m ú l t i d é z õ

A hírszerzés és (fél)múltja

Egy õsi mesterség
Mint ahogy azt mindannyian hallhattuk már, a Magyar Köztársaság komoly ügynöki múltra visszatekintõ miniszterelnöke az Országgyûlésben õsi mesterségként aposztrofálta egykori fizetõ foglalkozását.
Bár ezt a kifejezést a köznyelv egy egészen más jellegû professzióra szokta szinonimaként alkalmazni
(Mata Hari például kiváló tehetséggel kapcsolta öszsze a kettõt, kellemeset a hasznossal alapon), mégis
hadd védjem meg a miniszterelnök urat ebben az
ügyben, ezúttal ugyanis kivételesen nem az õ legújabb nyelvi leleményével állunk szemben.
z „õsi mesterség” tudniillik
fejezetcímként is felbukkan
Ónody György Közel-Keletszakértõ A hírszerzés története címû könyvében, amelyhez
egyébként Kövér László írt ajánlást. Ne tessék kérem kinevetni
Medgyessy Pétert, nyilván õ is olvasta ezt a könyvet, és onnan vette
a fordulatot.
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Szerteágazó gyökerek
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. Ettõl
kezdve különíthetjük el a katonai
és politikai, külsõ és belsõ hírszerzést, 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 adatok. A késõbbi lovagi korban,
melynek jellemzõje inkább a nyílt,
párbajszerû, szemtõlszembe hadviselés volt, nem sok jelentõséget tulajdonítottak a kémkedésnek.
A török kor ellenben igencsak
fölfuttatta a szakmát, a harcmodor
is minden tekintetben szükségessé
tette az elõzetes felderítést és ehhez kapcsolódva természetesen az
ellenséges kémek kiszûrését, az elhárítást is. A költõ Zrínyi Miklós
így írt ekkoriban: „Bízzál, de nézd

meg kiben…, mert szépen szól, esküszik, és az ellenségnél nagy vétket 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 említi a témakörben, Rákóczi például
személyesen is alkalmazta ezt a fortélyt a kémek dolgának megnehezítésére.
A 48-as szabadságharc idején
pedig a hírszerzés mellett az elhárítás úgyszintén kiemelt jelentõséggel
bírt. Az államrendõrséget ebben a
szellemben különös gonddal szervezte meg Szemere Bertalan belügyminiszter. A szabadságharc leverése után a hírszerzési tevékenység a
Monarchia korában éledt fel újból.
D-15 hírt visz – 700 évvel ezelõtt

A Tanácsköztársaság alatt nem
volt idõ megfelelõ szervek kiépítésére, így meghiúsult a politikai
nyomozó osztály felállítására készített terv is.
Az elhárítási tevékenységet Magyarország történetében elõször a
Horthy-rendszer helyezte törvényes alapokra (1921. évi III. tc.). A
területért felelõs szervek ebben az
idõben fõként a különféle szélsõbaloldali és szélsõjobboldali mozgalmak és a kisantant kémek féken
tartásában mûködtek közre. A német megszállás után a magyar titkosszolgálatok nemzeti jellege természetesen 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 munkatársa annak idején néhai Vásárhelyi Miklós). Mondanom sem
kell, az osztály tevékenységét minden tekintetben a szovjet elvárások határozták meg.
Késõbb minden államvédelemhez kapcsolható szerv az ÁVH-ba
mint „összevont” terrorszervezetbe olvadt be. Az ’56 utáni véres
káosz után, az ávó „megszûnését”
követõen, csak a 60-as évek végére tudtak az elvtársak valamilyen
titkosszolgálati koncepciót összeállítani. Ennek kétes értékû gyümölcse lett 1971-ben a BM III.
számú fõcsoportfõnöksége, amely
miniszterhelyettesi irányítással –
minden osztályával egyetemben – végig a szovjet
„tanácsadókkal” és KGBrezidensekkel bõven ellátott MSZMP titkos utasításai szerint mûködhetett zavartalanul.
Egészen 1990-ig, amikor is kirobbant az elhíresült Duna-gate botrány. Januárban a Fidesz és az
SZDSZ közös sajtótájékoztatón jelentette be, hogy az
1989. október 23-ai alkotmánymódosítást figyelmen
kívül hagyva a már utolsókat rúgó pártállam törvénytelen adatgyûjtést folytatott
az ellenzéki pártok ellen.

