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Soós Eszter Petronella

ÖT ÁLLÍTÁS
A franciaországi antiszemitizmusról

Sokkolta a francia közvéleményt, hogy 2018-ban 74%-kal emelkedett
az antiszemita cselekmények mértéke. Országos döbbenetet váltott ki
a 2019 eleji gyûlölethullám is, ideértve Alain Finkielkraut filozófus
inzultálását, illetve Simone Veil arcképének és emlékének
a meggyalázását. 2019 elején, a vita csúcspontján hatalmas antiszemitizmus-ellenes tömegtüntetésre is sor került, melyen a pártok,
a kormány tagjai, gyakorlatilag a teljes politikai elit részt vett. De
miért lett most ennyire látványos az antiszemitizmus Franciaországban?
Mi történik a galloknál? Adalékok a francia helyzet értelmezéséhez.

M

ban tehát mindig is volt antiszemitizmus,
sôt, a fasizmusnak is megvoltak a maga elár 2018. november elején- ôképei, ezt Robert Paxton és Bernard-Henközepén látni lehetett, ri Lévy munkái már a hetvenes-nyolcvanas
hogy a 2018-as antiszemi- években világosan bizonyították. Nincs teta cselekmények száma kiugró lesz. Azóta hát francia kivételesség e téren, bár a frankiderült, hogy a helyzet még a november- ciák sokáig szerették volna azt hinni, hogy
ben prognosztizáltnál is rosszabb. Novem- van. Vagyis amit most látunk, nem elôzméber elejére ugyanis 69%-kal nôtt az antisze- nyek és alapok nélküli. Az elmúlt években
mita cselekmények száma, az év egészét te- az antiszemita cselekmények mértéke flukkintve pedig 74%-kal. Ez összesen 541 ese- tuált, voltak biztonságosabb, és voltak ketet jelent, melybôl 183 „cselekmény”, 358 vésbé biztonságos évek a francia zsidóság
pedig fenyegetés volt. A statisztika arra is számára. 2016-2017-ben például az adatok
utal egyben, hogy a növekedés java garma- összessége bíztató volt, ugyanakkor az erôdája nem a sárga mellényes mozgalom ré- szakos cselekmények már ekkor is aggodavén „jött össze”, hiszen maga a mozgalom lomra adtak okot. Ráadásul ezek a véres
2018 novemberében szökkent szárba. esetek nagyobb sajtófigyelmet is kaptak, jeUgyanakkor 2019 elején néhány látványos lentôsen növelve a zsidó közösség félelmét.
„akcióval” azért a sárga mellényes mozga- Külön kiemelendô itt a lakása ablakán
lom is észre vétette magát antiszemitizmus- 2017-ben kidobott nyugdíjas óvónô, Sarah
ügyben. Mi történik akkor? Hogyan értel- Halimi rettenetes esete).
mezhetjük az eseményeket?
Egyébként az elmúlt tíz esztendôben
Elôször is hiba lenne azt gondolni, hogy 2009-ben, 2012-ben, 2014-ben és 2015-ben
az antiszemitizmus most született Francia- több antiszemita esetet számoltak össze1,
országban. Ne felejtsük el, hogy az elôzô mint 2018-ban, a többi évben pedig keveszázadforduló egyik legnagyobb politikai sebbet. Ez jól mutatja a 2018-as adatok hevitája a Dreyfus-ügy volt! Franciaország- lyét a sorban: azért olyan döbbenetes a
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megugrásuk, mert a 2016-2017-es adatok
relatíve „jók” voltak. Tehát az antiszemitizmus újbóli látványos elôretörésérôl van szó
inkább, mintsem „megjelenésrôl”.
Az antiszemita nézetek nyilván az elmúlt években is jelen voltak a francia társadalomban, ráadásul az antiszemita esetek
összeszámolásánál nem lehet eléggé hangsúlyozni a látencia jelentôségét. A hatóságok az esetek jelentôs többségérôl
egyszerûen nem is értesülnek. Amikor tehát az adatok viszonylag jók, amikor csökken az „antiszemitizmus kifejezésének” a
mértéke, az antiszemitizmus akkor is
ugyanúgy létezik – csak egy kicsit lefojtottabb formában.
Érdemes megjegyezni, hogy a zsidó
közösség egyértelmûen tudatában van nehéz helyzetének, és aggodalommal figyeli
a fejleményeket. Mégis, az alijázók száma
2018-ban már nem érik el a 2015-ös csúcsot, amikor mintegy 8000 francia zsidó távozott Izraelbe. A 2018-as adat 2660 fô, s a
csökkenés három esztendeje folyamatos
2015-höz képest.
A francia politika elit számára ma már
nem kérdés az antiszemitizmus elítélése, az
ellene való fellépés szükségessége. Beleértendô ebbe a sorba a sokáig egyértelmûen
antiszemitának tekintett Nemzeti Tömörülés, az egykori Nemzeti Front is. Az új pártelnök, Marine Le Pen – aki éppen egy anti-

Párizs, Place de République, 20 ezer fôs tüntetés
az antiszemitizmus ellen
Az antiszemita gyilkosság áldozatául esett
Sarah Halimi

szemita tiráda megismétlése után zárta ki
pártelnök elôdjét – édesapját! – a pártból –
egyértelmû gesztusokat kíván tenni a francia zsidóságnak, védelmet ígérve a közösségnek elsôsorban a politikai iszlámmal és
az iszlámista terrorizmussal szemben. (Ez
ugyanakkor nem jelenti azt, hogy nem maradtak a Nemzeti Tömörülésben antiszemiták, hiszen egy egész párt személyi állományát nehéz pár év alatt teljes egészében lecserélni.) Érdekes, hogy amikor 2019. február 19-án hatalmas tömegtüntetésre került
sor az antiszemitizmussal szembeni felháborodás demonstrálására, az egész politikai
elit felsorakozott az ügy mögött, bár a Nemzeti Tömörülés és a kezdeményezô szocialisták között sor került egy kisebb politikai
ütésváltásra (a PS antiszemita pártnak tételezte az RN-t, ezért nem hívta a tiltakozásra, és volt némi csatározás a radikális
baloldali Lázadó Franciaország nevû moz-

galommal is). Az antiszemitizmus bélyegét
a pártról lemosni kívánó Marine Le Pen
ugyanakkor maga is megemlékezett az antiszemitizmus áldozatairól Ilan Halimi, a
2006-ban a „barbárok bandája” által elrabolt, megkínzott és meggyilkolt zsidó fiatalember emléktáblája elôtt, a Lázadó Franciaország pedig hívás nélkül is csatlakozott ehhez a rendezvényhez.
Noha az antiszemita cselekmények elkövetôirôl sokszor csak elbeszélésekbôl tudunk, vagy a körülményekbôl következtethetünk rájuk, tagadhatatlanul érezhetô a feszültség zsidók és muszlimok között. Az ismert elkövetôk között már 2000 elején is
túlsúlyban voltak a muszlimok. (Egyébként,
egy külvárosban értelemszerûen nagyobb
eséllyel találkozunk bevándorló-muszlim
elkövetôvel, a „Juden” feliratot és a horogkereszteket viszont vélhetôen inkább jobboldali, „klasszikus” antiszemiták pingálják.)
Világosan érzékelhetô, hogy a zsidó közösség is elsôsorban a muszlim elkövetôktôl
tart, különösen a kifejezetten erôszakos cselekmények esetében.
Emlékezetes, hogy pár évvel ezelôtt Ro-
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ger Cukierman, a zsidó ernyôszervezet, a Izraelbe érkezô francia zsidók a tel-avivi
Crif akkori elnöke kijelentette, hogy az repülôtéren
ilyen cselekményeket fiatal muszlimok követik el, amibôl természetesen súlyos fele- szemitizmus elleni küzdelmet, egymás után
kezetközi vita lett. Ez a nyilatkozat egyér- születnek az ezzel kapcsolatos akciótervek
telmûen tanúskodik a közösség által érzé- és kormányzati kezdeményezések. Ugyankeltekrôl. Tény, hogy az elmúlt évek nagy akkor bizonyos ügyek konkrét nyomozativisszhangot kapó és halállal végzôdô anti- bírósági kezelése, ideértve a sokat vitatott
szemita támadásait, gyilkosságait nagy- Sarah Halimi-gyilkosságot, kiváltotta a zsirészt valóban muszlimok követték el (Tou- dó közösség rosszallását).
louse – Merah-ügy, Charlie Hebdo – Hyper
Az egyik kormányzati figyelmet igénylô
Kacher, továbbá Sarah Halimi és Mireille kulcsterület az oktatás, pontosabban az ideKnoll meggyilkolása).
ológiailag elvben nagyon is elkötelezett
Egyébként felmérésekbôl, kutatásokból köznevelés (éducation nationale), amely
pontosan lehetett és lehet tudni, hogy a egyre kevésbé képes ellátni eredeti feladafrancia társadalomban statisztikailag a ra- tát, tudniillik az öntudatos, köztársaságpárdikális jobboldal hívei, a radikális baloldal ti francia állampolgár (a citoyen) újratermehívei, illetve a muszlimok hajlamosabbak lését. Mára felnôtt ugyanis egy olyan
antiszemita nézetek hangoztatására. Elsô- „bevándorlási hátterû” generáció, amely hisorban a radikális baloldal és a muszlimok ába született Franciaországban, hiába renesetében jelenik meg továbbá az anticioniz- delkezik francia útlevéllel, kirekesztettnek
musba bújtatott antiszemitizmus, az izrae- érzi magát, s nem azonosul a köztársasági
li-palesztin konfliktus importjára építô, egyenlôségeszmével, annak értékeivel, s elúgynevezett új judeofóbia (Pierre-André Ta- lenáll ennek a szocializációs projektnek. A
guieff fogalma). Mivel az új judeofóbia társadalmi mobilitás ráadásul összességénagyrészt az izraeli-palesztin konfliktus im- ben is egyre nehézkesebb, s ez nemcsak a
portjáról szól, a közel-keleti viták fellángo- bevándorlókat és gyermekeiket, hanem a
lása is hatással van a franciaországi anti- teljes társadalmat blokkolja. Jelentôs részszemitizmus állapotára. Egyes elemzések ben ez a reménynélküliség az oka a sárga
arra hívják fel a figyelmet, hogy a konflik- mellényes mozgalom mögötti dühnek is.
tus fellángolása az elmúlt húsz esztendô- Így amikor az antiszemitizmus elleni fellében tendenciózusan illeszkedik a franciaor- pésrôl beszélünk, nemcsak azt érdemes fiszági antiszemita cselekmények számához, gyelni, hogy konkrétan mit tesz a kormányilletve annak növekedéséhez.
zat és a törvényhozó konkrétan az ilyen
A francia állam az elmúlt években kie- cselekmények és nézetek ellen, hanem azt
melt kérdésként kezeli a rasszizmus és anti- is, hogy összességében mennyire szolgálja
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a politikája a társadalmi integrációt, a mobilitás növelését.
Emmanuel Macron francia köztársasági
elnök és a Philippe-kormányzat ugyanakkor számos érdemi és konkrét javaslattal lépett fel az elmúlt idôszakban. Macron elnök az év elején személyesen ígérte meg a
Crif elôtt felszólalva, hogy a kormányzat
fellép az internetes gyûlölet cunami ellen.
A vonatkozó törvényjavaslat vitája e sorok
írásakor zajlik. A tervek szerint az online
platformoknak, a közösségi médiának egy
bizonyos felhasználói szám felett mindöszszesen 24 órája lenne, hogy eltávolítsa a
problémás tartalmakat, s amennyiben nem
tenné, a büntetôbírság akár a cég éves, globális összbevételének a 4%-át is elérhetné.
A francia köztársasági elnök emellett arra
is javaslatot tett, hogy az antiszemitizmus
törvényi definíciójába integrálják az anticionizmust. Ez nem az anticionizmus büntethetôvé tételét jelenti, bár erre is volt egy
kormánypárti kezdeményezés, hanem azt,
hogy a Nemzetközi Holokauszt Emlékezet
Szövetség által meghatározott antiszemitizmus definíciót alkalmazni fogják Franciaországban.2
Összességében Franciaországban a politikai vita és figyelem középpontjában áll az
antiszemitizmus és az anticionizmus ügye,
mivel – miként azt helyesen hangsúlyozzák
a szereplôk – nemcsak a zsidók, hanem a
köztársaság ügyérôl van szó. Ezzel vitatkozni aligha lehet: az antiszemitizmus franciaországi fellángolása olyan kulcsterületek és össznemzeti ügyek metszéspontjában áll, mint az oktatás, a közbiztonság, a
nemzetbiztonság, a külpolitika, az egyházpolitika, a társadalmi integráció, a mobilitás, a köztársasági egyenlôség és szolidaritás, vagy akár a média és szólásszabadság
szabályozása.
A szerzô politológus, Franciaországszakértô
JEGYZETEK

1 https://www.francetvinfo.fr/france/les-actesantisemites-en-hausse-de-74-en-france-en2018 3186049.html
2 A Nemzetközi Holokauszt Emlékezet Szövetség (IHRA) antiszemitizmus definíciója magába foglalja az Izrael-ellenesség különbözô
megnyilvánulási formáit is. (A szerk.)
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Sárközi Mátyás

ERÔSÖDÖTT?

