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Absztrakt 

Napjainkban, a társadalmakat leginkább veszélyeztető hatásnak a terrorcselek-

ményeket mondhatjuk. Nem tudjuk, hogy mikor, hol és talán azt sem, hogy miért 

éri támadás a demokratikus országokat. Ezeket az akciókat leginkább a kulturális 

(vallási, politikai) nézetkülönbségek generálják. Fontos tehát, hogy felkészüljünk 

ezekre a támadásokra, megtörténtük esetén a konfliktusok kezelésére. Ehhez 

viszont ismernünk kell a különböző kultúrák alapjait, hogy szakavatott tárgyaló 

félként tudjunk szembeállni a terroristákkal. Ebben nyújtanak segítséget a kulturá-

lis antropológus végzettséggel rendelkező szakemberek. 

Abstract 

Nowadays we can consider terrorism as one of the most dangerous activities for 

societies. We do not know when, where or why democratic countries are attacked. 

These activities are generated by different political (religious and cultural) point of 

view. It is very important to be prepared for these attacks and if they take place 

we have to handle them. We have to know the different cultures in general and 

basically to be able to negotiate as an expert with the terrorists. Experts with 

cultural antropology degree can help it. 

A technikai fejlődésnek köszönhetően nap, mint nap információk özönével találkozunk. 

Híradóban, interneten, vagy akár a munkahelyen. Néhány napja egy Franciaországban 

történt esemény borzolta fel a kedélyeket és osztotta meg a világ népességét. Ez a Charlie 

Hebdo szerkesztősége elleni terrortámadás volt.  

A Charlie Hebdo szatirikus francia hetilap, amely jellemzően karikatúrákat, riportokat, 

vitákat, tréfákat közöl. A lap tiszteletlen és nonkonformista stílusáról ismert, erősen vallás-

kritikus hangvételű publikációinak célkeresztjében gyakran a szélsőjobboldal, a keresz-

ténység, a judaizmus, az iszlám, illetve a francia politikai és kulturális élet áll. 1969-ben 

jelent meg először Hara-Kiri Hebdo (Heti harakiri) néven, de 1970-ben Charles de Gaulle 

francia elnök halálának kigúnyolása miatt betiltották. Ekkor Charlie Hebdóra (Heti Charlie) 

változtatták a nevüket, hogy újraindulhasson a lap, majd 1981-től megfelelő olvasottság 

hiányában szünetelt. 1992-től ismét megjelenik. Rendszeres megjelenési napja szerda, de 
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vannak különkiadásai is. A Charlie Hebdo a sajtószabadságot tágan értelmezve rendsze-

resen támadta a nagy egyházakat, különösen azok szélsőséges követőit.
1
  

Az újságban megjelent Mohamedről készült karikatúrák miatt az épület rendőri felügye-

let alatt állt a korábbi fenyegetések miatt. 2015. január 7-én két fekete ruhás személy hatolt 

be a szerkesztői irodába és ott lövöldözésbe kezdett. A támadás során 12 ember elhunyt, 

4-en pedig súlyos sérülést szenvedtek. Az áldozatok között két rendőr is volt. François 

Hollande köztársasági elnök azt nyilatkozta, hogy a támadás egész Franciaországot sok-

kolta és egyértelműen terrortámadásnak minősítette az akciót.
2
 

A fenti eset elemzése érdekében, néhány fogalmat tisztázni kell. Mi is az a terrortáma-

dás, hogyan alakult ki ez a társadalmakat veszélyeztető gyilkos tevékenység?  