Az ügy következménye az lett,
hogy megszüntették a BM III/IIIas csoportfõnökségét, és ezzel lassan elindulhatott az a folyamat,
amely a diktatúra által rendeltetésellenesen használt állambiztonsági szervek mûködésének törvényes alapokra helyezésében csúcsosodott ki.
Hátra van még azonban a személyi állomány felülvizsgálata,
ugyanis az önkényuralom beültetett méregfogaitól egyáltalán nem
olyan könnyû megszabadulni. Súlyos titkok tudóit, veszélyes kapcsolatokkal rendelkezõ ügynököket tömörített a közelmúltban ismét a figyelem középpontjába került fõcsoportfõnökség, és ugyebár
a titkok és a kapcsolatok idõvel
ritkán enyésznek el.
Utólag pedig mindenki azt
mond, amit akar; „szépen szól, esküszik,” ahogy Zrínyi írta, és valóban, a legkényelmesebb ilyenkor
eljátszani a magyar Canarist, báránybõrt ölteni, és buzgón hangoztatni, hogy felejtsük el a múltat. A
hírszerzés valóban fontos, ahogy
ezt a rövid történeti áttekintés is

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.

mutatja, nemzeti múltunk szempontjából is kiemelt jelentõségû,
csak nem mindegy, hogy végsõ soron 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 történelem haladtával egyre nehezebb
összemosni a nemest és a nemtelent…”
No de összemosás és szétválasztás kérdésében mi igazán nem vagyunk illetékesek. „Arra ott van
kérem a bizottság, az majd kivizsgálja, mi nem válaszolunk ilyen otromba kérdésekre; és különben is,
minek kell állandóan a múlttal
foglalkozni…”
– NÉPNEVELÕ
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A kecske és a káposzta esete az információs szupersztrádával

Az internet és az
ingyenesség mítosza
Sokak számára az internet egyik fõ vonzereje, a szabadság és a sokféleség mellett, az a (néha csalóka) tudat, hogy semmiért sem kell fizetni. A világhálót hõskorában a nonprofit szemlélet uralta, mára azonban
itt is „helyreállt” a dolgok rendje, a pénz beszél, az
ingyenesség illúziója azonban makacsul tartja magát.

különbözõ (a telefonköltséget
nem számítva) ingyenes modemes internet-hozzáférést kínáló
szolgáltatók meglehetõs népszerûségnek örvendenek a felhasználók körében, de üzletileg nem
igazán mondhatók sikeresnek. Itthon korábban két szolgáltató vetélkedett a netezõk kegyeiért, majd a
Kiwwi kiszállását követõen a
Freestart egy idõre egyedül maradt.
Az elmúlt hetekben a Matáv-kedvezmények átalakulásának hatására
azonban – más konstrukcióban, általában korlátozott idõszakban és
szervizzel ugyan, de – több internetes cég is hasonló szolgáltatás elindítását jelentette be. A szolgáltatók különbözõ úton-módon illesztik
be a díjmentesen kínált hozzáférést
kínálatukba: vannak, akik felesleges kapacitásaikat kihasználva, fizetõs ajánlataikhoz szeretnének
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kedvet csinálni új elõfizetõk magukhoz kötésével, mások reklámbevételeikbõl tervezik finanszírozni az
ingyenes szolgáltatásukat. Egyelõre
átütõ sikereket egyik hasonló elképzelés sem ért el, pedig Amerikában
még széles sávú hozzáférés díjmentes biztosításával is megpróbálkoztak.
A legelterjedtebb ingyenes szolgáltatás az e-mail, majdnem minden
komolyabb portál vagy lapcsoport kínál freemail lehetõséget. A szolgáltatás célja, hogy minél inkább az oldalhoz kösse a felhasználót, rendszeres
látogatóvá tegye, a közösségi érzést
erõsítse vagy éppen az e-mail-cím
által reklámozza magát (minél többen kapnak xy.com-os e-mail címrõl levelet, annál többen ismerkednek meg az xy.com márkanévvel).
A grátisz egéralátét-specialista

