működő török nagykövetség, amely
a szokványos diplomáciai és konzuli feladatok mellett az anyaország
érdekeinek közvetítője és védelmezője is. Utóbbi érdekérvényesítés természetesen akár a török ciprióta akarattal is szembehelyezkedhet, az
ilyen nézeteltérésekre sajtójelentések a ciprusi konfliktus különböző fázisaiban gyakran kitértek. Erre a török népcsoporton belüli többség-kisebbség ellentétre jól rávilágít egy történelmi és egy jelenkori példa.
Előbbivel kezdve, a törökellenességgel nehezen vádolható Rauf Denktaş
korábbi török ciprióta vezető már az 1960-as évek legelején sérelmezte
az újonnan kinevezett török nagykövet, Iman Dirvana túlzott belpolitikai
aktivitását, aki Denktaş szerint inkább „viselkedik gyarmati kormányzóként, mint egy [Ciprusra delegált] nagykövetként”.20 A török ciprióta vezetők mozgásterét korlátozó török beavatkozás a konfliktus évtizedei
alatt, úgy tűnik, végig jellemző maradt, 2015 tavaszán ugyanis Mustafa
Akıncı közvetve hasonló kritikákat fogalmazott meg. A török ciprióta
vezető a megválasztása utáni időszakban nyilvánosan sérelmezte a
Törökország–Észak-Ciprus kapcsolatára kialakított anya-gyermek
(motherland-babyland) analógiát, amely szerinte idejétmúlt, s ahogyan
egy anya feladata a felnőtt gyermek akaratának tiszteletben tartása, úgy
Ankarának is méltányolni kellene a török ciprióta többség kívánságait.21
A politikai elit körében tapasztalható ellentéteknél jóval fajsúlyosabb problémát okoz az Ankara által Észak-Ciprusra telepített anatóliai törökök és a helyi török ciprióták között kialakult egyre feszültebb
viszony. Előbbiek lélekszáma nemzetközileg elismert adatok hiányában nehezen követhető, de a török ciprióta hatóságok számításai
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alapján a 2011-ben 294 906 lakosú Észak-Ciprus lakosságának körülbelül 27–30%-át tették ki.22 Az anatóliai törökök jelenléte politikai következményekkel és társadalmi feszültségekkel is jár. A politikai következmények egyik számottevő eleme, hogy a bevándorlók általában véve a
konzervatív és nacionalista pártokat támogatják, szavazatukkal többségében az ÉCTK függetlenségét kikiáltó Nemzeti Egység Pártja (Ulusal
Birlik Partisi, UBP) elnevezésű csoportosulást támogatják. A társadalmi feszültségek forrása az anatóliai törökök és a török ciprióták
eltérő életmódja, gazdasági, kulturális, illetve vallási beágyazottsága.
Az aluliskolázott telepesek a török ciprióták számára elfogadhatatlanul alacsony áron is munkát vállalnak, kiszorítva ezzel az amúgy
is súlyos munkanélküliséggel küzdő helyieket számos gazdasági területről.23 Szintén problémát jelent, hogy a török ciprióták az atatürki
elvekhez sokkal inkább ragaszkodva jóval szekularizáltabbak Törökországból beköltözött társaiknál, azokat gyakran vallási fanatikusoknak bélyegzik meg, akik viszont hitetlenséggel vádolják a helyieket.24
Törökország mellett természetesen Görögország szerepvállalása
is számottevő tényezőnek bizonyult. A ciprusi konfliktus a 20. század
második felében a görög külpolitika egyik legfontosabb sarokkövévé vált, és az egyetlen olyan térség maradt, ahol Görögország ténylegesen aktív befolyást tudott fenntartani. Ez a befolyás 1974 után
vesztett hatékonyságából, s bár Görögország továbbra is a görög
ciprióták legfőbb patrónusa maradt, Athén korábbi befolyását már nem
tudta visszaszerezni. Ugyanakkor az 1970-es évek második felében már
nem is igazán akarta. Az Athénban megalakuló, Konstantinosz Karamanlisz vezette egységkormány az 1974-es események után inkább a
rend helyreállításával volt elfoglalva, és kifejezetten ügyelt arra, hogy a
belpolitikai állóvizet felkavaró ciprusi konfliktussal csak annyit foglalkozzon, amennyi tényleg elkerülhetetlen.25 Az előző időszak tapasztalatai
alapján a görög kormány igyekezett a ciprusi konfliktust a görög–török
viszonyrendszerről leválasztani, ami ugyan kevés sikerrel járt, de lett egy
számottevő következménye: a ciprusi kérdéssel kapcsolatos béketárgyalások átkerültek a ciprióta közösségek hatáskörébe.26
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Szintén számottevő, hogy a legfontosabb befolyásolási forma, a görög
hadsereg ciprusi jelenléte 1974 után jelentősen átalakult. Míg a Makariosz
elleni puccsot megelőző időszakban az athéni katonai junta az engedélyezett 950 görög tiszt többszörösét állomásoztatta a szigeten, addig az
1974 után létesülő görög kormányok a török hadsereg északi jelenlétének megkérdőjelezése kapcsán már ügyeltek arra, hogy a Cipruson tartózkodó görög egységek létszámát 1000–1500 főben maximalizálják.
Szintén rontott a görög politikai befolyás hatásfokán, hogy a korábban
sem egységes görög–görög ciprióta viszonyok a katasztrofális hatású
puccs után még inkább megromlottak. A ciprusi pártok közül főként
az egyre erősödő baloldali pártok kérdőjelezték meg a görögországi
befolyás szükségességét egy olyan szituációban, amit éppenséggel
Athén agresszív intervenciója váltott ki.27
Az 1974-től 1990-es évekig tartó időszak tehát Görögország viszonylagos visszahúzódásának periódusa. Ebben a korszakban Athén a politikai befolyását inkább nemzetközi színtéren kívánta kamatoztatni, a török okkupáció illegalitását, egyúttal az immáron önállóan működő görög
ciprióta adminisztráció legitimációját hangoztatva. Amellett, hogy ez a
nemzetközi kampány sikeresnek tekinthető, mellékhatásként a görög–
görög ciprióta viszonyrendszerben azt is elérte, hogy a görögországi
többség a görög ciprióta kisebbséget saját magával egyenrangúnak
ismerje el. A szélsőségeseket leszámítva a görög politika homlokteréből kikerült az enoszisz szükségességének hangoztatása, és egyre
inkább bekerült a sziget európai integrációjának gondolata.
Ebben az integrációs folyamatban Görögország már a korábbiaknál
jóval aktívabb szerepet kívánt játszani. Ciprus európai uniós tagságának mielőbbi rendezése érdekében 1994-ben az EU soros elnökségét
is betöltő Görögország nyomás alá helyezte Brüsszelt, és a szigettel
folytatott tárgyalások késlekedése esetén vétóval fenyegetőzött az
EFTA28-országok csatlakozása, valamint a Törökországgal kötendő vámuniós megállapodások ügyében. A fenyegetés bevált, az 1994. júniusi
korfui nyilatkozatban az Európai Tanács biztosította a görögöket, hogy
Ciprus benne lesz a következő bővítési körben.29 Az anyaországi diplomácia emellett az egyik legfontosabb célját a 2000 decemberében rendezett nizzai csúcson érte el, ahol a Törökországnak ajánlott partnerségi
27
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dokumentum a ciprusi kérdést formálisan is az EU–török viszony részévé alakította.30 A görög diplomácia ezzel levette saját válláról a ciprusi
konfliktus tényleges súlyát, és áthelyezte azt a törökökkel szemben jóval fajsúlyosabb EU-ra. A görög elképzelésekkel egyébként egybecsengett Kofi Annan akkori ENSZ-főtitkár rendezési koncepciója is, aki a
török és ciprusi párhuzamos csatlakozási szándékot, valamint az EU
befolyását kívánta felhasználni a konfliktus megoldására. Bár az ezt
összegző Annan-terv végül elbukott, Görögországnak ismételten
sikerült jelentékeny hatást gyakorolnia a sziget bel- és külügyeire, hiszen
2004. május 1-jén a Ciprusi Köztársaság is az EU teljes jogú tagjává vált.
Gazdasági kötelékek
Görögország Ciprussal kapcsolatos európai uniós elképzeléseit a politikai érdekek mellett természetesen gazdasági szempontok is vezérelték.
Az előző részben tárgyalt politikai befolyás egyik jellemző vonása volt,
hogy 1974 után Cipruson is kiütköztek a regionális erőviszonyok, azaz
Görögország az egyébként is szűkös, de Törökországgal összehasonlítva kifejezetten korlátozott erőforrásait inkább az égei térségre koncentrálta. Ez a nyilvánvaló katonai különbségek mellett gazdasági okokkal
is magyarázható, Athén ugyanis az 1950-es évektől kezdődően bőven
erején felül finanszírozta a ciprusi konfliktussal kapcsolatos pánhellén
álmokat. Egy 1964 októberében publikált elemzés már ekkor Görögország „gazdasági paralíziséről” beszélt, amelyet a ciprusi konfliktus
által fenntartott állandó katonai kiadások, illetve a korszakban felerősödő görög–török rivalizálás által kiváltott fegyverkezési verseny okozott.31
A helyzeten tovább rontott, hogy a görög expanzió kezdetben csak politikai és katonai téren érvényesült, gazdasági értelemben az anyaországi
befolyás egészen az 1980-as évek közepéig nem tudta kikezdeni a brit
gyarmati kötelékeket.
Görögország gazdasági befolyása az 1974-es események után vált
számottevőbbé. Athén először segélyek, majd külföldi működőtőkebefektetések forrásává vált, ugyanakkor a kereskedelmi volumen
növekedése ellenére továbbra sem játszott vezető szerepet Dél-Ciprus
gazdaságában. Fontos jellemzőnek bizonyult ugyanakkor, hogy 1974
30
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után az anyaország magánszektora egyre szorosabb kapcsolatokat
épített ki Cipruson, ahol az azonos nyelv és üzleti hozzáállás révén
számos otthon jól működő módszert meghonosított. Görögország aktív
szerepet játszott a déli országrész turisztikai szektorának kiépítésében,
Limassol mélyvízi kikötőjének kiépítése után görög mintára világszínvonalú hajózási ágazat épült ki, az építőiparban és a bankszektorban
pedig a közel-keleti befektetők mellett az anyaországi cégek is döntő
szerepet játszottak. A dél-ciprusi gazdaság nyitottsága – ellentétben
az észak-ciprusival – a görögországi egyoldalú kitettséget ugyanakkor
jelentősen csökkentette. Az 1974 után kapott világbanki segélyek,
a továbbra is fennmaradó brit kötelékek, valamint a Közel-Keletről
beáramló befektetések erős konkurenciát jelentettek a görögországi gazdasági befolyásnak. Az 1990-es évekre a dél-ciprusi gazdaság
korábban görög lábon álló ágai ráadásul önálló virágzásnak indultak.
Az időszakban a szigetország rendelkezett a világ ötödik legnagyobb
kereskedelemi flottájával, a konfliktus erőszakos összecsapásainak eltűnésével az idegenforgalmi ágazat fejlődésnek indult, a libanoni polgárháború következtében pedig a korábban Bejrútban elhelyezett offshore milliárdok a jogi és adózási környezet átalakítása után Nicosiába
költöztek.32 A növekedést jól mutatja, hogy a bruttó hazai termék (GDP)
nominális értéke az 1975-ös 489,9 millió amerikai dollárról 1998-ra
10,38 milliárdra nőtt, ami az életszínvonal jelentős növekedése mellett
azt eredményezte, hogy Ciprus az európai uniós csatlakozás gazdasági
elvárásait maximálisan kielégítette.33
Az 1974 óta lassan, de fokozatosan begyűrűző görög gazdasági befolyás az Európai Unióhoz való csatlakozás előtt és főleg az után gyorsult fel. A jogszabályi keretek szabványosítása, valamint 2008-ban az
egységes valuta bevezetése a gazdaság számtalan területén jelentettek olyan könnyítést, amellyel például a közel-keleti versenytársak már
nem tudták felvenni a versenyt. 2004-től egyre több görögországi cég
jelent meg Cipruson, példának okáért az Alpha Bank, a Hellenic Petroleum (EKO) vagy az Aegean Airlines a sziget különböző szektorainak aktív
szereplője lett. A két ország közötti kötelékek erősödése azonban nem
csak egyoldalú folyamat volt: a görög ciprióta Bank of Cyprus, a Cyprus
Popular Bank, a CYTA telekommunikációs vállalat vagy a Petrolina
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olaj- és gázipari cég anyaországi terjeszkedése az európai uniós csatlakozás után számottevőnek tekinthető. Az egyre szorosabbra fonódó
gazdasági kapcsolatok tükröződtek a növekvő kereskedelmi volumenben is: 2009-ben a ciprusi export 31%-át vásárolta fel Görögország, míg
a görög ciprióta import 15%-a érkezett az anyaországból.34
A ciprusi gazdaság növekvő görög kitettségének azonban meglettek a negatív következményei. A görög gazdasági válság legnagyobb
ciprusi veszteseivé azok a görögországi befektetésekkel rendelkező
bankok váltak, amelyek a 2012-es görög adósságleírás következtében
mérlegfőösszegük jelentős részét elvesztették. Az offshore üzletek révén a szigetország GDP-jének 7,5-szerésével rendelkező Bank of Cyprus
és a Cyprus Popular Bank görög államkötvény-vásárlásaikon ebben az
időszakban 4,5 milliárd eurót buktak, ami nemcsak a ciprusi bankrendszert taszította válságba, de a szigetország gazdaságát is.35 A Görögországgal kialakított szoros kapcsolat ezzel rövid időn belül másodjára
okozott súlyos gazdasági és politikai válságot, amely természetesen a
görög–görög ciprióta kapcsolatokat ismételten megviselte. A bizalomvesztés gazdasági szempontból a Görögországba irányuló ciprusi export visszaesésén mutatkozott meg leginkább: míg 2009-ben a ciprusi export 31%-a irányult az anyaországba, addig 2016-ban ez az arány
16%-ra csökkent.36
Míg az Athén és Nicosia közötti gazdasági kapcsolatok többé-kevésbé
az egyenrangú felek közötti kooperáción alapultak, addig az Ankara és
Lefkoşa közötti kötelékek kezdettől fogva az anyaország szupremáciájának jeleit mutatták. Ez a domináns viszony már az ÉCTK megalakulásakor egyértelmű volt, a török ciprióta jegybank megalakulásakor
Törökország által biztosított 20 trillió török lírányi nominális törzsvagyon
nélkül ugyanis az állam működőképességét nehezen lehetett volna biztosítani.37 Az ÉCTK 1983-as kikiáltása utáni időszakban továbbra is
a helyi pénzügyi források hiánya jelentette a legnagyobb problémát,
amelyen csak rontottak az északi, okkupált országrész ellen bevezetett nemzetközi embargók. A krónikus pénzhiány a magánszektor mellett az állami szerveket is sújtotta, ami miatt Törökország financiális
támogatása állandó jelenség maradt. Az anyaországi asszisztencia
34
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mértékét jól érzékelteti, hogy az Ankara által biztosított pénzügyi segítség 1980-ban a török ciprióta állami bevételek 23%-át, 2000-ben
26%-át, 2003-ban pedig 21,2%-át tette ki.38 Ez a gazdasági segítség a
források mennyiségének fokozásával az anyaország befolyását növelte, ami a gyakorlatban az ÉCTK egyébként is szűkös mozgásterét
minimálisra csökkentette.39
A gazdasági nehézségeket az 1974-es események után a török
ciprióta kormányok – és anyaországi tanácsadóik – az állami tulajdonlás, irányítás és munkáltatás hármasával próbálták leküzdeni. A kemalista gazdaságpolitika etatista alapjain álló intézkedések államosították az ipar, a mezőgazdaság és a turizmus legfontosabb szektorait,
a legjelentősebb foglalkoztató a következő évtizedekben pedig végig
az állam maradt.40 Az 1980-as évektől fokozatosan újjáéledő északciprusi gazdaságot ugyanakkor ismét kedvezőtlenül érintette az Európai
Bíróság 1994-es határozata, amely szerint a török ciprióták által exportált termékeket kizárólag a Ciprusi Köztársaság kereskedelmi tanúsítványaival lehet az EU területén forgalomba hozni. Ez a gyakorlatban a török ciprióta termékek kizárását jelentette az európai piacokról.
A döntés következtében az egyébként is nehéz helyzetben lévő északi
országrész súlyos recesszióba került, Törökország szerepe ugyanakkor ismételten felértékelődött, hiszen a távolsági kereskedelmet innentől kezdve török kikötőkön és reptereken keresztül bonyolították
le. A kereskedelmi tevékenység drágulásának, illetve a szankciók következményeinek hatását jelzi, hogy 1994-et követően az államháztartási
hiány jelentősen nőtt (1994: 29,4 millió USD; 1995: 83,7 millió USD), az
infláció mértékének növekedése gyorsult (1993: 61,2%; 1996: 87,5%), a
munkanélküliek száma pedig növekedett (1993: 0,75%; 1996: 1,16%).41
A 2000-es évek elején az európai uniós integráció folyamányaként az északi országrész gazdasága ismét lassú fejlődésnek indult,
melynek eredményeként az egy főre jutó GDP 2006-ra elérte a 11 837
amerikai dollárt.42 Ehhez nagyban hozzájárult, hogy a konfliktusban
bekövetkező enyhülési folyamat részeként 2003-tól átjárhatóvá vált
az északi és déli országrészt elválasztó demarkációs vonal, ami így
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lehetővé tette a két oldal közötti személyi és áruforgalmat. A határnyitás kedvező hatással volt az észak-ciprusi turisztikai ágazatra is, amely
2012-ben már több mint egymillió külföldi látogatót fogadott. Szintén
fontos külföldi forrásnak bizonyultak az EU infrastruktúrafejlesztésre,
társadalmi és gazdasági fejlődés ösztönzésére, valamint a megbékélés elősegítésére és a civil társadalom felzárkóztatásra szánt pénzügyi
hozzájárulásai, amelyekből 2006 februárjáig 258,8 millió euró támogatást folyósítottak.43 Az Észak-Cipruson működő egyetemek emellett
felismerték a tanulmányi migrációban rejlő lehetőségeket, melynek
eredményeként a 2005-ben 42 000 felsőoktatásba beiratkozott hallgatóból már 39 000 volt tandíjat fizető külföldi diák.44
Az oktatás lehetőségeit azonban a turizmushoz hasonlóan korlátozták az országrész nemzetközi béklyói. Mindkét esetben Törökország aktív közbeékelése jelentett (és jelent) átmeneti megoldást:
a személyforgalom esetében török repterek közbeiktatásával lehet
– egyébként jogi szempontból illegálisan – az északi részre beutazni, míg az oktatás tekintetében a török ciprióta egyetemek anyaországi regisztrációjával lehet nemzetközileg elismert diplomát kiállítani. Törökország áruforgalomban betöltött szerepével kiegészülve ezek a
szükségszerű beavatkozások fenntartják az anyaország észak-ciprusi
befolyását. Szerény számítások szerint Ankara az 1974–2004 közötti időszakban 3,07 milliárd amerikai dollár pénzügyi forrást biztosított
Észak-Ciprusnak, amelynek eredményeként ma a török ciprióta életszínvonal meghaladja a törökországi átlagot. 45 Az előbb említett
összegen felül az anyaország költségén utak, kikötők, repülőterek, iskolák, öntözőcsatornák és kórházak épültek, az anatóliai Mersint és a
ciprusi Kiréniát pedig ma már tenger alatti vízvezeték köti össze, amely
a vízproblémákkal küzdő szigeten hamarosan vitális jelentőségűvé válhat. A korábban említett politikai szerveken túl fontos fegyvertény, hogy
a török ciprióta jegybankot török állampolgárságú kormányzó vezeti,
aki így az egész északi rész pénzügyi aktivitásának ellenőrzője is. Emellett
a befolyás mellett a török ciprióta kormányoknak kevés gazdasági mozgásterük van, a ciprusi konfliktus leggyengébb láncszemeiként pedig jól
láthatóan nemcsak a görög cipriótákkal, de anyaországi testvéreikkel
szemben is kisebbségben vannak.
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A kulturális expanzió formái
Az anyaországok politikai és gazdasági expanziója mellett a kulturális
befolyás is konfliktusgeneráló elemként jelentkezett az előző évtizedekben. A görögországi és törökországi többség ebben az esetben a
ciprióta kettős identitás anyaországi felét kívánta felerősíteni, a görög
ciprióták esetében a görög, míg a török ciprióták esetében a török jelleget hangsúlyozva. Az anyaországi identitás felerősítése ugyanakkor egyet jelentett az otthoni nacionalizmusok exportjával, valamint a
görög–török konfliktusok kulturális vetületeinek átültetésével. Ennek
egyik magától értetődő eleme a történelemszemlélet exportja volt,
amely mindkét esetben az anyaországi történelmi ideológia kritika
nélküli átvételét jelentette. Ennek eredményeként a jelenlegi görög
ciprióta történelemszemléletben az oszmán hódoltság időszakát alapvetően negatív periódusként jellemzik, a törökök „barbár, vérszomjas
mészárosként” szerepelnek, a török ciprióták pedig mindenféle megkülönböztetés nélkül ebbe a negatív előjelű „török” kategóriába esnek.
A ciprusi függetlenség kikiáltása utáni 1960–1974 közötti időszakot az
általános fejlődés időszakaként emlegetik, a kevésszer és felületesen
tárgyalt interkommunális harcokat pedig a törökök provokációjaként
írják le. 1974 és a török intervenció nemcsak nemzeti tragédiaként, de
a görögséget 1922 óta ért legnagyobb katasztrófaként jelenik meg,
a törökök modern kori „barbárságának” bizonyítékaként, amelynek
egyedüli szenvedő alanyai a görög ciprióták voltak.46
A 2004-ig használt török ciprióta történelemkönyvek – átvéve a török
megközelítést – Ciprus szigetét történelmileg és földrajzilag az anatóliai
szárazföld integráns részének tekintették. A sziget történetének összefoglalását 1571-től, az oszmán fennhatóság kezdetétől tárgyalták. A periódus tulajdonképpen az Oszmán Birodalom történetének leírását jelentette, amely a velencei időszak után Ciprus számára is a fejlődést, a vallási
és személyi szabadságot hozta el. A görög megközelítéshez hasonlóan a
„Törökország=anyaország” terminológia állandóan visszatérő eleme volt
a tankönyvek szóhasználatának. Ugyanakkor a déli oldal szemléletétől eltérően a török hozzáállás megkülönböztette a görögországi és a ciprusi
görögöket, előbbieket „yunan”-nak (jón), utóbbiakat a törökországi ortodox görögökhöz hasonlóan „rum”-oknak (római) nevezve.
46
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A független Ciprus történetének tárgyalásában a morális mélypont az 1963–1974 közötti időszak, amelyet a „rumok” kegyetlenkedéseivel és a török ciprióták szenvedéseivel jellemeznek. Ennek a
kálváriának az 1974-es „Békehadművelet” vetett véget, amely során
a „heroikus török hadsereg” beavatkozott ciprusi testvérei védelmének biztosítása érdekében. A görög ciprióta oldaltól eltérően ezeket a
tankönyveket hatályon kívül helyezték: a 2005-re befejeződő oktatási reform részeként emiatt az újabb generációkban már objektívebb
kép kezd kialakulni Ciprus történelméről.47
Az anyaországi beavatkozás természetesen a kultúra más területein is kézzelfogható volt. A nemzeti jelképek tekintetében talán
a legszembetűnőbb példa a nemzeti lobogók kérdése: az 1960-ban
létrejött Ciprusi Köztársaság lobogóját már csak a déli oldal használja, ők is csak a görög zászlóval párhuzamosan. Az északi oldal
– jelezve az 1960-as állapot diszkontinuitását – az ÉCTK zászlaját
használja, szintén a török lobogóval együtt.48 A kettős zászlóhasználat természetesen mindkét oldalon a duális identitás belső és külső
hirdetésének legszembeötlőbb eszköze, ugyanakkor egyben jelzés is
a másik félnek: bármely incidens esetén nemcsak az adott közösséget éri támadás, de a mögötte álló anyaországot is. Hasonló
jelleggel működnek bizonyos állami irányítással kialakuló és a köznyelvbe beépülő terminusok is. Példának okáért, délen általánosan elterjedt szokás az északi török oldalról bármely kontextusban átmeneti állapotként, megszállt, okkupált területről, illegális
zónáról, pszeudoállamról beszélni, ezzel is tagadni annak létét.
A török ciprióták ugyanakkor szintén másodlagos jelentéstartalmakkal felruházott elnevezéseket használnak az általuk ellenőrzött és a
déli görög terület megkülönböztetésére. Az önmegnevezés esetében
a függetlenség 1983-as egyoldalú kikiáltása óta elterjedtek a különállást reprezentáló kifejezések, míg a demarkációs vonal déli oldaláról
Görög Ciprióta Adminisztrációként szokás beszélni, ezzel is érzékeltetve az 1960-as állam felbomlásának tényét. A bel- és külföldön
zajló „propagandaháború” létrehozta saját konfliktusfenntartó intézményeit is, amelyek feladatává saját oldaluk igazának bizonyítása
és a másik fél hibáinak illusztrálása vált. A demarkációs vonal mindkét
47
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oldalán létrejövő Információs Hivatal látja el ezeket a feladatokat, amelyek főként brosúrák, könyvek, állandó és időszaki kiállítások, tudományos előadások segítségével próbálják igazolni az adott fél igazát.49
Konklúzió
Az előzőekben röviden összefoglalt jogi, politikai, gazdasági és kulturális befolyásolási formák az anyaországok rendkívül aktív ciprusi
szerepvállalásáról tettek tanúbizonyságot. Ez az aktivitás legalább
négy többségi-kisebbségi viszonyrendszert érintett: befolyásolta a
görög–török regionális viszonyokat, a görög–görög ciprióta és a török–török ciprióta népcsoporton belüli kapcsolatokat, továbbá természetesen determinálta a görög ciprióták és török ciprióták közötti konfliktust. A regionális befolyás rendkívül fontos elemének
bizonyult, hogy az nemcsak helyettesítette az 1960-ban létrehozott
ciprusi államhoz köthető lojalitást, de a helyi mellé egy alapvetően
konfliktusos, anyaországi identitás kialakulását is eredményezte.
Ez az egyébként is komplex, többszintű ciprusi társadalmat tovább
szabdalta: a tradicionális, közel-keleti mintára felépülő diverz helyi közösségeket felruházta egy európai mintán alapuló, homogén
nemzetállami lojalitással, amely azonban nem egy ciprusi nemzet
kialakításához, hanem az anyaországok nacionalizmusához kötődött. A szigeten kialakult konfliktus így érdekes módon tökéletesen
leképezi a Ciprus földrajzi elhelyezkedéséből következő külső hatásokat, azaz magán visel közel-keleti és európai jellegzetességeket is.
Az aktív regionális intervenció másik fontos eredményévé vált,
hogy a külső beavatkozások miatt a belső többségi-kisebbségi
viszonyok nem érvényesülhettek. Ebben Törökország szerepvállalása vitális jelentőségű volt, hiszen támogatása révén a török
ciprióták demográfiai arányokból következő kisebbségi státusza a
gyakorlatban nem alakulhatott ki. Görögország görög cipriótáknak
nyújtott támogatása ezen nem tudott változtatni, ugyanakkor azt
azért elérte, hogy a gyarmati időszakból ismert kisebbségi kormányzás ezúttal török vezetéssel ne térjen vissza. Ez a ciprusi
konfliktus hosszú távú beágyazódása szempontjából számottevő
következményekkel járt, a görög ciprióta többség ugyanis nem tudta
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rákényszeríteni akaratát a kisebbségre, a török ciprióta kisebbség
viszont még Törökország támogatásával sem volt képes a kettéosztottságot legitimálni.
Szintén a patthelyzet fennmaradását erősítette, hogy az anyaországi-ciprusi kapcsolatokat a ciprióták alávetettsége jellemezte.
Ebből a népcsoporton belüli többségi-kisebbségi viszonyrendszerből
a ciprióták még megegyezési szándék esetén sem tudtak kitörni: míg
a görög ciprióták esetében Görögország 1974 után lassan visszaszoruló gyakorlati befolyását ellensúlyozta a továbbra is fennmaradó
görög nacionalizmus, addig a török ciprióták esetében Törökország
aktív jelenléte végig a helyi döntéshozói magatartás befolyásoló tényezője maradt. Ez a jellegzetesség egyébként tökéletesen leképezi
a konfliktus helyettesítő jellegét, egyéb hidegháborús példákhoz hasonlóan a ciprusi konfrontáció eseménytörténete is nagyhatalmi és
regionális stratégiai érdekek mentén alakult, amelyben a helyi közösségek védelme inkább volt hivatkozási alap, semmint tényleges cél.
A fejezet utóbbiak alapján igazolta hipotézisét: a regionális, a népcsoporton belüli és a helyi többségi-kisebbségi viszonyrendszerek
nemcsak a konfliktus kialakulásában játszottak szerepet, de annak
máig tartó fennmaradásában és megoldatlanságában is. A jobbára
kiegyenlített erőviszonyok az egyoldalú rendezést a konfliktus elejétől kezdve kizárták, a kompromisszumos megoldást pedig a rendkívül komplex görög–török ellentétek hátráltatták, amelyeknek a
ciprusi kérdés csak egy, de nem egyetlen eleme. Utóbbiak miatt az
ENSZ által koordinált ciprusi békeépítés ma már tudatosan próbálja
csökkenteni az anyaországok nacionalizmusából következő hatásokat, s a politikai alapú béketeremtési folyamatot a tradicionális, helyi
identitás erősítésével próbálja – a megosztott társadalom együttműködésének kialakítása révén – alátámasztani. Ez a folyamat ugyanakkor még siker esetén is évtizedekig eltarthat, nem mellesleg egy
olyan új intervenciós formula megjelenését eredményezheti, amely
a mostani helyi és regionális hatalmi erőegyensúlyt megbillentheti. A ciprusi konfliktus stabilitása tehát jól érzékelhetően egy olyan
törékeny adottság, amelyet mind a jogi rendezés, mind pedig annak
elmaradása alááshat.
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Oly távol és mégis közel:
Marokkó francia diaszpórapolitikája
és az iszlám szerepe
Vékony Dániel
Összefoglaló: Jelen tanulmány Marokkó franciaországi diaszpórapolitikáját vizsgálja elsősorban vallási dimenzióban. A Franciaországban élő marokkói közösség egyrészt gazdasági szempontból fontos
a hazautalások miatt, másrészt viszont a diaszpórában az utóbbi
évtizedek során megjelenő vallási eszmék és ideológiák biztonsági
kihívást jelentenek a marokkói rezsim számára. A tanulmány során bemutatjuk, milyen eszközökkel igyekszik a kormány az iszlámot
felhasználva ellenőrzése alatt tartani a marokkói diaszpórát és ezzel milyen szerepet játszik a franciaországi muszlim közösség életében. Ezen túl kitérünk arra is, hogy a diaszpórapolitika a marokkói
külpolitika egyik fontos eszközévé is vált, köszönhetően a francia
kormánnyal egyetértésben szervezett imámképzési programnak.
Az iszlám tehát nem csak a rezsim belső stabilitását segítő eszköz,
de marokkói soft power jelentős eleme is egyben.
Abstract: This article deals with Moroccan diaspora politics in France,
mainly in the religious domain. The French diaspora is vital for Morocco
for economic reasons, down to the tangible amount of remittances.
Besides, religious ideas and ideologies that has appeared in the diaspora in the last decades also mean political and security challenges
for the regime. The article describes the ways the Moroccan regime
uses Islam to control the diaspora, and how this effects French Muslim communities in general. Moreover, thanks to the imam training
programs coordinated between Morocco and France, diaspora politics has also become an important tool in Moroccan foreign policy.
As a result, Islam today is not only a tool to help ensure domestic
stability for the regime, but it has become a major element of Moroccan soft power as well.
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Bevezetés

