
z „õsi mesterség” tudniillik
fejezetcímként is felbukkan
Ónody György Közel-Kelet-
szakértõ A hírszerzés történe-

te címû könyvében, amelyhez
egyébként Kövér László írt aján-
lást. Ne tessék kérem kinevetni
Medgyessy Pétert, nyilván õ is ol-
vasta ezt a könyvet, és onnan vette
a fordulatot.

Szerteágazó gyökerek
A hírszerzés egyébként tényleg õsi
mesterség, már az õsi Egyiptom-
ban, Kínában, Rómában is virágzó
kultusza volt, ám mint szakma,
csak valamikor a XIX. században
kezdett el differenciálódni. Ettõl
kezdve különíthetjük el a katonai
és politikai, külsõ és belsõ hírszer-
zést, a kémelhárítást pedig ezután
a belsõ hírszerzés keretein belül
találhatjuk meg.

A magyar kémelhárítás története
úgyszintén õsi idõkre nyúlik vissza,
elõször az Aba Sámuel és Orseolo
Péter közötti háborúskodás korából
maradtak fenn erre vonatkozó ada-
tok. A késõbbi lovagi korban,
melynek jellemzõje inkább a nyílt,
párbajszerû, szemtõlszembe hadvi-
selés volt, nem sok jelentõséget tu-
lajdonítottak a kémkedésnek.

A török kor ellenben igencsak
fölfuttatta a szakmát, a harcmodor
is minden tekintetben szükségessé
tette az elõzetes felderítést és eh-
hez kapcsolódva természetesen az
ellenséges kémek kiszûrését, az el-
hárítást is. A költõ Zrínyi Miklós
így írt ekkoriban: „Bízzál, de nézd

meg kiben…, mert szépen szól, es-
küszik, és az ellenségnél nagy vét-
ket tett, … ez mind cselfogás lehet
az te fejedre és a tieid veszélyére.” 

Egy, az NBH honlapján található
kitûnõ tanulmány a kuruc korból a
titkosírás kiterjedt használatát em-
líti a témakörben, Rákóczi például
személyesen is alkalmazta ezt a for-
télyt a kémek dolgának megnehezí-
tésére.

A 48-as szabadságharc idején
pedig a hírszerzés mellett az elhárí-
tás úgyszintén kiemelt jelentõséggel
bírt. Az államrendõrséget ebben a
szellemben különös gonddal szer-
vezte meg Szemere Bertalan belügy-
miniszter. A szabadságharc leveré-
se után a hírszerzési tevékenység a
Monarchia korában éledt fel újból.

A Tanácsköztársaság alatt nem
volt idõ megfelelõ szervek kiépíté-
sére, így meghiúsult a politikai
nyomozó osztály felállítására készí-
tett terv is.

Az elhárítási tevékenységet Ma-
gyarország történetében elõször a
Horthy-rendszer helyezte törvé-
nyes alapokra (1921. évi III. tc.). A
területért felelõs szervek ebben az
idõben fõként a különféle szélsõ-
baloldali és szélsõjobboldali moz-
galmak és a kisantant kémek féken
tartásában mûködtek közre. A né-
met megszállás után a magyar tit-
kosszolgálatok nemzeti jellege ter-
mészetesen semmivé lett (ahogy
késõbb a szovjet megszállás után
is).

Új korszak, új módszerek
A világháborúnak még nem is volt
vége, mikor 1945 márciusában
szovjet engedéllyel megalakult a
HM Katonapolitikai Osztálya (ha
még emlékszünk, ennek volt mun-
katársa annak idején néhai Vásár-
helyi Miklós). Mondanom sem
kell, az osztály tevékenységét min-
den tekintetben a szovjet elvárá-
sok határozták meg.

Késõbb minden államvédelem-
hez kapcsolható szerv az ÁVH-ba
mint „összevont” terrorszervezet-
be olvadt be. Az ’56 utáni véres
káosz után, az ávó „megszûnését”
követõen, csak a 60-as évek végé-
re tudtak az elvtársak valamilyen
titkosszolgálati koncepciót össze-
állítani. Ennek kétes értékû gyü-
mölcse lett 1971-ben a BM III.
számú fõcsoportfõnöksége, amely
miniszterhelyettesi irányítással –

minden osztályával egye-
temben – végig a szovjet
„tanácsadókkal” és KGB-
rezidensekkel bõven ellá-
tott MSZMP titkos utasítá-
sai szerint mûködhetett za-
vartalanul. 