I G Y E L M E Z T E T É S

Ezek az e-mailszolgáltatók általá- A szerzõi jogok sötét oldala
ban a webes levelezõfelületen elhelyezett, illetve a levelek végére be- kat, filmeket, zenéket is, amiket kifûzött reklámokból jutnak bevéte- adójuk nem igazán szánt ingyeneslekhez, bár ez önmagában csak rit- nek. Az internet áttekinthetetlen
kán elég a kifizetõdõ mûködéshez. dzsungelében virágzanak az illegáA díjmentes tárhelyszolgáltatá- lis warez-oldalak, ahonnan sokszor
sok is szinte egyidõsek az internet- már a megjelenést megelõzõen letel, vagy legalábbis annak széleskö- tölthetjük a legújabb játékokat vagy
rû elterjedésével. A honlapok vagy éppen zenei albumokat. A szerzõi
fájlok tárolására szakosodott olda- jogok védõi érthetõ módon tûzzelvassal irtják a halak is reklámfesonló honlapokat,
lületeik értéke…a világháló
de küzdelmük megsítésével tartják
imázsához szervesen
lehetõsen kilátásfenn magukat, a
hozzátartozó
talannak tûnik.
náluk elhelyeingyenesség ma
A virtuális javazett lapok megmár elsõsorban
kon kívül ezernyi
jelenítésekor
promóciós célokat
kézzelfogható aprófelugró ablakszolgál…
sághoz is ingyen
ban vagy éppen
a böngészõablak felsõ részén megje- juthatunk hozzá (igaz, ez elsõsorban
lenõ csíkban jelenítenek meg hirde- észak-amerikai sorstársainkra vonatkozik, mivel a legtöbb bigyó postázátéseket.
A változatosság kedvéért a tarta- sa az újvilágra korlátozódik). A kínálomszolgáltatók is igyekeznek rek- lat elképesztõ, az egyszerû könyvtõl,
lámbevételeikre alapozva mûködni, egéralátéttõl kezdve, az óvszeren kede egyre többen teszik fizetõssé resztül egészen a kutyapiszokzacskószolgáltatásaik egy részét. A világ- ig, mindenféle praktikus dologgal
hálón nagyon sok információhoz súlyosbíthatjuk háztartásunkat.
Összegzésképpen elmondhatjuk,
hozzájuthatunk ugyan, de a strukturálatlanság miatt nem egyszerû rá- hogy a világháló imázsához szervetalálni az éppen keresett dolgokra, sen hozzátartozó ingyenesség – a
ráadásul sok a pontatlan, megbízha- kezdeti kegyelmi állapottal szemben
tatlan forrás, a megbízhatóságot és – ma már elsõsorban promóciós céaz átláthatóságot meg kell fizetni. lokat szolgál, s nem a világmegváltó,
Például a világ vezetõ napi- és heti- a közösség érdekeit elõtérbe helyezõ
lapjai gyakran a papírváltozat elõfi- gondolkodásmód motiválja. – TURUL
zetéséhez ingyen vagy legalábbis
kedvezményes áron adják az online
Elõzõ számunk Lenyulás.hu cíkiadás és az elektronikus archívum
mû cikkében Lovastyik Ádám
elérését.
nevét tévedésbõl helytelenül
A világhálón (megfelelõ sávszéírtuk le, ezért az érintett elnélesség birtokában) költségek nélkül
zését kérjük.
szerezhetünk meg olyan programo-
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Jó napot, jó szurkolást! • Véget ért a versengés

Foci-vb a tévéfotelbõl
Lassan megszokjuk, hogy
aranylábú fiainknak pontosan annyi esélyük van
ott lenni köztük, mint
mondjuk a Salamonszigetekieknek. Így csak
egy szimpatikus erdélyi
származású
partjelzõ
(Székely) és kis jóindulattal egy Suzuki nevû japán csatár képviselte a
magyar színeket.

em kell anyatej helyett Nemzeti Sporton felnõtt futballszakértõnek 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 motivációs bázisuk is. Mikor a derék kí-

