
TERRORHULLÁM
a tizenharmadik lecke a világról

1. „Terrortámadások sorozata érte Londont. Négy arab származású, angol állampolgár, négy angol 
öngyilkos merénylő hajtotta végre a merényleteket. A hatóságok feltételezik, hogy mindannyian meg-
haltak a robbantásokban, bár ez idáig még csak egyikük holttestét sikerült azonosítani. Egyes források 
ötvenre teszik a halottak számát, más források kevesebbről, megint mások több áldozatról beszélnek. 
Egy szakértő szerint legalább háromezer potenciális terrorista vár még bevetésre Angliában.” Mindez 
2005 nyarán történt. Emlékszik még ezekre a médiahírekre? A terrorizmus nagyon érdekes téma, és 
nagyon érdemes komolyan megvizsgálni, mert a legfelsőbb kaszt céljai szerint ez a jövő. A legelső 
probléma a terrorizmus témakörében a definíció. Mi az, hogy terrorizmus? Mivel mostanában a terro-
rizmus szóval fémjelzett tevékenységek komoly előnyt élveznek más dolgokkal szemben, értve ezalatt 
különféle előjogokat és pénzalapokat, divat, sőt üzleti érdek lett, hogy a lehető legtöbb dolgot kapcso-
latba hozzák valami módon a terrorizmussal. Rengeteg olyan árucikk (például gázálarcok), amelyek a 
legtöbb országban a kutyának sem kellenek, a „terrorizmus elleni védelem”-reklámszlogennel összekap-
csolva, hirtelen divatcikké váltak. Emberek, akiket korábban a teljes érdektelenség övezett, most, ön-
magukat terrorizmus-szakértőnek kikiáltva, a figyelem középpontjába kerültek. A különféle kormány-
zati és vállalati költségvetés egyre nagyobb részét fordítják védelemre. Ha egy új terméket vagy szol-
gáltatást a reklámban a „terrorizmus elleni harc” eszközeként tüntetnek fel, az eladásokkal várhatóan 
nem lesznek problémák. Mindezt összefoglalva, kijelenthetjük, hogy ma már egész iparágak épültek a 
„terrorizmus elleni harcra”, melyek abból a hisztériából élnek, melyet a média kreált a téma köré. A 
legfelsőbb kaszt létrehozott egy új iparágat a „terrorizmus” köré, melyből sokan (és egyre többen) él-
nek. Létrehozott egy új bizniszt, amelyre emberek felépítették az életüket. Ezek az emberek pedig 
védelmezni fogják a saját érdekeiket: minden rendelkezésükre álló eszközzel harcolni fognak a „terro-
rizmus” és a „terrorista” szavak szakszerű definiálása ellen, illetve a helyes definíciók elterjedése el-
len, mert attól félnek, hogy kiszorulnak az üzletből. Így hoz létre a legfelsőbb kaszt önkénteseket, 
akik készek akár még ölni is, hogy megvédjék látszólagos „érdekeiket” - de valójában csupán a kaszt ér-
dekeit védik. Emiatt a jelenség miatt, és csak és kizárólag emiatt a jelenség miatt vált nehézzé a ter-
rorizmus és a terrorista szavak definiálása. E két szónak nincs, nem létezik konkrét meghatározása. Az 
összes elérhető meghatározás ködös és megfoghatatlan. Valójában meglehetősen egyszerű feladat de-
finiálni a szavakat. Ha áttanulmányozunk néhány merényletet közös nevezők után kutatva, akkor megle-
hetős gyorsasággal ugrik elő az, amit keresünk. Ez az első, ami szembeötlik. Hiszen éppen ez az, ami ki-
váltja a felháborodásunkat. Felkészült, felfegyverzett emberek, lemészárolnak felkészületlen, fegy-
vertelen embereket. Ez a közös nevező az összes terrorista merényletben. A terrorizmus tehát szer-
vezett fegyveres harc a civil lakossággal szemben. Egyedüli célja a lakosság megfélemlítése. Lényege a 
kiszámíthatatlanság, az értelmetlenség, mert ha valami bárhol megtörténhet, akkor olyan, mintha nem 
lehetne ellene védekezni. Ez a terrorizmus. Semmi köze a szabadságharchoz.

2. Miután sikerült meghatároznunk a terrorizmus szó jelentését, a másik felmerülő kérdés az, 
hogy lehet-e harcolni a terroristák ellen, és ha igen, akkor hogyan? Először is, az erőszakos bűnözők 
nem veszélyesek. Ellenére annak, hogy óriási gyakorlatuk van az emberekkel való kegyetlenkedésben. 
Az erőszakos bűnözőket arról ismerni meg, hogy nincs fantáziájuk és ezért nem képesek elképzelni egy 
életet, aminek a nagy részét nem a börtönben töltik el. Az erőszakos bűnözők felfegyverkeznek, és 
megtámadnak fegyvertelen embereket, lehetőleg nagy túlerőben. Az igazi szörnyek nem ilyenek.