Egészen 1990-ig, ami-
kor is kirobbant az elhíre-
sült Duna-gate botrány. Ja-
nuárban a Fidesz és az
SZDSZ közös sajtótájékoz-
tatón jelentette be, hogy az
1989. október 23-ai alkot-
mánymódosítást figyelmen
kívül hagyva a már utolsó-
kat rúgó pártállam törvény-
telen adatgyûjtést folytatott
az ellenzéki pártok ellen.

Az ügy következménye az lett,
hogy megszüntették a BM III/III-
as csoportfõnökségét, és ezzel las-
san elindulhatott az a folyamat,
amely a diktatúra által rendelte-
tésellenesen használt állambizton-
sági szervek mûködésének törvé-
nyes alapokra helyezésében csú-
csosodott ki.

Hátra van még azonban a sze-
mélyi állomány felülvizsgálata,
ugyanis az önkényuralom beülte-
tett méregfogaitól egyáltalán nem
olyan könnyû megszabadulni. Sú-
lyos titkok tudóit, veszélyes kap-
csolatokkal rendelkezõ ügynökö-
ket tömörített a közelmúltban is-
mét a figyelem középpontjába ke-
rült fõcsoportfõnökség, és ugyebár
a titkok és a kapcsolatok idõvel
ritkán enyésznek el.

Utólag pedig mindenki azt
mond, amit akar; „szépen szól, es-
küszik,” ahogy Zrínyi írta, és való-
ban, a legkényelmesebb ilyenkor
eljátszani a magyar Canarist, bá-
ránybõrt ölteni, és buzgón hangoz-
tatni, hogy felejtsük el a múltat. A
hírszerzés valóban fontos, ahogy
ezt a rövid történeti áttekintés is

mutatja, nemzeti múltunk szem-
pontjából is kiemelt jelentõségû,
csak nem mindegy, hogy végsõ so-
ron kinek az érdekét szolgálja. Az
idõ azonban mindent eldönt majd,
és én bízom abban, hogy a fentebb
említett Ónody-kötet ajánlásában
Kövér László igazat ír: „a történe-
lem haladtával egyre nehezebb
összemosni a nemest és a nemte-
lent…”   

No de összemosás és szétválasz-
tás kérdésében mi igazán nem va-
gyunk illetékesek. „Arra ott van
kérem a bizottság, az majd kivizs-
gálja, mi nem válaszolunk ilyen ot-
romba kérdésekre; és különben is,
minek kell állandóan a múlttal
foglalkozni…”   – NÉPNEVELÕ
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A hírszerzés és (fél)múltja

Egy õsi mesterség

A

MMiinntt  aahhooggyy  aazztt  mmiinnddaannnnyyiiaann  hhaallllhhaattttuukk  mmáárr,,  aa  MMaa--
ggyyaarr  KKöözzttáárrssaassáágg  kkoommoollyy  üüggyynnöökkii  mmúúllttrraa  vviisssszzaattee--
kkiinnttõõ  mmiinniisszztteerreellnnöökkee  aazz  OOrrsszzáággggyyûûllééssbbeenn  õõssii  mmeess--
tteerrssééggkkéénntt  aappoosszzttrrooffáállttaa  eeggyykkoorrii  ffiizzeettõõ  ffooggllaallkkoozzáássáátt..
BBáárr  eezztt  aa  kkiiffeejjeezzéésstt  aa  kköözznnyyeellvv  eeggyy  eeggéésszzeenn  mmááss  jjeell--
lleeggûû  pprrooffeesssszziióórraa  sszzookkttaa  sszziinnoonniimmaakkéénntt  aallkkaallmmaazznnii
((MMaattaa  HHaarrii  ppééllddááuull  kkiivváállóó  tteehheettssééggggeell  kkaappccssoollttaa  öösszz--
sszzee  aa  kkeettttõõtt,,  kkeelllleemmeesseett  aa  hhaasszznnoossssaall  aallaappoonn)),,  mmééggiiss
hhaadddd  vvééddjjeemm  mmeegg  aa  mmiinniisszztteerreellnnöökk  uurraatt  eebbbbeenn  aazz
üüggyybbeenn,,  eezzúúttttaall  uuggyyaanniiss  kkiivvéétteelleesseenn  nneemm  aazz  õõ  lleegg--
úújjaabbbb  nnyyeellvvii  lleelleemméénnyyéévveell  áálllluunnkk  sszzeemmbbeenn..