N

naiak 0-4-re égtek a brazilok ellen,
olyan elszántsággal küzdötték végig
a hátralevõ idõt, amit nálunk csak
Urbán Flórin látni – ha úgy istenigazából 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 törököknek. Mára aztán helyreálltak az
1526-os erõviszonyok. Knézy Jenõt
bírálni persze olyan, mint vizet hordani a Dunába. Mégsem mehetünk
el szó nélkül a Jenõ-jelenség mellett, mert hozzátartozik a focihoz,
mint szalmonella az iskolai menzához. Sajnos ízlés-egészségügyi
ÁNTSZ hiányában nincs, aki küzdjön az audiovizuális környezetszenynyezés ellen. Szemmel láthatóan jól
viseli a kritikát: semmi nem ingathatja meg rendíthetetlen önbizal-

mát. Õ akkor volt korszerû, mikor
még fekete-fehér Orion tévén néztük
a hétfõi adásszünetet. Vitár,
Kopeczky rég a süllyesztõben, Gulyás is otthon maradt, Vitrayt hívták
is meg nem is (utoljára aztán nem) –
csak Õ kirobbanthatatlan. Az önjelölt sztárriporter, a mindentudó, aki
Frei Tamástól is tanulópénzt szedhetne. Aki már annyiszor megmentette a Petõfi rádió hallgatottsági statisztikáit: egy fél ország nézte a tévét, s hallgatta Török Lászlót. Pedig
vannak tehetségeink. A szarkasztikus humorú Egri Viktor, akinek a
lelkesedésétõl néha már a berendezést is féltettük. Egy kirúgást úgy
meg tudott ünnepelni, mint híres
brazil kollégái a góóóóóóóóóóóóóóóóólokat, s minden bedobást úgy
kommentált, mintha a régi
Chrudinákot hallottuk volna egy iraki lövészárokból. Matúz Krisztián is
új arc, míg Faragó Richárd lassan
már régi motorosnak számít. Mindketten hozzáadtak ahhoz, amit láttunk, s nem a látvány szolgáltatott
hátteret az õ megcsodálandó szakértelmükhöz. Sajnos ötlet- és káderhiánnyal küzdött az itthoni stáb: a
meccseket összekötõ töltelék meg-

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

A pettyes csodája
Nem hittem volna, hogy
pont ez a világbajnokság
lesz képes arra, hogy
nagymértékben megnö velje a nõk számát a televíziókészülékek elõtt.

edig nem történt semmi különös.
Nem jutottak a 32-es döntõbe olyan
országok, ahol széles vállú, napbarnított testû, kék szemû lovagok kergették a bõrt, és hollywoodi, körülrajongott férfi színészek sem cserélték
fel foglalatosságukat három hétre,
hogy próbára tegyék labdaérzéküket.
A világbajnokság bronzmérkõzését megelõzõ napon, nyaralás közben
Mezõkövesd utcáin próbáltuk túlélni
a hõséget, az elcsigázott, izzadt, láthatóan téli mínuszokra áhítozó emberek 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 elmagyaráztam neki, hogyha szerencsésen
tippel, akkor relatív kevés befektetéssel nagy nyereményre tehet szert.
Következett a szakszavak betanítása, úgymint odds, esélyek, szorzók, Dél-Korea esélyei, ha nappal
szemben játszik, Ronaldo formaidõzítése a vb-döntõkön, a bírók eddigi
tevékenységei (bunda, csalás, les,
büntetõ). Mikorra minden információt kiszívott belõlem oldalbordám,
nekiálltunk tippelni.
Férfiak, sorstársaim: higgyétek el,
ez élmény. A nõ számol, esélyt latolgat, izzad (a hõmérséklet változatlan,

Õk sem hitték volna
légkondi nincs), elõre izgul, lendül a
lába, ikszel, és ha engedné az ember,
akkor nagyon sok pénzt a totózóban
hagyna. De ez még semmi. Megjegyzem, 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-