A terrorizmus, mint jelenség sokak számára ismert, behatárolható fogalom, azonban 

egy konkrét, általános definíció meghatározása mégis rendkívül nehéz. Alex Schmidt és 

Albert Youngman „Politikai terrorizmus” című könyvükben több mint száz fogalom-

meghatározást hasonlítottak össze, majd egyszerű statisztikai számítással kiemelték a 

legtöbbet szereplő elemeket. Eszerint az erőszak, a politikai célzat, a káosz- és félelemkel-

tés, a fenyegetés, a pszichológiai tényezők, a szándékosság és tervezettség, a szimboli-

kus, illetőleg a véletlenszerű célpontválasztás, valamint a társadalom-befolyásolási célzat 

szerepeltek a legtöbbet. Bővítésképpen ehhez még hozzáfűzhetnénk a vallási indíttatást, 

mint motiváló tényezőt, valamint a médianyilvánosságot, mint célt, amelynek segítségével 

regionalizálni, sőt, akár globalizálni is lehet a fenyegetés érzését.
3
  

A mai terrorista csoportok elődei már a Római Birodalom területén is megtalálhatóak 

voltak. Már időszámításunk után az I. században Palesztinában zsidó ellenálló csoportok 

követtek el gyilkosságokat rómaiak és az őket támogató zsidók körében. A XII–XIII. szá-

zadban orgyilkosokkal ölették meg a Keresztes Hadjáratok vezetőit és a muzulmán vallási 

vezetőket is. A múlt században megjelentek Európában is terrorista csoportok (pl.: Íror-

szágban), és a Monarchia trónörökösével, Ferenc Ferdinánddal is egy orgyilkos végzett. A 

Közel-Keleten is jóval korábbra nyúlik vissza a terrorista támadások megjelenése. A brit 

fennhatóság alatt lévő Palesztinában 1936-39 között Arab Felkelés zajlott. A zsidó állam 

terrorista csoportokkal, a terrorizmus tipikus eszközeivel végeztette el a függetlenségük 

elérése érdekében szervezett ellenállási mozgalmak akcióit. Az előző évszázadot szinte 

szünet nélküli háborúk és terroristatámadások jellemezték a térségben az arab államok és 

Izrael között (1949, 1967, 1973). Létrejöttek a különböző palesztin terrorista csoportok, 

melyek napjainkig merényleteket követnek el többnyire izraeli és amerikai érdekeltségek 

ellen. 1968-ban új módszerek bukkannak fel a terrorcselekmények palettáján. Ilyen például 

a repülőgépek eltérítése vagy 1972-ben az izraeli sportolók meggyilkolása a müncheni 

olimpián. Izrael erre hasonló terrorista módszerekkel válaszolt. A terrorizmus tehát az idők 

                                                 
1
Forrás: http://hu.wikipedia.org/wiki/Charlie_Hebdo (Letöltés ideje: 2015.01.25.) 

2
 Forrás: http://www.gondola.hu/cikkek/94336-arizsi_terror__Legmagasabb_fokozatu_keszultseg_.html 

(Letöltés ideje: 2015.01.25.) 
3
Forrás:http://www.publikon.hu/htmls/cikkek.html?ID=23&articleID=345 (Letöltés ideje: 2015.01.25.) 

 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Charlie_Hebdo
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http://www.publikon.hu/htmls/cikkek.html?ID=23&articleID=345
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során nemzetközivé szélesült. 1979-től számíthatjuk a fegyveres „harcos” iszlám megjele-

nését, amely a Siíta muzulmánok győzelmével kezdődött Iránban és amerikai túszok ejté-

sével folytatódott. A túszejtés valósággal iparággá fejlődött ebben az időben. Szélsőséges 

iszlám fundamentalisták 1981-ben megölik Szadat egyiptomi elnököt is. A Közel-keleten 

tovább folynak a terrorista támadások Libanon izraeli megszállása után. A helyzetet tovább 

fokozza az, hogy polgárháborús helyzet alakul ki és a békefenntartók közül is több százan 

halnak meg a terrorista támadások során. A „harcos iszlám” terjeszkedése az arab világ-

ban megállíthatatlannak tűnik. 1995-re már 14 ilyen csoport működik a világban, köztük 

Európában is. Az Amerikai Egyesült Államoknak két fronton is fel kell vennie a küzdelmet a 

terrorista csoportokkal, hiszen belső és külső támadások is érik. A terrorista szerveződé-

sek, jól kihasználva a demokratikus állami intézmények által nyújtott előnyöket, borzalmas 

pusztítást okoztak 2001. szeptember 11-én. 