Az igazi szörnyek magas szintű katonai kiképzést kaptak és hosszú éveket töltöttek el éles be-
vetéseken, olyan forró terepeken, ahol az embert bármelyik pillanatban megölheti egy „eltévedt” golyó, 
vagy cafatokra tépheti egy felrobbanó töltet. A szörnyek háborúkban születnek, és abban tesznek 
szert igen komoly jártasságra, hogy felkészült és felfegyverzett katonákkal vívnak élet-halál harcot. 
Az igazi szörnyek nem fegyvertelen emberekkel kegyetlenkednek. Fegyveres katonákkal harcolnak, és 
teszik ezt éveken keresztül, szinte állandó életveszélyben. Egy igazi szörny több tucat vagy több száz 
katonát ölt meg, ő maga, személyesen, puszta kézzel, késsel, bottal, pisztollyal, puskával, minden elkép-
zelhető fegyverrel. Amikor bemérik egy terrorista vagy egy terrorcsoport tartózkodási helyét, kimegy 
a helyszínre néhány szörny. És ott nem az szokott történni, hogy az erőszakos bűnözők halomra ölik a 
szörnyeket. Nem ez történik. A valóságban az igazi szörnyek úgy mennek át ezeken a bűnözőkön, mint-
ha azok nem is lennének. A kommandósoknak nem szokott embervesztéségük lenni a terroristákkal 
folytatott összecsapásokban. Ha mégis becsúszik valami, az minden esetben az ő hibájuk miatt törté-
nik, és nem a terroristák veszélyessége miatt. Ebből úgy tűnik, hogy a nehézség tehát abban van, hogy 
miképpen lehet megtalálni a rejtőzködő életmódot folytató terroristákat? A tévéhíradók alapján az 
embernek az a nézete alakul ki, hogy ezeket vagy lehetetlen, vagy majdnem lehetetlen megtalálni. De 
természetesen ez sem igaz.

3. Magányos pszichopata felszáll egy buszra, táskájában házilag barkácsolt pokolgép. A busz el-
indul, a bomba felrobban. Tizenöten meghalnak. Az ilyesmi valóban nehezen kivédhető. De ez nem ter-
rorizmus. Azért nem, mert a terrorizmus szervezett. A terrorizmus folyamatos fenyegetés, folyama-
tos zaklatás. Nem pedig egy egyszeri eset. Az ugyanis nem érne célt. Egy terrorszervezet egy olyan 
vállalat, amely félelmet termel és ad el. Egy nagy szervezet, amely rendelkezik pénzalapokkal, támoga-
tói hálózattal, táborokkal, épületekkel, járművekkel, felszereléssel, több száz vagy több ezer ember-
rel, embereket toboroz, embereket képez ki, információt vásárol és szerez be, szervezőket és végre-
hajtókat utaztat mindenfelé a világban, merényleteket készít elő és hajt végre - a média-legendával el-
lentétben, nem tud láthatatlanul létezni és működni. Volt már rá példa, hogy egy terrorszervezet egyik 
kiképzőközpontjába külföldi forgatócsoportokat engedtek be. Adott földrajzi területen nagyjából min-
denki ismer néhány terroristát. Rengeteg ír, akik nem tagjai és nem szimpatizánsai az IRA-nak, ismer-
nek IRA-tagokat. A média által gerjesztett legendával ellentétben, a terrorszervezetek egyáltalán 
nem láthatatlanok. A nagy terrorszervezetek tehát nem tudnak elrejtőzni. A kicsik sem. A kisebb 
szervezetek ugyanis vagy becsatlakoznak egy nagyobb alá, vagy elpusztulnak. Elpusztulnak, mert támo-
gatás, háttér nélkül eleve nem életképesek, vagy mert a tevékenységük bezavar a bizniszbe, így elkap-
ják és ledarálják őket. Egy kisebb csoport csak abban az esetben életképes, ha alvállalkozóvá válik egy 
nagyobb szervezet védőszárnyai alatt. Tehát még ők sem láthatatlanok. És a szörnyek mégsem mennek. 
A terrorizmus hátterében óriási, nemzetközi politikai érdekek húzódnak meg. A szörnyek ezért nem 
mennek. Néhány renegát terrorista vagy a folyamatokba bezavaró kisebb csoport igazi célponttá vál-
hat, és ha nem lehet őket leállítani, akkor valóban odaküldenek néhány szörnyet, akik azután gond nél-
kül kiirtják az egész társaságot. Néhány jól képzett és megfelelően felszerelt kommandóssal el lehet-
ne töröli bármelyik nagy terrorszervezetet, de ellenük nem vetik be őket. A terrorizmus legyőzhetet-
len mumus. Egyetlen beteg állat képes terrorizálni az egész világot. Soha, sehol, senki egyetlen pilla-
natra sem lehet biztonságban a terrorizmus fenyegetésétől. A szervezeteket képtelenség megtalálni 
és megállítani. Ez a legenda.

Semmi sem igaz belőle.

4. A legfelsőbb kaszt beveti a teljes tömegkommunikációs hálózatot, hogy rettegést keltsen a 
világ minden táján, majd pedig előlépnek a tekintélyek és azt állítják, hogy csupán egy megoldás ma-
radt. Azt mondják: van gyógyszer a terrorizmus ellen, de nagyon keserű. Le kell mondanunk a demokrá-
ciáról. Sajnos. A biztonságunk érdekében. Már most olyan törvényeket vezettek be, amelyek elfogad-
hatatlanok egy demokráciában, de az emberek mégis elfogadják, mert meg lettek félemlítve. Nem a 
terroristák által. A legendájuk által. És hogy mi volt a londoni merényletsorozat célja? Csak a szokásos. 
Ez is csak egy újabb szög, melyet belevertek a demokrácia koporsójának fedelébe.