E

bben a fejezetben a marokkói rezsim és a franciaországi muszlim kisebbségek viszonyát, azon belül is a marokkói diaszpórával
kapcsolatos politikát vizsgáljuk meg. A következőkben arra keressük a választ, hogyan használja fel a marokkói kormányzat a franciaországbeli marokkói diaszpórát arra, hogy saját belpolitikai és külpolitikai pozícióit erősítse. Két ország szűk elitcsoportjai és egy vallási
és etnikai kisebbségi csoport által alkotott hármas viszonyrendszer
hátterét kívánjuk tehát bemutatni. Ebben a viszonyrendszerben központi szerepet kap az iszlám. A marokkói rezsim az iszlámot mint soft
power eszközt használja fel befolyásának növelése érdekében.
A marokkói kormány iszlámmal kapcsolatos politikája a 2000-es
évek eleje óta vett jelentős fordulatot. Ez az irányváltás elsősorban
VI. Mohammed trónra lépése után kezdődött el. Az új uralkodó és a körülötte lévő elit a vallást nemcsak belpolitikai konszolidációra, hanem
külpolitikai érdekeinek szolgálatába is állította az elmúlt évek során.
Ez az iszlámmal kapcsolatos külpolitika nem a klasszikus kormányközi térben történik. A rezsim sokkal inkább transznacionális hálózatokon keresztül igyekszik befolyást szerezni, ám ezt úgy teszi, hogy
mindvégig a partner kormánnyal egyetértésben cselekszik.
Azért esett a választásunk Franciaországra, mert ebben az
országban található az egyik legnépesebb marokkói diaszpóra
Nyugat-Európában, valamint egykori gyarmattartóként Franciaországot és gyarmatát Marokkót, szorosabb kapcsolatok fűzik egymáshoz
más régióbeli országnál.
A fejezet felépítése a következő: elsőként egy rövid áttekintést
adunk a felhasznált elméletekről. Ezután a téma jobb megértése érdekében Marokkó legújabb kori történelmének releváns pontjait ves�szük sorra. Ezt a részt követi a franciaországi muszlim közösségek
vizsgálata, beleértve a marokkói diaszpórával kapcsolatos külpolitikai
tevékenységet.
Elméleti keretek
A fejezetben a külpolitika egyik sajátos területét, a diaszpórákkal kapcsolatos külpolitikát, illetve a vallást mint külpolitikai eszközt helyezzük figyelmünk fókuszpontjaiba. Kiss mutat rá, hogy a kül- és
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belpolitika éles elhatárolása napjainkra egyre inkább tarthatatlan.
A globalizáció előrehaladtával kevés olyan belpolitikai terület maradt,
amelynek ne lenne valamilyen külpolitikai dimenziója.
Másrészt a kérdést meg is fordíthatjuk. Napjainkra az államhatárokat
átszelő kapcsolatok annyira összetetté és intenzívvé váltak, hogy nagyon
problémás úgy külpolitikáról beszélnünk, hogy ne vennénk tudomást az
ország határain túl történő események és folyamatok belpolitikai hatásairól. Ezért a bel- (domestic policy) és külpolitika (foregin policy) kifejezések
mellett nem tekinthetünk el a két területre egyszerre ható úgynevezett intermestic politikák szerepétől1. Az intermestic politikák egyik sajátossága,
hogy az államok közötti ügyekben a nem állami szereplőknek is számottevő szerepet tulajdonít. Ezt Kurniawati azzal egészíti ki, hogy az intermestic politikáknak több elméleti megközelítésük létezik. A fejezet szempontjából az úgynevezett hálózati modell releváns. Ez a modell a politikai
aktorokat hálózatok csomópontjaiként írja le, amelyek kapcsolatban állnak egymással. Ezek az aktorok lehetnek kormányzati és a kormányzattól
független szereplők is.2 Itt kell említést tennünk a Keohane és Nye által
először leírt transznacionális kapcsolatok modelljéről.3 Transznacionális
kapcsolatoknak nevezzük azokat az államhatárokat keresztező kapcsolatokat, amelyekben legalább egy nem kormányzati szereplő is részt vesz.
Ezek lehetnek egyének, társadalmi csoportok, de akár vállalatok is. Napjainkban is egyre inkább a külpolitika részét képezik ezek a transznacionális
kapcsolatok. Keohane és Nye szerint ezek a hálózatok egyes politikaterületeken az állami kontroll erodálásához vezetnek. Egy kormány befolyása csökkenhet bizonyos politikaterületeken, mert egy nem kormányzati
szerv vagy esetünkben egy másik ország kormánya léphet a helyére.
E sorok szerzője ezt azzal a gondolattal egészítené ki, hogy a kontroll elvesztése vagy az arról való lemondás nem feltétlenül negatív fejlemény.
Egy kormány profitálhat is abból, hogy lemond bizonyos politikák teljes ellenőrzéséről, ha nincsen meg helyben az az erőforrás, illetve tudás, amelynek segítségével hatékonyan lenne képes kezelni egy problémát.
Mandaville arra hívja fel a figyelmet, hogy az iszlám még a nemzetállami keretek kialakulása előtt jött létre, ezért kihívásokkal teli az olyan
fogalmak használata a nemzetállami keretek között, mint az umma
(a muszlim hívők – elképzelt – közössége). A globalizáció az európai
1
2
3
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muszlim közösségeket sajátosan érinti. Ezeket a csoportokat nemcsak
nagy fokú heterogenitás jellemzi, de ez a sokszínűség megmutatkozik
a transznacionális hálózatokhoz való kapcsolódásukban is. Ennek hatására számos olyan identitáselem alakulhat ki, amely túllép a nemzetállami kereteken.4 Például egy marokkói gyökerekkel rendelkező, Franciaországban született muszlim szimpatizálhat a Muszlim Testvérek
nézeteivel miközben szaúd-arábiai könyveket tanulmányozva szélesíti az iszlámmal kapcsolatos ismereteit. Mandaville részletesen fejti
ki, hogyan hatnak a nem kormányzati muszlim csoportok az európai
muszlim közösségekre, ugyanakkor adós marad azoknak az állami
vagy állam által támogatott szervezetek elemzésével, amelyek egy
másik állam muszlim közösségeivel vannak kapcsolatban.5 Kézenfekvő példák lehetnek a Szaúd-Arábia által támogatott vallási csoportok szerte a világban, vagy a török kormány vallásügyi minisztériuma, a Diyanet tevékenysége Európa számos országában. Ezekben
az esetekben is transznacionális hálózatok létesülnek, a különbség
az, hogy az egyik fél egy kormányzati, vagy ahhoz nagyon közeli szervezet, míg a másik felet nyugat-európai muszlim közösségek alkotják. A fejezet során elsősorban a transznacionális kapcsolatok ezen
típusára koncentrálunk.
Ugyancsak Keohane és Nye nevéhez fűződik a soft power fogalma. A hard power elsősorban a gazdasági és katonai eszközökkel
kapcsolatos előnyökhöz és fenyegetésekhez kapcsolódó érdekérvényesítésre utal. Az említett szerzők szerint a soft power annak a
képessége, hogy úgy vegyünk rá valakit nekünk tetsző módon való
cselekvésre, hogy közben a meggyőzés, illetve a vonzalom eszközét
használjuk. Ha valamilyen elvet a másik számára képesek vagyunk
pozitív megítélésűvé tenni, akkor ezt az elvet az illető magáénak fogja érezni és ennek mentén alakítja majd ki a cselekedeteit. Nem azért,
mert ha nem így tenne, fenyegetve érezné magát, hanem mert ezután
már így tartja helyesnek és kívánatosnak.6 A különböző vallási elvek
és értékek tökéletesen beleillenek ebbe a keretbe. Egy vallási irányzattal való azonosulás nagyban befolyásolhatja azt, hogy milyen értékeket vallunk, és milyen cselekedeteket érzünk kívánatosnak, vagy
épp ellenkezőleg: kerülendőnek vagy tilosnak.
4
5
6
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A bevezető fejezetben felvázolt négyes tagolású kisebbség-többség
tipológia esetünkben is alkalmazható. Amikor a francia muszlim kisebbséggel kapcsolatos marokkói politikát vesszük szemügyre, azt
láthatjuk, hogy a marokkói elit (makhzen) a francia elittel kooperálva létesít transznacionális kapcsolatokat társadalmon belüli, szám
szerint kis méretű és erőforrásokkal kevésbé rendelkező csoportjával. Ezzel a lépésével pedig a marokkói rezsim mind a francia muszlim kisebbségi csoportok között, mind a francia kormánynál növeli
a befolyását.
A francia muszlim közösségek tagjai között az elmúlt évtizedek
során olyan radikális iszlám csoportok jelentek meg, amelyek biztonsági kihívást jelentenek mind Franciaország, mind más államok
számára. Ezért a marokkói rezsim által propagált mérsékelt középutas iszlámértelmezés mint e radikális iszlám csoportok által terjesztett nézetekkel szembeni „ellennarratíva” is felfogható. Ennek a
mérsékelt iszlámértelmezésnek a terjesztésében kulcsszerep jut az
államon kívüli eliteknek, illetve az államon belüli elittel és a társadalom egyes csoportjaival való kapcsolatnak, ahogy az első fejezetben
is utaltak rá a szerzők.
Témánk esetében érvényesek Brubaker gondolatai: attól még,
hogy egy konfliktusnak vallási legitimitást kölcsönöznek, nem feltétlenül a vallás a konfliktus eredeti forrása7. A francia muszlim kisebbségek integrációs problémáit leegyszerűsítés lenne csupán vallási dimenzióból vizsgálni. Azoknak további mélyreható társadalmi
és gazdasági vonatkozásai is vannak. E fejezet keretei nem teszik
lehetővé e problémakör behatóbb vizsgálatát, a szerző azonban fontosnak tartja kiemelni, hogy a radikális iszlám nyugat-európai térhódítása egy többdimenziós, összetett jelenség, aminek ez a fejezet
csak egy aspektusát érinti.
Végül pedig vissza kell utalnunk még a már idézett Lewis lojalitással kapcsolatos hármas tagolására. Témánk szempontjából az
állami és vallási dimenzió releváns. Napjainkban is kérdés, hogy
a Nyugat-Európában élő muszlimok lojalitása elsősorban az államhoz
vagy a globális ummához kötődik-e. Ezt még azzal egészíthetjük ki, hogy
az is fontos tényező, hogy az államhoz való lojalitás mely államhoz kötődik, és milyen erősségű ez a kötődés.
7
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A marokkói politikai berendezkedés rövid áttekintése
Marokkó 1957-ben nyerte vissza teljes függetlenségét. A francia gyarmatosítók már előző évben átadták a vezetést a helyi kormánynak
V. Mohammeddel (1927–1953; 1957–1961) az állam élén. V. Mohamednek gyorsan kellett cselekednie hatalmának megszilárdítása érdekében.
A gyarmatosítás ellen küzdő Istiqlal párt ugyanis nagy népszerűségnek örvendett a nép körében, és kiterjedt szervezeti hálózatot tartott
fenn. Az uralkodó felvette a királyi címet8, és sikeresen terjesztette
ki a befolyását a fegyveres testületekre. Ennek segítségével pedig a
politikai hatalmat is sikerült kezében tartania. A térségben függetlenedő
államok vezetői törekedtek ugyan számos nyugati államberendezkedési minta átvételére, de ezeket igyekeztek a „helyi sajátosságok”
figyelembevételével adaptálni9. Marokkóban sem volt ez másként.
Ugyan formálisan sor került a hatalmi ágak szétválasztására, ezek azonban az állam élén álló uralkodó kezében összpontosultak. Marokkóban
az uralkodó nemcsak a törvényhozás és a kormány felett gyakorol
kiterjedt befolyást, de a fegyveres erők főparancsnokaként a katonaságot is ellenőrzése alatt tartja, illetve a Legfelsőbb Bírói Tanács
fejeként az igazságszolgáltatás csúcsán is ő foglal helyet10. Így a hatalmi ágak tulajdonképpen függetlenek egymástól, ám nem függetlenek a mindenkori uralkodótól.
Témánk szempontjából azonban a leginkább releváns fejlemény az
állam és a vallás kapcsolatában keresendő. A marokkói Alavita dinasztia az ország 1666-os egyesítése óta áll Marokkó élén. A dinasztia tagjai
Mohamed próféta vérvonalából származnak, ez pedig vallási legitimitást is biztosít számukra, amit idővel az alkotmányba is belefoglaltak.
A mindenkori marokkói uralkodó nemcsak a királyi, hanem az amir
al-mu’minin (a hívők parancsnoka)11 címet is birtokolja a marokkói alkotmány szerint. E cím birtokosaként a király nemcsak a politikai, hanem a
vallási vezetője is a marokkói államnak és a marokkói muszlimoknak.12
8
9
10
11
12
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Layachi hívja fel a figyelmet arra, hogy ez a cím tulajdonképpen a király számára az alkotmány szekuláris keretei felett biztosít pozíciót13. A vallási ügyeket
a király a vallásügyi minisztériumon és egyéb szervezeteken keresztül tartja
kézben. A király és köre határozza meg – kádári terminológiával élve –, milyen vallási irányzatok működését támogatja, tűri vagy tiltja be. Így a király közvetlenül szerepet játszik a marokkói társadalom vallási életének alakításában
is. Csicsmann e berendezkedést egy duális rendszerként írja le, ahol az alkotmány mind a legfőbb szekuláris, mind a szakrális autoritást a mindenkori
uralkodó személyére ruházza, így a civil társadalom és a többpártrendszer az előbb említett struktúra részeként, annak alárendelve kap helyet14.
V. Mohammed halála után fia, II. Hasszán (1961–1999) került trónra,
aki tovább kívánta központosítani az apja által megszerzett hatalmat.
II. Hasszán alatt egyre nagyobb jelentőségre tett szert az úgynevezett
makhzen. A makhzen napjainkban a királyi palota körül csoportosuló politikai, gazdasági és vallási elitet jelenti. Ez az államot és a társadalmat behálózó
informális érdekcsoport, amely kiterjedt hatalommal rendelkezik. A legfontosabb ipari vállalatokat éppúgy ez a csoport tartja a kezében, mint számos,
a palotához hű politikai pártot is. A makhzen részének tekinthetjük azokat a vallási csoportosulásokat és intézményeket is, amelyek elfogadják
a királyt mint legfőbb vallási vezetőt. A makhzen és a palota szorosan
összefonódik, tulajdonképpen elválaszthatatlanok egymástól. Layachi
szerint a marokkói társadalom és állam működését nem lehet megérteni és tanulmányozni csupán hagyományos nyugati intézmények vizsgálatával. A makhzen figyelembevétele nélkül nem kaphatunk átfogó képet
Marokkóról.15 A makhzen egy olyan kör, amely a rendelkezésre álló erőforrásokat egymás között osztja szét, ami kedvez a korrupciónak, ezért
gátolja a gazdasági növekedést. A makhzen azonban nem egy teljesen
zárt érdekkör. Képes kívülálló egyéneket és csoportokat is kooptálni hatalma és befolyása fenntartása érdekében. Ezt a folyamatot nevezi a szakirodalom makhzenizációnak16. E folyamat fontosságára később még kitérünk.
13
14
15
16
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Marokkó modern története során a palota sikeresen makhzenizálta a vele sokáig rivalizáló Istiqlal pártot, illetve a 1990-es években ezen a folyamaton ment keresztül a baloldali elkötelezettségű Népi Erők
Szocialista Uniója párt is, ami a párt 1998-as kormányra kerülésével zárult le. A makhzen és a politikai
pártok, illetve más társadalmi csoportok viszonyáról bővebben lásd: Hudecz, 2008
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II. Hasszán kormányzása során a vallási ügyeket hivatalosan a palota által a kormányba delegált vallásügyi minisztériumon keresztül szervezték.17
Ezenfelül a király és a kormány számos vallási szervezet működési engedélyét a rezsimhez való hűséghez kötötte. A palota által ellenőrzött iszlám
esetében tetten érhetjük a palota, illetve a makhzen aktuális érdekeit is.18
A marokkói diaszpóra gazdasági és politikai jelentősége
Marokkó az 1960-as évek elejétől bilaterális egyezményeken keresztül
munkaerőt exportált Franciaország (1963), Németország (1963), Belgium (1964) és Hollandia (1969) ipari központjaiba. E munkavállalók közül
sokan Európában telepedtek le. Így ezekben az országokban, illetve a későbbi kivándorlás hatására még Spanyolországban és Olaszországban
is számottevő marokkói közösség jött létre19. A marokkói közösségek
nagyságát tekintve pontos adatokat nem tudunk. Bár az Eurostat segítségével viszonylag megbízható képet kapunk a Marokkóban született,
az EU-ban, az EGT területén élő marokkói populációról, ezeknek az embereknek a leszármazottai nem szerepelnek már ebben a statisztikában.20 Az mindenesetre bizonyos, hogy a marokkói diaszpóra az egyik
legnagyobb lélekszámú muszlim etnikai csoportot adja az algériai és a
tunéziai közösségek mellett Franciaországban.21
Napjainkban ezek a közösségek több szempontból is fontosak az
anyaország számára. Bár összességében elmondható, hogy a marokkói
diaszpóra tagjait átlag alatti gazdasági és szociális helyzet jellemzi
Európában, a külföldön élő marokkói közösségek hazautalásainak
(remittances) kézzelfogható makrogazdasági hatása van. 2000
óta a hazautalások a marokkói GDP több mint 6 százalékát adják. 22
17

A kormányban a parlamentben kormányt alakító pártok által delegált miniszterek mellett helyet foglalnak a király által delegált miniszterek is. Az, hogy a király mely minisztériumokat tartja közvetlen befolyása alatt, változó képet mutat. Vannak azonban olyan kulcsfontosságú minisztériumok, melyek
hagyományosan a palota irányítása alatt állnak. Az egyik ilyen a vallásügyi minisztérium is.
18 A rezsim és az iszlám szervezetek viszonyáról Zeghal (2009) ad átfogó leírást.
19 Ezen túl számottevő marokkói kisebbség található az arab világ országaiban, beleértve az energiahordozókban gazdag Öböl menti monarchiákat is.
20 Lásd: 1. táblázat.
21 Hasonló okokból – a második világháború óta nem kötelező népszámlálásokon bevallani a felekezeti hovatartozást, és az állam másképp sem tartja ezt nyilván – nagyon nehéz meghatározni
a muszlimok számát Franciaországban és Nyugat-Európában is. Franciaországról több becslés is
létezik. Szűcs (2010, 210. o.) szerint a lakosság 5–10 százaléka (3,7–6 millió fő) muszlim. Zwilling
(2010, 183–184. o.) szerint a muszlimok száma Franciaországban 4 és 7 millió között lehet.
22 Ez az érték ugyan ingadozó, de 2000 és 2018 között ez az érték sosem csökkent 6 százalék alá. 2007-
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Így nem túlzás azt állítani, hogy a marokkói diaszpóra gazdasági szempontból kulcsfontosságú az állam és a társadalom számára. Az 1960-as
években kivándorló marokkói munkások első generációja napjainkra
elöregszik, gazdasági értelemben inaktívvá válik. Az otthon maradottak
anyagi támogatása így növekvő mértékben a második, illetve a harmadik generációra hárul.
Ez a rezsim és a diaszpóra közötti közvetetten függő viszony potenciális középtávú gazdasági és szociális kihívást jelent a marokkói
kormányzat szempontjából23. Ha a hazautalások lecsökkennek, és ezek
más bevételi források elapadásával együtt jelentkeznek, az kockázatot
jelenthet a rezsim számára.
Ahogy Mandaville rámutat, akárcsak az egyének, az áruk vagy a tőke,
úgy az ideák és gondolatok is utaznak. Ezt Mandaville utazó teóriáknak (travelling theories) nevezi. Ezek az utazó teóriák az utazásaik során
új otthonra lelhetnek, ezeken a helyeken tovább fejlődhetnek, és akár
vissza is hathatnak arra a területre, ahonnan elindultak24. Ez a jelenség
kihívást jelent a marokkói rezsim számára. A marokkói diaszpóraközösségek Nyugat-Európa társadalmaiban ugyanis egy plurális és liberális
közegben fejlődhettek tovább, ott pedig ki vannak téve olyan vallási és
politikai gondolatoknak, amelyek Marokkóba visszasugározva veszélyt
jelenthetnek a rezsim stabilitása szempontjából. Itt most csak a különböző szekuláris politikai ideológiák, legfőképpen a plurális demokratikus
értékeket és a baloldali ideológiákat emeljük ki.25
A diaszpóra és az anyaország közötti kapcsolatok ápolása külpolitikai konfliktusok forrása is lehet. Ahogy azt a török kormány és Erdogan
elnök 2017-es európai látogatása során lezajlott konfliktusok kapcsán