A

z Egyesült Királyságban és Franciaországban
található Európa két legnagyobb létszámú izraelita népcsoportja, a szigetországban mintegy 400 ezer a zsidók száma. Társadalmi súlyuk jelentôs.
Kimutatások szerint 2018 rekord-év volt az antiszemitának ítélt nagy-britanniai atrocitások terén: 1.652 ilyen esetet jegyeztek fel, ami 16 %-os növekedés az elôzô évhez viszonyítva. Valóban erôsödött az antiszemitizmus, és általában mondható-e, hogy veszélyes mértékû? Úgy hiszem,
nem egészen errôl van szó, hanem események összejátszásáról, illetve két fogalomnak: az antiszemitizmusnak és az
izraeli politika bírálatának az összemosásáról.
Délután két iskolai osztályra való elemistával utaztam
együtt hazafelé Hampstead-be a londoni metrón, biztosan valamiféle kiállításról jöttek, mindössze néhány tanár felügyelete alatt. Minden kisfiún kapedli volt, néhányat még a fülei mellett növesztett tincsrôl is azonosítani lehetett. Élénkek voltak, de nem hangoskodtak. A
metró Északi Vonalára gyakran szállnak fel múzeumlátogatásról vagy rendezvényrôl hazatérôben a Golders
Green zsidónegyed felé tartó gyerekcsoportok, az utasok
nem bámulják meg a kapedlis kisiskolásokat, úgy érzik,
tulajdonképpen nem másfélék, mint a saját gyerekeik.
Ám egy tanulmányban nyer említést, hogy valakit
mennyire felháborított az irodai munkatársa megjegyzése mikor az illetô ezt mondta: – Legközelebbre a Golders
Green-i metróállomás esik hozzánk, de én inkább buszon
járok, nehogy együtt kelljen tolonganom – mint kifejezte
– az „Úr választott népének” fiaival. Nos, ennek már meglehetôs antiszemita kicsengése van, szarkazmussal tetézve.
A britek Izrael állam és a palesztinok szembenállásáról sokat olvashatnak a lapokban, s láthatnak jónéhány
tényfeltáró riportot a tévében. Sokan a palesztinok mellé állnak. A szocialisták vezetôi is hangoztatják, hogy a
párton belüli, antiszemitizmusként elkönyvelt jelenségeket nem zsidóellenességként kell megítélni, hanem az izraeli kormány bírálataként. A palesztin nemzeti törekvések támogatásáról van szó, nem zsidógyülöletrôl. Viszont egy vidéki választókerületben legújabban képviselôtestületi jelölteket kellett visszaléptetnie a Munkáspártnak, mert – ki tudja miféle indíttatástól vezettetve -, „a

cionizmus világveszélyét” emlegették pártgyûléseken.
Egyikük Palesztina védelmére kelve egyenesen azt találta mondani, hogy „Izrael náci ország.”
Ilyesmi korábban elképzelhetetlen lett volna, hiszen
Jeremy Corbyn elôtt a brit Munkáspártot a zsidó Ed Milliband vezette, a szocialisták és a zsidóság viszonyát pedig meghatározta, hogy a Nagy-Bitannia által befogadott kilencven ezer európai menekült, aki a hitleri fasizmus terjeszkedése elôl keresett oltalmat, túlnyomó részt
baloldali érzelmû volt.
A Munkáspárt köztiszteletnek örvendô veteránja,
Dame Margaret Hodge korábbi mûvelôdési miniszter, német zsidó menekült szülôk gyermeke, különöen érzékeny minden antiszemita jelenségre. Rosszalja, hogy
míg közel 700 antiszemita kiszólás hangzott el munkáspártiak részérôl, végül csak tizenkét személyt zártak ki
emiatt. (Hetvenkilencen saját elhatározásukból kiléptek,
amikor kérdôre vonták ôket.)
Joggal érheti bírálat a brit Munkáspártot azért, mert
nem lép fel elég keményen és egyértelmûen az antiszemita jelenségekkel szemben. Úgy tûnik, hogy a pártot vezetô Jeremy Corbyn hintapolitikát folytat. 2014-ben elment megkoszorúzni azoknak a palesztinoknak az
emlékmûvét, akik a PFSZ tunéziai központját ért izraeli
légitámadásban vesztették életüket1, nem rég viszont vi-

Jeremy Corbyn
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Joggal érheti
bírálat a brit
Munkáspártot
azért, mert
nem lép fel elég
keményen és
egyértelmûen
az antiszemita
jelenségekkel
szemben.

deófelvételen kért bocsánatot a Labour egyes holokauszttagadó aktivistái által megsértett brit zsidóságtól.
A tavaly feljegyzett antiszemita megnyilvánulások számát nézve tudnunk kell, hogy zéró tolerancia a szigetországban is létezik, így minden incidens jegyzôkönyvezésre kerül, még az is, ha egy kapatos kocsmatöltelék odavetett durva megjegyzéssel lezsidóz valakit az utcán, látens
vagy nyilt idegengyûlöletének megnyilvánulásaként.
A legelítélendôbb feljegyzett incidensek egyike mutathatna valódi súlyosbodást az angliai antiszemitizmus terén, történt ugyanis, hogy egy ház bejáratához az ott lakó
család hanuka idején fémbôl készült hanukiát, azaz a hétágú menórától plusz egy vagy két ággal különbözô hanuka-díszt tett fel, és vandálok ezt, a falról lefeszítve, horogkereszt alakúra görbítették, úgy tették vissza. Ez már igazi,
fasiszta lelkületû zsidógyûlölettel egyenlô. De a nyomozók felderítették, hogy a tettesek nem angolok, hanem
Londonban karácsonyozó amerikai fiatalok voltak.
A zsidógyûlölôk egyik legerôsebb brit szervezete korábban, az alapítása, 1987 óta eltelt ötven esztendôben,
a National Front volt (amely képviselôt sohasem tudott
bejuttatni a Parlamentbe, csak néhány helyi önkormányzati helyet szerzett). Ez a párt a fehérbôrûek felsôbbrendûségét hirdeti, militarista szellemével a hitleri nácikat igyekszik utánozni. Régebben felvonulásokat tartott.
Érdekes szociológiai jelenség, hogy tagjai nagy számban
kerültek ki a szervezett munkásság soraiból. A National
Front eltökélt antiszemitizmusa idegengyûlöletbôl eredt,
a jövevényeket nem tartotta méltónak az integrációra.
Amikor a hajdani gyarmattartó, majd gyarmatait felszabadító és a Brit Nemzetközösség létrehozása útján a betelepedésre is módot nyújtó Nagy-Britanniába özönleni
kezdtek a fôként barna- vagy feketebôrû bevándorlók, a
Nemzeti Front áttért antiszemita botránykeltésekrôl a színesek háborgatására, sorra szervezte rendbontásait, a néger- vagy paki-veréseket. Nem csak a rendôrség határozott fellépésének és a bíróságok által kirótt büntetéseknek
tudható be, hogy ez teljesen leállt, hanem annak is, hogy
az évek során a bevándorlók példaszerûen integrálódtak,
immár a tízmilliós London fôpolgármesterétôl a belügyminiszterig egész sor vezetô politikus színesbôrû bevándorlók leszármazottja, társadalmi szerepük épp úgy nôtt, mint
a brit zsidóságé, miközben a National Front eljelentéktelenedett, már csak néhány ezer tagja van.

A zsidóság, azokban az országokban, ahol ennek semmi akadálya nincs, így Nagy-Britanniában, az Egyesült
Államokban, de mondhatjuk, hogy szerencsés történelmi
idôszakokban Magyarországon is, kész a társadalmi beilleszkedésre, még akkor is, ha eközben vallását és vallási
szokásait esetleg megôrzi. A zsidó tehetség és szorgalom
a brit szigetországban mindig elnyerte jutalmát. Zsidók,
országépítô munkásságuk királyi jutalmaként bekerülhettek akár a Lordok Házába is (közöttük három Magyarországról bevándorolt: Balogh Tamás és Káldor Miklós közgazdász, valamint Bauer Péter jogász). Ezzel párhuzamosan a zsidók társadalmi befolyása növekedett, az antiszemitizmus visszaszorult, gyengülô, fôként látens jelenséggé. Mert azért még létezik, fôként a kirekesztô-szellemûk
jobboldali ultranacionalisták köreiben. De az angolok
többségét arra nevelték, hogy aki brit útlevelet hord a zsebében, az lehet bármiféle fajú vagy vallású, mindenképp
a nemzettest egyenértékû tagja.
Az antiszemita incidensek statisztikailag jelentôs száma érzésem szerint nem a zsidógyülölet növekedését jelzi, inkább azt, hogy az emberi jogok védelmében NagyBritanniában immár a legkisebb atrocitásra is a törvény
erejével csapnak le.
Felmerül a kérdés, hogy a keresztény Anglia, amely
üldözötteket oly sokszor fogadott be az évszázadok során, napjainkban miért zárkózik el a közel-keleti menekültek (és migránsok) letelepítésétôl. Bizonyára egyrészt
azért, mert dolgai intézésébe és törvénykezése
mûködésébe nem tûr beleszólást, így az Európai Unió
nem kényszerítheti menekült-kvóták elfogadására, s elvei fenntartása érdekében kész kilépni az unióból. De
meglehet, ok az elzárkózásra az is, hogy a brit zsidóság
és a brit Allah-hívôk jelenleg békés egymás mellett élését kívánják megóvni. A szigetországi zsidók túlnyomó
része tart attól, hogy tömeges iszlám bevándorlás zsidóellenes atrocitásokhoz vezetne.
JEGYZETEK

1 Sokak szerint Corbyn valójában az izraeli sportolók 1972-es
müncheni lemészárlásával kapcsolatba hozható palesztinok
sírját koszorúzta meg. Lásd: http://www.szombat.org/hireklapszemle/corbyn-jelen-volt-a-muncheni-olimpiai-meszarlassal-kapcsolatba-hozott-palesztinokra-valo-emlekezesen
(a szerk.)
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fenyegettek bennünket” – Egy szíriai család hányattatásai | A zsidó parlamenti képviselô 55 évi tagság után kilépett
a brit munkáspártból | Elönt minket a szemét – Radvánszki Péter rabbi dróséja Jom Kippur ünnepén | Igen durva választási
kampány volt, de legalább nem zsidóztak – Gadó János kommentárja | Eléggé biztonságosak-e a honi zsinagógák?
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Wekerle Szabolcs

MÁR NEM OLYAN
SZIGORÚ TABU

A

Ajax szurkolók
izraeli zászlóval
2019 áprilisában
Londonban

Aki követi a nemzetközi futball eseményeit, idén élvezettel nézhette, ahogy az Ajax Amsterdam
egészen az elôdöntôig masírozik a Bajnokok Ligájában. Rokonszenves játékosok –
köztük sok saját nevelésû –, remek taktika, hajtás elsô perctôl az utolsóig, és nem utolsó sorban:
fantasztikus szurkolótábor.

kik, nicsak, folyton a zsidókkal jönnek. Van,
hogy egyszerûen csak azt skandálják, „Joden!”, vagyis „Zsidók!”, máskor meg a stadion
ellentétes szektorában ülô Ajax-drukkerek válaszolgatnak
egymásnak. Így valahogy (nagyon szabad fordításban):

– Honnan jönnek a zsidók, honnan?
– Izraelbôl, és az jó messze van!
– És laknak ott szuperzsidók?
– Mi az, hogy, csak szuperzsidók!
– És a zsidók, szeretik a zsidók a focit?
– Hát, az összes, aki az Ajaxnak szorít!
– (együtt:) Amszterdam, Amszterdam, Amszterdam!
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Antwerpeni
utcakép