Összenõ, ami összetartozik
lehetõsen sótalanra sikerült. Az
egyetlen izgalmas pillanatot az jelenthette 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 félórákban tovább nõhetett a munkahelyeken a GDP. És a Döntõt ki
közvetítette? Miután a négy kommentátor – jó magyar szokás szerint
– tehetségével fordítottan arányos
idõt tölthetett kint a vb-n, lehet találgatni. Nyert. Mi, nézõk pedig megint
vesztettünk.
– KONCZ LEVENTE
ra (fõleg a futball), addig sokkal izgalmasabb sporteseményeket szemlélhettünk. De ez, a 2002-es dél-koreai–japán közös rendezésû világbajnokság 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 elkényelmesedtem, de véleményem szerint ez a minimum. Pluszt a bronzmeccs utáni
dél-koreai–török összeölelkezés jelent, mely megható és egyben
megindító momentum nélkül sokkal, de sokkal szegényebbek lennénk. Talán azért is van igazam,
mert egy érdekes dolgot tapasztaltam a bronzmeccs lefújása után.
Hogy ugyanis 1 800 Ft elvesztése
után, nulla forint nyereménnyel a
zsebben a feleségem odafordul hozzám és azt kérdezi: „– Édes, mikor
kezdõdik holnap a brazil–német
döntõ?”, végképp nem hittem volna.
– DRECHERT ÁRON
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Újabb csúcsponton az izraeli–palesztin viszály

Szentföld, szent háború
Nem múlik el olyan nap,
amikor a külpolitikai hírek listáját ne a közel-keleti hadiesemények és
terrorcselekmények uralnák. Immár huszonkettedik hónapja tombol a palesztinok második intifádája, Izrael pedig egyre
radikálisabb eszközökkel
igyekszik a felkelés vérbefojtására. A 93-ban beindított és jelentõs eredményekkel járó oslói békefolyamat megtorpant.

számára szent jeruzsálemi Sziklamecsetnél tett demonstratív látogatása nyomán kitört a második palesztin felkelés. Izraelen terrorhullám söpört végig, amelybe belebukott a balközép Barak-kormány, és
hatalomra került a biztonság jelszavával kampányoló, szélsõjobboldali
pártokat is magába foglaló Saronkabinet. Az izraeli politika e fenegyereke 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, emberiségellenes bûntetteket (vérengzés a
szabrai és satilai palesztin meneformálisan mai napig érvé- külttáborokban, 1982).
nyes koncepció alapja a „területet a békéért” elv: az Izrael által elismert, fokozatosan
kialakuló palesztin állam a megszállt területek izraeli kiürítéséért
cserébe békét ajánl az 1948-as
megszületése óta gyakorlatilag folyamatosan hadban álló zsidó államnak. A koncepció leglényegesebb eleme a folyamatosság, az igazán kényes kérdéseket – mint pl. a
végleges határok, Jeruzsálem meg- Mikor lesz végre egyetértés?
osztása és a menekültek visszatéréMivel nem vállalhatja fel a pase – a tárgyalások végsõ szakaszára
halasztották. A 2000-ig átadott terü- lesztinok tömeges elûzését és a
letek azonban jórészt egymástól el- megszállt területek etnikai megtiszszigetelt településeket foglaltak ma- títását, Saron koncepciója gyakorlagukba, összesen Ciszjordánia alig tilag a libanoni tapasztalatokra építhúsz százalékát, illetve a mindössze ve az, hogy a palesztin önkormánypár ezer zsidó telepes mellett egy- zat kvázi felszámolásával javítsa az
millió palesztinnak otthont adó gá- izraeli pozíciókat a majdani békezai övezet mintegy 75%-át. A meg- tárgyalások során. Saron egy olyan
alakuló Palesztin Hatóság önvédelmi képességei nemigen veszélyeztették a terület feletti átfogó izraeli
fegyveres dominanciát.
Közép- és hosszú távon a zsidók
Másfél évvel ezelõtt éppen a kélegnagyobb ellensége népességük
nyes kérdések terítékre kerülésével
relatív csökkenése. A legutóbbi
megtorpantak
a
tárgyalások.
népszámlálás szerint Izrael – az anCiszjordániának a palesztinoknak
nektált Kelet-Jeruzsálemet is szátörténõ gyakorlatilag teljes (95%-os)
mítva – mintegy 5 millió zsidó és
átadásába ugyan Izrael belement,
1,2 millió palesztin lakossal rende a menekültek visszatérése és a
delkezik. Emellett az 1967-es hájeruzsálemi óváros felosztása körüli
borúban Izrael által megszállt terüviták holtpontra jutottak. Az akkori
leteken 3,3 millió palesztin, illetve
izraeli jobboldali ellenzék vezéréaz elmúlt évtizedekben stratégiai
nek, Ariel Saronnak a muzulmánok