23

24
25
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ben érte el a maximumot, ekkor a hazautalások a GDP több mint 8,5 százalékát adták. 2014 óta a
hazautalások GDP-arányos értéke folyamatosan csökken, ma 6,27 százalékon áll a Világbank adatai
szerint. World Bank, 2018
A marokkói állami bevételek 4 fő forrásból, a foszfát exportjából, a turizmusból, a könnyűiparból és
végül a diaszpóra hazautalásaiból tevődik össze. Ha a fosztfát világpiaci ára valamilyen okból csökkenne, és ez párosulna a hazautalások tartós csökkenésével, annak valószínűleg messzemenő következményei lennének. Ne feledjük, hogy Marokkóban az „arab tavasz” eseményei után is számos
tüntetés és demonstráció zajlik. Legutóbb 2017-ben a Hirak mozgalom szervezett tüntetéseket a
gazdasági kilátástalanság és az állami szolgáltatások elégtelensége miatt, amelyeket több esetben
erőszakos eszközökkel oszlattak fel.
Mandaville, 2001, 85–87. o.
A problémát érzekelve, a marokkói rezsim 1973-tól megszervezte a párizsi központú Dolgozók és Kereskedők Társaságát (Amicales des travailleurs et commerçants). Ennek a szervezetnek két feladata volt.
Egyfelől az anyaországgal való kapcsolatok fenntartása és ápolása, illetve a Franciaországban élő és
ott baloldali rendszerellenes egyének megfigyelése volt. Brand, 2018, 15. o.
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láthattuk, a küldő államok azon igyekezete, hogy a diaszpóra identitását fenntartsák, könnyen kiválthatja a befogadó államok kormányainak
és többségi társadalmainak ellenszenvét. Ez pedig végeredményben
feszültséget kelthet az adott két ország kapcsolatában. A marokkói rezsim egy másik utat választott, konfrontáció helyett inkább a helyi kormányokkal való kooperációt preferálja. Marokkó számára a diaszpóra tehát nemcsak belpolitikai, de külpolitikai érdekeket is szolgál. A diaszpóra
pacifikálásával két legyet üthet egy csapásra: egyfelől ellenőrizheti az
olyan személyek tevékenységét, akik a rezsim számára belpolitikai kihívást jelentenek; másfelől, mivel a diaszpórához kapcsolódó tevékenységeket az adott állam kormányával egyeztetve fejtik ki, a rezsim – a török
kormánnyal ellentétben – a kisebbséget felhasználva igyekszik jobb pozíciókat kiépíteni az európai uralkodó elitek körében.
Az úgynevezett arab tavaszhoz köthető marokkói tüntetések után
2011-ben elfogadott új alaptörvény a diaszpórapolitikát már az alkotmányba is beemeli. Az új alkotmány 16. és 17. cikke is részletesen kitér
a marokkói diaszpórára26. Az ehhez kapcsolódó állampolgársági törvény pedig garantálja a marokkói állampolgárságot akkor, ha legalább
az egyik szülő marokkói állampolgár27. A marokkói rezsim tehát több
területen is ápolja a kapcsolatokat a diaszpórával. Ez jól beleillik abba
a duális – szakrális és szekuláris – hatalomgyakorlás logikájába, amit
feljebb említettünk.
Az eddig kifejtett társadalmi és gazdasági kapcsolatok szükségesek, de nem feltétlenül elégségesek a rezsim érdekeinek szolgálatában. Ennek oka az, hogy a második és harmadik generáció etnikai és
kulturális kötődései fokozatosan fellazulnak.28 Ahogy a bevezető fejezet szerzői is utaltak rá, az identitásképző erők és az ehhez kapcsolódó
identitások sok esetben eléggé összetettek lehetnek. Ezen túl az egyes
26
27
28
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A szöveg szerint nem csupán a külföldön élő marokkóiak jogainak tiszteletben tartását vállalja fel az
állam. Az állam ezen túl célul tűzi ki e közösségek nemzeti identitásának fenntartását is, elismerve a
hozzájárulásukat Marokkó fejlődéséhez. Marokkó kormánya, 2011a
Ez azért fontos előrelépés, mert korábban csupán apai ágon járt az állampolgárság a külföldön élő vagy
vegyes házasságokban született gyermekek számára. Marokkó kormánya, 2011b
A második generáció felnövekedésével kezdődik az anyaország kultúrájától való etnikai és vallási identitásbeli eltávolodás. Ennek egyik következménye lehet a szülők által gyakorolt etnikai vagy kulturális
iszlámtól való eltávolodás. Az integrációs kudarcok gyakoriak ezek között az egyének között. Ekkor pedig
út nyílik a globális – Roy kifejezésével élve – neofundamentalista iszlám előtt. Ezt a törést előszeretettel
használják ki a szalafi és wahhabi csoportok, amelyek egy tiszta, országoktól független globális iszlám
képével igyekeznek terjeszteni saját iszlámértelmezésüket. Bővebben lásd: Roy (2004, 117–121. o.).
Ahogy a későbbiekben látni fogjuk, a marokkói rezsim is ezt az identitásokban keletkezett űrt igyekszik
betölteni a helyi kormányzati és nem kormányzati szervekkel kooperálva.
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identitáselemek fontossága is változhat az idők során. Ahogy arra Roy
is rámutat, újabb generációk felnövekedésével egyre inkább gyengül az
etnikai kapcsolat az óhaza és a diaszpóra felnövekvő tagjai között.
Ennek a gyengülő kulturális identitásnak a helyét – a többségi társadalomba való integráció kudarcának eredményeként – sok esetben az iszlám foglalja el.29 Elképzelhető, hogy ez is szerepet játszik
abban, hogy a marokkói rezsim is egyre nagyobb hangsúlyt fektet a
diaszpórapolitikájában a vallási kapcsolatok fejlesztésére.
Láthatjuk tehát, hogy a marokkói rezsim számára a diaszpórával
fenntartott szoros viszony több oldalról is stratégiai fontosságú.
A nyugat-európai, azon belül a francia diaszpóra tagjai egy liberális
nyílt társadalomban élik mindennapjaikat. Az ezekben a társadalmakban terjedő különböző ideológiák és eszmék pedig hatással lehetnek a marokkói közösség tagjaira is. Ezek a gondolatok azonban
sok esetben megkérdőjelezik a marokkói rezsim legitimációját. Ha
ezek a gondolatok visszasugároznak a franciaországi marokkói kisebbségtől az anyaországba, akkor ez negatívan érintheti
a kormányzatot. A rezsimnek tehát érdeke közel tartani magához
a diaszpórát, hiszen így gátolni tudja azt, hogy az az egyes ellenzéki
csoportok hátországaként funkcionáljon. Ezen túl a diaszpóra etnikai
identitása gazdasági téren is rendkívül fontos számukra a hazautalások miatt. Végül pedig a diaszpóra és a kormányzat közötti szoros
viszony nemcsak bel-, de külpolitikai érdekeket is szolgálhat. A következőkben ennek a kérdéskörnek a vallási dimenzióját és annak külpolitikai következményeit vesszük szemügyre.
A marokkói vallási politika változása az elmúlt évtizedekben
A marokkói kormány II. Hasszán uralkodása alatt tolerálta a szalafi–
wahhabi tanok terjedését Marokkóban. Ennek az egyik oka az lehetett,
hogy Hasszán igyekezett megtörni a hagyományos szúfi rendek és
vallási központok befolyását, amelyek szakrális vonalon korlátozhatták volna a hatalmát. Más korabeli muszlim államférfiakhoz hasonlóan a baloldali mozgalmak térnyerését leginkább a 1970-es években értékelte komoly fenyegetésként, ezért az iszlamista csoportok
tevékenységét az előbb említett baloldali mozgalmak gyengítésének
29
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Roy, 2004, 117–121. o.
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érdekében engedélyezte. Az iszlamisták így viszonylagos nyugalmat
élveztek mindaddig, míg nem kérdőjelezték meg a fennálló politikai
rendet és a királyság intézményét30. A rezsim ezért nyitott nemcsak
a Muszlim Testvériség által inspirált mozgalmak felé, de engedte az
Öbölből származó tanok és vallási nézetek terjesztését is. Ennek hatására gyorsan el is terjedtek mind a mérsékelt, mind a radikális iszlamista tanok az ország egyetemein31.
Az iszlamista kihívás hamarosan kézzelfoghatóvá vált. Az 1980-as
évekre az Abd Al-Karim Al-Muti’ által vezetett Iszlám Fiatalság (Islamic Youth) nevű szervezet vált a fennálló rend egyik legjelentősebb
veszélyforrásává. 1975 decemberében a csoporthoz köthető aktivisták meggyilkolták Umar Ben Jelloun baloldali újságírót, 1981-ben
pedig a Sayyid Qutb írásaival egyező logikájú dzsihadista pamfletet
terjesztettek, nyíltan iszlám forradalomra buzdítva követőiket. A gyilkosság után Al-Muti’ Európába menekült, és onnan fejtette ki földalatti tevékenységét. Az említett pamflet is a nevéhez köthető, amelyet Belgiumban nyomtattak ki és juttattak el Marokkóba.32
Érzékelve a kihívást, II. Hasszán 1980-tól kezdődően a marokkói iszlám állami központosításával válaszolt. Az imámok oktatását és tevékenységét a vallásügyi minisztérium ellenőrzése alá
vonták, ám a szalafi befolyást nem marginalizálták teljesen, az ezredfordulóig hatást gyakorolt a rezsim által propagált marokkói
iszlámértelmezésre.33
Az ideológiai fordulat már Hasszán utódja, VI. Mohammed
(2000–) alatt következett be. Ahmed Toufiq 2002-es kinevezése
vallásügyi miniszterré már ebben a szellemben történt. Elődjével,
Abdelkebir al-Mdaghrivel ellentétben Toufiq nem szimpatizált a szalafi tanokkal, ő maga – bár nem alim, tehát nem képzett teológus vagy
vallásjogtudós – a befolyásos Butshishiyya szúfi rend tagja. A 2003-as
casablancai robbantások után aztán újabb lendületet kapott az új
30

31
32
33
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Jó ellenpélda az Abdelsalam Yassine által alapított Igazságosság és Spiritualitás (Al Adl Wa Al Ihssane)
mozgalom. Mivel Yassine maga is Mohamed próféta vérvonalából származott, II. Hasszán uralmát
vallási dimenzióból nyíltan támadta. Egy nyílt levélben támadta az uralkodót, amit 1974-ben hozott nyilvánosságra. Ez után a rezsim 3 évre kényszergyógykezelésre kötelezte egy elmegyógyintézetben.
Mozgalma – ami az egyik legbefolyásosabb Marokkóban – napjainkban is a hatóságok szigorú felügyelete mellett működik. Azokat az imámok, akik részt vettek Yassine gyászszertartásán, a rezsim nem
engedte külföldi kiküldetésekre, karrierjük csorbát szenvedett. Bruce i. m. 53. o.
Erről a folyamatról jó összegzést ad Munson Jr., 1986
Munson Jr., 1991, 267–268. o.
Zeghal, 2009, 163–164 o.
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uralkodó által ellenőrzött marokkói iszlám intézményrendszer kiépítése. Ennek exportja pedig egyre inkább indokolttá vált a 2004-es madridi merényletek34 után, amelyben marokkói elkövetők is részt vettek.35
Az új irányvonal a tradicionális marokkói iszlámértelmezést helyezte a középpontba, ami egy intenzív központosított intézményesítéssel párosult. Az új, marokkói iszlám 3 pilléren nyugodott: a malikita
jogi iskola, az as’ari teológiai rendszer és a szúfi tanok középpontba
helyezése alkotta az alapot36. Ezzel tulajdonképpen a marokkói iszlám
retradicionalizációja történt meg, hiszen ezek a tanok képezték a hagyományos marokkói iszlám alapját a 19. századig. Az alapvető vezérfonal
a változtatások mögött a mérsékelt középút (al Wasatiyya) propagálása
az iszlám hívők körében. Az egész rendszer csúcsán amir al-mumininként az uralkodó helyezkedik el, aki egyben a Ulema Főtanácsnak
(High Council of Ulama) elnöki tisztségét is betölti.37
A központosítás folyamata a 2000-es évek során további lendületet vett. Az országban található mecseteket állami ellenőrzés alá
vonták, és csak a Vallásügyi minisztérium és az Ulema Főtanács által képzett, illetve csak a Központi vagy Regionális Ulema Tanácsok
által jóváhagyott imámok tevékenykedhettek ezután legálisan az országban. Marokkóban csak az Ulema Főtanács által kiadott fatwákat
tekintik érvényesnek. A vallástudósok és imámok állami alkalmazottakká váltak, akik a kormányzati fizetésben részesülnek. A teológiai oktatást egységesítették és a fent leírt elvek mentén reformálták
meg38. Az így létrejött infrastruktúrát nemcsak bel-, de külpolitikai célokra is fel tudja használni a rezsim.
34

35
36

37
38
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A casablancai merényletet Marokkóban radikalizálódott, casablancai szegénynegyedekben élő fiatalok
követték el. A madridi merényletek esetében is nagyon erős a marokkói kapcsolat a merényletek kitervelésével az al-Kaidához köthető Marokkói Iszlamista Harci Csoportot (Moroccan Islamist Combat
Group) hozták összefüggésbe. Az öngyilkos merénylők között is számos marokkói származású egyén
volt. The Center for Policing Terrorism, 2003, Popham, 2004
Bruce, 2018, 59. o.
A marokkói iszlám e három pillére a szalafi, pontosabban a wahhabi iszlámértelmezéssel való összevetéskor nyer értelmet: a malikita jogi iskola nem csak a térségben használt tradicionális jogi iskola,
de régebbi, mint a wahhabi iszlám követői által preferált hanbalita jogi iskola. Ezen túl a malikita
jogi iskola Medinából eredeztethető, ami további legitimációt kölcsönöz számára. Az as’ari teológia
ugyan ortodoxnak tekinthető, de nagyobb teret ad a szövegek interpretációjának és a vallási vitákban
az érvelésnek, ezért flexibilisnek tekinthető, jobban nyitott az újításokra, mint szalafi riválisai. A marokkói szúfi tanok pedig az iszlám miszticizmus kvietista megtestesítői, amivel a szalafi és wahhabi iszlám
követői markánsan szembehelyezkednek. Bővebben lásd: Baylocq & Hlaoua (2016), Goldschmidt Jr.,
1997, 115–118. o.
Baylocq & Hlaoua, 2016
Zeghal 2009, 249–251. o.
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A marokkói iszlám mint külpolitikai eszköz
A marokkói kormány az 1990-es évek előtt nem tulajdonított nagy
jelentőséget a francia diaszpórával kapcsolatos vallási ügyeknek39.
Más országokkal szemben így lemaradása volt, hiszen a török és az
algériai kormány sokkal aktívabb szerepet játszott saját diaszpórái
vallási ügyeinek intézésében. Ezek a szekuláris kormányok már több
évtizede számottevő erőforrást szántak arra, hogy megszervezzék
az etnikai diaszpóráik vallási életét40. Ezen túl meg kell említeni az
Öböl-menti országok, legfőképpen Szaúd-Arábia szerepét. Az 1970-es
évektől – köszönhetően a petrodollároknak – a szaúdi vezetés aktívan támogatott számos európai és Európán kívüli muszlim közösséget etnikai hovatartozástól függetlenül. Ezzel próbálta az általa támogatott szalafi-wahhabi tanokat globálisan elterjeszteni. Szaúd-Arábia
hatása egészen napjainkig kézzelfogható Európában. A szaúdi rezsimhez köthető intézmények támogatták számos mecset és iszlám kulturális központ építését és üzemeltetését. Ezen túl a szaúdi kormány
kiterjedt könyvkiadói tevékenységet is végez mind a mai napig. Ezek a
– szaúdi wahhabi iszlám szellemiséget terjesztő – kiadványok pedig
széles körben hozzáférhetők a muszlimok számára napjainkban is.
Ez párosult számos ösztöndíj-lehetőséggel külföldi diákok számára
szaúdi egyetemeken. 41
Kepel ezt azzal egészíti ki, hogy az európai kormányok számos
olyan arab iszlamistának adtak menedéket, akiket a kormányuk otthon üldözött. 42 Al-Muti előbb említett példája is jól demonstrálja ezt a
folyamatot. Egy marokkói fiatal értelmiségi, aki erőszakos cselekményeket is elkövetett hazájában, végül Nyugat-Európában talált menedéket, és onnan szervezte a marokkói iszlamista mozgalmát. Al-Muti
és számos más radikális iszlamista gyakran kaptak politikai menedékjogot is, hiszen hazájukban világnézetük miatt (is) üldözték őket.
39
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Bruce, 2018, 41–42. o.
Itt elsősorban a török Diyanet vallásügyi minisztérium helyi szervezeteit kell kiemelnünk, amelyik aktívan
szervezi a helyi török vallási közösségek életét. Az algériai kormány ugyanezt a tevékenységet a Párizsi
Nagymecseten keresztül fejti ki, amelynek vezetése teljes mértékben az algíri kormány irányítása alatt áll.
Bruce, 2018, 57. o.
Ez azért problémás, mert a szalafi–wahhabi iszlámértelmezés egy meglehetősen intoleráns és radikális
interpretációját adja az iszlámnak. Sok esetben ennek az iszlámértelmezésnek az internalizációja egy
ugródeszka lehet a további radikalizáció felé.
Bruce, 2018 , Baylocq & Hlaoua, 2016
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Európa nagyvárosaiban letelepedve az 1990-es évek során hozzájárultak a radikális eszmék elterjedéséhez az európai muszlim közösségek tagjai között43. Az európai kormányok egy ideig szemet hunytak
tevékenységük felett, hiszen céljaik elsősorban Európán kívülre irányultak. Azonban a radikális iszlamisták az 1990-es években már az
európai muszlim diaszpóracsoportokat is célba vették, aminek máig
ható következményei vannak.44
Ami a marokkói kormányt illeti, a diaszpórapolitika vallási dimenziója csak a 2000-es években kapott nagyobb hangsúlyt. A kormány korábban küldött ugyan imámokat a Ramadán hónapjára a közösség számára,
de ennél tovább nem ment. Így Marokkó az 1990-es években teret vesztett más rezsimekhez köthető és nem kormányzati iszlám csoportokkal
szemben a francia muszlim közösségen belül is. A 2000-es évek terrorcselekményei, illetve a francia muszlim kisebbséggel kapcsolatos további kihívások mindkét kormányt az aktívabb szerepvállalás felé lökték.
Franciaország és a marokkói iszlám
2012-ben a Mohamed Merah által Toulouse-ban és környékén elkövetett terrorcselekményekkel olyan eseménysorozat kezdődött,
amely valószínűleg még évekig kihívást jelent majd a francia állam
és társadalom számára.45 A 2000-es évek második évtizedének kezdetére nemcsak Marokkóban, de Franciaországban is biztonsági dimenziót kapott a muszlim kisebbségek és a francia iszlám kérdése.
Ebben pedig a két állam látványosan egymásra talált. A következőkben az ide vezető utat mutatjuk majd be.
Az európai és marokkói merényletek a 2000-es évek elején arról
győzték meg a marokkói rezsimet, hogy még nagyobb hangsúlyt
kell helyezni a diaszpórapolitika vallási dimenziójára, ami Franciaországban is éreztette hatását. A marokkói kormány a 2000-es évektől
43
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Kepel, 2007, 315–345. o.
Kepel, uo.
A 2012 óta elkövetett terrorcselekményeket ugyan nem tekinthetjük klasszikus fegyveres konfliktusoknak, azonban fontos kiemelni, hogy itt is jelen van a többség, a hozzá tartozó elit és egy adott kisebbség
közötti konfliktus. Ezen túl a terrorcselekményekre reagálva az állam nem csupán a bűnüldöző szerveket,
hanem a hadsereg egységeit is mozgósította, illetve rendkívüli állapotot is kihirdetett. A legutóbbi rendkívüli állapot 2015 és 2017 között volt érvényben. Ezt követően Franciaországban olyan terrorellenes
törvényt fogadtak el, amely a rendkívüli állapot sok intézkedését átmenti a normál mindennapokba is
Hartmann, 2017.
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aktívan támogatott néhány franciaországi iszlám vallási szervezetet.
A legjelentősebb ezek közül a Francia Muzulmánok Nemzeti Föderációja (Federation Nationale des Musulmans de France – továbbiakban FNMF) volt a 2000-es évek elején. A következőkben az FNMF és
utódszervezetein keresztül mutatjuk be, hogyan kapcsolódott a marokkói rezsim a francia muszlimok francia kormánnyal kapcsolatot
tartó intézményrendszeréhez.
A 2000-es évek elején belpolitikai igény mutatkozott a francia kormány részéről az iszlám intézményes elismerésére. Ennek egyik zászlóvivője az akkori belügyminiszter, Nicolas Sarkozy volt. Személyes
politikai ambícióin túl, távlati politikai célja egy mérsékelt, külső radikális hatásoktól mentes francia iszlám (Islam français) létrehozása
volt. Ennek első lépése azonban egy, a kormány és a heterogén francia
muszlim közösségek közötti intézményes kapcsolat életre hívása volt.
Ez a Muzulmán Vallás Francia Tanácsa (Conseil français du culte musulman – a továbbiakban CFCM) megalakításában öltött testet.
A CFCM egy hibrid intézmény lett: az intézményi struktúrát a
Franciaországban található mecsetek szerint alakították ki. A mecseteket nem az imámok, hanem az azokat fenntartó szervezetek
– például az FNMF megbízottjai – képviselik a CFCM-ben. Így egy
olyan vallási szervezet jött létre, amelyben a muszlim „klérus” nem
kap helyet. Az első vezetőség megválasztása azonban nem haladt
zökkenőmentesen, mivel a különböző etnikai és vallási csoportokhoz
tartozó muszlim szervezeteket eleinte nem sikerült a kormány által is
elfogadható kompromisszumra rábírni a CFCM intézményrendszerét
és összetételét tekintve. A francia kormány ekkor a színfalak mögött
algériai és marokkói kormányok segítségét kérte. A marokkói rezsim
a hozzá közel álló FNMF-en keresztül nyomást gyakorolt a Marokkóhoz köthető közösségekre, és az algériai kormány is hasonlóan aktív
szerepet játszott.46 Ez az eseménysorozat jól példázza, hogy a francia állam hogyan használja – többek között – a marokkói kormányzatot saját muszlim közösségeivel kapcsolatos politikájában. Nem
túlzás azt állítani, hogy a francia kormány nem egy esetben Marokkó kormányzati szerveihez szervezi ki a saját muszlim közösségeivel
kapcsolatos kihívások megoldását. A marokkói rezsim pedig az általa
támogatott szervezeteken keresztül próbál minél nagyobb befolyást
46
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szerezni a francia muszlim közösségek életében. A rezsim ezeket a
szervezeteket addig használja, amíg érdeke fűződik hozzá. A 2000-es évek
közepére az FNMF-en belül számos személyes ellentét miatt erjedési
folyamat indult meg, és egy csoport kilépve a szervezetből 2005-ben
megalakította a Francia Muzulmánok Tömörülése (Rassemblement
des Musulmans de France – a továbbiakban RMF) nevű szervezetet.
A marokkói kormány ezzel a folyamattal párhuzamosan megszüntette az FNMF anyagi támogatását és beállt az RMF mögé, amely
ezután megnyerte a következő CFCM-választásokat.47
A 2011-es „arab tavaszhoz” köthető marokkói események azonban újabb változásokat hoztak a francia muszlim szervezetekben
is. Marokkóban az iszlamista Igazság és Fejlődés Pártja (Parti de la
Justice et du Développement – a továbbiakban PJD) került hatalomra, amely nem része a makhzennek. Ahogy azonban fent említettük,
a palota joga a kormányba delegálni a vallásügyi minisztert. Így a
makhzen képes volt az „arab tavasz” után is a kezében tartani a vallási ügyeket. Ezek az események Franciaországban is éreztették hatásukat. Tartva attól, hogy az RMF túlságosan az iszlamista PJD hatása alá kerül idővel, a rezsim megvonta a támogatást az RMF-től, és egy
új szervezet életre hívását kezdeményezte. Ez az új szervezet a Francia
Mecsetek Uniója (Union des Mosques Francaises – a továbbiakban
UMF) volt. 2014-ben az RMF finanszírozását teljesen leállította a marokkóikormány, és azóta minden – pénzügyi és egyéb – erőforrást
az UMF kap. Ezzel az UMF lépett elő mint meghatározó erő a francia
muszlim szervezetek között48.
Az előbb leírt eseményekben tetten érhetjük a marokkói rezsim
szoros kapcsolatát és kontrollját a francia muszlim közösség Marokkóhoz köthető csoportjainál. Ezt a folyamatot tekinthetjük a Marokkóhoz köthető francia muszlim szerveztek makhzenizációjaként is.
A rezsim kontrollálja és kooptálja a hozzá köthető muszlim szervezeteket. Ha a palota kegyeiből kiesik egy csoport, akkor rövidesen új szervezetet alakítanak ki, amely aztán átveszi a régi helyét és erőforrásait.
Ezek az erőforrások pedig nem csupán anyagi természetűek.
A marokkói állam VI. Mohammed uralkodása alatt növekvő számban
küld imámokat a hozzá köthető mecsetekbe. Ezeknek az imámoknak
47
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Bruce, 2018, 56. o.
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egy többlépcsős szűrőn kell keresztülmenniük, mielőtt elfoglalhatnák francia posztjukat. Ezzel a módszerrel a kormányzat biztosítja,
hogy Marokkóból ne érkezhessenek radikális vagy iszlamista imámok Franciaországba, illetve hogy az általa kívánatos, mérsékelt iszlámmal összhangban lévő értékeket képviseljék az imámok a mecsetekben.49 A szerző nem talált rá közvetlen bizonyítékot, de nehéz
elképzelni, hogy ezek a folyamatok a francia kormány beleegyezése
nélkül mennének végbe.
A marokkói rezsim aktív szerepvállalása e téren mindkét kormány számára előnyös megoldás: az FNMF, az RMF, majd az UMF
által ellenőrzött mecsetekben olyan iszlámértelmezést hirdetnek,
amely szembemegy a szélsőséges tanokkal. Ez a Marokkó érdeke, hiszen egyrészt életben tartja a marokkói iszlámot a diaszpóra
tagjai között, ami fenntarja az anyaországhoz való – társadalmi és
gazdasági – kötődést. Másrészt segít a radikális eszmék terjedésének megakadályozásában. Ha pedig a diaszpóra nem nyitott a
radikalizációra, az csökkenti a biztonsági kockázatot mind Franciaországban, mind pedig Marokkóban. A francia kormány is profitál
a helyzetből: „kiszervezi” a muszlimokkal kapcsolatos kihívásokat a
marokkói rezsimhez köthető szervezeteken keresztül. Így pedig nem
sérül a laicité és az állami semlegesség nagy becsben tartott hagyománya, és végeredményben a francia állami költségvetést sem
terhelik meg a marokkói muszlimokkal kapcsolatos ügyek. Itt nyer
értelmet az elméleti bevezetőben leírt kontrollvesztéssel kapcsolatban említett pozitív kimenetelű kontrollvesztés. A francia kormány
ugyanis profitál a marokkói kormány francia muszlim közösségeken
belül megnövekedett befolyásából. Általánosítani viszont helytelen
lenne, hiszen egy radikálisabb iszlám rezsim vagy mozgalom térnyerése ellenkező hatásokkal járhat.
További kérdés, hogy így mennyire valósítható meg a bevándorlóhátterű muszlimok integrációja, illetve hogy így hogyan jön majd
létre a másik távlati francia cél, egy francia iszlám életre hívása.
Úgy tűnik, ebben az utóbbi kérdésben is Rabat siet Párizs segítségére. 2015 óta Franciaország is küld hallgatókat a VI. Mohammed
nevével fémjelzett intézet imámképzési programjába. A program során francia állampolgárok – szigorúan ellenőrzött körülmények között
49
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– Rabatban a már említett malikita, asarita és szúfi tanok szerinti képzést kapnak.50 2017-ben 65 francia imám képzését vállalja a marokkói
kormány, amely a felmerülő költségeket is állja51. Ezek az imámok utána francia mecsetekben teljesítenek szolgálatot. Ismét egy olyan tevékenységgel állunk szemben, ami hagyományosan állami feladat.
Ám a francia állam ezt a tevékenységet is „kiszervezi”, és Rabatra bízza
annak lebonyolítását és finanszírozását.
Itt utalunk ismét a lojalitás kérdésére. A marokkói elitnek ugyanis
az a külpolitikai célja, hogy az etnikai diaszpóra lojalitását fenntartsa.
Ez azonban hosszú távon nem célja egy olyan francia államnak, amely
elutasítja a kommunitarizmust és bármilyen etnikai alapon szerveződő csoportosulást. A vallás dimenziója oldhatja fel ezt a problémát,
azonban lehetséges, hogy ezen a téren a jövőben várhatóak súrlódások a két állam vezetői között, hiszen a francia elit egy sajátosan francia iszlám felemelkedésében érdekelt. Ez viszont Marokkó befolyásának
csökkenéséhez vezethet.
Összefoglalás
A marokkói kormányzat a vallással kapcsolatos politikáját nem csupán
belpolitikai hatalmának fenntartására kívánja felhasználni, hanem regionális pozícióit is javítani kívánja legfontosabb európai partnere irányába.
A két ország elitje együtt dolgozik a franciaországi marokkói kisebbség
és tágabb értelemben a francia muszlimok fölötti kontroll megvalósítása érdekében. E politika elsődleges célja az iszlámmal kapcsolatos
radikális eszmékkel szembeni narratíva elterjesztése és ezzel a radikalizmus és a terrorfenyegetettség csökkentése.
Továbbá a marokkói rezsim ezeken a transznacionális hálózatokon keresztül rajta tudja tartani a szemét a Franciaországban élő
marokkói gyökerű muszlim közösségeken. Ezt pedig úgy képes megtenni, hogy a francia kormánnyal is jó viszonyt tart fenn. A kapcsolatot tovább mélyíti az egyre bővülő imámképzési program is. Így a
marokkói rezsim a francia muszlim kisebbség és az elit körében is
növeli a befolyását. A folyamatból pedig végeredményben mindkét
állam elitje profitál, a makhzen az említett biztonsági és gazdasági
50
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dimenziókban nyer, a francia elit pedig egy új, mérsékeltebb iszlám
elterjedésében érdekelt, amely elvezethet egy általa kívánatosnak
tartott francia iszlám felemelkedéséhez és egy harmonikusabb társadalomhoz. Ennek a folyamatnak az egyik mellékszálaként Rabat
pozíciója erősödik a nagy rivális Algériával szemben is.
Elemzésünk gyenge pontja az, hogy nehezen mérhető ennek a
politikának a hatékonysága. Illetve azt is meg kell említeni, hogy a
francia muszlimok között ezeknek a vallási szervezeteknek az elfogadottsága változó. Egy jövőbeli kutatás iránya lehet a marokkói
transznacionális külpolitika hatékonyságának feltérképezése.
A vallással kapcsolatos politika területén a marokkói soft power
növekedése az utóbbi évek egyik legizgalmasabb fejleménye, aminek
következményeire és eredményességére érdemes lesz odafigyelni a
következő években is. Rostoványi szerint napjainkban a decentralizált
globális iszlámon belül vetélkedés zajlik a különböző vallási autoritások, illetve vallási központok között. A verseny tétje az, hogy ki képes
nagyobb befolyást szerezni saját iszlámértelmezésének elfogadtatásával és terjesztésével52. Marokkó ebben a globális játszmában aktív
szerepet kíván játszani. Egyik figyelemre méltó példája ennek, a kormányzat azon programja, amely az új marokkói iszlámértelmezéssel összhangban lévő Korán nyomtatását és nemzetközi terjesztését
célozza53. Marokkó napjainkban csupán a régióban kérdőjelezi meg
olyan aktorok, mint Szaúd-Arábia és Katar dominanciáját. Kérdés
azonban, hogy ez így maradhat-e, és ez a politika konfliktust fog-e
szülni az Öböl-menti monarchiák és a lenyugvó nap országa között.
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1. táblázat:
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Ország

Össznépesség

A Marokkóban születettek száma

Franciaország

64 932 339

892 035

Spanyolország

46 815 910

716 685

Olaszország

59 433 744

351 098

Belgium

11 000 638

189 137

Németország

79 652 370

91 270

Egyesült Királyság

63 182 180

21 880

Svédország

9 482 855

7 850

Dánia

5 560 628

5 232

Norvégia

4 979 955

5 116

Portugália

10 562 178

2 436

Ausztria

8 401 940

1 747

Finnország

5 375 276

1 653

Írország

4 574 888

727

Románia

20 121 641

466

Lengyelország

38 044 565

420

Csehország

10 436 560

289

Málta

417 432

217

Magyarország

9 937 628

161

Izland

315 556

150

Ciprus

840 407

131

Bulgária

7 364 570

77

Horvátország

4 284 889

29

Szlovákia

5 397 036

29

Lettország

2 070 371

15

Észtország

1 294 455

14

Szlovénia

2 050 189

13

Hollandia

16 655 799

Nincs adat

Litvánia

3 043 429

Nincs adat

Liechtenstein

36 149

Nincs adat

Görögország

0

Nincs adat

Luxemburg

0

Nincs adat

Svájc

0

Nincs adat

Forrás: Eurostat (2018)
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II. rész
Nem hagyományos kisebbségek