A hírszerzés egyébként
tényleg õsi mesterség,

már az õsi Egyiptomban,
Kínában, Rómában is

virágzó kultusza volt, ám
mint szakma, csak 
valamikor a XIX. 

században kezdett el
differenciálódni. 

D-15 hírt visz – 700 évvel ezelõtt



különbözõ (a telefonköltséget
nem számítva) ingyenes mode-
mes internet-hozzáférést kínáló
szolgáltatók meglehetõs nép-

szerûségnek örvendenek a felhasz-
nálók körében, de üzletileg nem
igazán mondhatók sikeresnek. Itt-
hon korábban két szolgáltató vetél-
kedett a netezõk kegyeiért, majd a
Kiwwi kiszállását követõen a
Freestart egy idõre egyedül maradt.
Az elmúlt hetekben a Matáv-ked-
vezmények átalakulásának hatására
azonban – más konstrukcióban, ál-
talában korlátozott idõszakban és
szervizzel ugyan, de – több inter-
netes cég is hasonló szolgáltatás el-
indítását jelentette be. A szolgálta-
tók különbözõ úton-módon illesztik
be a díjmentesen kínált hozzáférést
kínálatukba: vannak, akik felesle-
ges kapacitásaikat kihasználva, fi-
zetõs ajánlataikhoz szeretnének

kedvet csinálni új elõfizetõk ma-
gukhoz kötésével, mások reklámbe-
vételeikbõl tervezik finanszírozni az
ingyenes szolgáltatásukat. Egyelõre
átütõ sikereket egyik hasonló elkép-
zelés sem ért el, pedig Amerikában
még széles sávú hozzáférés díjmen-
tes biztosításával is megpróbálkoz-
tak.

A legelterjedtebb ingyenes szol-
gáltatás az e-mail, majdnem minden
komolyabb portál vagy lapcsoport kí-
nál freemail lehetõséget. A szolgálta-
tás célja, hogy minél inkább az oldal-
hoz kösse a felhasználót, rendszeres
látogatóvá tegye, a közösségi érzést
erõsítse vagy éppen az e-mail-cím
által reklámozza magát (minél töb-
ben kapnak xy.com-os e-mail cím-
rõl levelet, annál többen ismerked-
nek meg az xy.com márkanévvel).

Ezek az e-mailszolgáltatók általá-
ban a webes levelezõfelületen elhe-
lyezett, illetve a levelek végére be-
fûzött reklámokból jutnak bevéte-
lekhez, bár ez önmagában csak rit-
kán elég a kifizetõdõ mûködéshez.

A díjmentes tárhelyszolgáltatá-
sok is szinte egyidõsek az internet-
tel, vagy legalábbis annak széleskö-
rû elterjedésével. A honlapok vagy
fájlok tárolására szakosodott olda-
lak is reklámfe-
lületeik értéke-
sítésével tartják
fenn magukat, a
náluk elhelye-
zett lapok meg-
j e l en í t é seko r
felugró ablak-
ban vagy éppen
a böngészõablak felsõ részén megje-
lenõ csíkban jelenítenek meg hirde-
téseket. 

A változatosság kedvéért a tarta-
lomszolgáltatók is igyekeznek rek-
lámbevételeikre alapozva mûködni,
de egyre többen teszik fizetõssé
szolgáltatásaik egy részét. A világ-
hálón nagyon sok információhoz
hozzájuthatunk ugyan, de a struktu-
rálatlanság miatt nem  egyszerû rá-
találni az éppen keresett dolgokra,
ráadásul sok a pontatlan, megbízha-
tatlan forrás, a megbízhatóságot és
az átláthatóságot meg kell fizetni.
Például a világ vezetõ napi- és heti-
lapjai gyakran a papírváltozat elõfi-
zetéséhez ingyen vagy legalábbis
kedvezményes áron adják az online
kiadás és az elektronikus archívum
elérését.