Egyértelmű, hogy a nemzetközi terrorizmus, fokozódó veszélyt jelent a demokratikus 

berendezkedésű államok számára.
4
  

A terrortámadásokról általánosan elmondhatók a következők: 

1. A tevékenység lényege: erőszak szándékos alkalmazása, illetve azzal történő 

fenyegetés. Kevesek ellen történt terrortámadásokkal relatíve könnyen el lehet 

érni, hogy a többség biztonság percepciójában kedvezőtlen változások álljanak 

be, a politikai kormányzat, a közszféra szervezeteiben dolgozók és a polgári 

lakosság egyaránt elbizonytalanodjon; a társadalom politikai, társadalmi, gaz-

dasági életében zavar keletkezzen. A megrettent polgári lakosság biztonságának 

újbóli visszaszerzésének reményében gyakran igyekszik rábírni az aktuális poli-

tikai hatalom képviselőit a terroristákkal való tárgyalásra, illetve politikai társadalmi 

gazdasági vagy vallási követeléseik legalább részleges akceptálására. 

2. A tevékenység végcélja: politikai célok elérése a “puha célpontok” elleni váratlan, 

sokkoló szándékú, nemzetközi jog által illegitimnek tekintett és formálisan min-

denképpen üldözni, büntetni rendelt; lehetőség szerint a médiában minél nagyobb 

“híradás értékű” támadással. 

3. Célpontok: civilek, a biztonsági szektor szervezeteinek, illetve intézményeinek 

szolgálatban lévő illetve szolgálaton kívüli tagjai és kiemelt, szimbolikus je-

lentőségűnek gondolt célpontok. A terrorcselekmények tervezői a célpontok ki-

választásakor, illetve az áldozatok potenciális körének számbavételekor általában 

figyelembe törekszenek a propagandahatás lehetőség szerinti maximalizálására 

(pl. olimpiai játékok; karácsony; egyéb vallási illetve nemzeti ünnepek idejére 

időzített támadásaikkal).[1] 

 

                                                 
4
 Forrás: http://epa.oszk.hu/02100/02176/00002/pdf/RTF_16_046-051.pdf  (Letöltés ideje: 

2015.01.25.) 

http://epa.oszk.hu/02100/02176/00002/pdf/RTF_16_046-051.pdf
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A fent leírtak alapján egyértelműen kimondható, hogy a terrorizmus veszélye minden ál-

lamban fennáll. Ez leginkább a globalizáció egyik káros hatása, hiszen az országok között 

megindult és egyre fokozódó migráció hatására a kultúrák és vallások egyre inkább keve-

rednek, ütköznek, ezáltal a társadalmi konfliktusok sokasága alakul ki. Ezen konfliktusok 

kezelésére szakavatott társadalomtudósok beavatkozására van szükség. A társadalomtu-

dományok ismerői és alkalmazói az antropológusok, akik a különböző társadalmak kultúrá-

inak ismerőiként segítséget tudnak nyújtani a konfliktushelyzetek kialakulásának megelő-

zésében, azok megléte esetén a megoldásban. 

A kulturális antropológia a társadalomtudományok azon ága, amely az elméleti mód-

szereket és ismereteket a gyakorlatban felmerülő társadalmi problémák megoldásában 

alkalmazza és ezért alkalmas a missziós területeken végzett speciális kutatásokra. Alkal-

mazását módszertana és szemléletmódja teszi nélkülözhetetlenné missziós területeken, 

mert olyan információkhoz tud hozzáférni, melyekhez egy katona nem. A kulturális antropo-

lógia erőssége a terepen végzett kutatómunka és a naprakész ismeretanyag, melyet az 

Egyesült Államok hadserege már több évtizede sikeresen alkalmaz. [2]  