A szaúdi nők vezetési tilalmának
eltörlése Szaúd-Arábia gazdasági
és külpolitikai érdekeinek tükrében
Mészégető Anna
Összefoglaló: A tanulmány arra a kérdésre kereste a választ, hogy
vajon a rendkívül konzervatív és merev berendezkedésű szaúdi kormány miért törölte el a nők autóvezetési tilalmát. Ennek érdekében
a konstruktivizmus nemzetközi politikai iskolájának keretein belül
három olyan tényezőt vizsgált, amely fontos szerepet játszhatott a
folyamatban: (1) a szaúdi nők által szervezett, kifejezetten a tilalom
ellen irányuló kampányokat, valamint (2) Szaúd-Arábia gazdasági és
(3) külpolitikai helyzetét, hangsúlyozva az Egyesült Államokkal való
kapcsolatának alakulását. A választott módszertan magában foglalta a kutatási terület hagyományainak megfelelő irodalom, valamint a
média hírösszefoglalóinak áttekintését, továbbá egy szakértői interjú
elkészítését. A tanulmány konklúziója egybeesett a felállított hipotézissel, vagyis hogy bár az ország nemzetközi helyzete és a kampányok
nem jelentettek elégséges feltételeket a tényleges közpolitikai változáshoz, a gazdasági helyzet lehetővé tette azt.
Abstract: The research question was why the Saudi government, which
proved to be extremely conservative and rigid, had abolished the driving
ban of women. For this reason, within the framework of the international political school of constructivism, three factors were considered to
play an important role in the process: (1) campaigns by Saudi women
that specifically targeted the ban, and (2) Saudi Arabia’s economic
and (3) foreign policy situation emphasizing its relationship with the
United States. The chosen methodology included an overview on the
literature from the research field and on the media newsletters, as well
as an expert interview. The conclusion of the study coincided with the
formerly set hypothesis, that although the international situation of the
country and the campaigns did not constitute sufficient conditions for an
actual public policy change, the economic situation enabled it.
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Bevezetés

S

zaúd-Arábia a nőkkel szembeni elnyomás és súlyos diszkrimináció miatt még a Közel-Kelet országai közül is kitűnik, hiszen
számos olyan jog gyakorlásában korlátozza a nőket, amelyet a
nyugati társadalmak alapvető emberi jognak tekintenek.1 Az ilyen, női
jogokat érintő, elnyomó intézkedések egészen mélyen beágyazott társadalmi szokásokból eredeztethetők, úgymint a „férfifelügyelet” rendszere
vagy a nemi szegregáció2. E szokások és politika következményeként
ugyanakkor az országban a nők egészen a közelmúltig nem vezethettek: a szaúdi kormány 2017 szeptemberében jelentette be a tilalom feloldását, és 2018 júniusában léptette életbe a vonatkozó rendeletet.3
A tanulmány azt kutatja, hogy mely tényezők késztették a konzervatív szaúdi kormányt arra, hogy eltörölje a nők vezetési tilalmát,
amely a szaúdi állam identitásától idegen liberalizációs lépésnek tekinthető. A kutatás első részében bemutatom a felhasznált elméleti
keretet, amely a normák nemzetközi terjedésére világít rá, majd azt
a három tényezőt, amelyeket a vizsgálódásaim során meghatározónak találtam a folyamat lezajlásában. Ezek a következők: a szaúdi
nők által a tilalom ellen szervezett kampányok, valamint az ország
gazdasági és külpolitikai helyzete. A tényezők szerepét mindkét lehetséges oldalról megvizsgálom, tehát hogy mennyiben befolyásolta ezeket a tilalom fennállása, illetve hogy ezek mennyiben voltak
hatással a döntéshozatalra.
Hipotézisem az, hogy bár az első két tényező, a kampányok és a
külpolitikai helyzet, hatással voltak a folyamatra, vagy meghatározták azt, mégsem voltak elégséges feltételei a közpolitikai változásnak. Ezzel szemben úgy vélem, hogy az ország gazdasági helyzete
megteremtette a változásra a lehetőséget, és ekképp a tilalom eltörléséhez vezetett.
A tanulmány elsődleges fókuszát a kisebbségi-többségi dinamikák,
valamint a külpolitikai és gazdasági folyamatok kölcsönhatása jelenti,
kiemelve azt a folyamatot, amelyben a különböző oksági tényezők arra
vezették a kormányt, hogy végrehajtson egy konkrét közpolitikai változást – amely szemben áll az adott állam identitásával. Az elemzés
1
2
3
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során tehát közelebbről vizsgálom meg a nemi, többségi-kisebbségi
dinamika mechanizmusait, és hogy ezek milyen szerepet töltöttek be
ebben a folyamatban. Úgy vélem, hogy ezen eset megértéséhez nem
elegendő, ha csak a vallási vagy etnikai narratívákra hagyatkozunk, hiszen azok nem fedik fel a folyamat mögött húzódó oksági láncolat
minden tényezőjét.
Elméleti keretrendszer
A tanulmányban a konstruktivizmus biztosítja azt az elméleti keretrendszert, amelyen belül kirajzolódik, hogy miként válik egy elképzelés
normává és – ahogyan más államok is átveszik azt – nemzetközivé.
A keretrendszer bemutatásánál főként Michael Barnett Constructivism
című írására támaszkodom, amely John Baylis International Relations
Theories (2014) című kötetében jelent meg.
A konstruktivista elmélet szerint az államok hajlamosak normaalkotásra, változtatásra vagy átvételre annak érdekében, hogy ezekkel
szabályozni tudják működésüket, ha ez valamilyen előnyt jelent vagy
biztosít számukra. Egy példa erre a jelenségre az intézményi izomorfizmus4 („institutional isomorphism”), amely szerint az államok
hajlamosak egymáshoz hasonló módon működni, hiszen elfogadásra törekednek, vagy egy adott státuszt szeretnének elérni. A normák
annak a működésnek az attribútumai, amelyeket az azonos identitású szereplők csoportja megfelelőnek vél egy adott tevékenységhez
kapcsolódóan. A társadalom alkotta ideák tehát nem statikusak,
hanem változnak az idő múlásával5.
„Life cycle of norms” – A normák életciklusa
„A normák életciklusára” vonatkozó elmélet6 szerint a normák kialakulásának három fő fázisa van. Az első a norma megjelenése, amely
során a normaaktivisták, tehát akiktől az adott idea származik, arra
törekszenek, hogy meggyőzzék a kritikus tömeget az adott idea érvényességéről, és így normává alakítsák azt. A normaaktivisták megnevezik az adott normát, és magyarázatot fűznek hozzá, hogy a tágabb
4
5
6
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közösség is könnyen megértse és befogadja azt. A norma megjelenésének része az intézményesülés is, amely során a normát az adott
közösség egy szervezetének át kell vennie.
A normák életciklusának második fázisa a normakaszkád, amely
során az az ország, ahol a norma megjelent, megpróbál meggyőzni
más államokat is arról, hogy kövessék azt. Az államok számos okból
vehetnek át normákat, például azért, hogy legitimációt szerezzenek,
így olyan normák befogadására is hajlandóak, amelyek érvényességében valójában nem is hisznek. Az úgynevezett kumulatív hatás is
eredményezheti adott normák befogadását, ami arra a jelenségre utal,
amikor egy adott régión belül több állam követ egy azonos normát, és
ezzel nyomást gyakorol a régió többi államára is, hogy hasonlóan járjanak el. A konstruktivista elmélet szerint a legitimáció megszerzésére
való törekvés az államok és más nemzetközi szereplők viselkedésének
egy jellegzetes tulajdonsága. Ezt a „megfelelőség logikájának” („logic
of appropriateness”) is nevezik7.
Az utolsó szakasz a norma asszimilációja, amelyben a norma már
elismertté válik, és az emberek többé nem kérdőjelezik meg az érvényességét. Amint egy norma eléri ezt a szintet, újabb közösségek és
államok fogják átvenni.
A norma elterjedése
A norma elterjedésének öt típusát különböztetjük meg8. Az elsőt kényszernek nevezzük, amikor az állam egy domináns államot követve fogadja be
az adott normát. A második típus esetében az államok a versenytársaikhoz hasonló normákat fogadnak be, hogy ezáltal egyenlőek tudjanak maradni velük katonai vagy gazdasági szempontból – ez a stratégiai verseny.
Más esetben az államnak szüksége van valamilyen erőforrásra, így egy
adott norma befogadása elősegíti annak megszerzését, vagy egy bizonyos státuszt tesz elérhetővé – ez a formális vagy informális nyomás.
Ha egy állam nehéz helyzetbe kerül, hajlamos olyan módszereket alkalmazni, amelyeket más államok már használtak, és sikeresnek bizonyultak
– ez a típus a bizonytalanság. Az utolsó típus esetében pedig a norma
befogadása státuszszimbólumot jelent az érintett állam számára.
7
8
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Szaúd-Arábia és a vezetési tilalom eltörlésének esetében a konstruktivista elmélet definícióit alkalmazhatjuk a folyamat leírására.
A vizsgált esetben a norma maga a nők vezetéshez való joga.
A nők jogai Szaúd-Arábiában
Szaúd-Arábiában a nőket jogi kisebbségnek tekintik a hatóságok, esetükben önrendelkezésről alig beszélhetünk9, valamint számos területen olyan jogaikat is korlátozzák, amelyeket a nyugati társadalmak
alapvető emberi jogoknak tekintenek10. Szaúd-Arábia szigorú, merev
és ultrakonzervatív felépítésével még a muszlim többségű országok
soraiból is kitűnik11. Ez kifejezetten igaz a nemi szegregáció rendszerére, amely gátolja a nőket a munkaerőpiacon való megjelenésben vagy
a közéletben való jogaik gyakorlásában12. A nemi szegregáció rendszere tiltja azon férfiak és nők keveredését, akik nem hozzátartozói
egymásnak13. 2005-ben például az első önkormányzati választások
során a nők nem tudtak szavazni, mivel nem biztosítottak számukra a
férfiaktól elkülönített szavazóhelyiséget14.
A szaúdi nők jogait számos más területen is korlátozzák: diszkrimináció éri őket az oktatási rendszerben, és nem választhatják meg
szabadon a tanulmányaikat15. A nemi szegregáció miatt a nők az alapoktatásban csak a kevésbé színvonalas létesítményekhez juthatnak
hozzá, így nem egyenlőek az esélyeik a férfiakkal szemben, akik előnyöket élveznek az erőforrások elosztása terén16.
A nemi szegregáció az állam iszlámértelmezéséből eredeztethető17, illetve nem a hagyomány, hanem az olajárrobbanás, az urbanizáció és a konzervatív vallási diskurzus eredménye18. Továbbá a vezetési
tilalom sem tekinthető egyfajta társadalmi tilalomnak, hanem sokkal
inkább az urbanizáció következményének19.
9
10
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Az olajárrobbanás következtében teljesen átalakult a szaúdi gazdaság, sokkal több munkalehetőség állt a férfiak rendelkezésére, és a
fizetésük is jelentősen növekedett20. Így a háztartás költségeihez már
nem volt szükség a nők keresetére, ami viszont ahhoz vezetett, hogy
az otthon maradó nők a gazdagság és egyfajta erkölcsi kiválóság
szimbólumává váltak21.
A szaúdi kormány több reformot is bevezetett a nők jogaival kapcsolatban, ilyenek például a nők választási jogának elismerése, a
„csak nők” számára kijelölt helyek kialakítása22 vagy a Konzultációs
Tanács női részvételre vonatkozó 20 százalékos kvótájának bevezetése23. Ugyanakkor ezek a reformok mind a nemi szegregáció paradigmáján belül valósultak meg24.
Suzy D’Enbeau25 a vallás és a Korán nemi szegregációban, illetve
a férfifelügyelet rendszerében betöltött szerepét vizsgálva arra a következtetésre jutott, hogy a vallás és a patriarchátus predesztinálja
a nőket az anya- és háztartásbeli szerepre. A MENA térségben élők
identitásának meghatározó tényezője az iszlám, és bár számos muszlim társadalom ellenzi a patriarchátust, mégis az iszlám értelmezése az, amely a nőket alsóbbrendűnek definiálja a férfiakhoz képest.
A Korán egy verse szerint a nők és a férfiak biológiailag különbözőek mind fizikai, mind pedig mentális képességeik terén 26.
Az „iszlám feministák” szerint viszont ez egy olyan félreértelmezés,
amely évtizedeken keresztül lehetővé tette a férfiak nők feletti tényleges fennhatóságát.
A másik társadalmi tényező, amely megakadályozza a nőket jogaik gyakorlásában, az úgynevezett Wilaya férfifelügyeleti rendszer27.
A Wilaya tiltja, hogy a nők egy férfi (általában a férj vagy az apa) engedélye nélkül külföldre utazzanak, nagyobb orvosi beavatkozás alá
vessék magukat, és még számos más tevékenységben részt vehessenek. A Human Rights Watch szerint28 ezek a diszkriminatív szabályok,
20
21
22
23
24
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mint a szegregáció vagy a felügyeleti rendszer, a társadalmi szokások
által valósulnak meg, és nem a jogrendszeren keresztül. Bár ezeket az
intézkedéseket a jogrendszer nem támasztja alá, a kormányzat mégis
központi szerepet játszik betartatásukban29. A Wilayára vagy a nemi
szegregációra vonatkozóan nincsenek egyértelmű szabályok, egyes
emberek mégis ragaszkodnak hozzájuk, és megkövetelik, hogy a nők
csak egy férfi engedélyével végezhessenek bizonyos tevékenységeket30. A vallásos szövegek patriarchális értelmezése támogatja ezeket
a társadalmi szokásokat31. Maga a férfifelügyeleti rendszer is egy zavaros Korán-részlet értelmezéséből származik32: „A férfiak fölötte állnak a nőknek, mivel Allah előnyben részesített egyeseket közülük másokkal szemben, s amiatt, amit javaikból (a nőkre) költenek.”33. A Korán
értelmezése pedig döntő tényező, hiszen az állam igazságszolgáltatási rendszere is a Koránra, illetve a szunnára épül, amelyek együttesen
adják az állam alkotmányát34.
A nőket érintő vezetési tilalom
Tanulmányom kifejezetten a nők vezetési tilalmára fókuszál, amely a
mobilitásukat korlátozza, és ez a mindennapi élet számos területén
nehézséget jelent, többek között a munkaerőpiacon való részvételben
is35. A vezetési tilalom a szaúdi nőkkel szembeni elnyomás nemzetközi szimbólumává vált36. Kevesen engedhetik meg maguknak, hogy
hivatásos sofőrt alkalmazzanak37, a tömegközlekedés pedig nem kínál
megfelelő alternatívát a nők számára38.
A szaúdi kormány 2017 szeptemberében jelentette be a tilalom feloldását39, amely lépést nehéz összeegyeztetni a szaúdi állam és társadalom kiemelkedően merev és konzervatív felépítésével, valamint az ottani
nők megítélésével. Mi motiválhatta a szaúdi kormányt erre a lépésre?
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A vezetési tilalom feloldása mögötti lehetséges okok
Belpolitikai kampányok: Women2Drive és a közösségi média szerepe
Szaúd-Arábiában a nőjogi aktivizmus régi célja volt a vezetési tilalom feloldása. Az első megmozdulásokra az 1990-es évek elején került sor a fővárosban, Rijádban, amikor 47 nő ült autóba, hogy ezzel fejezzék ki a rendszabállyal szembeni tiltakozásukat40. A 2011-ben létrejött Women2Drive
mozgalom elsősorban egy közösségimédia-platformokon működő kampány, amely szintén a tilalom ellen küzd(ött), és az egyik legsikeresebb
nők által kezdeményezett mozgalommá nőtte ki magát az országban41.
A Women2Drive kampány során számos nő filmre vette saját vezetését, feltöltötte különböző közösségi platformokra, hogy ezzel is
bátorítson szaúdi nőket a vezetésre. És bár emiatt több résztvevőt
letartóztattak, a videók széles körben elterjedtek42, és jelentős médiafigyelmet irányítottak a mozgalomra, a tilalomra és a nőkkel szembeni
elnyomásra43. Ebben pedig kétségkívül nagy szerepe volt a magas internet-penetrációnak, illetve a közösségimédia-platformok fokozott elterjedésének. A nemzetközi nyomásnak köszönhetően végül szabadlábra
helyezték az elítélteket, sőt, 2013-ban a mozgalom tagjai online petíciót
indítottak, hogy ezzel is bátorítsák a nőket a vezetésre44.
Elmondható tehát, hogy bár a kampány nem érte el a kívánt közpolitikai változást, és a kormány több esetben is szigorú fellépéssel reagált45,
sikeresnek mondható46, hiszen neki köszönhetően a tilalom érvényességét vagy jogosságát nemcsak az országban kérdőjelezték meg sokan, de nemzetközileg is nagy figyelmet kapott a kérdés47. Ugyanakkor
a közösségi médiában való, akár folyamatos jelenlét sem jelenthet elég
alapot az évtizedeken keresztül változatlan, intézményesített rendszerek megváltoztatásához48. Az ország gazdasági helyzete döntő szerepet
játszott a folyamatban.
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1. ábra:
Internethasználók száma Szaúd-Arábiában

(Saját ábra, forrás: Internet Live Stat 2014)
Az 1. ábra azt mutatja, hogyan emelkedett az internethasználók száma
az elmúlt években.
2. ábra:
Közösségimédia-penetráció Szaúd-Arábiában

(Saját ábra, forrás: Statista, 2017)
A 2. ábra a vezető közösségimédia-oldalak penetrációjának szintjét mutatja az aktív közösségimédia-használók százalékában, 2016-ban.
Ebben az évben a teljes lakosság 59 százaléka használt internetet49.
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Gazdasági változások a 2016-os olajársokkot követően
Ebben a fejezetben Szaúd-Arábia gazdasági helyzetéről lesz szó, és arról, hogy a kormánynak a gazdaság diverzifikációja érdekében tett lépései hogyan kapcsolódnak a nők jogainak kiterjesztéséhez.
A szaúdi gazdaság erősen függ az olajtól, illetve az olajalapú iparágaktól50. Az olajkorszak idején az ország rengeteget profitált e természeti erőforrás exportjából, 2014 óta azonban az olaj ára folyamatosan
esik51, és emiatt az ország nagy nehézségekkel küzd.
Szaúd-Arábia birtokolja a világ legnagyobb nyersolajtartalékát,
amely a világ kőolajtartalékának közel 16 százalékát teszi ki52. Az olaj
biztosította az ország exportból származó jövedelmének 80 százalékát, bevételeinek 90 százalékát53. 2013-ra a nyersolaj ára majdnem
négyszeresére emelkedett a 2003-as adatokhoz képest54. Mindez
rendkívül pozitívan hatott az ország jóléte szempontjából: 2003 és
2013 között a bruttó hazai termék átlagosan 6 százalékkal emelkedett55, sőt, 2013-ra az ország a világ 19. legnagyobb gazdaságává
nőtte ki magát, míg 2003-ban még csak a 27. helyen állt56. A háztartások jövedelme 75 százalékkal emelkedett a különböző szociális
juttatásoknak köszönhetően 57. Az állami költségvetés az 5 százalékos deficit után 11 százalékos többlettel számolt58.
Bár az országban utolérhetetlen fellendülés volt tapasztalható az elmúlt évtizedekben, mára súlyos kihívásokkal küzd a gazdaság olajtól való
függése következtében. Ez a fenti növekedési modell ugyanis hosszú távon nem tartható fenn59, hiszen az ország valutája az olajalapú eszközökhöz van kötve, és az iparosítás folyamata előtt nagy akadályok állnak60.
2014 óta a nyersolaj ára gyors iramban zuhan61, és ennek számos közvetlen negatív hatása van az ország külső és pénzügyi egyensúlyára62.
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3. ábra:
Éves átlagos OPEC-nyersolajárak 2013 és 2016 között

(Saját ábra, forrás: Statista, 2017)
Az olajárak ilyen szintű csökkenése különböző tényezőknek tudható be.
Egyfelől több olajtermelő ország, mint például Irak helyzete bizonytalanná tette a kínálatot63, másrészről pedig az Egyesült Államok messze
felülmúlta a várakozásokat az olajtermelés terén64. Az olajár tehát az
OPEC-országok és más olajtermelő országok kapacitásának függvénye,
és mindezek miatt a kínálat ára, és így mennyisége is, bizonytalan65.
Eszerint a kínálat 2019-re napi 1400 barrellel haladhatja meg a
keresletet (mértékét 1,4 mbd-vel, 1 mbd=napi 1000 barrel), amely
tendencia várhatóan folytatódik majd az ezt követő években is, ami
csökkenteni fogja az olaj árát66. Az olaj árának ilyen volumenű csökkenése pedig komoly fenyegetést és politikai kihívást jelent a szaúdi
gazdaság számára. A legfontosabb kérdés az, hogyan tudja kezelni
az ország az olajbevételektől való függést, és hogyan tudja elszigetelni gazdaságát a globális olajpiac volatilitásától67.
A probléma megoldására a szaúdi koronaherceg 2016-ban nyilvánosságra hozott egy gazdasági tervet, az úgynevezett Saudi
Vision 2030-at 68. A terv három alappillérre épül: Mekka és Medina
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birtoklásán; az ország világkereskedelemben való központi elhelyezkedésén, illetve az Aramco, a világ legnagyobb olajtermelő cégének tőzsdére vitelén69.
Ezek a tényezők várhatóan nem biztosítanak majd akkora jövedelmet, mint amekkorát a Saudi Vision 2030 sugall. Mekka és Medina
nem fogja meghozni a várt bevételeket, hiszen a vallási turizmusból
származó bevételek már csak 3 százalékát teszik ki a bruttó hazai
terméknek, amely arány várhatóan a következő években sem fog
emelkedni70. A Saudi Vision 2030 azt állítja, hogy a világkereskedelemnek mintegy 30 százaléka bonyolódik le ebben a térségben. Ez az arány
enyhén szólva is eltúlzott, hiszen a valóságban ez az arány legfeljebb 10
százaléknak felel meg71. Továbbá az Aramco tőzsdére bocsátása sem
lesz majd képes pótolni72 azt a költségvetési hiányt, amely a jemeni és
a szíriai proxy háború kiadásai miatt keletkezett73.
Óriási potenciál van a kis- és nagykereskedelemben, amely gyors
növekedést mutatott az elmúlt évtizedben: 2003 és 2013 között az
ágazat bruttó hazai termékből való részesedése 4 százalékról 7 százalékra növekedett74, az elmúlt évek során pedig átlagosan 12 százalékkal bővült75. Emellett ez az ágazat az egyik legjelentősebb a foglalkoztatottság szempontjából is, mintegy 1,5 millió ember számára
biztosít munkát76. A szaúdi gazdaság ezen szegmensében várhatóan
megduplázódik a termelés, és újabb 800 000 munkahely jön létre77.
Az egyik legnagyobb akadály a magánszektor fejlesztése előtt a
humántőkével kapcsolatos problémákból fakad: az egyik a számottevő munkanélküliségi mutató, amely a képzett nők körében a 35 százalékot is eléri78. Ez a tendencia olyan jogi és politikai akadályokból
ered, mint például a jelen kutatás magját képező vezetési tilalom79
vagy a nemi szegregáció, amelynek következtében a nőknek korlátozottak a lehetőségeik az oktatás terén80.
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A humántőkét érintő probléma a külföldi munkaerőtől való erős függés: a munkaerőpiacon a nem szaúdi származásúak aránya 53 százalék81. A külföldi munkaerő jelentős aránya82 egyfajta szegregációt alakított ki a munkaerőpiacon: általánosságban a szaúdiak dolgoznak az
állami szektorban, a magánszektorban pedig jellemzően a bevándorlók.
Ennek a jelenségnek jelentős negatív következményei vannak, például
csökkenti bizonyos posztokon a versenyt83.
4. ábra:
Munkaerőpiac Szaúd-Arábiában 2016-ban