A világhálón (megfelelõ sávszé-
lesség birtokában) költségek nélkül
szerezhetünk meg olyan programo-

kat, filmeket, zenéket is, amiket ki-
adójuk nem igazán szánt ingyenes-
nek. Az internet áttekinthetetlen
dzsungelében virágzanak az illegá-
lis warez-oldalak, ahonnan sokszor
már a megjelenést megelõzõen le-
tölthetjük a legújabb játékokat vagy
éppen zenei albumokat. A szerzõi
jogok védõi érthetõ módon tûzzel-

vassal irtják a ha-
sonló honlapokat,
de küzdelmük meg-
lehetõsen kilátás-
talannak tûnik.

A virtuális java-
kon kívül ezernyi
kézzelfogható apró-
sághoz is ingyen

juthatunk hozzá (igaz, ez elsõsorban
észak-amerikai sorstársainkra vonat-
kozik, mivel a legtöbb bigyó postázá-
sa az újvilágra korlátozódik). A kíná-
lat elképesztõ, az egyszerû könyvtõl,
egéralátéttõl kezdve, az óvszeren ke-
resztül egészen a kutyapiszokzacskó-
ig, mindenféle praktikus dologgal
súlyosbíthatjuk háztartásunkat.

Összegzésképpen elmondhatjuk,
hogy a világháló imázsához szerve-
sen hozzátartozó ingyenesség – a
kezdeti kegyelmi állapottal szemben
– ma már elsõsorban promóciós cé-
lokat szolgál, s nem a világmegváltó,
a közösség érdekeit elõtérbe helyezõ
gondolkodásmód motiválja. – TURUL
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A kecske és a káposzta esete az információs szupersztrádával

Az internet és az
ingyenesség mítosza
SSookkaakk  sszzáámmáárraa  aazz  iinntteerrnneett  eeggyyiikk  ffõõ  vvoonnzzeerreejjee,,  aa  sszzaa--
bbaaddssáágg  ééss  aa  ssookkfféélleesséégg  mmeelllleetttt,,  aazz  aa  ((nnééhhaa  ccssaallóókkaa))  ttuu--
ddaatt,,  hhooggyy  sseemmmmiiéérrtt  sseemm  kkeellll  ffiizzeettnnii..  AA  vviilláágghháállóótt  hhõõss--
kkoorráábbaann  aa  nnoonnpprrooffiitt  sszzeemmlléélleett  uurraallttaa,,  mmáárraa  aazzoonnbbaann
iitttt  iiss  „„hheellyyrreeáálllltt””  aa  ddoollggookk  rreennddjjee,,  aa  ppéénnzz  bbeesszzééll,,  aazz
iinnggyyeenneesssséégg  iillllúúzziióójjaa  aazzoonnbbaann  mmaakkaaccssuull  ttaarrttjjaa  mmaaggáátt..

A

A grátisz egéralátét-specialista

A szerzõi jogok sötét oldala

Elõzõ számunk Lenyulás.hu cí-
mû cikkében Lovastyik Ádám
nevét tévedésbõl helytelenül
írtuk le, ezért az érintett elné-
zését kérjük.

…a világháló
imázsához szervesen

hozzátartozó
ingyenesség ma
már elsõsorban

promóciós célokat
szolgál…
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LLaassssaann  mmeeggsszzookkjjuukk,,  hhooggyy
aarraannyylláábbúú  ffiiaaiinnkknnaakk  ppoonn--
ttoossaann  aannnnyyii  eessééllyyüükk  vvaann
ootttt  lleennnnii  kköözzttüükk,,  mmiinntt
mmoonnddjjuukk  aa  SSaallaammoonn--
sszziiggeetteekkiieekknneekk..  ÍÍggyy  ccssaakk
eeggyy  sszziimmppaattiikkuuss  eerrddééllyyii
sszzáárrmmaazzáássúú  ppaarrttjjeellzzõõ
((SSzzéékkeellyy))  ééss  kkiiss  jjóóiinndduu--
llaattttaall  eeggyy  SSuuzzuukkii  nneevvûû  jjaa--
ppáánn  ccssaattáárr  kkééppvviisseellttee  aa
mmaaggyyaarr  sszzíínneekkeett..