Hollandiában ma nagyjából
40-50 ezer zsidó él.
Amszterdam lakosainak száma az agglomerációval
együtt bô 1,3 millió. Nem tûnik tehát valószínûnek, hogy
az 1900-ban alapított Ajax szurkolói mind zsidó
kötôdésûek lennének. És nem is azok: mint a 2013-ban bemutatott Szuperzsidók (Superjoden) címû dokumentumfilmbôl kiderül, a klubnak vannak ugyan zsidó vonatkozásai – tulajdonosai között is voltak zsidók, és egykor
Amszterdam, mint a legnépesebb zsidó közösséggel rendelkezô város, valóban sok izraelita drukkert adott a csapatnak –, ez a „szuperzsidózás” azonban viszonylag új
keletû jelenség. Nagyjából az 1970-es, 1980-as évekre nyúlik vissza, amikor a rivális drukkereket fizikailag egyre
eredményesebben választották el egymástól a meccseken,
így a tettlegességig fajuló összecsapásokat felváltották a
verbálisak. Az Ajax hívei – akiket az ellenfél támogatói
gyakran lezsidóztak – büszkén vállalták ezt a „hagyományt”, ami mára odáig fejlôdött, hogy az amszterdami
klub meccsein a lelátón rengeteg izraeli zászló leng, a tábor pedig idôrôl idôre lelkesen rázendít a Hava nagilára.
Logikus tehát, hogy a legtöbb antiszemitizmus miatt
indított nyomozás Hollandiában a labdarúgáshoz kötôdik. Ez derül ki legalábbis a legfôbb ügyészség évente
közzétett statisztikáiból. 2017-ben például a diszkriminációval kapcsolatos ügyek közül 42 százalék rasszista indíttatású volt, míg 41 százalék a zsidóellenességgel függött össze. Ám a szám csalóka: a jelentésbôl az is kiderül,
hogy ezek az ügyek túlnyomórészt focimeccsek környékén keletkeztek, a legnagyobb számban az Ajax Amszterdam-meccseken felhangzó „Hamas, Hamas, Joden aan
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het gas” (Hamasz, Hamasz, zsidókat a gázba!) szövegû
költemény miatt. És ez, hangozzék akármilyen vérfagyasztóan, csak félig az, aminek elsô pillantásra látszik:
számos elemzô szerint nem kell komolyabban venni,
mint azt, hogy az Ajax ultrái cserében következetesen a
csótányokkal azonosítják ôsi riválisuk, a rotterdami Feyenoord híveit.
Ez persze nem jelenti azt, hogy Hollandiában ne lenne
jelen az antiszemitizmus. Igaz, annak mértékérôl és okairól komoly, nem meglepô módon gyakran (nagy)politikai
töltetû viták zajlanak a társadalomban. A Centrum voor
Informatie en Documentatie Israël (Izraeli Információs és
Dokumentációs Központ, CIDI) nevû szervezet az utóbbi
években gyakran hívja fel a figyelmet az antiszemitizmus
erôsödésére. Ebben a hagyományosan a hollandiai politika jobboldalán elhelyezkedô pártok (mások mellett a keresztény alakulatok, köztük a CDA, a Geert Wilders-féle
Szabadságpárt, illetve a tôlük az utóbbi idôben a muszlimellenesség zászlaját átvevô Fórum a Demokráciáért,
élén a karizmatikus Thierry Baudettel, továbbá, egyáltalán nem utolsósorban a kormányzó Néppárt a Szabadságért és Demokráciáért, vagyis a miniszterelnököt is adó
VVD) általában partnernek bizonyulnak. Felsorakoznak
melléjük a különféle (új)protestáns egyházak is, amelyek
tradicionálisan az „Izrael a zsidóké” felfogás hívei.
Jobboldali lapokban rendre megjelennek olyan híradások és riportok, amelyekbôl kiderülni látszik, hogy a hollandiai zsidóság mind nagyobb veszélyben éli hétköznapjait, és egyre többen hagyják el, vagy tervezik elhagyni
az országot a fokozódó antiszemitizmus miatt. Igen ám,
mondja az ellenoldal, de ezeket a tudósításokat nemigen
támasztják alá tudományos szempontból mérvadónak tekinthetô felmérések. A CIDI ráadásul az izraeli kormány
által finanszírozott lobbiszervezet, és mint ilyen, az antiszemitizmus erôsödésének hirdetésében érdekelt, ahogy
jól látható szándéka az is, hogy minden, az izraeli vezetéssel kapcsolatos kritikát zsidóellenességnek állítson be.
Ez persze nagyrészt nem specifikus holland, hanem európai jelenség.
Érdemesebb megnézni a rendelkezésünkre álló számokat, amihez az integráció kérdéseit vizsgáló, 2005 óta
létezô Republiek Allochtonië nevû portál Factcheck: Növekszik-e Hollandiában az antiszemitizmus, és egyre több
zsidó hagyja-e el az országot? címû, 2019 áprilisában (a
CIDI aktuális jelentésének publikálása után) napvilágot
látott cikkét hívjuk segítségül. A cikk szerint bár 2018ban valóban több bejelentés érkezett antiszemita atrocitásról a CIDI-hez, mint egy évvel korábban (135 a 113-mal
szemben), ez a szám jóval alacsonyabb, mint 2014-ben
(171), ha pedig a 2000 és 2018 közötti adatokat helyezzük
egymás mellé, akár az antiszemitizmus jelentôs enyhülésérôl is beszélhetnénk, hiszen 2002-ben például 359
volt ez a szám, amely azóta gyakorlatilag folyamatos
csökkenést mutat.
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A portál nem bagatellizálni akarja a hollandiai zsidóellenességet, csupán a módszertan hiányosságaira hívja
fel a figyelmet, megemlítve azt is, hogy itt regisztrált esetekrôl van szó, márpedig a diszkriminációval kapcsolatos
ügyeket illetô bejelentési hajlandóság közismerten nem
túl erôs Hollandiában. „Azt kijelenteni, hogy az ezredforduló óta jelentôsen csökkent az antiszemitizmus, éppolyan téves következtetés lenne, mint azt állítani, hogy a
regisztrált esetek tavalyelôttihez képest 22-vel történt növekedése a fokozódó zsidóellenességet bizonyítja” – írják.
Nehéz dolga van annak, aki a médiából akar tájékozódni: akadnak lapok, amelyek az egész kérdést álproblémának tartják, míg mások hangzatos címekkel operálnak.
Arnon Grunberg, a félig New Yorkban, félig Amszterdamban élô holland író szerint eleve nehéz megmondani, mit
nevezhetünk antiszemita esetnek. „Hol vannak a határok? – teszi fel a kérdést lapunknak írt válaszában. – Én
úgy látom, hogy egyre inkább eltûnnek a háború utáni tabuk, és így az antiszemitizmusra vonatkozó tabu is veszít
az erejébôl.” Ami a zsidóellenességet illeti, Grunberg szerint az mindig is – de legalábbis nagyon régóta – létezett,
létezik, és bár ô maga valódi antiszemitizmussal nemigen
találkozott, a szociális médiában az utóbbi nyolc-tíz évben megszaporodtak az ilyen kijelentések. „Ez régebben
nem volt jellemzô” – teszi hozzá. Kérdésünkre, miszerint
ha ma egy hívô zsidó kipában megy végig az utcán Hollandiában, számítania kell-e valamilyen támadásra, a
szerzô így felel: „Az én szüleim már a hetvenes-nyolcvanas években sem engedték, hogy kipában járjak az utcán.
Egyáltalán nem gondolom, hogy szükségszerû az atrocitás, ha valaki kipát visel, ahogy egyébként azt sem, hogy
a zsidóellenesség kizárólag a muszlimok sajátja lenne.”

Ami Belgiumot illeti,
az országban Hollandiához hasonló számban élnek
zsidók (körülbelül 42 ezren). Az antwerpeni zsidó közösség a maga 20 ezer tagjával az egyik legjelentôsebb Európában – itt máig jelentôs nyelv a jiddis, a gyerekek 95 százaléka vallásos nevelésben részesül. Nem meglepô, hogy
a zsidóellenes megnyilvánulások is itt a leggyakoribbak.
2018 februárjában a Joods Actueel nevû hírportál tudósított arról, hogy egy vasárnap délelôtt az utcán sétáló ultraortodox zsidót és fiát kis híján elütötte egy a járdára
szándékosan felhajtó Seat Ibiza. A moszlim elkövetôt
még aznap elôállították. A férfi ittas volt, kihallgatása
után szabadon engedték.
A pro és kontra számok és a viták egyébként sokban
hasonlítanak a hollandiaiakhoz. Itt 2018-ban 101 zsidóellenességbôl fakadó esetet regisztráltak, majdnem kétszer
annyit, mint egy évvel korábban. A statisztikák itt sem támasztják alá meggyôzôen az antiszemita esetek szaporodását, ugyanakkor nem árt figyelembe venni, hogy a belgiumi moszlim közösség radikalizálódásra hajlamosabb

az északi szomszédénál: míg Hollandiából háromszázan,
addig a lélekszámát tekintve csaknem hatmillióval kisebb
Belgiumból mintegy ötszázan csatlakoztak Szíriában harcoló iszlámista alakulatokhoz.
A legsúlyosabb, késôbb egyértelmûen zsidóellenesnek
nyilvánított támadás 2014-ben történt a brüsszeli zsidó
múzeumban. Az elkövetô, Mehdi Nemmouche 2014. március 24-én gépfegyverrel rontott be az épületbe, és négy
embert megölt. Az idén tavasszal meghozott ítéletben kimondták: a merénylô tette nyilvánvalóan a zsidó közösség ellen irányult.
Az ilyen esetek szerencsére nem mindennaposak: az
antiszemitizmus jobbára kimerül a szociális médiában
vagy az utcán megnyilvánuló verbális erôszakban. Közben a mértékadó moszlim és zsidó vezetôk egyaránt igyekeznek hangsúlyozni, hogy a két csoport legtöbb tagja képes békében élni egymással.
A legfrissebb, antiszemitizmussal kapcsolatba hozható ügy idén szeptemberben látott napvilágot. Egy zsidó
egyesület bejelentést tett, amelyben a genti egyetem által
publikált jelnyelvi videó egyes elemeit kifogásolták. Az
anyagban a „zsidó” szó jelnyelvi megfelelôjeként öt lehetôséget adtak meg, köztük a dús szakáll simogatását imitáló, illetve a hosszú pajeszt jelzô mozdulatot, amelyekkel – bár utóbbi sztereotipizálása mellett már enyhén negatívnak is tekinthetô – alapvetôen nincs baj. Nem úgy
azzal, amely a zsidót a nagy, elôrenyúló orral azonosítja. A felháborodást látva az egyetem illetékese kifejtette:
a jel felvétele a vizuális szótárba nem tükröz értékítéletet,
rasszizmusnak végképp nem nevezhetô, ôk csupán tudományosan lajstromozták az egyes szavakhoz tartozó, kisebb-nagyobb rendszerességgel máig alkalmazott jeleket.

Arnon Grunberg
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Forrás Bence

ISZLÁMIZMUS
NÉMETORSZÁGBAN

A Millî Görü
mozgalomhoz
sorolt
Fatih-mecset
Brémában

A

német Szövetségi Alkotmányvédelmi Hivatal
(BfV) 2019 márciusában megjelentetett egy
Antiszemitizmus az iszlámizmusban címû
brosúrát. A BfV az antiszemitizmus vizsgálatán belül
2015 óta külön kezeli azon eseményeket, amelyek feltételezhetôen iszlámista indíttatásúak. A BfV mindazonáltal csak azokat az eseteket sorolja az iszlámista antiszemitizmus kategóriájába, ahol a cselekmény célpontja, legyen az személy vagy létesítmény, egyértelmûen egy zsidó hitközséghez tartozik, és ahol az elkövetô egyrészt iszlámista eszmék híve, másrészt feltételezhetô, hogy a cselekményt ezen eszmék motiválták. A hivatal maga is elismeri, hogy az így regisztrált esetek csupán „a jéghegy
csúcsát” jelentik, ugyanakkor már ezen adatok alapján
is arra a következtetésre jut, hogy az iszlámista antiszemitizmus nem tekinthetô ritkaságnak Németországban.
A BfV rámutat arra is, hogy a 2014 és 2017 között az
országba érkezett közel egymillió menekült jelentôs része olyan országokból származik, ahol az antiszemita nézetek erôsen elterjedtek. Ez pedig egy esetlegesen siker-
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telen integrációt követôen nagyobb nyitottságot jelenthet az iszlámista radikalizálódás felé.
Megjegyzendô, hogy a német szövetségi belügyminisztérium (BMI) – ami alá a BfV is tartozik – által publikált adatok megbízhatóságával kapcsolatban az elmúlt
években már többször merültek fel kételyek1: gyakran az
antiszemitizmus olyan megnyilvánulásait is a szélsôjobboldalhoz sorolták, amiknél nem volt kifejezetten
erre utaló jel. A berlini antiszemitizmussal foglalkozó
RIAS Berlin 2018-as riportjában2 az antiszemita cselekmények ideológiai hátterét tekintve az iszlámizmus bírt
a legkisebb, csupán 2%-os aránnyal (az esetek 49%-ában
a motiváció nem volt meghatározható). Ha azonban csak
az (írásbeli vagy szóbeli) fenyegetéseket tekintjük, az iszlámizmus 15%-kal a már második helyen áll.
Az iszlámista antiszemitizmus terjedésében fontos
szereppel bírnak az egyes iszlámista szervezetek:az alábbi listán szereplôszervezetek és mozgalmak mind a BfV
megfigyelése alatt állnak. A BfV mindazonáltal számos
olyan iszlámista motivációjú antiszemita cselekményrôl
tud, ahol az elkövetôrôl nem mutatható ki a szervezett
iszlámizmussal való kapcsolat.
A Muszlim Testvériség németországi partnere, a Német Muszlim Közösség (DMG) célja magát mérsékelt és
komoly szervezetként pozícionálni, kapcsolatokat építve ki a német politikai, hivatalos és közéleti szereplôkkel.
Ennek a célnak megfelelôen a DMG hivatalos képviselôi
kerülik az antiszemita megnyilvánulásokat, ez ugyanakkor nem mondható az egyes DMG-tagokról.
A Hamasz jelenlegi fô célja Németországban az ott
élô palesztinok beszervezése és anyagi támogatás
gyûjtése. Mindezidáig nem tudni közvetlenül a Hamaszhoz köthetô erôszakos bûncselekményrôl Németországban, ugyanakkor a szervezet egyértelmûen ott is terjeszt
antiszemita ideológiát.
A Hezbollah egyrészt a közösségi médiákban aktív,
másrészt az általa mûködtetett al-Manar TV-n keresztül
is közvetíti nézeteit. Az al-Manar TV-t 2008 óta tilos Németországban nyilvános helyen sugározni, otthoni ké-
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szülékeken viszont továbbra is fogható. A Hezbollah által minden évben megszervezett al-Quds-napi tüntetéseken is rendszeresen megfigyelhetô antiszemitizmus.
A Hizb ut-Tahrir-t, amely szerint Izrael állam léte
„bûn az emberiség ellen”, ugyan a BMI 2003-ban betiltotta, ám a szervezethez kötôdô személyek továbbra is
aktívak. Tevékenységüket elsôsorban a közösségi médiákban fejtik ki. Céljuk a radikális ideológia terjesztése a
fiatalok – és ezen belül nem elhanyagolható mértékben
a menekültek – körében.
A török alapítású Millî Görü iszlámista mozgalom ideológiájának fontos része az antiszemitizmus, ugyanakkor a
BfV nem erôszakos szervezetként tartja nyilván. A mozgalomhoz kötôdô személyek rendszeresen beszélnek például
cionisták által irányított imperializmusról és a cionizmus világuralmáról. A Millî Görü több mint 30000 tagjával a legnagyobb németországi iszlámista szervezet; a nagyjából
2750 német mecsetbôl 300 tartozik a mozgalomhoz.3
A szalafizmus egyre többeket vonz Németországban;
2018-ban 11 ezer fôsre tették a szalafista körökhöz tarto-

zók számát; ez a szám 2011-ben még csak 3800 volt. Ezt
az is magyarázhatja, hogy a szalafizmus egyfajta „bennszülött iszlámizmusnak” tekinthetô: egyrészt elutasítja
a nyugati társadalom-felfogást, másrészt viszont nem
kötôdik egyetlen származási országhoz sem. A szalafista imámok a nyilvánosság elôtt jellemzôen mérsékelt nézeteket hangoztatnak és kerülik a direkt antiszemitizmust, azonban rendre adódnak kivételek is. A Bundestag
által létrehozott független antiszemitizmus-szakértôi bizottság 2017-es jelentésében rámutatott: az antiszemitizmus a szalafizmusban viszonylag csekély szereppel bír.