A

pantása. Ezt szolgálják
kiszolgáltatott és széttaazok az egymást immár
golt palesztin állammal
gyakran követõ, óriási
hajlandó csak „kiegyezpusztítást okozó terrormeni”, amelynek Izrael karényletek, amelyek minél
tonai túlsúlyával gyakortöbb emberélet elpusztítálatilag folyamatosan a
sával, minél több fájdaltorkán állhat. A minõsémat okozva (ld. a gyerekek
gi változást jól jelzi,
hogy amíg korábban Gyerek is harcban elleni, megmagyarázhatatlanul brutális akciókat)
egy-egy, a palesztinok
által elkövetett terrorcselekmény akarják az offenzíva feladására
után ideiglenesen zárták le a pa- kényszeríteni Izraelt. Arafat nem
lesztin területeket, addig mostanra teljesen megalapozatlanul játszik Izaz izoláció nemhogy tökéletessé rael meghátrálására: Libanonnal elvált, hanem sor került egyes városok lentétben most nincs helyi kollabo(pl. Betlehem, Jerikó stb.) újonnani ránsokból álló hadsereg és a hadmegszállására. A reguláris erõkkel színtér csak pár kilométerre van a
végrehajtott és esetenként a polgári hátországtól, sõt a háború részben
lakosság elleni súlyos – legutóbb a ott zajlik. A mindennapokban megdzsenini menekülttáborban tapasz- élt hadiállapot igen romboló hatástalt – atrocitásokkal kísért városi sal van nemcsak a hadsereg moráloffenzívák fõ célja a minél nagyobb jára, hanem a polgárok biztonságérmértékû rombolás, a terroristáknak zetére is.
Döntõ szerepet játszik majd a vibázisul szolgáló infrastruktúra fizikai megsemmisítése. Intenzitása azt lágpolitikai helyzet, fõképpen pedig a válságra egyedüliként hatni
képes Egyesült Államok. Washington fenn akarja tartani a szeptember 11-e után összekovácsolt muzulmán koalíciót, hiszen erre szüksége 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 témutatja, Saron okosan kihasználta a nyezõ befolyásolja, hogy a szeptemszeptember 11-e utáni lélektani ál- ber 11-e utáni helyzetben az amerilapotot, a terrorizmus elleni világ- kai közvélemény még a korábbinál
is inkább Izrael-baráttá vált, mert a
méretû harc jelentõségét.
A palesztinok válasza minderre palesztinok elleni akciókban a teralapvetõen egyszerû: mivel esélyte- rorizmus elleni harcot látja. Emiatt
lenek az izraeli hadsereggel szem- az amerikai külpolitika egyértelmûben, partizánháborúra rendezkedtek en Arafatot teszi felelõssé a jelenlebe, amelynek fõ célja nem a szûkebb gi helyzetért, rövid távon majdértelemben vett katonai gyõzelem, hogynem szabad kezet ad Izrael– BOZÓTHARCOS
hanem az izraeli hátország megrop- nek.

Könyörtelen demográfia
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szándékkal odairányított 200 000
zsidó telepes él. Összességében tehát az alig negyedmagyarországnyi
területen, ahol a mûvelhetõ földterület és a víz hiánya alapvetõ problémákat jelent, már most is 4,5 millió 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 európai modell szerint építkezõ zsidó
családokban csak egy-két gyerek
születik, míg az araboknál nem ritka a 4-6 gyerek sem. (És akkor még
nem beszéltünk a térség államaiban élõ mintegy 3,5 millió palesztin menekültrõl…) Nem kell matematikusnak lenni a következmények felméréséhez: Izraelnek létkérdése, hogy a palesztinokkal minél elõbb megtalálja a békés egymás mellett élés módját.
– BH