em kell anyatej helyett Nem-
zeti Sporton felnõtt futball-
szakértõnek lenni ahhoz, hogy
megértsük, miért nincs ott a

helyünk. Más sportág az, amit ezek
a gladiátorok ûznek. Ma már egy
lelkiismeretes taccsbíró többet fut
90 perc alatt, mint a mi legényeink.
De nem csak a képességeikhez kell
katonai látcsõ: valahogy más a moti-
vációs bázisuk is. Mikor a derék kí-

naiak 0-4-re égtek a brazilok ellen,
olyan elszántsággal küzdötték végig
a hátralevõ idõt, amit nálunk csak
Urbán Flórin látni – ha úgy isteniga-
zából felidegesítik. Ahhoz, hogy
megmondjuk, ilyen rövid idõ alatt
hogyan jutottunk idáig, minimum
Knézy Jenõnek kell születni. ‚82-ben
10-1-re tömtük ki a salvadoriakat
(ezt még a németek sem tudták
überelni), s még pár évvel késõbb is
idegenben rúgtunk hatot a törökök-
nek. Mára aztán helyreálltak az
1526-os erõviszonyok. Knézy Jenõt
bírálni persze olyan, mint vizet hor-
dani a Dunába. Mégsem mehetünk
el szó nélkül a Jenõ-jelenség mel-
lett, mert hozzátartozik a focihoz,
mint szalmonella az iskolai menzá-
hoz. Sajnos ízlés-egészségügyi
ÁNTSZ hiányában nincs, aki küzd-
jön az audiovizuális környezetszeny-
nyezés ellen. Szemmel láthatóan jól
viseli a kritikát: semmi nem ingat-
hatja meg rendíthetetlen önbizal-

mát. Õ akkor volt korszerû, mikor
még fekete-fehér Orion tévén néztük
a hétfõi adásszünetet. Vitár,
Kopeczky rég a süllyesztõben, Gu-
lyás is otthon maradt, Vitrayt hívták
is meg nem is (utoljára aztán nem) –
csak Õ kirobbanthatatlan. Az önje-
lölt sztárriporter, a mindentudó, aki
Frei Tamástól is tanulópénzt szed-
hetne. Aki már annyiszor megmen-
tette a Petõfi rádió hallgatottsági sta-
tisztikáit: egy fél ország nézte a té-
vét, s hallgatta Török Lászlót. Pedig
vannak tehetségeink. A szarkaszti-
kus humorú Egri Viktor, akinek a
lelkesedésétõl néha már a berende-
zést is féltettük. Egy kirúgást úgy
meg tudott ünnepelni, mint híres
brazil kollégái a góóóóóóóóóóóóóó-
óóólokat, s minden bedobást úgy
kommentált, mintha a régi
Chrudinákot hallottuk volna egy ira-
ki lövészárokból. Matúz Krisztián is
új arc, míg Faragó Richárd lassan
már régi motorosnak számít. Mind-
ketten hozzáadtak ahhoz, amit lát-
tunk, s nem a látvány szolgáltatott
hátteret az õ megcsodálandó szakér-
telmükhöz. Sajnos ötlet- és káder-
hiánnyal küzdött az itthoni stáb: a
meccseket összekötõ töltelék meg-

lehetõsen sótalanra sikerült. Az
egyetlen izgalmas pillanatot az je-
lenthette volna, mikor Ganxta Zolee
az argentinok kiesése után átrendezi
a stúdió berendezését, de õt sajnos
még a lefújás elõtt eltávolították az
elõrelátó szerkesztõk a kamerák
elõl. De így legalább ezekben a fél-
órákban tovább nõhetett a munka-
helyeken a GDP. És a Döntõt ki
közvetítette? Miután a négy kom-
mentátor – jó magyar szokás szerint
– tehetségével fordítottan arányos
idõt tölthetett kint a vb-n, lehet talál-
gatni. Nyert. Mi, nézõk pedig megint
vesztettünk.         – KONCZ LEVENTE

N

NNeemm  hhiitttteemm  vvoollnnaa,,  hhooggyy
ppoonntt  eezz  aa  vviilláággbbaajjnnookkssáágg
lleesszz  kkééppeess  aarrrraa,,  hhooggyy
nnaaggyymméérrttéékkbbeenn  mmeeggnnöö--
vveelljjee  aa  nnõõkk  sszzáámmáátt  aa  ttee--
lleevvíízziióókkéésszzüülléékkeekk  eellõõtttt..  

edig nem történt semmi különös.
Nem jutottak a 32-es döntõbe olyan
országok, ahol széles vállú, napbar-
nított testû, kék szemû lovagok ker-
gették a bõrt, és hollywoodi, körülra-
jongott férfi színészek sem cserélték
fel foglalatosságukat három hétre,
hogy próbára tegyék labdaérzéküket.