(Saját ábra, forrás: Bin Salman, 2016)
A vezetési tilalom eltörlése meghatározó a gazdasági diverzifikáció és
a magánszektor fejlesztése szempontjából. A humántőkét érintő problémákat enyhíthetné a képzett nők munkanélküliségének csökkenése,
amely közvetetten összekapcsolódik a tilalommal. Másrészről a tilalom
megszűnésével évente közel 15–20 százalékkal emelkedhetne az eladott szaúdi autók száma84. A tilalom megszűnése 9 millió szaúdi és
közel 2,7 millió nem szaúdi női vezetőt jelenthetne85. Ez a tendencia komoly nyereséget hozhat a Naghi Motorsnak, amely luxusmárkákat forgalmaz, többek között a BMW, a Mini és a Rolls Royce modelljeit 86.
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Ez az eset jó példa a normaelterjedés azon típusára, amelyet
bizonytalanságnak nevezünk. Szaúd-Arábia esetében a vezetési
tilalom eltörlése nem konzisztens a kulturális értékekkel, illetve a
társadalomba mélyen beágyazott szokásokkal és intézményekkel.
Ennek ellenére a kormányzat úgy döntött, mégis átvesz egy, a liberális társadalmakra jellemző intézkedést, hiszen a gazdasági fejlődést érintő komoly kihívásokkal kell szembenéznie.
Nemzetközi viszonyok: Szaúd-Arábia és az amerikai kapcsolatok
Szaúd-Arábiában a nőket sújtó vezetési tilalom fenntartása nemzetközi színtéren is nagy felháborodást keltett. Miután Catherine Ashton,
az EU első külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nyilatkozatot
tett közzé, hogy támogatja a szaúdi nők kampányát, hétezren írták
alá azt az online petíciót, amely a deklaráció nyilvános támogatását kérte 87. Még a szaúdi állam legközelebbi szövetségesei is
kifejezték tiltakozásukat a nők hátrányos megkülönböztetésével
szemben 88. Mindezek hatására jelentős nyomás nehezedett a szaúdi kormányzatra, de az nem volt elegendő ahhoz, hogy a közpolitikai változást elérjék. Az elmúlt években azonban eszkalálódott a
Jemenben vívott háború, ami jelentősen megváltoztatta az ország
külpolitikai helyzetét.
Az egymást követő amerikai kormányok gyakran utaltak fontos
partnerként Szaúd-Arábiára a dzsihadista terroristák elleni harcban, és ez a szövetség a másik fél számára is sarkalatos tényezővé vált. Az elmúlt évtizedben a Közel-Kelet térségében lezajlott
politikai és biztonságpolitikai változások fordulópontot jelentettek
az amerikai–szaúdi együttműködésben.
A szaúdi külpolitika egy biztonsági tengely mentén épült ki,
amelynek célja a Közel-Kelet térségében kialakult hatalmi egyensúly
fenntartása, illetve a rezsim biztonságának megőrzése 89. Iránhoz hasonlóan Szaúd-Arábia is önmagát tekinti a „muszlim világ természetes vezetőjének” 90. A szaúdi kormányzatok külpolitikáját alapvetően az a cél határozta meg, hogy fenntartsák a status quót a térségben,
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ami azt jelenti, hogy Rijád hegemóniája az Arab-félszigeten nem inoghatott meg91. Az elmúlt évtizedben azonban egyre agresszívabbá vált
az ország külpolitikája, hiszen az arab tavasz és az amerikai intervenció Irakban felborította a korábban fennálló hatalmi egyensúlyt a térségben, miközben a szaúdi kormányzat célja pedig ennek visszaállítása lett92. Az ország külpolitikájában lezajlott váltást az is indokolja,
hogy Egyiptom és Törökország már nem törekszik vezető pozícióra.
Egyiptom belső stabilitása és gazdasága jelentősen meggyengült93,
így már nem jelent potenciális riválist. A váltás harmadik oka Irán megerősödése volt, hiszen az ország befolyása az elmúlt néhány évben
jelentősen nőtt a térségben, amit a szaúdi kormányzat a nemzetbiztonsága elleni közvetlen fenyegetésként ítélt meg. Az arab tavaszt követően Irán és Szaúd-Arábia között kialakult a hegemóniáért folytatott
rivalizálás94: a két ország évekig folytatott proxy háborúkat, majd létrejött egy egyensúlyi állapot („Balance of proxy war”), amelyben egyik fél
sem tud felülkerekedni a másikon95.
Az Irán és Szaúd-Arábia között zajló rivalizálás geopolitikai okok és
a felekezeti megosztottság miatt alakult ki, és messze az arab tavasz
előtti időkre vezethető vissza. A hegemóniáért folytatott rivalizálás folyamatos proxy háborúba torkollott Jemenben, ahogy Irán befolyása
egyre jelentősebbé vált az országban96. Egyes tanulmányok szerint
azonban – bár Irán befolyással bír Jemenben, és támogatja az országot – ezek a tényezők közel sem olyan jelentősek, mint ahogyan azt a
szaúdi narratíva bemutatja, és nem indokolják a két ország között kialakult proxy háborút97.
A jemeni háború aktuális szakasza 2014-ben kezdődött, amikor az
Észak-Jemenben létrejött és a korábbi elnökkel, Ali Abdullah Salehvel
szövetséges, úgynevezett húti (Houthi) mozgalom agresszívebbé vált,
és lépéseket tett annak érdekében, hogy az akkori elnököt, Abed Rabbo
Mansour al Hadit lemondásra kényszerítse98. A hútik képviselik Irán befolyását Jemenben, és a lakosság közel 35 százalékának támogatását
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élvezik99. A húti erők által eltávolított Hadi elnököt Szaúd-Arábia támogatta, így az ellene való fellépést, illetve Irán jemeni jelenlétét a szaúdiak
közvetlen támadásnak tekintették. A szaúdi kormányzat terroristáknak
nyilvánította a hútikat, és a szaúdi határon végrehajtott hadműveletet
követően megkezdődtek a Jemen elleni légitámadások100. Egyes tanulmányok szerint a támadások mögötti valódi ok azonban a szaúdi kormányzat fő külpolitikai célja, vagyis Rijád vezető szerepének megőrzése az Arab-félszigeten és a hegemónia megerősítése a térségben101.
A Jemenben végrehajtott hadműveleteket az Egyesült Államok katonai kiképzéssel, logisztikai segítséggel és fegyverekkel támogatta102.
Ahogy a szaúdiak hadműveletei agresszívebbé váltak, és nőtt a civil
áldozatok száma, az amerikai kongresszus egyre többször fejezte ki
aggodalmát a fegyveres támogatás kapcsán103.
Az amerikai kongresszusban lezajló, a szaúdi kapcsolatokat érintő
megbeszélések többek között kitértek az országnak az olajár csökkenésével összefüggő gazdasági instabilitására, a hatalomátvétellel kapcsolatos bizonytalanságokra és az emberi jogokat érintő problémákra is104.
Az amerikai–szaúdi együttműködést a nukleáris megállapodás
is jelentősen befolyásolta. 2015-ben az Obama-adminisztráció megállapodást kötött Iránnal, amely szerint megszüntetik a gazdasági
szankciókat, ha Irán korlátozza nukleáris programját105. Ez a megállapodás lehetővé tette Irán számára, hogy megerősítse gazdasági és
politikai hatalmát106. Emiatt pedig Szaúd-Arábia még inkább rá volt
szorulva az Egyesült Államok katonai támogatására.
A két ország közötti együttműködés meggyengülésének legfőbb
oka mégis az volt, hogy a szaúdi kormányzat külpolitikájában a térség fölötti hegemóniáért Iránnal folytatott rivalizálás élvezett prioritást, míg az Egyesült Államok számára ez egy kedvezőtlen ügy volt107.
Az USA fő célkitűzése a térségben a terrorizmus visszaszorítása, és eszerint építette ki kapcsolatait is a régióban108.
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Szaúd-Arábia számára nélkülözhetetlen az USA-val való kapcsolata,
sőt, ennél is szorosabb együttműködést szeretne az Iszlám Állam agres�szív terjeszkedésére és Irán törekvéseire hivatkozva, amelyek valódi célja „Jemen destabilizálása a húti mozgalomnak nyújtott segítséggel”109.
Joseph Westphal, az Egyesült Államok korábbi szaúdi nagykövete szerint az amerikai–szaúdi kapcsolat kérdésében meghatározó
szerepe van bin Szalmán koronahercegnek, hiszen az általa kezdeményezett oktatási és igazságszolgáltatási reformok teret adhatnak
a további együttműködésnek. Ugyanakkor Westphal arra is rámutatott, hogy ezen kezdeményezések kudarca akár még bizonytalanabbá
is teheti ezt a szövetséget110.
Mohamed bin Szalmánt 2015-ben nevezték ki helyettes koronahercegnek, megkapta a védelmi tárcát111, majd a koronahercegi pozíció
megszerzését követően szinte minden hatalom az ő kezében összpontosult112. Védelmi miniszterként a jemeni háború idején ő hozta
létre a szaúdiak vezette koalíciót a húti–iráni szövetség ellen113.
A koronaherceg lépéseit olyan törekvésként is lehet értékelni,
amelynek célja, hogy az ország negatív nemzetközi reputációját javítsa. Például 2017 novemberében a királyi család 11 tagját
tartóztatták le korrupció vádjával 114. Ezt a lépést jelzésnek is tekinthetjük arra vonatkozóan, hogy a királyi család nem áll többé
a törvény felett.
A nők jogainak kiterjesztésére tett erőfeszítések, mint például a
vezetéshez való jog elismerése, ugyancsak az ország nemzetközi
megítélésének javítását segíthetik, amely jelen pillanatban létkérdése a szaúdi kormányzatnak, hiszen számos külpolitikai lépését
nemzetközi szinten élesen elítélik.
Az elméleti keretrendszer két olyan konstruktivista elméletet említ,
amely magyarázatot adhat ezekre a jelenségekre. Az egyik lehetséges magyarázat, hogy a nők jogainak kiterjesztése és a vezetési tilalom eltörlése a korábban már említett „intézményi izomorfizmus”
jelenségének tudható be115, s amely a „megfelelőség logikájával”
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magyarázható116. Ebben a narratívában a szaúdi kormányzat azért
törölte el a nők vezetési tilalmát, hogy ezáltal legitimizálja lépéseit a
nemzetközi színtéren.
Az említett lépés egy másik konstruktivista elmélettel, a normaelterjedés bizonytalanságnak nevezett típusával is magyarázható.
Gazdasági helyzetéhez hasonlóan, Szaúd-Arábia státusza nemzetközi színtéren is bizonytalanná vált, hiszen a legfontosabb szövetsége
megrendült. Mivel létfontosságú számára a szövetség fenntartása,
nem engedheti meg, hogy ennyire negatív nemzetközi megítélése legyen. Ekképpen a szaúdi vezetésnek olyan intézkedéseket kellett tennie, amelyek nem jellemzőek az állam identitására, s amelyek végtére
is a nők jogainak kiterjesztéséhez és többek között a vezetési tilalom
eltörléséhez vezettek.
A norma elterjedésének folyamata Szaúd-Arábiában
Ebben a fejezetben a norma elterjedésének folyamatát ennek a konkrét
kérdésnek a keretében mutatom be. Szaúd-Arábia esetében a norma
maga a nők vezetéshez való joga, szabadon, a férfifelügyelettől függetlenül. A normaaktivisták azon szaúdi nők, akik kampányokat szerveztek
azért, hogy felhívják a figyelmet a tilalomra, az ebből fakadó korlátozásokra, annak következményeire és a nők mindennapi életére gyakorolt
hatására. Azzal, hogy autóba ültek és vezettek, valamint erről fotókat
és videókat osztottak meg a különböző közösségi médiaportálokon,
sikerült a tilalom kérdését az országos politika napirendjére emelniük.
A tiltakozás és a kampányok a normák életciklusának első szakaszát, a normamegjelenést reprezentálják. Az aktivisták törekvéseinek
hatására egyre több szaúdi kérdőjelezte meg a tilalom szükségességét
és érvényességét, és ezzel a kormányzatra nehezedő belső nyomás folyamatosan nőtt. A normamegjelenésnek egy fontos kritériuma, az intézményesülés azonban nem ment végbe, hiszen egészen mostanáig az aktivisták nem tudták megvalósítani a fő célt, vagyis a közpolitikai változást.
Jóllehet az intézményesülésre nem került sor, a normamegjelenés
folyamata kétségkívül sikeres volt, és bár önmagában nem volt elégséges feltétel, jelentős mértékben hozzájárult ahhoz a folyamathoz,
amely végül elvezetett a konkrét közpolitikai változáshoz.
116 Barnett, 2014, 159. o.
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Ez nem egyedi jelenség a régióban. A fiatal generációk szerepe a lázadásokban és a civil társadalomban meghatározó, és a különböző közösségi médiaportálokon keresztül világszerte rengeteg
embert képesek elérni nemtől és kortól függetlenül és ezzel egy társadalmi tiltakozás köré épülő nemzetközi közösséget aktivizálni 117.
Bár képesek jelentős nemzetközi nyomást gyakorolni a kormányzatra, eszközeik nem elégségesek a végső cél, a közpolitikai változás eléréséhez118. Ezt két jelenség is magyarázza: egyrészt nagyon
nagy különbség van a fiatal generációk céljai, reményei és a társadalom többségének elvárásai között, másrészt nincsenek olyan
eszközeik, amelyek a stagnáló intézményeket képesek lennének
megváltoztatni. Utóbbi nagyon jellegzetes sajátossága a térség politikai rendszereinek119.
Szaúd-Arábia esete sem különbözik ebből a szempontból: annak ellenére, hogy a fiatalabb és iskolázott generációk már alapvető
emberi jognak tekintik a vezetéshez való jogot, nemtől függetlenül,
a szaúdi társadalom egy része nem kérdőjelezi meg a tilalom érvényességét, sőt, fellép annak eltörlése ellen 120.
Bár a kampányok felerősítették a kormányzatra nehezedő nyomást, hiszen rávilágítottak arra, hogy Szaúd-Arábia az egyetlen
olyan ország a térségben (és az egész világon), ahol még mindig
tiltják, hogy a nők autót vezessenek121 – megtestesítve ezzel a normák életciklusának második szakaszát, ez még mindig elégtelen
volt a közpolitikai változáshoz.
A normák életciklusának harmadik szakasza, az úgynevezett
internalizálás, az elsajátítás azonban nem tudott megvalósulni, hiszen a nők vezetéshez való jogát nem tekintik természetesnek, és
többen megkérdőjelezik a társadalmon belül. Sőt, sokan támadják
is a nőknek ezt a szabadságát arra hivatkozva, hogy ez ártalmas
rájuk nézve122. De azt sem mondhatjuk, hogy a norma elterjedésének ezen szakasza teljesen sikertelen, hiszen a társadalom jelentős
szegmense egy teljesen felesleges elnyomó intézkedésként tekint
a vezetési tilalomra, amely komoly akadályokat jelent nemcsak a
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nőknek, de a szaúdi társadalom egészének is123. A fiatalabb generációk
elfogadhatatlannak tartják, hogy a 21. században még létezhet ilyen
tilalom, ami arra enged következtetni, hogy az elsajátítás folyamata
mikroszociológiai szinten megkezdődött124.
Az ország gazdasági helyzete és a radikális reformokra való igény
jelenti azokat a tényezőket, amelyet lehetőséget teremtettek a szaúdi
nők számára, és végül elvezettek a közpolitikai változáshoz. A normák
nemzetközi terjedésének elmélete szerint ez a bizonytalanság jelensége125. Véleményem szerint ez a folyamat zajlik most Szaúd-Arábiában
is: az olajárak gyors esése miatt a gazdaság olajtól való függése
komoly fenyegetést jelent az országra nézve, és súlyos veszteségeket hozhat az állami és az exportból származó jövedelmekben.
Egyértelművé vált, hogy az országnak meg kell szüntetnie az olajtól
való függést, és diverzifikálnia kell a gazdaságát126 annak érdekében,
hogy stabilabbá váljon, és jobban ellen tudjon állni az olajárak volatilitásának. A nőket sújtó vezetési tilalom eltörlését olyan lépésnek
tekinthetjük, hiszen az intézkedés elősegíti a nők munkaerőpiacon
való részvételét.
A gazdaság diverzifikációjának érdekében a szaúdi kormánynak
a magánszektort kellene támogatnia127. Ennek érdekében pedig meg
kell oldania a humántőkét és az oktatást érintő problémákat, tehát a
magas munkanélküliséget a képzett nők körében, a külföldi munkaerő magas arányát a munkaerőpiacon128, továbbá a szaúdi és bevándorló munkaerők szegregációját az állami és a magánszektorban.
Úgy vélem, az állam törekvése arra, hogy javítsa nemzetközi reputációját, szintén ösztönzőleg hatott a gazdasági változtatásokra. A konstruktivista elmélet szerint egy adott modell vagy norma
átvétele jelzés lehet más országok felé, hogy az adott állam is korszerű
technikákat alkalmaz, és így potenciális szövetségesnek tekinthető129.
A norma keresztülvitelének ugyan nem az volt az oka, hogy a normát már elfogadta a társadalom, vagy hogy ideológiai változás zajlott le az
országban, de ez nem azt jelenti, hogy ezek sohasem fognak bekövetkezni.
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Számos aktivista úgy véli, nem számít, mi volt a kormányzat motivációja, a tilalom eltörlése az első lépés afelé, hogy a nők nagyobb
irányítással vagy fennhatósággal rendelkezzenek önmaguk felett130.
Konklúzió
A tanulmány célja az volt, hogy választ adjon arra a kérdésre, mi vezette az ultrakonzervatív szaúdi kormányt arra, hogy eltörölje a nők
vezetési tilalmát. A hipotézis szerint három fontos tényező játszott
szerepet ebben a folyamatban: a szaúdi nők által szervezett kampányok, az ország külpolitikai és gazdasági helyzete. Ezek közül az
első kettő szükséges, de nem elégséges feltétele volt ennek a közpolitikai változásnak; a harmadik tényező azonban lehetőséget teremtett
annak eléréséhez. Hogy megválaszolhassam a kutatási kérdést, felhasználtam a témára vonatkozó tanulmányok eredményeit, a kérdéshez kapcsolódó média-összefoglalókat, valamint interjút készítettem
Huda Mohsin Alsahival, a téma egyik szakértőjével. A tanulmány elején
bemutattam a normák terjedésének formáit a konstruktivista elméleten keresztül. Ezt követően felsoroltam azokat a tényezőket, amelyek
hozzájárulhattak a folyamathoz, amely során a szaúdi kormányzat
eltörölte a nők vezetési tilalmát. A szaúdi nők által szervezett kampányok felhívták a figyelmet a tilalomra a nemzetközi színtéren is, és
jelentős médiafigyelmet irányítottak a kérdésre. Sikereik és a kormányzatra nehezedő nyomás ellenére sem tudták elérni a fő célt, vagyis a
nők vezetéshez való joga még nem vált normává az országban.
A konstruktivista elmélet szerint az állam arra irányuló törekvése,
hogy javítsa nemzetközi reputációját, a tilalom eltörlésének egyik
motívuma lehetett. Szaúd-Arábia nemzetközi helyzete egyre instabilabbá és bizonytalanabbá vált. Úgy vélem, hogy a nők jogainak
kiterjesztésével, illetve bin Salman koronaherceg egyéb lépéseivel
(például a királyi család egyes tagjainak letartóztatása) az volt az
állam célja, hogy javítsa az ország negatív megítélését, és így kedvezőbb külpolitikai helyzetbe kerüljön. A tilalom eltörlése egyben a
gazdaság diverzifikálása felé tett lépés is. A konstruktivista elmélet
szerint a gazdaság felépítésében történő változtatás akár jelzésként
is szolgálhat más országok felé, hogy az adott ország is korszerűen
130 Mohsin Alsahi, 2017
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működik. A vizsgált esetben Szaúd-Arábiának szüksége van az Egyesült Államok támogatására, így a gazdasági reformok kérdése egyre
égetőbbé vált.
Az olajárak jelentős csökkenése bizonytalan helyzetbe hozta az országot, és ez radikális változtatásokra kényszerítette a kormányt, ezzel pedig megnyílt a lehetőség a szaúdi nők előtt. Végső soron ez a
bizonytalan szituáció és gazdasági nyomás jelentette az elégséges
feltételt a közpolitikai változáshoz.
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Az iráni szexuális és nemi kisebbségek
helyzete és hatásuk az Európai Unió
területére történő migrációban
Szalai Máté
Összefoglaló: A tanulmány célja az iráni szexuális és nemi kisebbségek, mint „alávetett csoport” helyzetének és az ebből fakadó, az Európai Unióra irányuló migrációs nyomás értelmezése. Az Iszlám Köztársaságban a muszlim országok kontextusában különleges jogi környezet
alakult ki, amelynek értelmében a transzneműség és a nemváltó műtétek engedélyezettek, ugyanakkor a homoszexualitás tiltott és akár halálbüntetéssel is szankcionálható. Ennek következtében a meleg és leszbikus közösség tagjai előtt három út áll: a rejtőzködés, a társadalmi nem
megváltoztatása, vagy pedig a migráció. A jelenség európai szempontból
is felvet törvényi kérdéseket, hiszen a jelenlegi szabályozási környezetben
a menekülti- vagy oltalmazotti státusz odaítélésének jogi alapja kérdéses.
Abstract: The aim of the study is to interpret the situation of sexual and
gender minorities as „subjugated groups” and the consequent migratory
pressure on the European Union. The legal environment which evolved
in the Islamic Republic is unique in the context of Muslim countries,
since while trans-genderism and sex change operations are allowed,
homosexuality is banned and can be sanctioned by death penalty.
As a result, the members of the gay and lesbian community face three
possibilities: to hide, to change their gender, or to migrate abroad. This
phenomenon raises legal questions from the European side as well, as
the current regulatory environment does not constitute a solid legal basis for granting refugee or protected status.

A

z egész világon (Afrika mellett) a közel-keleti régióban a legros�szabb a helyzetük a különböző szexuális és nemi kisebbségeknek, ennek ellenére a témával foglalkozó nemzetközi szakirodalom igen korlátozott terjedelmű, a magyar pedig gyakorlatilag nem
létezik. A kérdéssel kapcsolatos közbeszédet jellemzően az iszlám
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(részben vélt, részben valós) homofóbiája uralja, ám mély vizsgálatokra
vagy esettanulmányok folytatására kevés kísérlet történt. A téma ennek
ellenére bír relevanciával a térség politikai és társadalmi folyamatainak megértéséhez, legalább két okból kifolyólag. Egyrészt az egyes
becslések szerint minden nagyobb közösség körülbelül 5 százaléka
tartozik az egyes nemi és szexuális kisebbségekhez, ami az iszlám
világon belül több mint ötvenmillió, a közel-keleti régión belül pedig
mintegy tizenöt-húszmillió főt jelent. Ez a társadalmi réteg politikailag aktív: a demokratikusabb országokban szavazóbázist,1 a fegyveres
konfliktusokban pedig az egyik legkiszolgáltatottabb csoportot jelenti.2
Másrészt ehhez kapcsolódóan a szexuális és nemi kisebbségek feltételezhetően felülreprezentáltak a Közel-Keletről érkező és Európába
igyekvő menekültek és migránsok között, mivel esetükben nagyobb a
motiváció lakóhelyük elhagyására. Ennek köszönhetően a migrációs/
menekült válság kezelése és a muszlim hátterű bevándorlók integrációja során sem hagyható figyelmen kívül a kérdés.
A tanulmány célja bemutatni az iráni szexuális és nemi kisebbségek
helyzetét és annak hatását az Iránból Európába történő migrációra nézve. Az iszlám köztársaság fontos esettanulmányt jelent a kérdés vizsgálatára nézve nemcsak demográfiai súlyából adódóan, de különleges
helyzete miatt is, hiszen az országban jelentős különbség van a szexuális és a nemi kisebbségek helyzete között: míg a meleg és leszbikus
állampolgárokat akár halálbüntetéssel is sújthatják, addig a nemváltó
műtétek elfogadottak, a transzneműek helyzete pedig számottevően
előnyösebb. Ennek következtében a homoszexuális egyének számára a
migráció az egyik leglogikusabb válasz a kialakult helyzetre.
Az esettanulmány bemutatása érdekében először a szexuális és
nemi kisebbségeknek a régióban és az iszlámban betöltött szerepét
írom le, majd pedig rátérek az iráni törvényi és társadalmi keretekre.
Végül, az írás harmadik részében a kérdés Európába történő migrációra való hatását járom körbe.
A közbeszédben gyakran pontatlanul és egymással átfedésben
használják a témához tartozó kifejezéseket, ezért a vizsgálat előtt érdemes ezeket röviden definiálni. „Szexuális kisebbségek” alatt a nem heteroszexuális identitású egyének alkotta csoportokat értjük, így a meleg
1
2
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(férfihoz vonzódó férfiak), leszbikus (nőhöz vonzódó nők), valamint
a biszexuális (mindkét nemhez vonzódó férfiak és nők) embereket.
Ettől eltérően a „nemi kisebbségek” egy bonyolultabb fogalom: ebbe
azokat az egyéneket értem, akik vagy nem a két hagyományos társadalmi nem alapján definiálják önmagukat (pl. queer),3 vagy pedig biológiai (sex) és társadalmi (gender) nemük eltér egymástól
(transznemű). Mind a szexuális, mind a nemi kisebbségek a bevezető tanulmányban alávetett csoportnak nevezett kisebbséget alkotnak, vagyis számszerűleg és a közhatalomból való részesedésük
alapján sem tagjai a többségnek.
A kutatás során a szakirodalmi források mellett felhasználtam az
elmúlt években szakértőkkel és a térségből származó, illetve európai
aktivistákkal készített interjúimat. Ezeket azonban biztonsági okokból nem tüntettem fel a bibliográfiában, viszont nem is használtam
fel adatszerűen az ezekben elhangzottakat, a beszélgetések a hangsúlyok kijelölésében játszottak szerepet.
Szexuális és nemi kisebbségek az iszlámban és a Közel-Keleten
Az iszlám valláshoz és a muszlim társadalmakhoz alapvetően a nemi
és szexuális kisebbségek elutasítását szokta kötni a nyugati szakirodalom, ami miatt a kérdés a „Nyugat” és az „iszlám” közötti kulturális
szembeállítás egyik szimbólumává is vált.4 Ennek ellenére a muszlim
társadalmak kulturális hozzáállása a különböző szexuális és nemi kisebbségekhez ennél sokkal ellentmondásosabb.5 Ahogy látni fogjuk,
más következtetésre juthatunk az általános jogelveket kodifikáló vallási
és a mindennapi életet megörökítő történeti források alapján, valamint a jelenlegi törvényi környezet összehasonlításával, így a kép sokkal összetettebb és bonyolultabb, mint ahogy azt általában a nyugati
kutatók kezelik.
Az iszlám tartalmaz a szexualitásra és nemiségre vonatkozó előírásokat és szabályokat. Egyik oldalról egyértelműen támogatja a közösség fenntartása érdekében a heteroszexuális párkapcsolatokat, másik
oldalról viszont szabályokat és korlátozásokat állapít meg a szexuális
3
4
5
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Rahman–Valliani, 2016, 74–77.
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élet folytatásával kapcsolatban. Ezek alapvetően diszkriminatív jellegűek, hiszen eltérő kötelezettséget rónak férfiakra és nőkre, heteroszexuális és más jellegű kapcsolatokra stb.6
Az iszlám vonatkozó szabályrendszerét és az iszlám társadalmaknak
a kérdéshez való hozzáállását nagyban meghatározták az iszlám előtti
időszak törzsi hagyományai. A meglévő forrásokból arra tudunk következtetni, hogy az Arab-félsziget és a Sínai-félsziget beduinjai számára becsületsértést jelentett, ha egy férfi passzív és nem aktív résztvevője egy
meleg aktusnak.7 Itt már megjelenik a két szerep megkülönböztetése, ami
a történelem során többször előkerül a forrásokban. A középkorban például a társadalom felső osztályába tartozó férfiak számára szociálisan megengedett volt közeledni azonos nemű fiatalabb férfiak felé, mivel az ilyen
jellegű kapcsolatok alapvetően a szociális hatalomról és a hierarchikus viszonyról szóltak. A közmorál csak a passzív félre tekintett alávetettként, 8
magára az aktusra pedig az alá-fölé rendeltség egyik manifesztációjaként.
A tradicionális fősodorba tartozó értelmezések szerint a homoszexuális
aktust az iszlám legfontosabb jogforrásai is alapvetően negatív fényben tüntetik fel.9 A legismertebb ezek közül a Koránban (és az Ószövetségben) található Lót próféta története.10 Lóthoz – aki Ábrahám unokatestvére volt – Isten
hímnemű angyalokat küldött, akik iránt a bűnös Szodoma városának férfi
lakói szexuális vágyakat éreztek. A történet szerint Isten ezért és más bűnökért pusztította el a várost és lakosságát. A Korán többször utalást tesz Lót
népének (más fordításban Lót törzsének) bűneire, amelyek között a szexuális jellegű „erkölcstelenségeket” többször kiemeli (bár egyértelműen nem
utal a homoszexualitásra). Erre alapulva az iszlám jogrendszer alapvetően
bűnként tekint az azonos nemű emberek közötti szexuális aktusokra. Lót
története olyan nagy hatással volt a sarijjára,11 hogy abban az ilyen jellegű
aktusok leírására is a „livát” szót használják, a melegekre pedig a „lúti” szót.12
6
7
8
9
10
11
12
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Dialmy 2010, 161.
A leszbikus kapcsolatok megítéléséről nem szólnak a források, de egy patriarchális társadalomban
becsülete a férfiaknak, és nem a nőknek van.
Dialmy, 2010, 165.
Ehhez képest a 20-21. században megjelentek olyan „progresszív” értelmezések, amelyek megkérdőjelezik a tradicionális felfogást, annak ellenére, hogy a legtöbb szunnita és síita jogtudós továbbra is a
tradicionális hozzáállást tanúsítja (Kugle, 2016).
Zanghellini, 2010, 274-275; Jahangir – Abdullatif, 2018, 161-163.
Annak ellenére, hogy Lót története Mohamed kora előttről származik, és maga a proféta nem beszélt
erről a kérdésről kiterjedten (Kugle, 2014, 39.).
Ennek ellenére azért vitatható, hogy a történet mennyire utalt szándékosan a homoszexuális kapcsolatokra, és mennyire inkább csak az erkölcstelen és túlzott szexuális vágyakra
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A szunna ennél már egy kicsit ellentmondásosabb képet fest a
kérdésről. Nincs semmi történelmi nyoma annak, hogy Mohamed
életében bárkit megbüntetett volna meleg vagy leszbikus aktusok
miatt, bár Lót népét egy hádiszban elítéli (de nem beszél konkrétan
a szexualitásról).13 A nem heteroszexuális nemi aktusok „kriminalizálása” az első igaz úton járó kalifa, Abu Bakr idején történt meg, aki több
politikai ellenfelét is megvádolta „Lót törzsének bűnével”.14
Az iszlám jog nemcsak az azonos neműek közötti szexuális aktusokat („livát”), de a házasságon kívüli (és ezáltal jogtalannak minősített) kapcsolatokat („zína”) is bűnnek tekinti.15 Itt tehát nem látható
egyértelmű diszkrimináció a meleg és leszbikus kapcsolatokkal
szemben a heteroszexuális, de erkölcstelennek tekintett tettekhez
képest. A két fogalom összekapcsolásából következik az a hagyomány
is, hogy nem „melegnek/leszbikusnak lenni” bűn, hanem az, ha valaki
ilyen aktust kezdeményez vagy részt vesz benne.
Annak ellenére, hogy a homoszexualitást a legtöbb iszlám jogtudós bűnnek tekinti, sem a Koránban, sem a szunnában nincs egyértelmű jogi szankció előírva.16 A síita dzsafári mellett a négy nagy szunnita
jogi iskolából három (sáfi, máliki és a hanbali) jellemzően halálbüntetést helyez kilátásba, míg a hanafi iskola enyhébb büntetést tart megfelelőnek.17 Ennek köszönhetően az iszlám világban eltérő gyakorlatok
figyelhetőek meg a kérdés törvényi szabályozására (lásd később).
A szunna, a sarijja és a különböző jogi iskolák álláspontjai ellenére
a történelmi és irodalmi források arról tanúskodnak, hogy a premodern
iszlám társadalmakban a különböző szexuális és nemi kisebbségek
nemcsak megtalálhatóak, de valamilyen mértékben elfogadottak is
voltak. Az oszmán irodalomban például általános témáként jelent meg
a homoszexualitás férfiak között, például a fürdők leírása esetén,18 a
szultánok között pedig többen (például az Isztambult elfoglaló Mehmet
szultán) maguk is vonzódtak a férfiakhoz.19 Marshall Hodgson leírása
szerint az iszlám világ 10. és 16. százada közötti történetében20
13
14
15
16
17
18
19
20
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„a sarijja erős nemtetszése ellenére az érett férfiak és alárendelt fiatal fiúk közötti szexuális kapcsolatok olyannyira elfogadottak voltak, hogy semmilyen vagy minimális törekvés történt csak eltitkolásukra. Úgy tűnik, hogy néha társadalmilag elfogadottabb volt egy
férfinak egy [azonos nemű] fiatalhoz való vonzalmáról beszélnie,
mint a nőkkel való kapcsolatáról beszélnie, akik[nek] láthatatlanoknak kellett maradnia[uk] a belső körökben. Ez a szokás megjelent a
költészetben is, különösen a perzsa [költészetben].”
Itt tehát ismét megjelenik az aktív és a passzív szerep egymástól
való merev elválasztása és a meleg aktusok hatalomkifejezésként való
értelmezése. Természetesen egy fontos határnak minősült a nem heteroszexuális kapcsolatok nyilvános gyakorlása, ez azonban ismét egy
olyan elvárás, amely minden szexuális kapcsolatra igaz volt.21
A nem heteroszexuális kapcsolatok azért is voltak elfogadottabbak,
mivel a szexuális szokások nem váltak identitásképző tényezővé, így a
heteroszexuális és a homoszexuális egyéneket sem választották külön.22 Ez a demarkáció igazán csak a 19. században történt meg a
nyugati modernizációs hatás következtében, ami ugyanakkor együtt
járt az azonos nemű kapcsolatok azonnali megbélyegzésével is. 23
A meleg és leszbikus közösségek normatív kisebbségként „jöttek létre” az iszlám világban, vagyis a többségi társadalom értékeivel ellentétes normákat képviselők közösségeként. Ráadásul ehhez hozzákapcsolódott a 20. században a modernizáció elutasítása is: ahogy Európában
lassan elindult a szexuális kisebbségek emancipációja, úgy vált a homoszexualitás elutasítása a nyugati jelenlét és életmód tagadásának szimbólumává, különösen az 1970-es évek iszlamista ébredését követően.24
A nem bináris nemű (vagyis nem a férfi-nő különbségtételre épülő)
csoportok helyzetének tanulmányozása az iszlám történelemben nagyobb kihívást jelent, mint a meleg és leszbikus kapcsolatok megítéléséé, mivel az iszlám jogtudósok gyakran nem tettek különbséget, vagy
egész egyszerűen összekeverték például a „nőies férfiakat” (mukhanat)
és a homoszexualitást.25 Mindenesetre a történelmi források tanúsága
21
22
23
24
25
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szerint a nem hagyományos társadalmi nemek képviselői felé az arab
és muszlim társadalmak nyitottak voltak, és a nemiséget nem kizárólag
binárisan, „férfi”-„női” ellentétpárként értelmezték.
Hádiszok tanúsága szerint maga Mohamed is alkalmazott egy Hit
nevű mukhanat férfit,26 akit ráadásul beengedett egyik felesége, Umm
Szalama szobájába. A történet szerint (amelynek több különböző verzióját is megtaláljuk a hádiszokban) Mohamed az után tiltotta ki Hitet
felesége otthonából, miután ő szexuális vágyakat fogalmazott meg
Umm Szalamával szemben (egy változat szerint a városból is kitiltotta). A történet korához képest meglepően liberális, hiszen nemcsak
hogy a nem hagyományos társadalmi nemek integrációjáról árulkodik,
de a nemiség és a szexualitás különválasztásáról is, hiszen Mohamed
nem a neme, hanem a felesége iránti vonzalma miatt utasította ki
Hitet. Ennek ellenére az esetről szóló hádiszokat sok hittudós használta a homoszexualitás kriminalizálásának indoklására.
Egy további kihívás a nem többségi társadalmi nemek vizsgálata során az elnevezések különbözősége. A történelmi források természetszerűleg nem a modern és nem is a nyugati leírásokat használják a különböző
társadalmi nemek megkülönböztetésére (ráadásul gyakran inkonzisztens
módon). Az oszmán költészetben például a (felnőtt) férfi és a (felnőtt) nő
mellett megjelenik az előzőektől elkülönült fiatal, arcszőrzet nélküli fiú is.27
Összességében a hagyományos kettőn kívül öt különböző kifejezést
tudunk megkülönböztetni a nemiség leírására.28 A khaszík az európai
kultúrkörben eunuchnak nevezett kasztrált férfiak voltak, akiket sem igazi férfinak, sem nőnek nem tekintettek. A hidzsrák (különösen Dél-Ázsiában)
azokat a férfiként születetteket jelentik, akik felnövésük során vagy azt
követően női társadalmi identitás szerint élnek. Ehhez a csoporthoz nagyon hasonlít a már említett mukhanat, ami a „nőiesen” vagy
„férfiatlannak tartott módon” viselkedő férfiak leírására szolgált. Az a különbség a két kifejezés között, hogy előbbi az egyén identitására, utóbbi a
viselkedésre utal. Végül a mamsúh a nemi szervek nélküli, a khunta pedig
a férfi és női nemi szervekkel is rendelkező emberek leírására szolgált.
A kortárs iszlám világban a fentiekből következően nagyon sokféle szabályozás alakult ki a nem hagyományos társadalmi nemekkel
és szexualitásokkal kapcsolatban. A legszigorúbb törvények a férfiak
26
27
28
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közötti meleg kapcsolatokra vonatkoznak, míg a leszbikus kapcsolatok
tekintetében a világ kevés országa léptetett életbe restriktív jogszabályokat.29 Az Oszmán Birodalom területén a homoszexuális aktusokat
már 1858-ban dekriminalizálták, amivel számos európai országot megelőztek.30 A birodalom felbomlását követően a legtöbb mai közel-keleti
állam területe vagy angol, vagy francia befolyás alá került, így az egyes
megalakuló államok a gyámjaik jogi szabályozását vették át a kérdésben. A kettő azonban gyökeresen eltért egymástól:31 Franciaországban már a francia forradalom során, 1791-ben dekriminalizálták a
homoszexuális kapcsolatokat, így a 19–20. században végbemenő
francia gyarmatosítás hatására kialakult államok liberálisabb törvényeket hoztak a kérdésben. Ezzel szöges ellentétben Angliában csak
1967-ben (az egész Egyesült Királyságban csak 1982-ben) vált legálissá az azonos neműek közötti szexuális aktus. Ennek következtében azok az országok, amelyek angol mandátumterületként jöttek
létre (pl. Irak) vagy az angol közjoghoz igazították saját jogrendszerüket (pl. az Arab-félsziget országai), ott igen restriktív szabályozás
alakult ki a kérdésben.
A brit szigor hatásának következtében világszinten megfigyelhető
a korreláció a brit gyarmatosítók jelenléte és a vonatkozó jogszabályok keménysége között, ugyanakkor az adatok azt mutatják, hogy a
dekriminalizáció folyamatának gyorsasága már a helyi társadalmak
értékkészletétől és nem a gyarmatosítótól függ(ött).32
A homoszexualitással kapcsolatban három kategóriába tudjuk
sorolni a(z iszlám és) közel-keleti államokat (lásd 1. sz. ábra). 33
A legtöbb országban az azonos neműek közötti szexuális aktusok
büntetendőek börtönbüntetéssel, négy államban (Szaúd-Arábiában,
Iránban, Jemenben és Szudánban) viszont halálbüntetést is kiróhatnak a melegekre. A harmadik kategóriába azok tartoznak, amelyek már
dekriminalizálták a homoszexuális kapcsolatokat: Izrael, Törökország,
Jordánia, Bahrein, Irak és a Palesztin Hatóság.