A legnehezebb feladat a rendvédelmi szervek embereire hárul, hiszen ők is érkezhet-

nek más-más kultúrából, lehetnek más-más vallás hívei, de a polgárok védelme során 

minden civilt meg kell védeniük, függetlenül attól, hogy az mely kultúrából érkezett, milyen 

nézeteket vall. Fontos, hogy a katonák felkészítést kapjanak a különböző kultúrák részletei-

ről. A konfliktusok valós tartalmának felismeréséhez szükséges az adott térség lakosságá-

nak és cselekedeteinek megértése. Olyan adatgyűjtő, elemző, értékelő és megoldásokat 

felvázoló, valamint megvalósító mechanizmusra és szervezetekre van szükség, ami képes 

előre jelezni a társadalom reakcióit és szükség esetén képes azt pozitív irányba befolyá-

solni is. A konfliktus kezelés minden fázisában szükséges érteni és tudni a társdalom rez-

düléseit, kell, hogy a politikai és katonai vezetés érezze a „társadalom pulzusát”. Az embe-

rek, kiscsoportok közötti ellentétek, eltérések feltárása az első lépés a sikerhez. Az egyén 

és a csoport reakciói, az egyes helyzetekben magatartásai, adott válaszai a múltjában 

gyökereznek. A múltból eredeztetett szokások, magatartások, vallási-etnikai-törzsi-családi 

azonosságtudatok, a közösen megélt történések, a közösségnek megfelelés az elvárt 

szerinti cselekvés mind-mind a közösség sajátos jellemzője.  

Ezek megismerése lehetővé teszi a reakciók feltérképezését, egy-egy külső beavatko-

zás elfogadásának vagy elutasításának előrejelzését. [3] Látható, hogy a veszélyre, a fe-

nyegetettségre mindenütt fel kell készülni. Hazánkban is.  

Magyarországon a kulturális antropológia kutatási módszerei és az így szerzett ismere-

tek ma még nem képezik szerves részét a béketámogató műveleteknek. Ahhoz, hogy ez a 

viszony intézményesen is kiépüljön, a hadtudománynak, az antropológiának és a katonai 

vezetésnek közös elhatározására van szükség. Ma már bizonyított tény, hogy a műveleti 

területen való szocio-kulturális kutatások szükségszerűek és a haderő számára is haszno-

sítható, kézzel fogható eredményeket jelentenek. A kultúrából nyerhető információk meg-

szerzése az új megközelítés kívánalma mellett újfajta kutatási módszerek kialakítását 

igényli. [4] Egy-egy terrorcselekmény során arra is kell számítani a bevetésen részt vevő 
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katonáknak, hogy tárgyalásra kerül sor a más kultúrával rendelkező túszejtővel, az ártatlan 

áldozatok megmentése érdekében. Hogyan tudja megtenni ezt úgy, hogy nem ismeri a 

tárgyaló fél vallását, gyökereit, etnikumát? 

Fontos tehát, hogy a hon védelmének érdekében, minden katona megismerkedjen a 

katonai antropológia alapjaival, hiszen a jelen és jövő konfliktusaiban elkerülhetetlen a civil 

lakossággal való szoros érintkezés és a velük való együttműködés, hogy gyorsan és haté-

konyan megoldást találjanak a kialakult problémákra. Ehhez elkerülhetetlen, hogy a célte-

rületen élő népek kultúráját minél alaposabban megismerjék és ezeket az információkat 

visszacsatolva, megkapják azok a katonák, akik szolgálatot teljesítenek a műveleti terüle-

ten, legyen az katonai vezető, vagy lövészkatona. Az antropológiának ezekben a művele-

tekben is fontos szerepek juthatnak, ha a PSYOPS során is alkalmazzák őket. A művelete-

ken belül is a kutatási, értékelési és átélési tevékenységek során jutnának főbb szerephez. 

[5]  

Kulcsszavak: haderő, antropológia, vallás, terrorizmus, együttműködés 

Keywords: army, anthropology, religion, terrorism, cooperation 
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