A világbajnokság bronzmérkõzé-
sét megelõzõ napon, nyaralás közben
Mezõkövesd utcáin próbáltuk túlélni
a hõséget, az elcsigázott, izzadt, lát-
hatóan téli mínuszokra áhítozó embe-
rek közelségét, mikor oázis pattant ki
az agyamból, hirtelen felszáradtak
hátamon az izzadtságcseppek, és fel-

kiáltottam: „– Drágám, holnap a
bronzmeccs, holnapután a döntõ, hát
nehogy ne tippmixeljünk egy óriásit
ebben a hõségben!”

Feleségem nem tudta, hogy mit
szeretnék eldönteni, és miért pont
holnapután, a bronzmeccsrõl pedig
talán a tengerpart jutott eszébe, ahol
bronzbarnára sülhetne, így hát elma-
gyaráztam neki, hogyha szerencsésen
tippel, akkor relatív kevés befekte-
téssel nagy nyereményre tehet szert.

Következett a szakszavak betaní-
tása, úgymint odds, esélyek, szor-
zók, Dél-Korea esélyei, ha nappal
szemben játszik, Ronaldo formaidõ-
zítése a vb-döntõkön, a bírók eddigi
tevékenységei (bunda, csalás, les,
büntetõ). Mikorra minden informá-
ciót kiszívott belõlem oldalbordám,
nekiálltunk tippelni.

Férfiak, sorstársaim: higgyétek el,
ez élmény. A nõ számol, esélyt latol-
gat, izzad (a hõmérséklet változatlan,

légkondi nincs), elõre izgul, lendül a
lába, ikszel, és ha engedné az ember,
akkor nagyon sok pénzt a totózóban
hagyna. De ez még semmi. Megjegy-
zem, hogy én is régóta várom már
azokat a világeseményeket, ahol
nincs elõre lefutva a verseny, ahol az
utolsó pillanatig bennünk él a jólesõ
bizonytalanság, miszerint itt még
bármi megtörténhet. Amíg nem volt
ennyire anyagi központú a sportszfé-

ra (fõleg a futball), addig sokkal iz-
galmasabb sporteseményeket szem-
lélhettünk. De ez, a 2002-es dél-ko-
reai–japán közös rendezésû világ-
bajnokság szerencsére kárpótolt
minket ebbõl a szempontból. Hála
most harminc-negyven, magában, és
a munkában bízó sportembernek,
újra elhisszük a géniuszok, sztárok
vereségre ítélhetõségét. Az, hogy a
világbajnokság színvonalas volt,
nem meglepetés számomra, és lehet,
hogy túlságosan is elkényelmesed-
tem, de véleményem szerint ez a mi-
nimum. Pluszt a bronzmeccs utáni
dél-koreai–török összeölelkezés je-
lent, mely megható és egyben
megindító momentum nélkül sok-
kal, de sokkal szegényebbek len-
nénk. Talán azért is van igazam,
mert egy érdekes dolgot tapasztal-
tam a bronzmeccs lefújása után.

Hogy ugyanis 1 800 Ft elvesztése
után, nulla forint nyereménnyel a
zsebben a feleségem odafordul hoz-
zám és azt kérdezi: „– Édes, mikor
kezdõdik holnap a brazil–német
döntõ?”, végképp nem hittem volna.

– DRECHERT ÁRON

Jó napot, jó szurkolást! • Véget ért a versengés

Foci-vb a tévéfotelbõl

Nem hittem volna… (hogy a nõk ennyire odavannak Dél-Koreáért)

A pettyes csodája

Õk sem hitték volna

Összenõ, ami összetartozik



k ü l p o l i t i k a

1 2 •  U T O L S Ó F I G Y E L M E Z T E T É S

NNeemm  mmúúlliikk  eell  oollyyaann  nnaapp,,
aammiikkoorr  aa  kküüllppoolliittiikkaaii  hhíí--
rreekk  lliissttáájjáátt  nnee  aa  kköözzeell--kkee--
lleettii  hhaaddiieesseemméénnyyeekk  ééss
tteerrrroorrccsseelleekkmméénnyyeekk  uurraall--
nnáákk..  IImmmmáárr  hhuusszzoonnkkeettttee--
ddiikk  hhóónnaappjjaa  ttoommbbooll  aa  ppaa--
lleesszzttiinnookk  mmáássooddiikk  iinnttiiffáá--
ddáájjaa,,  IIzzrraaeell  ppeeddiigg  eeggyyrree
rraaddiikkáálliissaabbbb  eesszzkköözzöökkkkeell
iiggyyeekksszziikk  aa  ffeellkkeellééss  vvéérr--
bbeeffoojjttáássáárraa..  AA  9933--bbaann  bbee--
iinnddííttootttt  ééss  jjeelleennttõõss  eerreedd--
mméénnyyeekkkkeell  jjáárróó  oossllóóii  bbéé--
kkeeffoollyyaammaatt  mmeeggttoorrppaanntt..