29
30
31
32
33
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1. ábra:
A homoszexualitás törvényi szabályozása a Közel-Keleten
(2017. május)
A homoszexualitás bűncselekmény
A homoszexualitás nem
bűncselekmény

Börtönbüntetéssel
büntetendő

Akár halálbüntetéssel
is büntetendő

Izrael

Marokkó

Szaúd-Arábia

Törökország

Algéria

Jemen

Jordánia

Tunézia

Irán

Palesztin Hatóság (Ciszjordánia)

Líbia

Szudán

Bahrein

Egyiptom

Irak (2003 után)

Gázai-övezet
Szíria
Libanon
Kuvait
Katar
Egyesült Arab
Emírségek
Omán

Forrás: ILGA 2017.
A transzneműekkel kapcsolatos szabályozás a kérdés jellegéből
adódóan is jóval bonyolultabb, így nehéz egyértelmű kategorizálást felállítani, ráadásul a transznemű és queer közösségek nem is jelentek meg
számos országban jogkövetelésekkel. Törökországban legális a név- és
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az állami adatbázisokban a nem megváltoztatása (de csak férfi és nő
esetén). 34 Libanonban bírói ítéletre van szükség a nem megváltoztatásához, Egyiptomban pedig egy speciális bizottság döntésére.35
Szaúd-Arábiában és Kuvaitban az is büntetendő, ha valaki a másik nem
számára előírt ruhát hordja, Katarban pedig a közfelháborodás miatt
be kellett tiltani egy transznemű nőről szóló A dán lány című filmet.36
Összességében azt láthatjuk, hogy az iszlám világ ambivalens
módon viszonyul a szexuális és nemi kisebbségekhez. Miközben a vallási előírások és számos ország törvénye a mai napig bűnként tekint
a homoszexualitásra és a nem hagyományos férfi és női identitásra,
addig a történelem folyamán a társadalmak ismerték és el is fogadták
ezeket a közösségeket. A gyarmatosítás és az ellentmondásos kulturális háttér miatt az egyes országokban így messzemenőkig eltérő
szabályozás alakult ki.
Szexuális és nemi kisebbségek Iránban
A Közel-Kelet számos társadalmához hasonlóan hagyományosan a premodern perzsa közösség sem binárisan tekintett a társadalmi nemekre
és szexualitásra. A nyugati fogalmi kategóriák átvétele a 19. századra
tehető a különböző modernizációs törekvések következtében, amelyek során a „heteronormalizáció” haladó színben tűnt fel a társadalomban, míg az azonos neműek közötti aktusok a premodernitást és
az elmaradottságot jelentették.37 A folyamat megfigyelhető a késő
Kádzsár-kori festészetben is, amikortól kezdve a férfiakat már egyre
kevésbé ábrázolták szexuális vágyak tárgyaként, a „szépség” pedig a
nők monopóliumává vált.38
Irán egészen az 1979-es iszlám forradalomig nem volt kirívó eset
a térségben a szexuális és nemi kisebbségek helyzetének szabályozása kapcsán, ezt követően azonban két szempontból is egyedi törvényi
keret alakult ki az iszlám köztársaságban: míg a homoszexualitás
esetén halálbüntetés is kiróható, addig a nemváltó műtétek legálisak,
a transzneműek pedig jogi védelemben részesülnek.
34
35
36
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Az iráni büntető törvénykönyv 108–126. paragrafusa foglalkozik
a szodómia (vagyis a meleg és leszbikus aktusok és szexuális jellegű bűnök) kérdésével.39 Ebben a törvényhozó külön kezeli a férfiak
(lavat) és a nők (moszahekeh) közötti homoszexuális kapcsolatokat,
utóbbi esetben ugyanis halálbüntetés csak a negyedik alkalommal
szabható ki (az első három alkalommal korbácsütést ír elő a törvény). Ugyanakkor mindkét esetben a sarijja bíróságok viszonylag
nagy mozgástérrel rendelkeznek, és a bizonyítási teher is azonos:
a törvény értelmében a meleg és leszbikus aktusok esetén is vagy
vallomásra, vagy négy tanúra van szükség, ugyanakkor gyakorlattá
vált az egészségügyi bizonyítékok elfogadása is.40
Mivel a homoszexualitásra nemcsak bűnként, de betegségként is
tekintenek, ezért azt nemcsak büntetik, hanem „gyógymódot” is keresnek rá. Egyéni beszámolók szerint az iráni családok igyekeznek
minél hamarabb megházasítani a magukat melegként vagy leszbikusként definiáló családtagokat, hiszen a saját nemükhöz való
vonzódásra csak átmeneti jelenségként tekintenek, amely a házasságkötést követően eltűnik. Egy másik, radikálisabb mód, ha az országban legális (lásd később) nemváltó műtétekre kényszerítik a
meleg és leszbikus embereket: ez a gyakorlat a szexualitás és a
nemiség szétválasztásának hiányából adódik, amelynek következtében a meleg férfiakra nőként, a leszbikus nőkre pedig férfiként
tekintenek.41
A szexuális kisebbségek elleni fellépés az aktuális elnök személyétől is függ Iránban, a konzervatívnak nevezett Mahmúd Ahmadinezsád elnöksége során például kifejezetten aktív volt az állam a
meleg és leszbikus közösségek elleni fellépésben.42 A politikus 2007ben ki is jelentette, hogy Iránban nincsenek homoszexuális emberek,43 szembeállítva Iránt a „morálisan romlott” Nyugattal.
Az aktív és passzív fél jogi megítélésének szétválasztása a meleg
közösség gondolkodására is alapvető hatással volt. Azok a férfiak,
akik csak aktív szerepet vállalnak egy aktus során, gyakran nem
39
40
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rendelkeznek meleg identitással, sőt: lenézik partnereiket és általában
a passzív szereplőket, így ki sem állnak a jogaikért.44 Ez megnehezíti az
egységes érdekképviseletet.
A meleg és leszbikus aktusok megítélésétől radikálisan eltér a transzneműek megítélése. Nemcsak a nemváltó műtétek legálisak Iránban, de
az ilyen procedúrán átesett emberek új anyakönyvi kivonatot és nevet is
kérhetnek maguknak.45 A liberális szabályozás Ruhollah Khomeini ajatollah, az 1979-es forradalom vezetőjének 1987-es fatvájához köthető.
Ebben Khomeini kijelentette, hogy az ilyen jellegű beavatkozások „nem tiltottak a sarijja törvények szerint, ha megbízható orvosok ajánlása alapján
történik”.46 Khomeini már Tahrír al-Vaszíla című 1964-es könyvében (amely
vallási szövegek értelmezését tartalmazta) is hasonló következtetésre jutott:
„Úgy tűnik, hogy a férfiból nővé, illetve fordítva [történő] nemváltó
műtétek nem tiltottak [az iszlámban] és az sem tiltott, hogy egy
khunta nemváltó műtét során egyik nemhez tartozóvá váljon.
És [ha az a kérdés], hogy egy nőt vagy férfit arra kötelezzék, hogy
nemváltó műtéten essen át, vagy ha egy nő olyan vágyakat talál
magában, amelyek a férfiakhoz hasonlítanak, vagy ha maszkulinitás bizonyítékát találja magában – vagy ha egy férfi talál magában a másik nemre jellemző vágyakat vagy a feminitás bizonyítékát? Úgy tűnik, hogy [ebben az esetben] (…) a nemváltó műtét nem
kötelező, de az illető jogosult nemének megváltoztatására (…).47
Khomeini fatvája alapvető hatással volt a síita iszlámnak a szexuális
és nemi kisebbségekkel kapcsolatos álláspontjára. Korábbi vallási értelmezések (idzstihád) között találhatóak voltak olyanok, amelyek magát a
nemváltó műtétet nem tekintették tiltottnak, viszont mivel egy ilyen beavatkozás számos olyan körülménnyelel és következménnyel jár, ami
vallásilag tilos (pl. nem házastárs nemi szervének megérintése), ezért azt
csak szükségesetben fogadták el. Khomeini fatvája ezen a megközelítésen túllép, és gyakorlatilag jogként ismeri el a transznemű emberek
számára a nemváltó műtétet.48
44
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A liberális törvényi szabályozás kialakításában nagy szerepe volt
Marjam Khátún Molkarának.49 Az 1950-ben férfiként, Fereydoon keresztnévvel született Mulkarának huszonöt évesen javasolta pszichológusa,
hogy kezdeményezzen nemváltó műtétet, viszont mivel mélyen vallásos
családból származott, ezért vallási tanácsot kért többek között Khomeinitől is írásban. Az ajatollah még a forradalmat megelőzően válaszolt
neki, de valószínűleg nem értette pontosan Mulkara levelét, és a fent
leírt khunta identitással kapcsolatban írta le az iszlám jogforrások értelmezését. A forradalom után az iraki–iráni háborúban Mulkara nővérként
dolgozott, majd az 1980-as években ismét arra kérte Khomeinit írásban,
hogy adjon ki egy fatvát a nemváltó műtétekkel kapcsolatban, már csak
azért is, mert 1979 után a társadalom intoleránsabbá vált a nőként
öltöző férfiakkal kapcsolatban. A vallási-politikai vezető ismét nem a
feltett kérdésre válaszolt, így Mulkara úgy döntött, hogy élőben keresi
meg Khomeinit. Ez sikerhez is vezetett: Maryamot az ajatollah lakásába is beengedték, ahol egy félórás beszélgetés után (a történet szerint) egy csadort kapott ajándékba, Khomeini pedig még aznap kiadta
a nemváltó műtéteket engedélyező fatvát.50
Természetesen a liberális jogi környezet önmagában nem jelenti azt,
hogy a transznemű emberek helyzete minden kétséget kizáróan pozitív
lenne. Egyrészt az állam és a társadalom is betegségként tekint arra
az állapotra, amikor egy ember biológiai neme és identitása eltér
egymástól, így magára a kezelésre is gyógymódként tekintenek. 51
Ennek megfelelően a műtétek nem (csak) az egyén döntésétől függnek, hanem a hatóságok engedélyezésétől is, vagyis a stigmatizáció veszélye fennáll a transzneműek számára is. Másrészt ugyan a kultúrában
és művészetekben ma is megjelennek transznemű egyének,52 ez nem
jelenti, hogy a társadalom teljesen elfogadó lenne. Egy felmérés szerint
a nemváltó műtéten átesettek 60 százaléka tapasztalt elutasítást a
környezete részéről,53 72 százalékuk pedig úgy érezte, hogy a társadalom „abnormálisnak” tekinti őket (57 százalék szerint pedig egyenesen
49
50
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Mulkara vált így az első emberré Iránban, aki a forradalmat követően hivatalos engedélyt kapott a nemváltó műtétre – ez ugyanakkor csak 1997-ben történt meg (uo.).
51 Bucar–Shirazi, 2012, 420.
52 Ráadásul számos dokumentumfilm vagy játékfilm dolgozta fel a témát (lásd az 1995-ös Hóember
vagy a 2006-os A természet humora című alkotásokat) az országon belül és kívül élő iráni filmkészítők által egyaránt.
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megijedt tőlük).54 Több mint háromnegyedük tapasztalt diszkriminációt, 47 százalékuk viszont a rendőrséggel is konfrontálódott. Ezekhez az
adatokhoz képest alacsonyabb a tömegközlekedésen (34 százalék),
vásárlás közben (27 százalék) vagy a felsőoktatásban (23 százalék)
tapasztalt problémát kifejezők aránya55.
A nemzetközi trendeknek megfelelően Iránban a rendelkezésre álló
információk alapján a férfi-női (male-to-female) műtétek száma jóval
magasabb, mint a női-férfi (female-to-male) műtéteké. Egy kutató által kikért adatok szerint például egy teheráni klinikán 1987 és 2000
között lefolytatott 200 nemváltó műtét körülbelül háromnegyedét,
74 százalékát férfiak kezdeményezték.56 Érdekes módon ugyanakkor a nőből férfivá váló transzneműek megítélése pozitívabb Iránban,
mint a férfiból nővé váló transzneműeké. Ennek oka a férfi és női pozíció közötti alapvető különbségekből adódik: a nővé válás a gyakorlatban bizonyos jogok feladásával és kötelezettségek felvállalásával
jár, míg a férfivá válás épp ellenkező irányba hat.57 Mivel kizárólag
Teheránban vannak az ilyen jellegű beavatkozások lefolytatásával
foglalkozó szervezetek (és mivel feltételezhetően a fővárosi lakosság
jobban hozzáfér egészségügyi információkhoz), ezért a műtétet kezdeményezők többsége is teheráni.58
A szexuális és nemi kisebbségek státuszának radikális különbözőségét többféleképpen tudjuk értelmezni.59 Egyesek szerint a két megközelítés ellentmondásossága hosszú távon fenntarthatatlan, a liberalizáció
folyamata (amely a nemváltó műtétek engedélyezésével már elindult)
pedig elkerülhetetlen. Mások ugyanakkor arra hívják fel a figyelmet,
hogy igazából a két politika összeegyeztethető, hiszen a iráni törvények filozófiáját a nemiség és szexualitás bináris felfogása és összemosása határozza meg: egy férfi (többek között) azért férfi, mert a
női nemhez vonzódik, a nő pedig azért nő, mert a férfiakhoz. Ha ez a
heteronormatív kép felborul, akkor a nemváltó műtét megoldást jelenthet a helyreigazítás elvégzésére. Mindezen különbségek miatt a meleg és
leszbikus, valamint a transznemű közösségek tagjai között is komoly
54
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feszültségeket láthatunk, főleg utóbbi tagjai részéről, hiszen a megítélésbeli óriási különbség miatt nem akarják kifejezetten, hogy a helyzetüket összekössék a homoszexuális közösséggel.60
A szexuális és nemi kisebbségek helyzete tehát Iránban igen eltérő, éppen ezért nem kezelhetjük ezt a közösséget egységesként vagy
egyáltalán közös identitáson alapuló kollektívaként. A közös érdekérvényesítést nagyban nehezíti az aktív és passzív férfiak, a melegek és a
leszbikusok, a látható és láthatatlan szexuális és nemi identitáscsoportok közötti különbségek. Ennek ellenére Iránban is megjelentek az
LMBTQ (leszbikus, meleg, biszexuális, transznemű és queer) aktivizmus csírái, elsősorban a felső társadalmi rétegekbe tartozó fiatalok
körében.61 A mozgalmiság leginkább egy laza, az online térben szerveződő hálózatot jelent, ami nem tud érdemi érdekérvényesítő képességet kifejteni. Ráadásul egyes vélemények szerint az ilyen szervezetek
tevékenysége Iránban nem is mindig előnyös: az aktivisták gyakran
összekötik a szexuális és nemi kisebbségek elleni diszkriminációt az
iszlámmal általában, ez pedig megnehezíti vagy akár ellehetetleníti a
társadalmi és politikai párbeszédet.62
Szexuális kisebbségi migráció Iránból
A fentiekből következően a meleg és leszbikus kisebbségek tagjainak
az identitásuk eltitkolása és szexuális szokásaik feladása hiányában
halál- vagy börtönbüntetéssel, kikényszerített nemváltó műtéttel vagy
„csupán” egy kényszerházassággal kell szembenézniük. Sokan közülük kettős életet élnek: amíg a saját országukban tartózkodnak, addig
alkalmazkodnak a heteronormatív környezethez, míg külföldre utazva
vállalják fel csak identitásukat. Ebben a helyzetben az ország elhagyása
és a toleránsabb országokba való költözés reális és logikus döntés a
közösség tagjai számára.
Ez a fajta migráció azonban számos elméleti és gyakorlati kérdést,
illetve problémát vet fel. Egyrészről a meleg és leszbikus irániak nem
feltétlenül vallják be környezetük vagy a fogadó állam/társadalom
számára, hogy szexuális identitásuk miatt menekültek el az országból a kérdés érzékenységéből adódóan. Éppen ezért pontos számok
60
61
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nem is érhetőek el a szexuális kisebbségi migráció volumenéről,63 de
tekintettel a nyugati iráni diaszpóra méretére,64 a kérdés bizonyosan
fontos szerepet tölt be a döntésekben. A nemi és szexuális kisebbséghez tartozó irániak számára65 Törökország66 vagy éppen Toronto
mintegy százezer fős iráni közössége jelenti az egyik lehetséges célpontot („Tehranto”).67
Másrészről felmerül a dilemma, hogy az ilyen esetekben jogosultak-e az Iránt elhagyók menekült- vagy oltalmazottstátuszra. Az Európai Unió Bíróságának a kérdésben alkotott véleménye szerint a
nemzetközi és európai jognak megfelelően a homoszexuális egyének a menekült jogi kategória egy speciális csoportját képezhetik, ám
ehhez nem elégséges az identitás megléte és a származási ország
diszkrimináló vagy kriminalizáló jogi környezete. A bíróság szerint
ahhoz, hogy egy meleg vagy leszbikus egyén menedékkérelmét el lehessen fogadni, ahhoz egyrészt börtönbüntetéssel kell a származási
országban szankcionálni a meleg és leszbikus aktusokat, másrészt
pedig ezt aktívan alkalmazni is kell az adott államban.68
Az uniós országok gyakorlata messzemenőkig eltér egymástól a
kérdésben. Több államban – így Franciaországban, Finnországban
vagy Svédországban is – a menekültkérelem elbírálása során nem
megengedett a menedékkérő szexuális életére vonatkozó kérdést
feltenni a magánélethez való jog értelmében. 69 Egyes beszámolók szerint ráadásul Hollandiában a szexualitásra való hivatkozást
gyakran elutasítják egy menedékkérelem esetén, mivel a szexuális
identitást és az abból fakadó üldöztetést nem látják bizonyítottnak.70
A kérdésben Svédország a legmegengedőbb, ahol 2008-ban úgy döntött a Bevándorlási Tanács, hogy az Iránban korábban „nyíltan” meleg
és leszbikus életmódot folytató embereknek jár a menekültstátusz.71
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Az Iránból induló szexuális és nemi kisebbségi migráció már évtizedek óta jelen van, az elmúlt évek eseményei (elsősorban a migrációs/
menekültügyi válság) pedig nem könnyítették meg ezt a folyamatot.72
Kanada elsősorban szíriaiakat akar befogadni, az Egyesült Államok tavalyi beutazási tilalma gyakorlatilag teljesen elzárta a lehetőséget az
irániaktól, hogy menekültstátuszt szerezzenek. Eközben Európában teljesen átpolitizálódott a menekültbefogadás kérdése, az európai–török
megállapodás következtében pedig az irániak gyakorlatilag Törökországban ragadnak. Itt viszont a társadalomban gyakran erős ellenérzéssel tekintenek a szexuális és nemi kisebbségekhez tartozó irániakra.73
A Nyugaton tartózkodó iráni szexuális (és nemi) kisebbségek több
okból kifolyólag is bonyolítják a nyugati–iráni kapcsolatokat. Egyrészről az Egyesült Államokban vagy Európában tartózkodó irániak civil
szervezeteket is létrehoztak saját érdekeik érvényesítésére. Ezek közül kiemelkedik az Iráni Queer Szervezet (korábban Perzsa Meleg és
Leszbikus Szervezet), amely torontói székhelyű, de Európában és az
Egyesült Államokban is tevékenykedik. Ráadásul a szervezet illegálisan jelen van Iránban is. 74 Egy másik jelentős csoport az Iráni Vasút a Queer Menekültekért, amely segít a szexuális és nemi kisebbségekhez tartozó menekültek számára beadni a menekültkérelmet,
és ellátást is biztosít, amennyiben szükség van rá. 75 Ezek a szervezetek többek között az iszlám értelmezésének individualizálásáért, valamint a jelenség nyelvi kifejezésének megváltoztatásáért is
küzdenek,76 éppen ezért könnyen szembekerülnek nemcsak az iráni
állammal, de az iráni társadalom egy jelentős részével is, hiszen egy
normatív kisebbség érdekeit képviselik.
Másrészről a szexuális és nemi kisebbségek jelenléte bonyolítja a
muszlim közösségek integrációjának kérdését Európában. Természetszerűleg az európai társadalmakban a nem heteroszexuális emberek
sokkal kevésbé tekinthetőek normatív kisebbségnek, de a saját muszlim
kisebbségi közösségükben továbbra is annak számítanak. Egy felmérés szerint a brit muszlimok szinte teljes mértékben elutasítóak a homoszexualitással szemben, de Franciaországban is csak alig több mint
72
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harmaduk tartja az azonos neműekkel folytatott szexuális aktusokat
elfogadhatónak.77 Ebben a helyzetben a szexuális és nemi kisebbséghez tartozó muszlimok melletti kiállás ellenérzéseket vált(hat) ki a
„többségi” muszlim kisebbségekben.
Ugyanez a dilemma a külpolitikában is megjelenik. 78 Barack
Obama elnöksége alatt a szexuális és nemi kisebbségekkel kapcsolatos jogi szabályozás is megjelent az emberi jogi rendszerek kritikájának tárgyaként, ez azonban nemcsak a térségbeli kormányok, de az
ilyen közösségeket elutasító társadalmak körében is nemtetszést
válthat/váltott ki. Éppen ezért a kiállás a közel-keleti szexuális és
nemi kisebbségek mint normatív kisebbségek mellett akár a várthoz
képest ellentétes hatást válthat ki.
Ennek ellenére az európai muszlim közösségen belül szerves módon is változásnak indult a kérdés megítélése. Nagy-Britanniában,79
Németországban,80 Franciaországban81 és más országokban is működnek már mecsetek és közösségek, amelyek kifejezetten nyitottak
a szexuális és nemi kisebbségek tagjai számára. Ezek a fejlemények
nem hagyják érintetlenül a közel-keleti közösségeket sem: a New Yorkban élő Parvez Sharma a témával foglalkozó filmjének (Egy bűnös
Mekkában) például kimondott célja a vahhábizmus bírálata82 és így a
térség kulturális közegének megváltoztatása.
Összefoglalás
A tanulmány igyekezett általános képet adni a közel-keleti és iráni szexuális és nemi kisebbségek helyzetéről, valamint azok hatásáról az
Európába irányuló migrációra és a nyugati–közel-keleti kapcsolatokra nézve. Az iszlám jog, történelem és kultúra forrásai alapján egy
sokszínű és a vártnál bonyolultabb kép rajzolódik ki a nem bináris
emberek és nem heteroszexuális kapcsolatok és aktusok megítélésével kapcsolatban. A 19–20. században lezajló heteronormatív átalakulás következtében ugyanakkor a mai közel-keleti társadalmak
nagy része ellenségesen tekint az ilyen kisebbségekre.
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Irán esete egy különleges szabályozást mutat. A szexuális és nemi
kisebbségek gyökeresen eltérő szabályozása elsősorban nem liberális
politikaként értelmezendő, hanem a szexuális és nemi identitás egybeolvasztásából és a szexuális és nemi kisebbségi lét betegségként való
értelmezéséből eredeztethető. Az iráni szexuális és nemi kisebbségek
kollektív érdekérvényesítési képességét nagyon nagy mértékben korlátozza, hogy az eltérő szabályozás (pl. transzneműek és homoszexuálisok vagy melegek és leszbikusok között) és kulturális megítélés
(pl. aktív és passzív meleg férfiak között) miatt a közösség nem válik
egységes identitású „kisebbséggé” – csak a többség szemében, amely
pedig újratermeli azt normatív kisebbségként.
A nyugatra irányuló migrációnak ez a jogi szabályozás folyamatos,
de alacsony intenzitású forrását adja, ugyanakkor ennek pontos méretéről és így jelentőségéről nem állnak rendelkezésre adatok. A kérdés megosztja az európai muszlim közösségeket is, ami egyszerre
lehet lehetősége és akadálya az integrációnak. A jogvédő aktivizmus
a Közel-Keleten egyelőre gyenge, a nyugati országokban élő muszlim
szexuális és nemi kisebbségek között azonban erősödik, ez azonban
komplikálja a muszlim többségű országok közötti kapcsolatokat.
Ez végső soron egy külpolitikai dilemmához vezet, amely megkérdőjelezi a nyugati államok emberi jogi nemzetközi kiállásának hatékonyságát.
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Házasság gyermekcipőben?
A gyermekházasság értelmezése
fegyveres konfliktusok esetén
Hörömpöli Lúcia
Összefoglaló: Jelen tanulmány, arra a feltevésre alapozva, mely szerint
a nők alkothatnak kisebbséget hatalmi viszonyok szempontjából, a gyermekházasságot mint a lányokat aránytalanul érintő jelenséget vizsgálja.
Az írás első része a gyermekházasságra mint a nemi alapú erőszak egy
fajtájára fókuszál, felvázolva az azt tiltó nemzetközi jogi keretrendszert.
Bemutatja ezen túl az azon szülői döntés mögött álló indokokat, mely
a lánygyermekek nagykorúságot megelőző férjhez adásához vezet, valamint a gyermekházasság fizikai, mentális és társadalmi következményeit a lányokra nézve. A társadalmi csere elméletét alapul véve a tanulmány amellett érvel, hogy a gyermekházasság legfőbb mozgatórugója
a szegénység, valamint az oktatáshoz való hozzáférés hiánya, míg
a hagyománynak szintén formatív szerepe van annak alakításában.
Az írás második fele azonban hozzáadja a fentiekhez a fegyveres konfliktusok kontextusát, a gyermekházasságot ezúttal a jordániai Zaatari táborban vizsgálva. A fejezet arra a feltevésre épít, melynek értelmében a
gyermekházasság, illetve a mögötte álló indítékok konfliktus fenyegetése esetében megváltoznak, hiszen ilyenkor a gyermek biztonsága és a
szülők jóléte válik annak fő mozgatórugójává.
Abstract: Building on the supposition that women can constitute a minority when it comes to power relations, the present paper aims at analyzing
a notion that disproporitonately affects young girls across the world,
i.e. the practice of child marriage. The first part of the study focuses
on child marriage as a form of gender-based violence, outlining the
international legal framework that prohibits the practice, followed by
the analysis of the motives of the parents when they choose to marry
off their daughters before they reach majority, as well as the consequences with respect to the child brides, be it physical, mental or social.
Using social exchange theory as its theoretical framework, the paper
claims that the main driving force behind child marriage is poverty,
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combined with the lack of education, while tradition also has a formative role in it. The second part of the study, however, adds the factor of armed conflicts to the equation, analyzing child marriage in the
Zaatari camp in Jordan. It builds on the hypothesis that the nature of
child marriage, i.e. the motives behind it change in light of the threat
of conflict, the main driving factor then being the safety of the child,
along with the wellbeing of the parents as well.
Bevezetés