Al Quds napi
felvonulás
Berlinben

JEGYZETEK

1 Antisemitismus: Zweifel an Statistik; westfalen-blatt.de,
2018.01.27
2 https://report-antisemitism.de/media/bericht-antisemitischer-vorfaelle-2018.pdf
3 Harald Neuber: Die islamische Organisation Milli Görüs will
Studenten als Mitglieder werben; Jüdische Allgemeine,
2007.01.25.
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SZÓVAL
ÉS TETTEL

A

A debreceni születésû Michael N. Szentei-Heise, azaz Szentei Mihály Nándor tízéves korában,
1965-ben került holokauszt-túlélô édesanyjával Nyugat-Németországba. 1986 óta
a Düsseldorfi Zsidó Közösség adminisztrációs igazgatója. A magyarul még mindig jól tudó,
jogász végzettségû vezetôvel beszélgettünk a németországi antiszemitizmusról.

z utóbbi idôben meredeken megnôtt a zsidók
elleni atrocitások száma Németországban:
rabbikat bántalmaztak a nyílt utcán, antiszemita facebook-csoportot lepleztek le rendôr-fôiskolások
között, izraeli bírót sértegettek egy nemzetközi futballmeccsen. Hosszú a sor. Új jelenségrôl van szó, vagy csak
most került felszínre?
Mindkettô. Én már harminchárom éve vagyok a Düsseldorfi Zsidó Közösség igazgatója. Ez idô alatt mindig
kaptunk sértegetô leveleket, de mind anonimek voltak. Az
utóbbi öt-hat évben már névvel-aláírással jönnek. Ez nem
jelenti azt, hogy megnôtt az antiszemitizmus, csak azt,
hogy ezek az emberek bátrabban juttatják kifejezésre zsidóellenes érzelmeiket. Viszont régebben, ha egy zsidót az
utcán fel lehetett ismerni, például arról, hogy kipa volt a
fején, békén hagyták. Most viszont rájuk támadnak, és sajnos mindenütt. Három és fél évvel ezelôtt Josef Schuster,
a Németországi Zsidók Központi Tanácsának elnöke óvta
hittársainkat egyes berlini és más városbeli kerületekben
zsidó jelképek nyílt viselésétôl. Én erre azt mondtam, hogy
nálunk Düsseldorfban ilyesmire nincs szükség. Azóta sajnos meg kellett változtatnom a véleményemet.
Kik a támadók?
A tettleges bántalmazások elkövetôi – amennyire ki tudtunk nyomozni – szinte kizárólag arab származásúak. A
szóbeli szidalmak elsôsorban német jobboldali érzelmû emberektôl jönnek, sokszor az Alternative für Deutschland
(AfD – Alternatíva Németországnak) párt híveitôl. Az antiszemitizmus legújabb formája az anti-izraelizmus, a baloldaliak kedvelt eszköze. Ugyanis ha valaki „büdös zsidó”t, kiállt, arra legtöbben negatívan reagálnak, de ha Izraelt
szidják, arra nem. Ha bárhol a világban valamilyen tragédia történik, azt a híreket olvasók tényként elfogadják és
hamar napirendre térnek felette. Ha viszont Izraelben valami kisebb atrocitás történik, mondjuk, megvernek egy pa-
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lesztint, azt óriásira felfújják. Ez kettôs morál, amiben mind
az iszlámisták, mind a jobb- és baloldalaik egyetértenek.
Mennyiben járultak hozzá ehhez a muszlim menekültek?
Csak közvetett módon. Nagyon kevés bizonyíték van
arra, hogy a 2015 óta bevándoroltak közül bárki rátámadt
volna egy zsidóra. Van rá példa, de nem sok. A támadó
kedvûek elsôsorban olyanok, akik már régebben élnek
Németországban. Ôk ugyanis most erkölcsileg megerôsödve érzik magukat azáltal, hogy a menekültek révén körülbelül egymillióval többen lettek.
Említette az AfD-t. Van egy állítólag zsidók alkotta
csoportjuk is.
Hogy valóban zsidó származásúak, ebben kételkedünk. Az AfD ugyan azt állítja, hogy ôk a zsidók legnagyobb honi védelmezôi, de mi tudjuk, ez hazugság. Nem
vagyunk annyira naivak, hogy ezt elhiggyük. Az AfD-vel
egyébként az a gond, hogy eltolták a retorika határait. Tíz
évvel ezelôtt még pontos határa volt annak, hogy mit és
hogyan lehet mondani, meddig szabad elmenni. Ôk túllépték ezt a vonalat. Az AfD felelôs az utóbbi öt évben kialakult helyzetért, ugyanis minden agresszió szóbeli támadással kezdôdik.
Parlamenti frakciójuk vezetôje, Gauland tavaly nyáron egyik beszédében kijelentette, hogy „Hitler és a nácik csak egy madárszar több mint ezeréves történelmünk során.” Amint valamilyen antiszemita megnyilvánulás történik, a politika, illetve a társadalom egy része azonnal tiltakozik. Ez volt a helyzet az említett
mondat után is. Van az ellenkezésnek hatása?
A politikusok ilyen esetekben valóban határozottan
felszólalnak, de azután nem sok történik. Szövetségi és
tartományi szinten most létrehozták az antiszemitizmusbiztosok tisztét, és ezek a megbízottak valóban elkezdtek
dolgozni. Ez az elsô kézzel fogható lépés. Most készül egy
felmérés, amely mélységében vizsgálja az antiszemitizmus okait és az ezzel kapcsolatos folyamatokat Ha elké-
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szül, akkor remélhetôleg céltudatosabban lehet fellépni.
Ez az én reményem.
A zsidó közösség mit tehet az ellene irányuló negatív érzelmek csökkentése érdekében?
Bár mi vagyunk az elszenvedôi, az antiszemitizmus
nem a zsidóság problémája. Az itt élô 130.000 zsidó rövid
idôn belül el tudja hagyni az országot. A nem antiszemita és nem rasszista németeknek kell tovább élni az antiszemitákkal és rasszistákkal, nekik kellene cselekedniük!
Ezek persze erôs szavak. Természetesen mi is aktívan
igyekszünk ellene tenni. Itt mûködik Düsseldorfban egy
úgynevezett antidiszkriminációs iroda, amit mi alapítottunk. Mi is részt veszünk az elôbb említett analízisben. Az
iskolákba elôadókat küldünk, a napokban kezd el nálunk
dolgozni egy pedagógus, akit a tartományi kultuszminisztérium bocsát a rendelkezésünkre.
Az ún. Emlékezet-vonattal kapcsolatban konfliktusai támadtak.
Az Emlékezet-vonat egy régi gôzmozdony húzta múzeum-szerelvény, amely egyik városból utazik a másikba.
Egyik kocsija a holokauszt során deportált gyerekek tragikus sorsát mutatja be, másik pedig a német Birodalmi
Vasútnál, a Reichsbahn-nál dolgozó felelôsökrôl szól. Ez
a vonat az évek során bejárta Európát. Volt például Csehországban, Lengyelországban, Belgiumban, Hollandiában, Franciaországban stb. Azokban a városokban, ahonnan a deportált gyermekek származtak. Néhány napig áll
a pályaudvaron, ahol meg lehet tekinteni. Így például is-

kolai osztályok nézhetik meg egy aktív történelem-óra keretében. Egy ország vasúti társasága sem számított fel a
sínhálózat, illetve pályaudvar használatáért egy fillért
sem. Ezzel szemben a németek elkezdtek számlákat küldeni. Minden egyes kilométerért, amit megtett a vonat, és
minden egyes óráért, amit az állomásokon töltött. Nagy
vita bontakozott ki, még a közlekedési miniszter is interveniált. A Deutsche Bahn továbbra is számlázott, Harmut
Mehdorn vasúti elnök jottányit sem engedett. Az emlékezet-vonat 2008 márciusában Düsseldorfban is tervezett
néhány napra megállni, ami körülbelül tizenötezer euróba került. A város legkülönbözôbb társadalmi szervei –
pártok, egyházak, szakszervezetek – közösen állták a
számlát. Engem kértek fel a megnyitó beszédre. A közösségünk elnökségét elôre figyelmeztettem, hogy
szavaimnak minden valószínûség szerint jogi következménye lesz. Lett is! Azt találtam mondani ugyanis, hogy
a vasút biztosan megbánta, amiért annak idején a kisgyermekeket ingyen szállította a halálba, és ezt most utólag akarják pótolni. Mehdorn urat az új Reichsbahn vezetôjének tituláltam, aki ha a Harmadik Birodalomban
ugyanazt a funkciót töltötte volna be, mint ma, ugyanúgy cselekedett volna, mint akkori elôdei. A dologból természeten feljelentés lett. Végül az ügyészség azzal zárta
le az ügyet, hogy egy nyilvános szereplônek ennyit el kell
tudnia viselni. De ha gondolja, fordulhat a városi döntôbíróhoz. Nem tette.
Polgár György / Düsseldorf

SZOMBAT | ZSIDÓ KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS FOLYÓIRAT | 15

Szombat_2019_09_november_MENT_OK_Szombat_Lacinak.qxd 2019.10.31. 13:37 Page 16

antiszemitizmus
EURÓPÁBAN

Illyés Bence

A TÛZ ÉS JÉG
FÖLDJE

A svéd jóléti állam, amit negatív vagy pozitív példaként is egyre gyakrabban emlegetnek szerte
a világban, egyszerre otthona a fehér felsôbbrendûséget hirdetô politikai csoportoknak és a néha
ugyancsak szélsôségekig elmenô befogadás párti, feminista és radikális környezetvédô ideológiáknak is.
Az ország ugyanakkor elsôsorban, a liberalizmus egyik utolsó európai bástyájaként szerepelt
a médiában szerte a világon, amit az elôretörô új jobboldal képviselôi elôszeretettel használtak
– a menekültpártiság és a baloldali eszmék negatív hatásait bemutatandó.
Ebben a komplex és némiképp kényes politikai és kulturális térben a zsidók és az antiszemitizmus
helyzete is nem kevésbé összetett és árnyalt képet mutat.

Letelepedéstôl a kisebbségig

Lena Posner
Körösi

A svédországi zsidók története a 18.század elejéig nyúlik vissza, ugyanis ekkor engedélyezte XII. Károly a letelepedésüket anélkül, hogy a zsidóknak protestáns hitre
kéne térniük. A zsidó közösség ebben az idôben többnyire háborítatlanul élhetett az országban, noha letelepedésük
csak a nagyobb városokban, Stockholmban, Norrkoppingban, Göteborgban és Landskronaban volt engedélyezett
1854-ig. Teljes jogú állampolgárságot a svéd zsidók nem
sokkal ezután, 1870-ben kaptak, igaz, miniszteri pozíciót
nem szerezhettek például egészen az 50-es évekig. A háborúban semleges Svédország jelentôs szerepet játszott a zsidók mentésében is a Soá idején: Raul Wallenberg tevékenysége mellett meg kell említeni a svéd Vöröskereszt fehér buszait is, amelyek 1945 tavaszán, Heinrich Himmler tudtával és engedélyével 15 ezer foglyot mentettek ki koncentrációs táborokból és szállítottak Svédországba. Ezek az
életmentô események és a humanitárius segítségnyújtás
a svéd nemzeti büszkeség és öntudat fontos részét képezi,
hiszen a svédek szívesen gondolnak magukra úgy ma is,
mint egy befogadó és humanista ország polgáraira.
A svéd zsidók különleges helyzete – legalábbis magyar
szempontból – az országban elfoglalt hivatalos státuszukból is adódik, ugyanis a zsidók egyikei Svédország öt hivatalos kisebbségének (a másik négy: romák, számik/lappok, valamint a tornedáli és a svédországi finnek). A hivatalos kisebbséghez önálló nyelv is jár, így a svédországi
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zsidók hivatalosan beszélt nyelve a jiddis, amit persze
szinte senki sem beszél, bár megfigyelhetô némi növekvô érdeklôdés a jiddis kultúra és nyelv irányában az utóbbi idôben. A hivatalos kisebbség kérdése 1999-ben merült
fel, és mint a közösségi vezetôktôl megtudtam, elsôsorban
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politikai döntés volt a közösség részérôl a státusz elfogadása, ami számos elônnyel jár számukra, az állami támogatásoktól a hivatalosság jelentette védelemig.
Svédországban jelenleg nagyjából 20.000 zsidó élhet,
etnikai nyilvántartás hiányában azonban csak találgatni lehet a pontos számokat. Érdekesség azonban, hogy
egy zsidó közösség létezik csak az országban, amely reformtól az ortodoxig minden irányzatot képvisel, kivéve a Chabad mozgalmat, akik nem kívántak csatlakozni hivatalosan a közösséghez.
Üldöztetésektôl mentes történelmi múlt, Wallenbergre és az embermentésre büszke svédek, hivatalos kisebbségi státusz – de van-e ebben az országban antiszemitizmus? Vagy, ahogy a mondás is szól, vajon igény lenne-e
rá? A kérdés megválaszolásához három közösségi vezetôt
kérdeztünk meg, Aron Verständiget, a zsidó közösség jelenlegi elnökét, Lena-Posner Kôrösit, aki 16 évig volt a közösség vezetôje, jelenleg pedig a Paideia elnöke, valamint
Henrik Salamont, aki a közösség egyik képviselôje volt.