formálisan mai napig érvé-
nyes koncepció alapja a „te-
rületet a békéért” elv: az Izra-
el által elismert, fokozatosan

kialakuló palesztin állam a meg-
szállt területek izraeli kiürítéséért
cserébe békét ajánl az 1948-as
megszületése óta gyakorlatilag fo-
lyamatosan hadban álló zsidó ál-
lamnak. A koncepció leglényege-
sebb eleme a folyamatosság, az iga-
zán kényes kérdéseket – mint pl. a
végleges határok, Jeruzsálem meg-
osztása és a menekültek visszatéré-
se – a tárgyalások végsõ szakaszára
halasztották. A 2000-ig átadott terü-
letek azonban jórészt egymástól el-
szigetelt településeket foglaltak ma-
gukba, összesen Ciszjordánia alig
húsz százalékát, illetve a mindössze
pár ezer zsidó telepes mellett egy-
millió palesztinnak otthont adó gá-
zai övezet mintegy 75%-át. A meg-
alakuló Palesztin Hatóság önvédel-
mi képességei  nemigen veszélyez-
tették a terület feletti átfogó izraeli
fegyveres dominanciát.

Másfél évvel ezelõtt éppen a ké-
nyes kérdések terítékre kerülésével
megtorpantak a tárgyalások.
Ciszjordániának a palesztinoknak
történõ gyakorlatilag teljes (95%-os)
átadásába ugyan Izrael belement,
de a menekültek visszatérése és a
jeruzsálemi óváros felosztása körüli
viták holtpontra jutottak. Az akkori
izraeli jobboldali ellenzék vezéré-
nek, Ariel Saronnak a muzulmánok

számára szent jeruzsálemi Szikla-
mecsetnél tett demonstratív látoga-
tása nyomán kitört a második pa-
lesztin felkelés. Izraelen terrorhul-
lám söpört végig, amelybe belebu-
kott a balközép Barak-kormány, és
hatalomra került a biztonság jelsza-
vával kampányoló, szélsõjobboldali
pártokat is magába foglaló Saron-
kabinet. Az izraeli politika e fene-
gyereke egyik szellemi atyja volt az
Izrael által 1982–85-ben Libanon
ellen viselt háborúnak, amelynek
során állítólag tudtával hajtottak
végre az izraeli csapatok és libanoni
pártfogoltjaik súlyos, emberiségel-
lenes bûntetteket (vérengzés a
szabrai és satilai palesztin mene-
külttáborokban, 1982).

Mivel nem vállalhatja fel a pa-
lesztinok tömeges elûzését és a
megszállt területek etnikai megtisz-
títását, Saron koncepciója gyakorla-
tilag a libanoni tapasztalatokra épít-
ve az, hogy a palesztin önkormány-
zat kvázi felszámolásával javítsa az
izraeli pozíciókat a majdani béke-
tárgyalások során. Saron egy olyan

kiszolgáltatott és szétta-
golt palesztin állammal
hajlandó csak „kiegyez-
ni”, amelynek Izrael ka-
tonai túlsúlyával gyakor-
latilag folyamatosan a
torkán állhat. A minõsé-
gi változást jól jelzi,
hogy amíg korábban
egy-egy, a palesztinok
által elkövetett terrorcselekmény
után ideiglenesen zárták le a pa-
lesztin területeket, addig mostanra
az izoláció nemhogy tökéletessé
vált, hanem sor került egyes városok
(pl. Betlehem, Jerikó stb.) újonnani
megszállására. A reguláris erõkkel
végrehajtott és esetenként a polgári
lakosság elleni súlyos – legutóbb a
dzsenini menekülttáborban tapasz-
talt – atrocitásokkal  kísért városi
offenzívák fõ célja a minél nagyobb
mértékû rombolás, a terroristáknak
bázisul szolgáló infrastruktúra fizi-
kai megsemmisítése. Intenzitása azt

mutatja, Saron okosan kihasználta a
szeptember 11-e utáni lélektani ál-
lapotot, a terrorizmus elleni világ-
méretû harc jelentõségét.