A

nők kisebbségként való értelmezése talán nem magától értetődő. Bár a számszerű kisebbség fogalmának eleget tesznek, hiszen a Világbank 2017-es adatai alapján a Föld népességének 49,556%-át alkotják, a gyakorlatban pusztán ez aligha
eredményez hátrányos helyzetet számukra. A bevezetőben megalkotott többdimenziós tipológia szerinti gyenge tömeg (powerless
populace) már pontosabb képet fest a nők hatalomból való részesüléséről (nemzeti szinten), ami olyan közösségekre utal, amelyek
ugyan számszerűleg többséget alkotnak, valamilyen okból mégis
kiszorultak a hatalomból.
Míg a nemek közötti egyenlőségért való küzdelem Európában
sokkal inkább szól például a parlamenti paritás kvóták általi megteremtéséről, a nők egyenlő bérhez való juttatásáról vagy az üvegplafon áttöréséről, az egyenlőség hiánya a világ számos pontján, így a
közel-keleti és észak-afrikai régióban is az emberi méltóságot és
esetenként az élethez való jogot is sértő probléma.
A hatalom (másokkal szemben) formailag manifesztálódhat például a cselekvési szabadság korlátozásában, a döntés lehetőségének
hiányában is. Clegg, Lukes és Wrong előfeltevéseire alapozva van Dijk
levezeti a hatalom és a dominancia kifejezések közötti különbségeket,
és ennek kapcsán az alábbiakat fogalmazza meg. A hatalom társadalmi csoportok közötti kapcsolatok ismérve, s így mint társadalmi
hatalom nem más, mint egy csoport (tagjainak) egy másik csoport
(tagjai, illetve ezek cselekedetei és gondolatai) felett gyakorolt ellenőrzése, amely így a cselekvési szabadságukat, tudásukat, attitűdjüket vagy ideológiájukat korlátozza. Szerinte a dominancia a
társadalmi hatalommal való visszaélés egyik formája, vagyis jogilag
vagy morálisan illegitim módon gyakorolt hatalom mások feletti olyan
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gyakorlása, amely gyakran társadalmi egyenlőtlenségekhez vezet.1
Az említett térségekben a nők cselekvési és döntési lehetőségei –
főleg, ha anyagilag nem járulnak hozzá a családi élethez2 – igen korlátozottak3, és ez még látványosabb, ha kiskorú lányokat vizsgálunk.
Jelen tanulmány így tesz, az őket érintő egyik meghatározó társadalmi és kulturális jelenséget, a gyermekházasságot elemezve. A MENA-régió gyakran patriarchális hagyományainak és sajátos nemi normáinak
– a nemi egyenlőséggel szemben az ún. nemi komplementaritás (különböző jogok és elvárások) győzedelmeskedésének – köszönhetően a nők
ritkán dönthetnek önállóan arról, hogy mikor és kihez menjenek férjhez.4
Mivel a gyermekházasság (child marriage) vagy korai házasság
(early marriage) fogalmi határai gyakran összemosódnak az elrendezett (arranged marriage), valamint a kényszerházasságéval (forced
marriage), itt szükséges meghatározni, mit értünk az egyes típusok
alatt. Az elrendezett házasságok során a szülőknek kiemelt szerepük van
ugyan a partner kiválasztásában és az esküvő megszervezésében, „a végső döntést ugyanakkor a házasulandó felek hozzák meg”.5 Az elrendezett
házasságokat sok helyen bevett gyakorlatnak tartják, olyan társadalmi konvenciónak, amely nem rejt veszélyt sem egyéni, sem társadalmi szinten.
Ezzel szemben a kényszerházasságok az egyik vagy mindkét felet
megfosztják a partner megválasztásához való joguktól.6 A gyermekházasság maga is a kényszerházasság kategóriájába esik értelmezésünk szerint, különös tekintettel arra, hogy – az UNICEF meghatározása alapján – a gyermekházasságokban legalább az egyik fél
18 év alatti, valamint hogy az ENSZ Nőkkel szemben alkalmazott
hátrányos megkülönböztetés minden formájának kiküszöböléséről
szóló (CEDAW) Egyezménye értelmében egy gyermek eljegyzése és
házassága nem legális.
A tanulmány a gyermekházasságot mint a kisebbség-többség viszonyának egyik problematikus pontját vizsgálja, kifejtve az azt tiltó
vagy elítélő nemzetközi jogi keretrendszert, a gyermekházasság fő
1
2
3
4
5
6
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Ruanda egyike a szabályt erősítő kivételeknek, ahol a parlamenti alsóház 61%-át alkotják női képviselők. Ez azonban visszavezethető többek között a hírhedt 1994-es népirtásra, ahol a férfi lakosság
zöme meghalt. (Inter-Parliamentary Union)
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mozgatórugóit, valamint annak következményeit a kiskorú lányokra
nézve. Az írás második fele a fentieket a fegyveres konfliktusok kontextusába helyezi, mely során külön figyelmet fordít a gyermekházasság
megváltozott indítékaira. A következtetések megfogalmazásában a társadalmi csere (social exchange) elmélete szolgál majd kiindulópontként.
A gyermekházasság mint a nemi alapú erőszak egy formája
A gyermekházasság egyike azon káros gyakorlatoknak, „melyek alapja
többek között a nemi, szexuális és koralapú diszkrimináció”7, és amelyek
gyakran foglalják magukban a fizikai és lelki sérülést okozó erőszakot is.
A gyermekházasság kapcsán az ENSZ CEDAW Bizottsága és Gyermekjogi Bizottsága által közösen elfogadott 31. számú ajánlás megfogalmazza az ún. káros gyakorlatok kritériumait, amelyek közös
ismérve a méltóságtól és az integritástól való megfosztás, a nők és
gyermekek elleni diszkrimináció. Ezenfelül minden ilyen esetben „olyan
hagyományos, ismétlődő vagy folyamatos tevékenységekről beszélünk,
amelyeket a folytonos férfidominanciát és nemek közötti egyenlőtlenséget eredményező szociális normák tartanak fenn”8 a család, a helyi
közösség vagy a társadalom egésze által.
A fentiek alapján definiált káros gyakorlatok maradandó negatív
hatással bírnak, amelyek túlmutatnak a közvetlen fizikai és lelki
sérüléseken. A közös ajánlás szerint ilyen gyakorlatnak minősül a
nőinemiszerv-csonkítás (female genital mutilation, FGM), a poligámia, a becsület nevében a nők ellen elkövetett bűncselekmények,
valamint a gyermek- és kényszerházasság is.
Habár a gyermekházasság mind a fiúkat, mind a lányokat érintő jelenség, a – főként negatív – következmények súlyosabbak a kiskorú feleségek esetében. Amint a későbbi fejezetek kifejtik, a korai nemi élet egészségi következményei, valamint az oktatásban való részesülés hiánya
aránytalanul nagy mértékben érinti a lányokat. Az UNICEF adatai alapján
évente 15 millió lányt adnak férjhez, mielőtt elérnék a 18 éves kort, ami
megközelítőleg napi negyvenezer házasságkötésnek felel meg.9
7
8
9
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A szokás elterjedtsége országtól és régiótól függően változik; a fejlődő országokban minden harmadik 18 év alatti lányt érint, míg 15 év
alatt minden kilencediket. A jelenség arányosan leginkább Nigert és a
Közép-afrikai Köztársaságot érinti, míg szám szerint a legtöbb kiskorú feleség – 26 millió – Indiából kerül ki.10 Az ENSZ Népesedési Alapja
(UNFPA) szerint, amennyiben a jelenlegi trendek folytatódnak, a következő évtizedben 142 millió kiskorú lány lesz gyermekházasság áldozata.11
A gyermekházasságot szabályozó jogi keretrendszer
A fenti példák még szemléletesebbé válnak, ha a gyermekházasságot
bármilyen formában elítélő emberi jogi dokumentumokat is áttekintjük. Amint azt az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának 16. cikke
előírja: „A házasság tekintetében a férfinak és a nőnek mind a házasság
tartama alatt, mind a házasság felbontása tekintetében egyenlő jogai
vannak”12, továbbá a „szabad és teljes beleegyezés”13 igényét fogalmazza meg a jövendő házastársak részéről.14 Ez utóbbi rendelkezés visszhangzik az 1962-ben elfogadott Házassági beleegyezés, a házassági
minimuméletkor és a házasság anyakönyvezése tárgyában született
nemzetközi egyezményben is.15 Más, a nők elleni erőszak bizonyos formáit tiltó nemzetközi dokumentumok is fontosak a nemzetközi jogi keretrendszer meghatározásában, például az ENSZ 1956. Évi Kiegészítő
Egyezménye a rabszolgaság, a kényszermunka és a rabszolgasághoz
hasonló rendszerek és gyakorlatok megszüntetéséről.16
10
11
12
13
14
15

16
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United Nations Children’s Fund, 2014
United Nations Population Fund, 2012, 44.
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A szabad és teljes beleegyezés kritériuma visszaköszön a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi
Egyezségokmányának 23. cikkében, valamint a Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok Nemzetközi Egyezségokmányának 10. cikkében is.
Az egyezmény többek között rendelkezik a törvényes házasságkötéshez szükséges minimuméletkor
rendezéséről, kijelentve, hogy egy házasság sem tekinthető törvényesnek ezen életkor alatt, kivéve, ha
nyomós indokból szükséges, és a házasfelek legfőbb érdekét szem előtt tartva az illetékes hatóság
engedélyt ad arra. (United Nations Human Rights Office of the High Commissioner, 1962
Az egyezmény minden olyan gyakorlatot tilt, amelyen keresztül egy nőt „szülei, gyámja, családja, bármely más személy vagy bármely más csoport részére lerótt pénzbeli vagy természetbeni szolgáltatás
ellenében a visszautasítás jogának kizárásával eljegyeznek vagy férjhez adnak”, vagy amelyen keresztül
feleséget pénz ellenében átengednek, vagy a férj halála esetében egy másik személy örökölheti őt –
ezzel hasonlítva a kényszerházasság intézményét a rabszolgasághoz. Az 1. cikk továbbá rendelkezik a
gyermekek bármely célú kihasználásának az eltörléséről, kifejezetten utalva a gyermekházasságokra.
A 2. cikk ezért megfogalmazza a Részes Államok elkötelezettségét a házasság minimuméletkorának
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Nemzetközi szinten két kulcsdokumentum van, amelyek a gyerekházasság globális tilalmát és elítélését szilárd alapokon fogalmazzák
meg: a CEDAW Egyezmény,17 valamint az ENSZ 1989. évi Egyezménye
a gyermekek jogairól.
Előbbi célja, „hogy megváltozzanak a férfiak és a nők társadalmi és kulturális viselkedési formái, azzal a céllal, hogy megszűntessék mindazokat az előítéleteket, valamint szokásokra alapozott
és egyéb gyakorlatokat, amelyek bármelyik nem alsóbbrendűségének vagy felsőbbrendűségének, avagy a férfiak és a nők hagyományokhoz igazodóan megmerevített szerepkörének elképzelésén
nyugszanak”. 18 Az egyezmény kifejezetten tiltja a gyermekházasságot, annak megállapításával, hogy kiskorú gyermek eljegyzése
és házasságkötése érvénytelen, továbbá sürgeti a Részes Államokat, hogy tegyenek meg minden szükséges intézkedést, „ideértve a
jogszabályalkotást is, a házasságkötési korhatár alsó mértékének
meghatározásáért, valamint a házasságkötés hivatalos nyilvántartásba történő bejegyzésének kötelezővé tételéért”. 19 Bár a CEDAW
Egyezményt a MENA-régió valamennyi országa elfogadta, érdemes megjegyezni, hogy többen, köztük Szíria is fenntartást fűzött
bizonyos cikkekhez azok saría joggal való összeférhetősége kapcsán, ezzel hagyva lehetőséget a nemek közötti egyenlőségtől
való derogációra. 20
A Gyermekjogi Egyezmény továbbá előírja, hogy a részes államok gondoskodjanak arról, „hogy a családi nevelés felölelje az
anyaság mint társadalmi feladat megfelelő megértését”21, valamint
annak felismerését, hogy a férfiakat és a nőket „közös felelősség terheli gyermekeik felnevelésében és fejlődésük biztosításában”.22 Leszögezi, hogy a gyermekek érdeke minden esetben elsődleges fontosságú
szempont.