Zsidók „két tûz között”
Elsô kérdésünkre – mennyire aggasztó a helyzet az
antiszemitizmus tekintetében Svédországban – nagyjából egyöntetûen azt a választ kaptuk, hogy nem a zsidóellenes jelenségek számítanak a legfôbb problémának az
országban. Ugyanakkor hozzátették azt is, hogy az antiszemitizmus ettôl függetlenül jelen van és nagyon is létezik, amit egyrészrôl az egyre erôsödô szélsôjobboldali csoportok, mint pl. a neonáci Északi Ellenállási Mozgalom vagy a parlamentbe is bejutott Svéd Demokrata párt
táplál, másrészrôl pedig a Közel-Keletrôl érkezett menekültek között az országba szivárgó dzsihadisták is tüzelnek. A rendszeres hírolvasók alighanem hallottak is incidensekrôl és támadásokról, elsôsorban a malmôi zsidó
közösséggel kapcsolatban. A kis létszámú, nagyjából
800 fôt számláló közösség mind a szélsôséges muszlimok, mind a svéd nacionalisták támadásának ki van
téve. Tavaly a Malmö melletti Lundban egy zsidó származású politikus házát gyújtották fel, alighanem antiszemita indíttatásból, míg idén a szintén közel fekvô Helsingborgban egy idôsebb zsidó hölgyet, a közösség rebecenjét késelték meg az utcán – szerencsére az áldozatok
mindkét esetben túlélték a támadást.
Sokan el is költöznek Malmôbôl és más vidéki városokból inkább Stockholmba, ahol jóval kevésbé lehet
hallani ehhez hasonló incidensekrôl. A megkérdezettjeim is mind stockholmi illetôségûek. Arra a kérdésre,
hogy ott mennyire félnek a közösség tagjai, Lena és
Aron is azt válaszolta, hogy ez nem jellemzô, fôképp
nem közösségi szinten, hiszen jó kapcsolatot tartanak
fent a rendôrséggel is, valamint minden zsidó épület magas biztonsági szinten védett. Ugyanakkor vannak olyanok, akik aggódnak, és mint Henrik Salamon elmondta,

sokan nem szívesen vállalják fel zsidóságukat az utcán
vagy az iskolákban. Saját tapasztalataim szerint is a svéd
zsidó közösség nagy hangsúlyt fektet a biztonságra, a
stockholmi közösségi központ, ami egyszerre óvoda, iskola, zsinagóga, étterem és még sok minden más egyszerre, például leginkább egy erôdre hasonlít kívülrôl nézve.
A már említett atrocitásoknak jobban kitett malmôi
közösség például két filantróp nagyvonalú adományából összesen 4 millió eurót fog idén biztonsági célokra
fordítani, mivel elmondásuk szerint a politikusok és a
rendôrség nem hajlandó teljes körû védelmet biztosítani
a közösség számára, ami már zsidó élet fennmaradását
is veszélyezteti a városban.
A már említett szélsôjobboldali és radikális muszlim
csoportokon túl van még egy másik, az európai zsidó közösségeket is gyakran negatívan érintô jelenség, a szélsôbaloldali Izrael-ellenesség, illetve annak egyik megnyilvánulása, a BDS mozgalom. Ezzel a kérdéssel kapcsolatban
mindenki egyöntetûen kijelentette, hogy a BDS egyáltalán nem erôs Svédországban, Lena hozzátette ugyanakkor,
hogy véleménye szerint antiszemita jelenségrôl beszélünk
a mozgalom esetében. Arra azonban rámutattak a közösségi vezetôk, hogy nyilvánvaló kapcsolat van az Izraelben
és a Közel-Keleten zajló események, és a Svédországban
történô incidensek között, amik sokszor az ottani konfliktusok helyi, európai lecsapódásai. Emellett még azért az is
megjegyzendô, hogy a humanista ügyek mellett gyakran
kiálló Svédország állami szinten hagyományosan nagy
kritikusa Izraelnek, a két ország közötti viszony ebbôl adódóan pedig finoman szólva sem mondható rózsásnak, ami
különösen az utóbbi idôk hevesebb izraeli-palesztin konfliktusa csak tovább rontott.
Mindezekkel együtt sem állították a közösség képviselôi, hogy a svéd zsidók helyzete rendkívül aggasztó lenne, vagy tényleges, rendszeres fenyegetéseknek lennének
kitéve. Arra a kérdésre, hogy történt-e velük valamiféle
atrocitás, interjúalanyaim elmondták, hogy személyes

Aron-Verständig

Vannak pozitív
kezdeményezések a zsidók
és muszlimok
közötti
feszültség
oldására
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Palesztin tüntetôk
2017-ben
Stockholmban
tiltakoznak,
miután Donald
Trump elismerte
Jeruzsálemet
Izrael fôvárosának

életükben nem volt részük antiszemita jellegû fizikai támadásban, azonban telefonos és online fenyegetések elôfordultak a közösség mostani és korábbi vezetôjével is.

There are many ways of being
Swedish. Being Jewish is one of them
„Sok módon lehet valaki svéd. Zsidónak lenni egyike
ezeknek.”– szól az újonnan megnyílt stockholmi Zsidó
Múzeum hirdetésének szövege. És a konfliktusok és
problémák felsorolása után itt érdemes is lenne svédországi helyzet pozitív oldalait is részletezni, hiszen azokból is akad, nem is kevés. Ahogy a fenti mottó is jelzi például, a zsidóság a svéd társadalomban teljes elfogadottságnak örvend, az ország életének, kultúrájának és történelmének szerves részét képezi. A svédek határozottan
büszkék a zsidósághoz kötôdô történelmükre, és ugyancsak nagy becsben tartják minden nemzeti kisebbségüket, így zsidóságot is, ami nagyban hozzájárul az
országuk sokszínûségéhez. Lena Posner fontosnak tartotta elmondani azt is, hogy a 2000-ben alakult Paideia,
ami Európa egyik legmagasabb színvonalú judaisztika
képzését nyújtja, közösségi aktivisták és kutatók újabb
generációit kitermelve, részben állami, részben pedig a
svéd üzleti közösség támogatásból jött létre. Emellett az
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intézményben mûködô ún. Folkhögskola vagyis „népfôiskola”, ahol felnôttek tanulhatnak különbözô tanfolyamok keretében számos témában, a mûvészetektôl kezdve a héber és jiddis nyelvig bezárólag, teljes mértékben
állami támogatásból született meg.
Vannak pozitív kezdeményezések olyan problémás
helyeken is a zsidók és muszlimok közötti feszültség
oldására, mint Malmö. A majd százezres lélekszámú
muszlim lakossággal rendelkezô városban a helyi rabbi,
Moshe David HaCohen – aki ráadásul a Jordán nyugati
partján (West Bank) található Tekoa településrôl költözött a városba három éve – a helyi imámmal, Salahuddin
Barakat-tal közösen hozta létre az Amanah névre hallgató projektet. A szó hitet és bizalmat jelent héberül és arabul egyaránt. A programjuk során közösen adnak elô
malmôi iskolákban a tanulóknak saját hagyományaikról
és vallásukról, valamint a két vallás közötti viszonyról,
de ezen kívül havi rendszerességgel tartanak Beit Midrash/Madrasa néven közös tanulásokat is, ahol zsidók és
muszlimok együtt tanulnak egymás tradícióiról egy-egy
adott téma kapcsán. Az Amanah nagy sikerrel mûködik
már több mint két éve, számos iskolába sikerült eljutniuk, a tanulásokra pedig átlagosan több mint százan járnak rendszeresen, ami egy olyan konfliktusos helyen,
mint Malmö, különösen jó eredménynek számít.
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Fóti Tamás

KÍSÉRT A MÚLT
Megkönnyíti az antiszemitizmusról folyó kutatások összehasonlítását Ausztriában, hogy az idôrôl
idôre megismételt átfogó felmérések során azonos kérdéseket tettek fel. A tavalyi felmérés szerint
az osztrákok körében 10 százalékos a nyílt és 30 százalékos a látens antiszemitizmus.
A korábbi évekkel összevetve pozitív tendenciák is megfigyelhetôek, így lassan érzékelhetô
a történelmi felelôsség megkerülhetetlenségének markánsabb felismerése is.

V

isszaüt, ha egy ország nem néz szembe történelmi felelôsségével. Ausztria hosszú évtizedeken át elhitette magával, hogy a második
világháborúban áldozat volt, amibôl következett, hogy
politikusai, értelmiségi elitje nem szabta feladatul a náci
múlt feldolgozását. Nagyvonalúan átsiklottak a tény felett, hogy mekkora ünneplô tömeg fogadta az Anschluss
nyomán Bécsbe bevonuló Hitlert (Blumenkrieg), így az
sem okozott meglepetést, hogy – a lakosság számához
mérten – az SS-ben sokkal magasabb volt az osztrákok
aránya, mint a németeké. Míg az NSZK-ban – bár ott is
több évtizedes késéssel – az elkövetôk gyermekei és unokái nyomására szembenéztek a múlttal, ennek köszönhetôen a neonácik marginalizálódtak, az antiszemitizmus
tabuvá vált, addig Ausztriában nem kísérte az antiszemitizmust általános megbotránkozás.
Nem ismerték fel az iskolák, hogy feladatuk volna
ezen a téren, nem születettek a náci múlttal, a zsidóüldözésekkel szembenézô tankönyvek. Mindez magyarázat a
nyílt és látens antiszemitizmus osztrák társadalmi beágyazódására. A náci múlt feldolgozatlanságára utalnak
a Burschenschaftokban, a diákegyletekben uralkodó,
erôsen szélsôjobboldali áramlatok is. Jóllehet a nácizmus
bukásával az osztrák politika döntô része leszámolt
Ausztria német identitásának erôltetésével, a diákegyletek ideológiája szerint az osztrák nép etnikai értelemben
németnek számít, a vér szerinti közösséget hangoztatja.
A származás hangsúlyozásából pedig egyenesen következik a más népek kizárása az osztrák nemzet fogalmából. A Burschenschaftok jelenléte ugyan nem reprezentatív, ám aligha véletlen, hogy az egykor neonáci Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) vezetôinek, parlamenti képviselôinek többsége erôsen kötôdik a Burschenschaftok-

hoz. A választásokon rendre 20 százalék körül szereplô
FPÖ tábora számára nem idegen a rasszizmus, diszkrimináció, idegenellenesség.
Az osztrák parlament megbízásából 2018-ban végzett,
2700 fôs mintán alapuló kutatás eredményei szerint a
megkérdezettek 10 százaléka nyílt, 30 százaléka látens
antiszemitának nyilvánítható. Mindazonáltal ezt a különben sokkoló adatot pozitív fényben láttatja, hogy a nyolcvanas évek elején végzett felmérésben részt vetteknek
még a négyötöde vélte úgy, hogy a holokausztról maguk
a zsidók is tehettek. Mára változott a légkör: 41 százalék
egyetértett a megállapítással, hogy „a második világháború alatti üldöztetésük miatt ma erkölcsi kötelességünk
Ausztriában a zsidók támogatása”. 1973-ban még csak 20
százalék értett ezzel egyet. Egy másik „ellenôrzô” állításra, nevezetesen, hogy a zsidók jelentôsen hozzájárulnak
Ausztria kulturális életéhez, 56 százalék bólintott rá.
Segíti a történelmi összehasonlítást ugyanazoknak a
kérdéseknek illetve állításoknak az ismétlése. 1968-ban

1938,
a Blumenkrieg,
a Wehrmacht
bevonul
Ausztriába
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A Burschenschaftok
képviselôi ma

még 25 százalék vélte úgy, hogy néhány percnyi ismeretség után már meg tudja állapítani valakirôl, hogy zsidó-e az illetô, mára azoknak a száma, akik e képesség birtokában lennének, 11 százalékra zsugorodott. 1976-ban
a megkérdezettek 57 százalékában szült ellenérzést,
hogy újra és újra felmelegítik a témát, hogy a második
világháborúban zsidók haltak meg – ma 37 százalékukat
zavarja. Talán kevéssé meggyôzô ezzel szemben a változás „az izraeliek se bánnak különbül a palesztinokkal,
mint ahogy a németek bántak a zsidókkal a második világháborúban” állítással szemben: 1991-ben 43 százalék
értett ezzel egyet, ma 34 százalék. Az osztrákok 10 százaléka osztja a nézetet, hogy a második világháború alatti zsidóüldözésekrôl és a koncentrációs táborokban történtekrôl túl sokat beszélnek.
Az online, telefon és személyes megkereséssel végzett
felmérés meglepte a kutatókat: várakozásukkal szemben
a személyes interjúk során az antiszemita sztereotípiákra adott válaszokban alig éltek a visszautasítás lehetôségével (az olyan kikerülést lehetôvé tevô válaszokkal,
mint „nincs véleményem” vagy „nem tudom”), vagyis
vállalták adott esetben antiszemita nézetüket.
Az a várakozás, hogy az oktatás terén tett erôfeszítések hozzájárulnak a fiatalabbak körében az antiszemitizmus csökkenéséhez, csak részben igazolódott be. Az idô-
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sebbek ugyanis határozottabban szállnak szembe a „holokauszt-hazugság” nézettel, viszont az is tény, hogy éppen ôk voltak azok, akik úgy vélték, hogy a zsidók megpróbálnak elônyhöz jutni a náci idôk alatt elszenvedett
üldöztetésük révén. Mindazonáltal – a kivételtôl eltekintve – tényként lehet elkönyvelni, hogy minél idôsebb valaki, annál könnyebben fogad el antiszemita állításokat.
A magasabb iskolai végzettségûek körében is feltûnô
az antiszemita megnyilvánulások elutasítása, bár –
hangsúlyozzák a kutatók – nem biztos, hogy önmagában a diploma garancia az antiszemitizmus elítélésére.
Lehetséges, hogy ezt a csoportot inkább befolyásolja a
társadalmi elvárás, tisztában van azzal, mi tekinthetô politikailag korrektnek.
A kutatás egy másik dimenziója a 2015-ös menekültválság elôtt Ausztriába települt törökök és arabok véleményének értékelése. Az ô körükben egészen kiugróak a
nyílt antiszemitizmusról árulkodó állásfoglalások, ami
esetekként az osztrák adatok duplája. „A zsidók uralják
a nemzetközi üzleti életet” – a 300 török 63 százaléka és
a szintén 300 arab 64 százaléka osztja a nézetet (szemben az osztrákok 39 százalékával). Azzal a megállapítással pedig, hogy „Ha Izrael állam nem létezne, béke uralkodna a Közel-Keleten”, az osztrákok 11, addig a törökök
51 és az arabok 69 százaléka azonosult.
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Szathmáry István Pál