A palesztinok válasza minderre
alapvetõen egyszerû: mivel esélyte-
lenek az izraeli hadsereggel szem-
ben, partizánháborúra rendezkedtek
be, amelynek fõ célja nem a szûkebb
értelemben vett katonai gyõzelem,
hanem az izraeli hátország megrop-

pantása. Ezt szolgálják
azok az egymást immár
gyakran követõ, óriási
pusztítást okozó terrorme-
rényletek, amelyek minél
több emberélet elpusztítá-
sával, minél több fájdal-
mat okozva (ld. a gyerekek
elleni, megmagyarázhatat-
lanul brutális akciókat)

akarják az offenzíva feladására
kényszeríteni Izraelt. Arafat nem
teljesen megalapozatlanul játszik Iz-
rael meghátrálására: Libanonnal el-
lentétben most nincs helyi kollabo-
ránsokból álló hadsereg és a had-
színtér csak pár kilométerre van a
hátországtól, sõt a háború részben
ott zajlik. A mindennapokban meg-
élt hadiállapot igen romboló hatás-
sal van nemcsak a hadsereg morál-
jára, hanem a polgárok biztonságér-
zetére is.

Döntõ szerepet játszik majd a vi-
lágpolitikai helyzet, fõképpen pe-
dig a válságra egyedüliként hatni
képes Egyesült Államok. Washing-
ton  fenn akarja tartani a szeptem-
ber 11-e után összekovácsolt mu-
zulmán koalíciót, hiszen erre szük-
sége van további terveihez. Ennek
érdekében támogatta az 1967-es
határok visszaállítását kimondó
legújabb szaúdi béketervet is.
Ugyanakkor rövid távon leginkább
az amerikai zsidó lobbi és az a té-
nyezõ befolyásolja, hogy a szeptem-
ber 11-e utáni helyzetben az ameri-
kai közvélemény még a korábbinál
is inkább Izrael-baráttá vált, mert a
palesztinok elleni akciókban a ter-
rorizmus elleni harcot látja. Emiatt
az amerikai külpolitika egyértelmû-
en Arafatot teszi felelõssé a jelenle-
gi helyzetért, rövid távon majd-
hogynem szabad kezet ad Izrael-
nek.                      – BOZÓTHARCOS

Újabb csúcsponton az izraeli–palesztin viszály

Szentföld, szent háború

A

Mikor lesz végre egyetértés?

Gyerek is harcban

Közép- és hosszú távon a zsidók
legnagyobb ellensége népességük
relatív csökkenése. A legutóbbi
népszámlálás szerint Izrael – az an-
nektált Kelet-Jeruzsálemet is szá-
mítva – mintegy 5 millió zsidó és
1,2 millió palesztin lakossal ren-
delkezik. Emellett az 1967-es há-
borúban Izrael által megszállt terü-
leteken  3,3 millió palesztin, illetve
az elmúlt évtizedekben stratégiai

szándékkal odairányított 200 000
zsidó telepes él. Összességében te-
hát az alig negyedmagyarországnyi
területen, ahol a mûvelhetõ földte-
rület és a víz hiánya alapvetõ prob-
lémákat jelent, már most is 4,5 mil-
lió palesztin néz farkasszemet 5,2
millió zsidóval. Ez az arány a zsidó
bevándorlás lecsengésével – sõt,
biztonsági okokkal magyarázható
negatívba fordulásával – utóbbi ro-

vására folyamatosan romlik: az eu-
rópai modell szerint építkezõ zsidó
családokban csak egy-két gyerek
születik, míg az araboknál nem rit-
ka a 4-6 gyerek sem. (És akkor még
nem beszéltünk a térség államai-
ban élõ mintegy 3,5 millió palesz-
tin menekültrõl…) Nem kell mate-
matikusnak lenni a következmé-
nyek felméréséhez: Izraelnek lét-
kérdése, hogy a palesztinokkal mi-
nél elõbb megtalálja a békés egy-
más mellett élés módját.        – BH

Könyörtelen demográfia