17
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21
22
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szabályozására, hiszen nézetük szerint ez az egyetlen út, amelyen keresztül teljes és szabad beleegyezés nyilvánítható ki „egy illetékes polgári vagy egyházi hatóság” előtt, amely egyben növeli az anyakönyvezett házasságok számát is.
Egyezmény a nőkkel szemben alkalmazott hátrányos megkülönböztetések (diszkrimináció) minden
formájának kiküszöböléséről, 1979
CEDAW 5. cikk.
Uo., 16. cikk
Declarations, reservations, objections and notifications of withdrawal of reservations relating to the
Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, 2010
Uo.
Uo.
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A gyermekházasság mint megoldás?
Amikor azt kutatjuk, milyen tényezők játszanak szerepet a szülők gyermekházasság melletti döntésében, igen széles spektrumot kell vizsgálni. A kiváltó okok megértésében és kontextusba helyezésében segíthet
a társadalmi csere elmélete.
Qin szerint a társadalmi csere elmélete alapján értelmezni tudjuk a
házassági aktusok mögött rejlő indítékokat, valamint a párok közötti interakciók mintáit. Vagyis megérthetjük, hogy a házastársak hogyan
formálják egymást saját igényeik szerint, hogyan kötnek kompromis�szumot saját és családjuk érdekében.23 Habár Qin a kínai–nyugati
vegyes házasságokra alkalmazza az elméletet, a szerző definíciója
helytállónak bizonyul a gyermekházasságok vizsgálata során is. Lényeges különbség azonban, hogy utóbbiak során nem a gyermekek,
hanem a szülők mint aktorok állnak az egyenlet két oldalán.
Qin amellett érvel, hogy az elmélet alapja egy költség-haszon
(cost-benefit) elemzés, amelyet a két fél a rendelkezésére álló eszközökkel végez, melynek célja a profit maximalizálása a lehető legkisebb költség mellett. Eszközök alatt érthetjük jelen esetben többek
között „a szeretetet, a társaságot, a társadalmi helyzetet, a hatalmat,
a félelmet és a magányt is, valamint olyan kézzelfogható faktorokat is,
mint a pénz”.24
A társadalmi csere elméletét a gyermekházasságra alkalmazva számos tényező jelenléte fedezhető fel a fent felsoroltak közül. Anélkül,
hogy mélységében elemeznénk a férfiak azon vágyát, hogy kiskorú feleségük legyen, a házassággal járó társadalmi státusz megszerzése vagy
akár a magány is szerepet játszhat a döntésük meghozatalában.
Ezzel szemben a szülők egyik legfontosabb mérlegelési szempontja sok esetben az anyagi helyzet és annak remélt javulása a házasság által. Ezt példázza, hogy Indiában a társadalom legtehetősebb ötödében 19,4 év az átlagéletkor a házasságkötéskor, míg a
legszegényebb ötödben ez mindössze 15,4.25 Bár a számok közötti
különbség talán nem tűnik jelentősnek, az a bizonyos négy év eltérés
kulcsfontosságú szerepet játszik a lányok testi és szellemi érettségének kialakulásában.
23
24
25
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A szegény családok számára a gyermekházasság könnyen kiutat
jelenthet mindenkori helyzetükből azáltal, hogy a gyermek felnevelésének költségeit „átruházzák” a leendő férjre – habár az ENSZ Gyermekjogi Egyezménye értelmében ez elsősorban a szülők felelőssége. A gyermekért kapott esetleges anyagi javak is fontos szerepet játszhatnak a
döntésben, továbbá amennyiben a családnak hozományt kell fizetnie,
ez az összeg alacsonyabb, ha a menyasszony fiatal, és nem részesült
oktatásban.26 27 Mivel a lányokat sok esetben tartják anyagi tehernek,
az idősebb hajadonok számára különösen nagy a társadalmi megbélyegzés esélye.28
Az oktatás, illetve annak hiánya a gazdasági tényezők mellett az
egyik legfontosabb faktor a gyermekházasság lehetőségének mérlegelésekor. Ahol egy lánygyermeknek még az általános iskolai oktatásra
sincsen lehetősége, vagy amiatt kell abbahagynia tanulmányait, mert
a szülők nem tudják tovább finanszírozni az oktatás költségeit, a gyermekházasság gyakran olyan megoldásnak tűnhet, amely „leveszi az
anyagi terhet a család válláról”.29 Az UNICEF adatai szerint azok a lányok,
akik nem részesülnek oktatásban, háromszor nagyobb eséllyel mennek
férjhez 18 éves koruk előtt, mint iskolázott társaik.30 A szülők iskolázottsága ugyancsak fontos lehet, hiszen a magasabban kvalifikált párokra
jellemzőbb a családtervezés, és ebből adódóan az általában kisebb méretű család kialakulása, amelyek számára más út is járhatóvá válik a
gyermekek jólétének biztosítására. 31
A lányok oktatásával kapcsolatban felmerül továbbá a nemek közötti egyenlőség tágabb kérdésköre is. Azokban a társadalmakban, ahol a
nők szerepe elsősorban feleségként, anyaként és háziasszonyként meghatározott, a lánygyermekek iskoláztatása és nem háztartási munkára
való felkészítése nem megtérülő költség, így sokan inkább a fiúk jövőjébe fektetnek bele.32
Külön említést kell tennünk két kiemelten fontos kiváltó ok kapcsolatáról. Az ún. elrendezett házasságoknak, melyek közé a gyermekházasság is tartozik, oly mélyen gyökerező társadalmi hagyományuk van,
26
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hogy azok létét és gyakorlatát sokszor a központi, állami döntéshozatal
sem tudja befolyásolni. Habár meglehet, hogy a házassághoz szükséges minimuméletkor törvény által meghatározott, helyi szinten az állami
jogrendszer érvényesítése gyakran kudarcot vall, teret hagyva a hagyomány fennmaradásának.33 34
A tradíció hatalma a család becsületének és jó hírének megtartása kapcsán is oly jelentőségű, hogy gyakran azok az anyák, akik
ugyan maguk is gyermekként váltak feleséggé, és határozottan
fel tudják idézni annak életükre gyakorolt negatív hatásait, inkább
folytatják a gyermekházasság hagyományát, mivel „így viselkednek a tiszteletre méltó családok”. 35 Egy lány szüzességének értéke
gyakran keveredik azzal a vélt szükséglettel, hogy a szülők megvédjék gyermeküket a szexualitás veszélyeitől. 36
Míg az anyák szerepe – mint a gyermekházasságot gyakrabban
elszenvedő szülőké – egyáltalán nem elhanyagolható a gyakorlat
megakadályozásában vagy éltetésében, a végső döntést általában az apa és egyben családfő hozza meg. Ennek oka egyrészt
az, hogy a gyermekházasságban felnőtt anyák gyakran elnyomott
félként élnek a párkapcsolatban, ezért annak lehetősége, hogy
megvitassák érzéseiket a kérdésről (és esetleg megváltoztassák
a férfiak véleményét lányuk férjhez adásáról), viszonylag ritka. 37
Másrészt, amíg a férfiakat nem teszik érdekeltté mások véleményének meghallgatásában, a hagyomány mindenképpen folytatódni fog. Amennyiben más nézetet nem jelenítenek meg, az apák
talán nem is fontolják meg döntéseik esetleges negatív következményeit – bár sokszor a tények sem elegendőek a végeredmény
megváltoztatásához.
Habár a fenti tényezők a gyermekházasság legfontosabb mozgatórugói, önmagukban nem nyújthatnak teljes képet a jelenségről fegyveres konfliktus idején, amikor családok milliói kényszerülnek elhagyni saját országukat. (Ezen kontextus részletes elemzését
ld. alább.)
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A gyermekházasság következményei a feleségekre nézve
Bár célja elsősorban a gyermek és/vagy a család jólétének és biztonságának garantálása, a gyermekházasság súlyos mentális, fizikai és
társadalmi következménnyel jár a kiskorú lányok számára.38 Amint a
fentiekben is kifejtettük, az oktatás és műveltség hiánya kulcskérdés a
döntés meghozatalában, ám nemcsak kiváltó oka, hanem következménye is lehet annak.
A Girls Not Brides nevű, több mint ezer civil szervezetet magában
foglaló globális partnerség szerint a lányok gyakran elhagyják az oktatás intézményrendszerét röviddel a házasságkötés előtt vagy után, mivel a feleség szerepe új terheket ró rájuk, ideértve a ház körüli teendőket,
valamint a gyermekek és a tágabb család ellátását is.39 A férjtől való
függőség azonban hátráltatja őket abban, hogy teljes és önellátó életet
éljenek. Ahhoz például, hogy az esküvő után is folytathassák tanulmányaikat, rendszerint szükség van a férj jóváhagyására, amely kifejezetten ritka, hiszen a „jó feleség” eszménye a fenti teendők ellátásában testesül meg.40
Míg az oktatásban való részesülés fontos mércéje egy gyermek jólétének, szót kell ejteni a mentális és fizikai egészségről is, a kiskorú
lányok ugyanis gyakran nem elég érettek ahhoz, hogy viseljék a feleség
és anyaság szerepével járó terheket. A fizikai egészségi állapotuk különösen veszélyeztetett, mivel ebben az életkorban nagyobb esély van az
ismétlődő spontán vetélésre vagy terhességmegszakításra, valamint a
terhességgel és a szüléssel kapcsolatos további komplikációkra.41
A gyermekházasság a nemi élet korai kezdetével is járhat, annak ellenére, hogy a lányok gyakran sem testileg, sem lelkileg nem készültek
még fel rá.42 A koruk és az éretlenségük ebből kifolyólag sebezhetővé
és kiszolgáltatottá teszi őket a szexuális kapcsolatban, hiszen kevésbé
tárgyalóképesek a saját érdekeik érvényesítésében, akár a családtervezésről, akár magáról a nemi aktusról van szó, nagyobb teret hagyva a
szexuális úton terjedő betegségeknek is.43 A házastársi hatalmi viszonyok miatt továbbá a kiskorú feleségek hajlamosak arra, hogy jogosnak
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érezzék a nemi erőszakot is. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO)
adatai alapján a 15–19 éves fiatal nők körében a vezető halálozási okok
között szerepelnek a terhességből és szülésből fakadó komplikációk.44
Még ha a terhesség és a szülés sikeres is, az esetleges alultápláltság és
a törékenység komoly hátráltató erővel hat a gyermeknevelés folyamatára.45 Egy nemrég megjelent tanulmány szerint a kiskorú anyák gyermekei körében 60%-kal nagyobb a veszélye annak, hogy az első évben
elhaláloznak, mint a 19 évnél idősebb anyák gyermekei esetében.46
A gyermekek lelki egészsége szintén fontos mérlegelési szempont.
A feleség és anya szerepének betöltése súlyos terheket ró a fiatal lányokra, arra kényszerítve őket, hogy hátrahagyják a gyermekkort. Az alárendeltség érzése és az önbizalomhiány gyakori probléma, főleg olyan
esetekben, ahol egyenlőtlen bánásmód jellemzi a házastársi kapcsolatot. Az ilyen félelmek és bizonytalanságok, melyek gyakran keverednek
depresszióval és poszttraumás stresszel,47 rendkívül megnehezítik a
gyermeknevelést. A társadalmi elszigeteltség továbbá azt is jelenti,
hogy a család és ismerősök támogatása nélkül, egyedül kell megbirkózniuk a rájuk nehezedő terhekkel. 48
Gyermekházasság fegyveres konfliktusok idején
Bár a fentiek bemutatták azon tényezőket, amelyek a gyermekházasság
gyakorlatát fenntartják, illetve ismertették a különböző fizikai, mentális
és társadalmi következményeit, ezek önmagukban nem elegendőek
ahhoz, hogy megértsük, mely faktorok lesznek annak mozgatórugói a
fegyveres konfliktusok konkrét kontextusában. Az alábbi fejezet a szíriai polgárháború hatására a jordániai Zaatari táborba menekült szíriaiak rövid helyzetértékelésén keresztül mutatja be a gyermekházasság
megváltozott természetét, melyhez a már korábban felvázolt társadalmi
csere elmélete ad keretet.
A gyermekházasság és a fegyveres konfliktusok kapcsolatához kiindulópontot jelenthet az a tény, hogy az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) által kiadott listán szereplő tíz legmagasabb
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gyermekházassági rátával rendelkező ország közül kilenc törékeny államnak (fragile state) minősül.49 A gyermekházasság természetesen
nem eredményezi a törékeny államok kialakulását, ugyanakkor tovább növeli a szegénységet, akadályozza a fiatal lányok iskoláztatását, valamint korlátozza a gazdasági teljesítményt, így közvetett
módon mégis hatással van a regionális instabilitásra.50 A fegyveres
konfliktusok jelenléte ezenfelül gyengíti a szociális intézményeket, illetve növeli a szexuális erőszak, illetve a nők és lányok felé irányuló
zaklatások esélyét. Még azokban az országokban is, ahol adott a nők
és gyermekek védelmét biztosító jogi keretrendszer, az intézmények ös�szeomlása nehezíti annak érvényesítését, teret adva a szokásjog szupremáciájának a formális jog felett.51 Ezen aggályok előnyösebb megvilágításba helyezik a gyermekházasság lehetőségét, ebben remélve
megnyugvást és biztonságot a gyermek és családja számára.52 53
A két jelenség közötti kapcsolat összefüggéseiről igen korlátozott
adatok állnak rendelkezésünkre, ami annak is tulajdonítható, hogy
konfliktus idején a humanitárius segítségnyújtás és a segélyezési kezdeményezések bizonyulnak létfontosságúnak a gyermekházasság vizsgálatával és csökkentésével szemben.54 Ennek egyfajta magyarázata,
hogy míg az alapvető egészségügyi ellátás és áram biztosítása mindenki érdekét szolgálja, a gyermekházasság inkább tűnik magánjellegű
problémának, amely elvonja a figyelmet a „valódi” prioritásokról.55
A gyermekházasság kérdése ugyanakkor nem elszigetelt magánjellegű probléma, hanem része a konfliktushelyzettel való megbirkózási
mechanizmusnak, amely többek között a hagyományos családi kötelékek ápolásán, valamint a valláshoz való ragaszkodáson alapul.56
Egy 2005-ben, a Fegyveres Erők Demokratikus Ellenőrzésének Genfi
Központja (DCAF) által megjelentetett kiadvány szerint a nők és lányok
gyakrabban vannak kitéve nemi erőszaknak és zaklatásnak konfliktusoktól
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sújtott területeken. Szexuális erőszak alatt nem csupán a nemi erőszakot
kell érteni ugyanakkor, ide tartozik többek között „a kényszerprostitúció,
a szexrabszolgaság, a kényszerterhesség, az erőszakos terhességmegszakítás, a kényszersterilizáció, az emberkereskedelem, a meztelenre vetkőztetéssel alkalmazott motozás, valamint az illetlen orvosi vizsgálatok is”.57 Ezek olyan fegyvernek bizonyulhatnak, amelyek az identitás és
a méltóság lerombolása, valamint a család és a szűk közösség társadalmi
szövedékeinek szétszakítása által félemlítik meg az ellenfelet.58
Bár a menekülttáborok célja, hogy biztonságot nyújtsanak a családok számára, a felbomlott társadalmi szerkezetek és a megváltozott
szociális normák újfajta kockázatokat rejtenek magukban.59 A jordániai
Zaatari tábor a világ második legnagyobb menekülttábora, és egyben
Jordánia negyedik legnagyobb városa is.60 Bár 2012-ben azzal a céllal
hozták létre, hogy átmeneti szállást nyújtson a szíriai menekültek számára önkéntes hazatelepülésük vagy máshol való letelepítésük előtt, a
rohamosan növekvő tábor a saját jogán egyfajta sui generis várossá alakult, ahol a saría jog, a jordániai nemzeti jog, valamint a nemzetközi jog
együttes jelenléte nehezíti a jogfolytonosság érvényesülését.61
Azok a menekültek továbbá, akik a szíriai hatóság általi üldöztetésnek voltak kitéve, magukban hordozzák a bizalmatlanságot a jordániai
hatóságokkal szemben is.62 Annak ellenére, hogy az UNHCR 2014-ben
megjelent biztonsági jelentése (Safety and Security Report) szerint az
erőszakos zavargások száma már az első évben harmadára csökkent,63
a Zaatari táborban történt számos felmérés következtetései alapján
általános az a nézet, hogy a tábor nem biztosítja a kellő védelmet és
stabilitást.64 A táborlakók ezért gyakran látják megoldásnak a gyermekházasságot a szexuális zaklatással szemben is. A gyermekházasság
esetükben így nem csupán tradíció, de biztonsági intézkedés is. Ezt bizonyítja, hogy a Jordániában élő szíriai menekült nők által 2014-ig kötött
házasságok 20%-a esetében a menyasszony 18 évnél fiatalabb volt. 65
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A korábban már említett és a jelen elemzéshez segítségül hívott
társadalmicsere-elmélet értelmében a szülők megpróbálják gyermekük egyedüllétének költségeit csökkenteni – ide értve a szexuális erőszaktól és zaklatástól való félelmet is –, miközben haszonnövelésre törekednek a gyermek biztonsága és feltételezett jóléte
tekintetében, nem mellőzve az anyagi előnyöket sem.66 A nem táborbeliekkel történő házasságkötés ráadásul igen nagy remén�nyel kecsegtet, hiszen ezáltal a gyermek – és maga a család is
– kikerülhet a tábor falai közül.67 A nemi komplementaritás érdekes
vetülete egyébként, hogy míg a szíriai menekült lányok számára legtöbbször a házasság a kijelölt út a megélhetés felé, a fiúkat inkább
gyermekmunkára fogják.68
Az anyagi jólét és stabilitás biztosítása érdekében sokszor a házastársak közötti több évtizedes korkülönbség sem jelent problémát
a szülők számára, ez azonban még egyenlőtlenebb hatalmi erőviszonyokat eredményezhet a párkapcsolaton belül.69 Habár a szülők gyakran hiszik azt, hogy a gyermekházasság megoldás lehet az anyagi
problémákra, egy 2014-es tanulmány kimutatta, hogy bár az előbbiek
száma folyamatosan nő, ezzel párhuzamosan egyre több a válás is
a gyermekek életkorából fakadó problémák miatt, hiszen egy fiatal
lány nem feltétlenül alkalmas a megterhelő házimunkára vagy a szülői szerepre, ami gyakran elégedetlenséget okoz az idősebb férjben.
A válás azonban magában hordja a társadalmi megbélyegzés lehetőségét a kiskorú lányok számára, aminek következtében sokszor nem
mehetnek vissza az iskolába, s így a munkaerőpiacon való elhelyezkedésük is veszélyben van. A családjukhoz visszaküldött gyermekek
azonban a várakozásokkal ellentétben ismét anyagi terhet jelentenek
majd a szülők számára, ami esetenként elkerülhető lett volna, ha idősebb korukban adják férjhez lányaikat.70
Mivel a közösségi struktúrák és a családi kötelékek gyakran felbomlanak vagy szétszakadnak a kényszermigrációnak köszönhetően,
a fiatal lányok és nők kifejezetten sérülékeny helyzetbe kerülnek, amen�nyiben nem áll mögöttük a házasság intézménye.71 A költség-haszon
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elemzés fontos eleme továbbá az, hogy gyermekházassággal megelőzhető a házasságon kívüli terhesség, ami így hozzájárul a család becsületének biztosításához és a társadalmi stigma elkerüléséhez.72
Amikor fegyveres konfliktus esetén az ország elhagyására nincs
lehetőség, előfordul, hogy a kiskorú lányokat a milícia egy tagjához adják férjhez. Ezzel a családok nemcsak gyermekük biztonságát kívánják garantálni, hanem gyakran a saját védelmüket is.73 74 Kortól
függetlenül vannak, akik a kapcsolatukat kevésbé formalizált szinten tartják, és házasság helyett tranzakcionális (ügyleti) viszonyba
kezdenek a megélhetés reményében. A tranzakció alapja a szexuális
elérhetőség, „rendelkezésre állás” anyagi javakért, vagy lehetőségekért
cserébe. Ezek általában az alapvető szükségletek biztosítását jelentik,
de vonatkozhatnak előnyösebb társadalmi státusz megszerzésére is.
Konfliktushelyzetben az ilyen jellegű kapcsolatok célja sok esetben az
éhezés elkerülése és a családok szétszakításának elkerülése azok körében, akik számára a lakhatás és a munka nem biztosított.75 76
Akár elhagyják az országot, akár nem, a társadalmi csere fenti példával szemléltetett keretében a szülők úgy érezhetik, gyermekük feleségként megmenekül a szexuális erőszak és zaklatás fent részletezett
eshetőségeitől, ezért a házasságot jó döntésként értékelik. Egy jó
döntés azonban csak pontos információk alapján hozható meg, így
felmerül a kérdés, hogy a szülők vajon kellő körültekintéssel járnak-e
el, és a rendelkezésre álló tudásuk elegendő-e ahhoz, hogy helyesen
ítéljék meg a házasság következményeit. A rövid távon biztonságot jelentő gyakorlat ugyanis hosszú távon gyakran sebezhetővé teszi a fiatal
lányokat és nőket. 77
A negatív társadalmi, mentális és fizikai következményekről való hiányos tudás egyébként ahhoz is köthető, hogy az ezzel kapcsolatos tapasztalatokat a nők elsősorban egymás között osztják meg, ha valaha
is sor kerül ilyen beszélgetésre – a nők gyakran elfojtják érzéseiket
a gyermekházassággal vagy a szexuális erőszakkal kapcsolatban,
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mivel az utóbbi kifejezetten „szégyent hozna a család becsületére”.78
Mindazonáltal, míg a férfiak nincsenek bevonva az információ körforgásába, áramlásába, radikális változásokra nagy eséllyel nem lehet számítani a gyermekházasság gyakorlatában.
A menekülttáborban ugyanakkor a hagyományos nemi szerepek és
normák is átalakulhatnak. A Zaatari táboron belül a UNWomen által
létrehozott Women and Girls Oasis nevű menedék olyan biztonságos teret jelent a nők és lányok számára, ahol többek között
szabás-varrás, kézműves, fodrászati és informatikai képzések
segítségével tanulhatnak az önálló kenyérkereséshez szükséges
szakismereteket. 79
Bár a szíriaiak között egyértelműen megnövekedett a gyermekházasságok aránya a konfliktusnak köszönhetően, ez korántsem új jelenség. Az UNICEF adatai szerint a polgárháborút megelőző időszakban,
2002 és 2011 között 13% volt azon házasságok aránya, amelyekben a
feleség 18 év alatti volt, míg 3% volt a 15 év alatti lányok esetében.80
Szíriában régi hagyománya van a korai házasságnak, és sok szempontból ezt tartják ideálisnak, hiszen minél fiatalabb a feleség, annál
valószínűbb, hogy korábban nem volt nemi kapcsolata, illetve a korkülönbségből fakadóan feltehetően megfelelőbb gondoskodást tud majd
nyújtani idősödő férjéről a későbbiekben.81
A tradíciót ugyanakkor gyakran vallási vezetők és elöljárók által tartják fenn, így a házassági akaratnyilvánításról gyakran nincs
polgári házassági anyakönyvezés, ami konfliktushelyzetben még
sebezhetőbbé teszi a menekült nőket és gyermekeket, utóbbiak
ugyanis enélkül nem kapnak születési anyakönyvi kivonatot. 82
A Zaatari táborban jelen levő humanitárius segélyszervezetek éppen ezért kiemelt figyelmet fordítanak a vallási vezetőkkel történő kommunikációra és együttműködésre annak érdekében, hogy a
házasságok (polgári) anyakönyvezésén keresztül kezelni tudjanak
kapcsolódó problémákat, mint a hontalanság vagy a személyazonosításra alkalmas okmányokkal nem rendelkező (undocumented)
gyermekek helyzete.83
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Konklúzió
A fenti tanulmány a gyermekházasságot mint a kisebbség-többség viszonyának egyik problematikus pontját vizsgálta, különös tekintettel
annak fegyveres konfliktusok során megváltozott indítékaira és következményeire. Bár a gyermekházasságot számos nemzetközi jogi dokumentum ítéli el, a gyakorlatban ez a szülők számára sokszor jelent
megoldást, főként az anyagi terhek csökkentése érdekében, amelyeket
a gyermek felnevelése jelentene. Az oktatás, illetve annak hiánya továbbá a gazdasági tényezők mellett az egyik legfontosabb faktor a gyermekházasság lehetőségének mérlegelésekor.
A társadalmi csere elméletén keresztül látható, hogy fegyveres
konfliktus hatására a gyermekházasságok mögött húzódó indítékok is
megváltoztak. Míg a szülők korábban elsősorban a könnyebb megélhetés reményében adták férjhez lányaikat, konfliktushelyzetben a gyermekek biztonságának szavatolása vált emellett a legfőbb mozgatórugóvá.
Ezt bizonyítja a jordániai Zaatari menekülttáborban végzett számos felmérés is. A polgárháború következtében radikálisan nőtt a gyermekházasságok aránya, ugyanakkor a kutatások azt is igazolták, hogy a menekülttáborban nem megfelelő az információáramlás a gyermekek és
szülők, valamint a nők és férfiak között a korai házasság gyermekekre
gyakorolt negatív hatásait illetően.
A konfliktus alatt megváltozott szexuális attitűdöknek és viselkedésmintáknak hosszú távú következményei lehetnek a társadalmi normákra. Bár sok esetben a gyermekházasságot vagy akár a – szexuális
moralitást aláásó – korai nemi életet és korábban említett tranzakcionális viszonyt a család is támogatja a megélhetés és a biztonság
reményében, a rend és normál életvitel visszaálltával a társadalom
kiveti magából azokat a nőket, akik ilyen úton estek teherbe és váltak
szülőkké. Bár Jordániában eltörölték a tandíjat a szíriai menekült gyermekek számára, a házas lányok háztartásbeli kötelezettségei, illetve a
rájuk nehezedő társadalmi stigma olyan mértékű, hogy az oktatás ingyenessége ellenére sem részesülhetnek abban.84
A társadalomba való reintegráció hiányában így gyakran a szexmunka és a hasonló elvre épülő tranzakcionális kapcsolatok válnak a
létfenntartás egyetlen eszközévé. Lényeges azonban megjegyezni,
84
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hogy akár aktív szereplőkről beszélünk, akik konfliktushelyzetben így
biztosítják saját és családjuk túlélését, akár passzív elszenvedői a nemi
erőszaknak, a szexualitás nem igazi hatalmi eszköz, hiszen a nők számára nem áll fenn valódi döntéshelyzet.85
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[Online] Elérhető: http://www.ajbh.hu/emberi-jogi-adatbazis [A letöltés ideje: 2019. május 5.]

174

HÖRÖMPÖLI
WAGNER PÉTER
LÚCIA
– ZELEI PÉTER

Health (2019) Girls Not Brides [Online] Elérhető: http://www.girlsnotbrides.org/themes/health/ [A letöltés ideje: 2019. május 5.]
Huda, Sigma (2007) Report of the Special Rapporteur on the
Human Rights Aspects of the Victims of Trafficking in Persons,
Especially Women and Children. Human Rights Council, 10. o. [Online] Elérhető: https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/
G07/104/10/PDF/G0710410.pdf?OpenElement [A letöltés ideje:
2019. május 5.]
Hutchinson, Aisha et al. (2016) Understanding Early Marriage and
Transactional Sex In the Context of Armed Conflict: Protection at a
Price. International Perspectives on Sexual and Reproductive Health,
Vol. 42, No. 1., 45-49. o.
International Centre for Research on Women (2014) Theory of Change: Ending Child Marriage in Bangladesh, 5. o. [Online] Elérhető:
https://www.icrw.org/wp-content/uploads/2016/10/Theory-of-Change-F-8-(2).pdf [A letöltés ideje: 2019. május 5.]
Joint General Recommendation No. 31 on the Committee on the
Elimination of Discrimination against Women/General Comment No. 18 of the Committee on the Rights of the Child on
harmful practices (2014), 5. o. [Online] Elérhető: https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N14/627/78/PDF/
N1462778.pdf?OpenElement [A letöltés ideje: 2019. május 5.]
Jones, Nicola et al. (2014) Early marriage and education: the
complex role of social norms in shaping Ethiopian adolescent
girls’ lives. Overseas Development Institute, 5. o. [Online] Elérhető: https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-files/9183.pdf [A letöltés ideje: 2019. május 5.]
Keeping Tradition. CARE [Online] Elérhető: http://www.care.org/
blog/keeping-tradition [A letöltés ideje: 2019. május 5.]
Lemmon, Gayle Tzemach (2014) Fragile States, Fragile Lives.
Council on Foreign Relations [Online] Elérhető: https://www.
cfr.org/report/fragile-states-fragile-lives [A letöltés ideje:
2019. május 5.]
Malhotra, Anju (2010) The Causes, Consequences and Solutions to Forced Child Marriage in the Developing World. 4. o.
[Online] Elérhető: http://www.a-id.org/pdf/the-causes-consequences-and-solutions-to-forced-child-marriage-in-developing-countries.pdf [A letöltés ideje: 2019. május 5.]
175

HÖRÖMPÖLI
WAGNER PÉTER
LÚCIA
– ZELEI PÉTER

Massena, Florence (2016) Lebanese activists succeed in first step to
repealing controversial ‘rape law’. Al-Monitor [Online] December 12.
Elérhető: http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2016/12/lebanon-abolish-article-522-rape-marriage-women-rights.html#ixzz4cSkmiHOC [A letöltés ideje: 2019. május 5.]
Qin, Bo (2014) Chinese-Western Intimacy and Marriage – An Invisible International Hierarchy. Asia Studies – Within and Without, Vol. 3, 92. o.
Riach, George - James, Zoe (2016) Strengthening the rule of law on the
margins: experiences from Za’atari camp, Jordan. The International
Journal of Human Rights. Vol. 20., Number 4, 549-566. o.
Save the Children (2014) Too Young To Wed: The growing problem of child marriage among Syrian girls in Jordan. 12. o.
[Online]
Elérhető:
http://www.savethechildren.org/atf/cf/%7B9def2ebe-10ae-432c-9bd0-df91d2eba74a%7D/TOO_YOUNG_TO_
WED_REPORT_0714.PDF [A letöltés ideje: 2019. május 5.]
Syria: No Exceptions for ‘Honor Killings’ (2009) Human Rights Watch [Online] Elérhető: https://www.hrw.org/news/2009/07/28/syria-no-exceptions-honor-killings [A letöltés ideje: 2019. május 5.]
The Impact of Early Marriage: Domestic Violence and Sexuality. Breakthrough [Online] Elérhető: http://www.breakthrough.tv/earlymarriage/2013/08/impact-early-marriage-domestic-violence-sexuality/
[A letöltés ideje: 2019. május 5.]
The Supplementary Convention on the Abolition of Slavery, the Slave
Trade and Institutions and Practices (1956) United Nations Human
Rights Office of the High Commissioner [Online] Elérhető: http://www.
ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/SupplementaryConventionAbolitionOfSlavery.aspx [A letöltés ideje: 2019. május 5.]
Thomas, Cheryl (2009) Forced and Early Marriage: A Focus on Central and Eastern Europe and Former Soviet Union Countries With
Selected Laws from Other Countries, 2. o. [Online] Elérhető: http://
www.un.org/womenwatch/daw/egm/vaw_legislation_2009/Expert%20Paper%20EGMGPLHP%20_Cheryl%20Thomas%20revised_.pdf [A letöltés ideje: 2019. május 5.]
UN Women (2013) Gender-based Violence and Child Protection among
Syrian refugees in Jordan, with focus on Early Marriage, 83. o. [Online] Elérhető: http://www2.unwomen.org/~/media/headquarters/
attachments/sections/library/publications/2013/7/report-web%20
pdf.pdf?v=1&d=20141013T121458 [A letöltés ideje: 2019. május 5.]
176

HÖRÖMPÖLI
WAGNER PÉTER
LÚCIA
– ZELEI PÉTER

United Nations Children’s Fund (2014) Ending Child Marriage: Progress
and prospects [Online] Elérhető: https://www.unicef.org/media/files/
Child_Marriage_Report_7_17_LR..pdf [A letöltés ideje: 2019. május 5.]
United Nations Children’s Fund (UNICEF) Middle East and North Africa
Regional Office in collaboration with the International Center for Research on Women (IRCW) (2017) Child Marriage in the Middle East
and North Africa [Online] Elérhető: https://www.unicef.org/mena/reports/child-marriage-middle-east-and-north-africa [A letöltés ideje:
2019. május 5.]
United Nations Population Fund (2012) Marrying too young. End child
marriage, 44. o. [Online] Elérhető: https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/MarryingTooYoung.pdf [A letöltés ideje: 2019.
május 5.]
Van Dijk, Teun Adrianus (2008) Discourse, Power and Access. New York:
Palgrave Macmillan.
Vlachová, Marie – Biason, Lea (ed.) (2005) Women in an Insecure World
– Violence against Women – Facts, Figures and Analysis, Geneva
Centre for the Democratic Control of Armed Forces, Geneva, 113. o.
Why Does Child Marriage Happen? Girls Not Brides [Online] Elérhető:
https://www.girlsnotbrides.org/why-does-it-happen/ [A letöltés ideje: 2019. május 5.]
Women in National Parliaments. Inter-Parliamentary Union [Online]
Elérhető: http://archive.ipu.org/wmn-e/classif.htm) [A letöltés ideje:
2019. május 5.]

177

A kötet szerzői
Hörömpöli Lúcia BA diplomáját a Szegedi Tudományegyetem Állam-és
Jogtudományi Kar nemzetközi tanulmányok szakán szerezte 2015-ben,
míg mesterszakos tanulmányait a Budapesti Corvinus Egyetem Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar nemzetközi tanulmányok szakán végezte angol nyelven. A nemek közötti egyenlőség
témájával már az egyetem első éveiben foglalkozott egy OTDK-kutatás
keretén belül, ekkor még a parlamenti paritás komparatív vizsgálatára
fókuszálva. Később, a Regionális ENSZ Akadémia 2016/17-es évfolyamának hallgatójaként kezdte kutatni a nőjogok más aspektusait, köztük a gyermekházasság kérdéskörét is. 2018 óta a Külügyi és Külgazdasági Intézet munkatársa.
Dr. Kacziba Péter a Pécsi Tudományegyetem, Politikatudományi és
Nemzetközi Tanulmányok Tanszékének egyetemi adjunktusa. Doktori
fokozatát a Pécsi Tudományegyetem Interdiszciplináris Doktori Iskolájának Politikatudományi Programjában szerezte, disszertációjának címe
és témája: „A nemzetközi válságkezelés békeépítő koncepciója és ciprusi alkalmazásának tanulságai” (2017). Kutatási területei közé tartozik
Görögország, Törökország és Ciprus külkapcsolatainak és trilaterális
viszonyrendszerének vizsgálata. Tudományos érdeklődése emellett
a nemzetközi kapcsolatok kutatásának módszertani alternatíváira
fókuszál, ezen belül elsősorban a hálózattudományi megközelítés
diszciplináris alkalmazásának lehetőségeit kutatja.
Mészégető Anna 2016-ban kezdte el tanulmányait a Budapesti Corvinus
Egyetem Gazdálkodástudományi Karán, 2017 óta pedig a Rajk László
Szakkollégium tagja. A szaúdi nők vezetési tilalmának kérdésével a
szakkollégium egyik kurzusán kezdett foglalkozni, majd a kutatásból
készült elemzés a Corvinus egyetem Tudományos Diákköri Konferencián harmadik helyezést ért el a nemzetközi kapcsolatok szekcióban.
A kötetben található fejezet ennek az írásnak az átdolgozott verziója.
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Dr. Szalai Máté a Budapesti Corvinus Egyetemen szerezte alap- és
mesterszintű diplomáját nemzetközi tanulmányok szakon, ahol jelenleg is egyetemi tanársegéd. 2014-ben kezdett el dolgozni projektkoordinátorként a Külügyi és Külgazdasági Intézet elődintézményében,
majd 2015-től kutatóként, 2017-től a közel-keleti és észak-afrikai kutatási program koordinátoraként tevékenykedik. A régió általános
politikai, gazdasági és társadalmi viszonyai mellett különösen a
Perzsa-öböl térségével, valamint a szíriai és iraki polgárháborúval
foglalkozik, társszerzője a 2016-ban megjelent Az Iszlám Állam Kalifátusa című kötetnek. Doktori fokozatát 2019-ben szerezte a Budapesti Corvinus Egyetem Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskolájában. A Közel-Keleten túl a kisállamok külpolitikáját, elméleti és
gyakorlati lehetőségeit és kihívásait kutatja.
Dr. Vékony Dániel a Budapesti Corvinus Egyetem Nemzetközi Tanulmányok Intézetének adjunktusa és a Külügyi és Külgazdasági Intézet külső szakértője. Kutatási területe az iszlám, illetve a muszlim
kisebbségek európai jelenléte, illetve az ahhoz kapcsolódó kihívások.
Eddigi kutatásai során vizsgálta az európai muszlim közösségekkel
kapcsolatos kollektív emlékezeti narratívákat, tanulmányozta a muszlim kisebbségek előtt álló integrációs kihívásokat, valamint kutatta
Magyarország kapcsolatrendszerét a közel-keleti régióval a hidegháború elején.
Dr. Wagner Péter politikaelmélet és könyvtár szakon végzett az Eötvös
Loránd Tudományegyetemen. Doktori disszertációját a Pécsi Tudományegyetemen védte meg 2013-ban a politikai iszlám közép-ázsiai
térnyeréséről. 2007-ben kezdett dolgozni a Magyar Külügyi Intézetben.
2014 és 2016 között Koppenhágában élt. Kutatási területe Közép-Ázsia
és a Közel-Kelet konfliktusai, a nemzetközi terrorizmus, biztonságpolitika és a transzatlanti kapcsolatok. 2006 óta rendszeresen látogatja a
NATO és Magyarország válságkezelői misszióit Afganisztánban, Irakban, Koszovóban, Cipruson. Társzerzője két Irakról szóló könyvnek, illetve társszerkesztője a Magyarország afganisztáni és EU-s biztonság és
védelempolitikájáról szóló könyveknek.
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Zelei Péter az Andrássy Egyetem mesterszakos hallgatója nemzetközi
tanulmányok szakon. Alapszakos diplomáját a Pázmány Péter Katolikus
Egyetemen szerezte, történelem és arab nyelv szakokon. Kutatási területe a Közel-Kelet levantei térségének modern történelme és
identitásviszonyai. Két alkalommal hosszabb tanulmányutat tett Jeruzsálemben, 2015-ben a palesztin nemzeti identitás kialakulásának
fordulópontjait kutatva, 2018-ban pedig egy szentföldi múzeumi projekt elindításában közreműködve. Itthoni tanulmányai mellett a nápolyi és a lipcsei egyetemek ösztöndíjas vendéghallgatója volt.
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