LENGYEL, ZSIDÓ
KÉT JÓ BARÁT?
Közelmúlt
Lehetetlen és méltatlan vállalkozás lenne néhány
mondatban letudni a lengyel–zsidó viszony hosszú és
fájdalmas, tragikus eseményekkel igencsak terhelt történetét. A jelenhez közeledve annyit talán mégis érdemes
kiemelni: a rendszerváltást követôen a lengyel belpolitikában a magyar helyzettel összevetve kevésbé voltak
jelen az antiszemita színezetû, vagy annak kérdéskörét
érintô viták.
Ha fordulópontokat keresünk, Jan T. Gross Szomszédok – A jedwabnei zsidók kiirtása címû, eredeti nyelven
2000-ben megjelent könyve, mely a lengyel lakosság zsidókkal szemben elkövetett atrocitásait állítja középpontjába tabudöntögetô szándékkal, mindenképp említést érdemel. A tudományos bestseller kétségkívül alaposan felkavarta az állóvizet, és végleg megtörte a szocializmus
évtizedeiben állandósult hallgatást a téma kapcsán.
Ugyanakkor a rendszerváltást követô idôkben kétségbe vonhatatlanul magára talált a helyi zsidó közösség is.
Az elmúlt két évtizedben szomorú és elhagyatott környékbôl virágzó kulturális központtá és nemzetközileg
is jegyzett vigalmi negyeddé fejlôdött a krakkói zsidónegyed, a Kazimierz, Varsóban pedig megnyitotta kapuit
2013-ban A Lengyel Zsidóság Történetének Múzeuma
(POLIN).
Jelenleg leginkább az izraeli–lengyel diplomácia csörték csatazaja adja meg a háttérzenéjét azoknak a belpolitikai vitáknak, melyek a lengyel–zsidó viszonyt valamiképp tematizálni próbálják. A konfliktus több forrásból is táplálkozik. Az egyik az amerikai szenátus azon
döntése, mely a US Justice for Uncompensated Survivors
Today (JUST) Act nevet viseli – ez az úgynevezett 447-es
törvény. Ez elôírja, hogy az Egyesült Államok Külügyminisztériuma jelentést tegyen a Kongresszusnak, hogy
egyes európai országok, köztük Lengyelország, hogyan
kezelik a második világháború idején jogellenesen lefoglalt zsidó tulajdon visszaszolgáltatását. A lengyel kormány igencsak hevesen kelt ki ez ellen, amire az izraeli

reakció sem maradt el, ahogy abban az esetben sem, amikor Varsó alkotmánymódosítással kívánta biztosítani,
hogy ne lehessen felvetni az egykori lengyel állam felelôsségét a zsidóság kiirtásában.

Jelen
A lengyel sajtót olvasva, ellentmondásos összkép rajzolódik ki a lengyelországi antiszemitizmus mértékét tekintve. A nyugati országokban tapasztalható, erôsödô
antiszemitizmussal hasonlítja például össze a lengyel
helyzetet augusztus elején publikált cikkében a
konzervatív Rzeczpospolita címû napilap, megállapítva,
hogy jelenleg az ország biztonságos helynek számít a zsidók számára. Ezt megerôsítette a lap által megszólaltatott lengyel fôrabbi, Michael Schudrich is. „Lengyelországban sokkal nagyobb biztonságban érzem magam,
mint Párizsban, ahol állandóan figyelni kell a környezetünkre. Ha a mi zsinagógáinkat vizsgáljuk a félelem
szempontjából, akkor olyan szélsôségesek körében bukkanunk a nyomaira, akik feltehetôen Nyugatról érkeztek.
Huszonnyolc éve élek Varsóban, és csupán egyetlen alkalommal szembesültem fizikai erôszakkal” – mondta el
a vallási vezetô.
A Newsweek lengyel kiadása ugyanakkor idén tavasszal terjedelmes riportot szentelt az új jelenségnek, mely
a nyílt antiszemita vélemények tudatos és önérzetes vállalásaként írható le.
Több sajtótermék is szemlézte a European Union
Agency for Fundamental Rights felmérési eredményeinek lengyel vonatkozásait. A 2018-as felmérés szerint a
lengyelországi zsidók 83 százaléka érzi úgy, hogy az
utóbbi öt évben az antiszemitizmus mértéke nôtt az országban.

A zsidóságot
és Izraelt
középpontjába
állító divat és
sznobizmus is
kibontakozott

Helyzetértékelések
A téma kapcsán több lengyel forrást is megszólaltattunk. A következô kérdésekre vártunk választ: mennyi-
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Michael Schudrich
fôrabbi
és Lech Kaczynski
köztársasági elnök
2006-ban

Egy kis politikai
provokáció

re része az ottani politikai közbeszédnek az antiszemitizmus, és mennyire van egyáltalán jelen témaként a közéletben? Jelentett-e emlékezetpolitikai szemszögbôl fordulópontot a rendszerváltás? Befolyásolja-e a lengyelországi zsidóság megítélését az utóbbi idôkben fagyosabbá váló lengyel–izraeli viszony? Az országban az utóbbi idôkben megerôsödô nacionalista mozgalmak tevékenysége jelent-e veszélyt a helyi zsidó közösségre?
A már idézett Schudrich fôrabbi diplomatikus és rövid válaszában fontosnak vélte kihangsúlyozni: a jelenlegi hatalom határozottan és keményen fellép minden
antiszemita megnyilvánulással és kijelentéssel szemben.
Ugyanakkor azt is hozzátette: míg a kommunizmus bukását követô idôszakban hosszú ideig nem hallatták
hangjukat nyilvánosan az antiszemita nézetek követôi,
az utóbbi pár évben egyre inkább szót kérnek maguknak,
mivel úgy érzik – bár ezzel kapcsolatban nem kapnak
megerôsítést a politikai vezetés részérôl –, hogy véleményüket a kormányzat tolerálja.
Némiképp összetettebben látja a helyzetet Paweł Je
˛drzejewski, a Lengyelországi Zsidók nevet viselô internetes fórum
szerkesztôje. Állítása szerint a kommunizmus évtizedeire jellemzô mesterséges
és kényszerû hallgatást megtörve, a rendszerváltást követôen a lengyel–izraeli,
valamint a lengyel–zsidó viszony újfent
a közbeszéd meghatározó témájává vált.
Elôbbi ráadásul az elmúlt hónapokban
kiemelt fontosságot kapott, aminek hátterében elsôsorban a Nemzeti Emlékezet
Intézete (Instytut Pami ci Narodowej) által benyújtott alkotmánymódosítás áll,
mely törvényi erôvel kívánta büntetni
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azokat a véleményeket, melyek a lengyel felelôsséget vetik fel a Holokausztban való közremûködés terén.
Je
˛drzejewski úgy látja: az átgondolatlan és nem túl
okos módosításra Izrael nagyon keményen és mondhatni hisztérikusan reagált, ami komoly krízist eredményezett az évek alatt kiépült jó viszonyban a két állam között. A vitázó felek köre pedig kiegészült, a médiában és
az interneten egyaránt, mindkét szélsôség, vagyis az antiszemiták és a lengyelellenes (lengyel kifejezéssel: antypolski) szélsôségesekkel.
A téma egyik legelismertebb lengyel kutatója, a szociológus Michał Bilewicz az izraeli–lengyel viszonyt korántsem látja ennyire elmérgesedettnek. Ahogy fogalmaz: a történelmi elôzményeket figyelembe véve, ez a viszony nagyon is eredményes és pozitív elôjelû, Lengyelország pedig számos ügyben számít Izrael szövetségesének. A lengyel kormánypárt, a Jog és Igazság (PiS) és a
Likud világképét is igencsak közelinek érzi egymáshoz.
A másik neuralgikus pont, ami a lengyel–zsidó kapcsolatokat megterhelte Je
˛drzejewski véleménye szerint
a cikk elején már tárgyalt kompenzáció kérdése, melyre a lengyel jogi környezet nem szolgáltat megfelelô
eszközöket. Állami szinten a zsidó kárpótlások ügyében a rendszerváltás óta nem történt semmilyen számottevô fejlemény. A publicista ezzel kapcsolatban
megjegyezte: az amerikai szenátus hiába fogadta el az
említett 447-es törvényt, Lengyelországban nem élnek
leszármazottai az akkori vagyonok birtokosainak, így
azok – a törvények értelmében – az állami kincstárra
szálltak. Magának a törvénynek az elfogadása ugyanakkor komoly ellenérzéseket váltott ki Lengyelországban, mi több, még az eddig meglehetôsen marginális
szélsôjobboldali politikai formáció, a Konföderáció
(Konfederacja) népszerûsége is növekedést kezdett mutatni, hasonlóan más, erôsen szélsôséges nacionalista
csoportokhoz. (Emlékeztetôül: ennek a pártnak az
egyik tagja helyezett kipát nemrég a PiS kormány tagjaként sajtótájékoztatót tartó Anna Krupka fejére, utal-
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va ezzel a kormány „zsidóbarát” megnyilvánulásaira).
Je
˛drzejewski nem fogalmaz túl derûlátóan lapunknak
eljuttatott válaszában: „Komoly a veszélye annak,
hogy fiatal lengyelek és zsidók teljes nemzedéke, a Holokauszt utolsó visszhangjaként a meggyilkoltak
pénzéért folyó hatalmas méretû perpatvar részesévé válik. Nemzedéki tragédia lenne mindennek a következménye.”
Mindez összecseng Bilewicz állításával, aki szerint
Lengyelországban széles körben elterjedt nézet, hogy a
zsidók egyfajta „Holokausztipar” fenntartásában érdekeltek. Ehhez még azt is hozzáteszi: Lengyelországban
a magyarországinál nagyobb mértékben kapcsolódik
össze az antiszemitizmus a múlttal és annak idealizálásával. Ha valami összeköti a két ország antiszemitáit,
az a szociológus szerint a lengyeleknél is erôs „Sorosmítosz”, mely az ismert üzletembert teszi felelôssé Európa összes problémájáért. Ezzel együtt Bilewicz nem
látja úgy – ezt saját kutatásai is alátámasztják –, hogy
az utóbbi idôkben radikálisan nôtt volna az antiszemitizmus mértéke hazájában. Ami változott, az szerinte is
az, hogy a szélsôséges csoportok jelenleg jóval hajlamosabbak arra, hogy ilyen irányú véleményeiknek kendôzetlenül adjanak hangot a különféle fórumokon.

A nacionalista-antiszemita retorika erôsödését megerôsíti Mateusz Werner konzervatív filozófus, egyetemi
oktató, filmkritikus is. A többek között a Teologia Polityczna állandó szerzôjének számító gondolkodó, lapunknak eljuttatott írásában kitér arra: míg 1990 és 2007
között azok a pártok, amelyek szóhasználatában antiszemita elemek bukkantak fel, marginálisnak és igen alacsony támogatottságúnak számítottak (például az elnökségre aspiráló Leszek Bubel), addig ma komolyabb támogatottsággal rendelkeznek (a legutóbbi elnökválasztáson
ilyen jelölt volt Grzegorz Braun). Ugyanakkor Werner
szerint ezek az erôk nem jelennek meg komoly politikai
alternatívaként, összehasonlítva mondjuk a németországi AFD jelenlegi helyzetével és elfogadottságával. Az Izrael és Lengyelország közötti viszony látványos romlását 2018 novemberétôl datálja, amikor izraeli és amerikai nyomásra a lengyel kormány végül visszavonta a
már említett alkotmánymódosítási tervet, mely büntette
volna azokat a véleménynyilvánításokat, melyek az ország felelôsségét vetik fel a vészkorszakban történtek
kapcsán. Werner szerint azóta figyelhetô meg, hogy a politikusok egy része már nyíltan beszél arról, hogy Izrael
és Lengyelország érdekei eltérnek egymástól. Ez korábban tabutémának számított. A filozófus úgy fogalmaz:

Kazimierz –
hangulat
az egykori
zsidónegyedben
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Kilátások

Tadeusz Wrona,
Czestochowa
város polgármestere és
Michael Schudrich
fôrabbi
helyreállítanak
egy megrongált
sírkövet a városi
zsidó temetôben

ezt még önmagában nehéz lenne antiszemitizmusként
értelmezni, ám idônként ezek a megszólalások is sok
sztereotip elemet tartalmaznak – ahogy arra izraeli részrôl is láthatók példák a lengyelség kapcsán.
Werner úgy véli, fontos elkülöníteni az objektíven
mérhetô antiszemita megnyilvánulásokat (melyek többek között az utcai atrocitásoktól kezdve a zsinagógák,
zsidó temetôk megrongálásán át a konkrét politikai kijelentésekig számos formát ölthetnek) az ezekrôl alkotott
szubjektív véleményektôl. Amennyiben így teszünk, akkor véleménye szerint Lengyelország mérsékeltnek számít az elsô fokmérôt tekintve, akár olyan országokkal
is összevetve, mint Németország, Franciaország vagy
Spanyolország (ezzel kapcsolatban utal a European Union Agency for Fundamental Rights 2018-as jelentésére).
Ugyanakkor, ha a második aspektust vesszük figyelembe, akkor a filozófus úgy véli, az antiszemitizmusnak nagyon is komoly szerepe van a lengyelországi közbeszédben, a téma napirenden tartása, vagy akár adott esetben
jelentôségének a felnagyítása számos pártpolitikus számára biztos stratégiai eszköz. Ami Werner szerint „újdonságnak” tekinthetô az utóbbi évek lengyel belpolitikai történéseit tekintve, az antiszemita vélemények nyílt
hangoztatása. Erre mind a bal-, mind a jobboldalon találni szerinte példákat. Elôbbiek számára ehhez Izrael állam kritikája és a palesztinokkal vállalt szolidaritás szolgáltat alapot, míg utóbbiak a „judeoszkepticizmus” talaján állnak, melyet csak fokozott a 447-es cikkely körüli hisztéria.
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Tartózkodva a tanulságok és a következtetések levonásától, annyit mindenesetre
meg lehet kockáztatni általánosabb helyzetértékelésként, hogy jelenleg meglehetôsen érzékeny szakaszába érkezett a lengyel–zsidó együttélés, még ha állandósult
konfliktusról vagy tartós feszültségrôl talán túlzás is lenne beszélni. Hogy
derûlátóbb végkicsengést adjunk az összefoglalónak, érdemes Mateusz Werner gondolatait idézni:
„A Lengyel Népköztársaság idôszakában
rejtôzködô cenzúráról beszélhettünk. A zsidók nem beszélhettek nyíltan a traumáikról
és az elégtétel iránti igényeikrôl, a lengyeleknek pedig nem volt tudása az aktuális
USA-beli és izraeli narratívákról. Az iskolákban nem esett szó a Holokausztról – a
gyerekek hatmillió áldozatról tanultak, a
hárommillió zsidó áldozat lengyelként került szóba. Ma normális a helyzet, ugyanakkor érthetô módon a túlreagálás is
jelenvalóvá vált. Ám ha a mûvészeti életet
nézzük – mozi, irodalom, színház, vagy éppen a tudományos kutatásokat (különös tekintettel a judaisztikának
a lengyelországi zsidóság kultúráját illetôen), a nagyszabású kiállításokat a témában, valamint a sorban nyíló
zsidó éttermek számát –, akkor elmondható, hogy jelenleg a lengyelországi zsidóság kulturális reneszánszát éli.
Mi több, a zsidóság egyenesen divatba jött, ami már a
szociológusok figyelmét is felkeltette.”
Paweł Je
˛drzejewski gondolatai – ha nem is nélkülözik
teljesen az aggodalomra okot adó jelenségek említését
– szintén bizakodásra adnak okot:
„A kommunizmus bukását követô három évtizedben
kibontakozott egy projekt – szándékait tekintve intelligens és nemes indíttatású, ám a gyakorlatban jóval kevésbé eredményes –, mely a zsidó kultúra közelebb hozása és megismertetése révén remélte a falakat lebontani. Ez a törekvés még némi sikert is elkönyvelhetett.
Még egyfajta, a zsidóságot, a judaizmust és Izraelt középpontjába állító divat és sznobizmus is kibontakozott. Jelenleg, a meggondolatlanságnak köszönhetôen
mind zsidó, mind lengyel oldalról, ennek a több évtizedes erôsfeszítésnek az eredményei kerülnek veszélybe.
Van azonban remény: évrôl évre több lengyel keresi fel
Izraelt, és egyre több izraeli tesz látogatást Lengyelországban. Talán a kölcsönös, személyes, köznapi kapcsolatok összességében többet nyomnak a latban, mint a
kormányok tevékenysége, vagy azoké a szervezeteké,
melyek saját anyagi érdekükbôl a perpatvar állandósulásában érdekeltek”.
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Archleb Gály Tamara

NYUGTALANÍTÓAN
NÔ A SZÉLSÔSÉGES
POLITIKA
TÁMOGATOTTSÁGA

A

z antiszemitizmus szakemberei Szlovákiában
fôleg Gyárfášová Olga, Mesežnikov Grigorij,
Velšic Marián stb., így az ô kutatásaik eredményeibôl merítek.
Szlovákiában, akárcsak Magyarországon s másutt Közép-Európában a zsidóüldözés a zsidóság majdnem teljes kiirtásával a II. világháború befejezôdése után sem ért
véget. Mint tudjuk, nálunk is voltak 1945 után pogromok, az 50-es években pedig a kommunisták különféle
ürügy alatt sok zsidót kivégeztek (mint azelôtt is, a
gazdasági és más problémákért bûnbakként mindig ôket
tették felelôssé...).
Az elsô Szlovák Köztársaság idején, mely a hitleri Németország bábállama volt (1939-1945) Jozef Tiso katolikus pappal az élén, Szlovákia elsôként kezdte kitoloncoltatni zsidó állampolgárait (már 1942-ben), mindegyikükért 500 birodalmi márkát fizetve ki a németeknek. Tisot ugyan a háború után mint háborús bûnöst kivégezték, de az újnácik mártírt csinálnak belôle. Azt állítják,
sok zsidót megmentett, és hogy „mikor megtudta, mi lesz
a kitoloncoltak sorsa, leállította a transzportokat“. Ez állítólag akkor történt, amikor 1944-ben Rudolf Vrba és
Alfréd Wetzler szlovák zsidó foglyok megszöktek Auschwitz-Birkenauból, és hírt adtak róla a világnak. Sajnos,
az újnácik évente megemlékeznek Tiso „mártíromságáról“ a pozsonyi Márton-temetôbeli sírjánál, meg a szülôhelyén. A Facebookon még egy Tiso, a mártír elnevezésû
oldalt is létesítettek.
A náci koncentrációs táborokba mintegy 68 –71 000

zsidót deportáltak az elsô szlovák állam területérôl, és kb.
30 000-et a magyarok által elfoglalt szlovák területekrôl.
Ez e területek zsidóságának kb. 75 %-a volt. Többségük elpusztult, a túlélôk közül a háború után sokan emigráltak.
Az arizációnak is megvoltak a további következményei: akikre „rászállt“ a deportált zsidók vagyona, azok
a háború után nem örültek annak, hogy néhány túlélô
visszajött (nem mind követelték vissza a vagyonukat, inkább elköltöztek). A volt nácik, gárdisták közül sokan beléptek a kommunista pártba, a gyerekeik ma nemegyszer
a SMER, vagy a SNS párt tagjai, sokszor nacionalisták,
esetleg újnácik.

Baruch Myers
szlovákiai fôrabbi
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Jozef Tiso
Adolf Hitlerrel
1943-ban

Akárcsak más európai országokban, Szlovákiában is
elôfordul a zsidó temetôket, mûemlékeket érintô vandalizmus (pl. Homonnán, Pozsonyban, de máshol is).
Az izraeli turistákat figyelmeztetik, inkább ne viseljenek a fejükön kipát. A pozsonyi rabbit (Baruch Myers)
nemegyszer inzultálták az utcán, két fiát meg is verték
szkinhedek. A zsinagógából jövet, vagy oda menet gyakran hallunk sértô megjegzéseket a kinézetünk miatt
(kipa, kalap, kaftán, pajesz, stb.), illetve látjuk a sokszor
gyûlölködô tekinteteket. Bevallom, én a szocializmus
idején mertem nyíltan Dávid-csillagot viselni, most nem
merek: félek, hogy megtámadnak. Fôleg azóta, hogy az
elmúlt évek folyamán több rasszista, külföldiek,
színesbôrûek elleni támadás, sôt, gyilkosság is történt nálunk.
A rendôrség köreiben sok az erôszakot kedvelô, sokan
jóban vannak az újnácikkal, köszöntik egymást és sokan
pl. a pozsonyi Bírósági palota épületének alagsorába járnak edzeni.
Egy cikkben nemrég közölték, hogy magánszemélyeknél Szlovákiában 130 000 fegyvert tartanak nyilván.
Mennyi közülük az agresszív pszichopata, nem tudni.
Sokan közülük harcikutyát tartanak, többnyire póráz,
szájkosár nélkül szabadon eresztve...
Annak ellenére, hogy a katolikus egyház tudatában
van, hogy a kereszténység a judaizmusból ered, a zsidókat mindig ellenségként fogta fel. Sok katolikus pap, Tiso
nyomdokaiban haladva máig nyíltan, vagy burkoltan a
templomokban is a zsidók és Izrael, az USA, a NATO ellen (lappangó antiszemitizmus) agitál. A „másság“ (bevándorlók, homoszexuálisok) ellen fôként egy M. Kuffa
nevû pap prédikál, de mások is.
Manapság nyilvánosan, vagy a médiában szót emelni a liberális, demokrata eszmékért bátorságot követel,
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mert akárcsak Magyarországon, nálunk is Soros-bérenceknek, „Soros gyermekei“-nek (Fico), „napsugarasak“nak kiáltják ki ôket, pl. Kiskát és az új elnöknôt, Caputovát, s a kulturális élet sok más képviselôjét. Ezzel egyetemben a civil szervezeteket is támadják. (Pár éve még
egy brosúrát is kiadtak, mely a zsidó személyiségek fényképes jegyzékét tartalmazta!).
Nálunk is folyik a sok, gyakran névtelen gyûlölködô
beszéd a Facebookon, igaz, ahogy figyelem, Magyarországon ez még sokkal intenzívebben...
Az EBESZ antiszemitizmusról tartott nemzetközi konferenciáján (Pozsonyban 2019. február 5-6-án) Miroslav
Lajcák szlovák miniszterelnökhelyettes és külügyminiszter azt mondta, az antiszemitizmus a történelem folyamán sosem elégedett meg szavakkal. „Nyugtalanító,
mennyire nô az ifjú nemzedéknél a szélsôséges eszmék
és a történelem félremagyarázását szorgalmazó politikai
létesítmények támogatottsága“. Az extrémizmus nemcsak virtuális fenyegetés, egyre erôsödik, tette hozzá.
Ezt támasztják alá az IVO (Inštitút pre verejné otázky
— Társadalomkutató Intézet) felmérései is, habár, érdekes
módon az EU más államaival összevetve Szlovákiában
az emberek általában nem tartják annyira súlyosnak az
antiszemitizmus problémáját (O. Gyárfášová).
G. Mesežnikov politológus szerint „antiszemita megnyilvánulásokkal állandóan találkozunk nálunk, s bizonyos sztereotípiák is tovább léteznek“, habár az antiszemitizmus nem képezi a „meghatározó politikai erôk részét“. A jelentôsebb pártok közül antiszemita megnyilvánulások fôként Marian Kotleba Ludová strana Naše Slovensko (LSNS — A Mi Szlovákiánk Néppárt) szélsôjobboldali (rejtett újnáci) pártjára jellemzôek. Vezetôje pl. A
Cion bölcseinek jegyzôkönyvei hamis dokumentum s más
összeesküvés-elméletek terjesztôje, melyek szerint a zsidók világuralomra törekednek. A Szlovák Nemzeti Tanács képvislôje (LSNS) M. Mazurek tagadja a holokauszt
létezését, kollégája S. Mizík pedig bírálta azt, hogy Andrej Kiska köztársasági elnök „zsidó származású“ személyeket tüntetett ki.
Az, hogy 2016-ban Kotleba pártja bejutott a parlamentbe, sajnos, legitimálta ôket. Idén pedig már ôk a 3.
legerôsebb párt, sôt, az idén Kotleba még az elnöki posztra is pályázott.
Akár Magyarországon és másutt az EU-ban, Szlovákiában is sokan ugrottak be a populista pártok retorikájának, mely szerint ôk majd megvédik a hazát a migránsoktól, a „cigányoktól“, ôk majd megvédik a nemzeti
identitást és a hagyományos értékeket.
Kotlebának és híveinek elôzô fasiszta pártját megszüntették, de ôk újat alapítottak. Kezdetben a Hlinkagárdisták egyenruháit viselték, most kissé változtattak
rajta... A példaképükül szolgáló Andrej Hlinka szélsôséges nacionalista római katolikus papról csak Pozsonyban két tér van elnevezve.
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Az IVO behatóan foglalkozik a radikalizmus és extrémizmus növekedésével Szlovákiában. A felmérések eredményébôl kitûnt,
hogy a „fehér faj“ védelmének eszméje a
18-39 év közti fiatalok 45 %-ához áll közel.
(Kutatásaik eredményeit publikálták is: Zaostrené na extrémizmus — Extrémizmusra
összpontosítva. Bútorová, Z. Gyárfášová,
O., Mesežnikov, G., Velšic, M., IVO, Pozsony, 2017).
Nyílt EU- és NATO-ellenességük, Putyin
Oroszországa iránti csodálatuk, s ez irányban folytatott aktivitásaik komoly veszedelmet jelentenek a liberális és demokrata
rendszer számára. A szlovák nacionalisták
— az Oroszországból terjedô pánszláv ideológia értelmében — összetartanak a hasonló gondolkodású balkáni szláv nacionalistákkal. Másrészt, ami a neonácikat illeti, ott
már nem a szlávság a fontos, hanem a közös „ellenség“: a zsidók, romák, migránsok, színesbôrûek, homoszexuálisok, azaz minden másság ellen irányuló eszmék. Ezen a platformon a szlovák szkinhedek
egyek a magyarokkal, vagy bármi más nemzetiségû xenofób csoportokkal. A szélsôséges politikai erôk az IVO
szerint sikeresen magukévá tették a konzervatív pártok
több addigi platformját, melyek közé tartozott a patriotizmus, az össz-szláv kölcsönösség, a kereszténység védelme. Mindezekre fôleg a SNS épít, melynek sikerült
azokat a választókat is megszereznie, akik elleneznek
bármiféle „másságot“.
Az IVO szakértôi szerint meg kellene erôsíteni a demokratikus rendszer védelmét annak tudatos rombolóival szemben. A lakosság konkrét csoportjainak radikalizálódását elsôsorban az információs-, mûvelôdési- és
jogi rendszer fejlesztésével lenne lehetséges megfékezni.
Ezeknek fôleg az emberi jogok és a polgári szabadság védelmére kellene kihatniuk.
A publikáció célja, hozzájárulni ahhoz, hogy jobban
megértsük a szélsôséges nézetek fennállásának és terjedésének okait, s hogy a polgárok békés együttélésének
megfelelô körülményeket teremtsen.
A szlovákiai Zsidó Hitközségek Központi Szövetsége
(ÚZ ŽNO) elnöke, Igor Rintel szerint ha Szlovákiában valakinek más nézetei vannak, mint amilyenhez a helybeli közösség hozzászokott, sokszor automatikusan zsidónak kiáltják ki, akkor is, ha nem az. A szövetségnél gyakran érdeklôdnek szinte az összes jelentôsebb szlovák politikusok zsidó származását illetôen. A mai szélsôjobb az
ún. „zsidóbolsevikokat“ teszi felelôssé a kommunizmusért is. Ezzel szemben a kommunisták a zsidókat hibáztatják az imperializmus, kapitalizmus miatt. A migráció
ellenzôi szerint azt a zsidók szervezik, hogy megbontsák
Európa keresztény jellegét, pedig gyakran épp a beván-

dorlók hozzák magukkal az új antiszemitizmust, mondja Rintel.
Az ÚZ ŽNO azonban mindig állást foglal a hazai és
külföldi antiszemita megnyilvánulások, túlkapások ellen
(nemrég pl. a lengyelországi Judás jelképes zsidó bábujának elégetésével, lefejezésével kapcsolatban).

Marian Kotleba

*
Meg kell hagyni, az utóbbi években sikerült legalább
némileg helyrehozni a pótolhatatlan károkat, melyeket
Szlovákia szinte összes zsinagógájának tönkretétele, eltávolítása, vagy megrongálása okozott. Több városban
sikerült a megmaradt épületek helyreállítása, így pl. Szlovákia legnagyobb zsinagógájának, a losonci neológ zsinagógának a felújítása, melyet már leomlás fenyegetett.
Az IVO pl. a Goethe intézettel együtt (Konrád Adenauer Alap) több nyilvános elôadást és vitát szervezett
Szlovákia 2018 címmel. Többségüket Michal Hvorecký
író vezette/vezeti.
2016 óta Elfelejtett Szlovákia címmel több neves személyiség (pl. Andrej Bán újságíró) néhány holokauszttúlélôvel együtt országszerte beszélgetéseket szervez, fôleg az iskolákban.
A Denník N (N-napilap) folyóiratot készül kiadni
a szlovák történelem tisztázatlan történelmi eseményeirôl, melyet ugyancsak középiskolások közt akarnak
majd terjeszteni.
A tisztességes Szlovákiáért (Za slušné Slovensko) tüntetéseken — Juraj Šeliga, Eva Lavríková fiatal aktivisták
vezetésével és a kulturális élet neves személyiségeivel az
élén — ugyancsak kiálltak(nak) a rasszizmus és xenofóbia ellen...
(A szerzô pozsonyi író, mûvészettörténész, fordító)
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BÚCSÚ
HELLER ÁGNESTÔL,
KONRÁD GYÖRGYTÔL,
UNGVÁRI TAMÁSTÓL

K

érdés, lesz-e valaki, aki be tudja tölteni
tátongó helyüket a kultúrában és a médiatérben.
Kérdés, megszerzi-e valaha valaki azt a reputációt,
ami a három eltávozott nagyságnak megadatott, megtartják-e az újak egyáltalán a magukét ebben az erkölcspróbáló korban, amikor a hatalom és a kritikai értelmiség nézôpontja egymástól annyira távol áll, ám a józan
elmék számára a régi, steril ideológiák egyikével sem írható le a komplex valóság, sem a valóság kihívásaira
adandó válaszok.
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Kérdés, megmarad-e egyáltalán a szerep, amit betöltöttek.
Az sem lenne pontos, ha egy kategóriába helyezném
ôket politikailag, bár életük alkonyán többnyire egyféleképpen ítéltek a rendszerrôl, amiben élniük adatott. Féltették a liberális demokráciát, a fékek és egyensúlyok
rendszerét a sprôd többségi elvtôl, a szabadversenyt az
államilag kinevezett oligarcháktól, a polgári társadalmat
a konfrontatív nacionalizmustól és a pártállam kísértetének visszatértétôl.
Máshogy ítéltek sok részkérdésben, de az intellektuális tôke, amit egy élet munkájával halmoztak fel, a sugárzó személyes karizma kiemelte ôket nemzedékükbôl,
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és megbocsáthatóvá tette olykori tévedéseiket, gyengébb
munkáikat is.
Heller és Konrád nemzetközileg ismert és megbecsült
képviselôi voltak hivatásaiknak, az antikommunista
disszidens értelmiségi lét is nemzetközi elismerést hozott
számukra. Az Orbán-rendszerrel való szembenállásuk
felelevenítette ezt a szerepet, amit Heller kérlelhetetlen
következetességgel vitt élete végéig, Konrád meg-megfáradva szólalt meg, ha kérdezték. Aktuálpolitikai válaszai nem voltak olyan sarkosak, és a tömeges népvándorlás kérdésében hajlamos volt elôbbre helyezni a zsidó nézôpontot, mint a menekültjogi gondolkodást, mert nem
is csupán menekültkérdést látott a migrációban, hanem
kiszámíthatatlan tömegmozgalmat, a zsidókon túl az európai társadalmak stabilitására és békéjére leselkedô veszélyt. Ebben, alkalmasint közelebb állt a véleménye a
jobboldalhoz, mint saját politikai táborához. Ungvári
nem tartozott az egykori demokratikus ellenzék körébe,
az elmúlt évtizedben is olykor külön úton járt, akadtak,
akik elnézték neki, akadtak, akik nem.
Hellernek, Konrádnak és Ungvárinak, ennek a három,
háború elôtt született nagyformátumú szellemi embernek volt hová visszanyúlnia, amikor életük második felében számot vetettek az elsô felével, és számot vetettek
az univerzalista eszmék relativitásával is. (Ebbôl a szempontból a nemrég szintén eltávozott Kertész Imrét is közéjük sorolhatjuk, aki azonban konzervatívként és a vallási spiritualitás iránt nyitott lélekként távolabb állt tôlük.) Volt valami a múltjukban, ami képes volt erôt,
tartást, világnézeti jelentôségû biztonságot adni számukra. Volt valami, amit gyerekkorukban otthon láttak, amibôl részesültek, és bár zsidóságuk traumájuk lett a magyar kirekesztés és a vészkorszak náci üldöztetése során,
s életük korai felnôtt szakaszában, a diktatúra idején, az
erôszakosan modernista eszmék érvényesülése idején
háttérbe szorult, ám idôsebb korukban jelentôséget
nyert. Zsidóságuk a szülôi vagy nagyszülôi otthonban
(Konrádnak vidéken, Ungvárinak Pesten, Hellernek otthon és a cionista mozgalomban) megtapasztalt valóság
volt, és ez az 1980-as évektôl fogva olvasmányaikban,
publikációikban, hitvallásaikban ismét megjelent. A kirekesztés korában bélyegként megélt hovatartozást túlélôként igyekeztek talán elfelejteni, de sem a traumát,
sem a kulturális-spirituális élményt nem feledhették,
ezért visszatértek hozzá.
A zsidóság mint vallási-kulturális tapasztalat, a következô nemzedéknek többnyire már nem adatott meg von
Haus aus, ezért birkóznak többen a szereppel, hogy zsidóként szólaljanak meg a nyilvánosság elôtt. Heller,
Konrád és Ungvári zsidó megszólalásaiban nemcsak
azért nem lehetett érzékelni a görcsöt, a bizonytalanságot, mert világot látott, nemzetközileg tájékozódó, amerikai tapasztalatokkal is rendelkezô emberként tisztában
voltak azzal, hogy a zsidó önreflexió képes a modernitás

nyelvén megszólalni, hanem azért sem, mert nekik tényleg volt hová visszanyúlniuk. Szintetizálni tudták zsidóságukat, magyarságukat, európaiságukat, szabadelvûségüket és értékelvûségüket.
A valláshoz nem volt igazi visszaútjuk, bár az ünnepekben és a rituálékban is találtak örömöt vagy nosztalgiát. A zsidó kultúra azonban mélyebben megtapadt
személyiségükben, mintsem, hogy feledhették volna.
Vitatkozó, de élô viszonyban álltak származásukkal,
hagyományukkal, mely magyar és világkultúrájuk mellett személyiségük tagadhatatlan részét képezte. Konrád, Heller (és Kertész is) megengedôbb volt az etnokulturális önreflexióval, Ungvári harcolt a sajátszerû kulturális önfelfogásért, mely a diaszpóra-zsidóságot szemében jellemezte, és szemben állt a kisebbségi önbesorolással. A világ zsidóságával és Izraellel érzett szolidaritás elidegeníthetetlen része volt az életüknek, ahogyan az is, hogy a magyarságból való újbóli kirekesztésüket, minthogy magyar kulturális identitásuk is volt,
fájdalmasan élték meg.
Konrád korai regényei: A látogató, A városalapító, A
cinkos, Szelényi Ivánnal írt munkája, Az értelmiség útja
az osztályhatalomhoz, Közép-Európa-esszéi a rendszerváltozás idejébôl, Antipolitikája és Elutazás és hazatérése mindig velünk marad. Sosem agresszív, kritikai gondolkodását, füstként gomolygó, indázó mondatait, burjánzó asszociációit, az anyanyelvvel való bensôséges incselkedését és hangját, ezt a megnyerô emberi hangot,
nem felejthetjük.
Heller filozófiai életmûvének megítéléséhez nincs
kompetenciám. Pályájának fordulóit, zsidóságához való
viszonyának változásait is részletesen tárgyaló önéletrajzi interjúkötete, a Kôbányai János közremûködésével készült Biciklizô majom rendkívül fontos önreflexió és 20.
századi pályakép, ahogy a Szombatban megjelent legendássá vált esszéje, a Zsidótlanítás a magyar zsidó irodalomban is üdítôen provokatív, témáján túl arról a szabadságról is vall, ami életpályája második felét bizonnyal
meghatározta.
Ungvári drámatörténetét, a Modern tragikum, tragikus modernséget, vagy a Csalódások korát – A ‘zsidókérdés’ magyarországi történetét sokan haszonnal forgatják
majd, ahogy ismeretterjesztô könyveit, drámafordításait
és csípôs nyelvû önéletrajzi írásait, amibôl a puha diktatúra világából is megérezhetünk valamit.
Haláluk hatalmas veszteség a kortárs magyar és a magyar zsidó kultúrának: pótolhatatlan public intellectuelek távoztak személyükben. Egy korszak zárul le életük
végével. Az utánuk következô nemzedékek zsidó értelmiségének helye, szerepfelfogása, létlehetôsége a magyar
politikában, kultúrában, a magyar társadalomban tisztázásra – és mindehhez egy tisztább, szabadabb korszakra vár.
Szántó T. Gábor

A zsidó kultúra
mélyebben
megtapadt
személyiségükben,
mintsem, hogy
feledhették
volna
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„NEM BOCSÁJTJÁK MEG
A ZSIDÓKNAK
AZ ÉLETBEN MARADÁST”

Ungváry Rudolffal beszélget Várnai Pál

(Fotó: Merész
Márton)

nevezik. Forrásaim nem levéltáriak voltak, hanem azok,
akik így vagy úgy, túléltek. És ezért megírhattam nemcsak a túlélôk, hanem azok történetét is, akik nem éltek
túl. Éppen a túlélôk jóvoltából. Akik elmondták a saját
történetüket, és elmondták azokét is, akik belehaltak a
magyar történelembe. De nemcsak azokét, akiket zsidónak nyilvánítottak, hanem azokét is, akik nem-zsidóként
ugyanabban a környezetben éltek. És ezeket a történeteket Magyarország egyik legszebb tája foglalja keretbe.
A szépség a szépet és a borzalmat. Hogy olvashatónak bizonyult, ez végtelen öröm.
Egy korábbi beszélgetésünkben azt a kifejezést használta, hogy „gyengék az elfojtásaim”. Mit értett ez alatt?
Nem tudom elrejteni magam elôtt a hiányaimat. Ez
megnehezíti a dolgomat, de ebbôl tudtam kialakítani a
saját stílusomat, mert ez a hiteles bennem. Meg kellett tanulnom borotvaélen járni, hogy ne legyen károm, hanem elônyöm ebbôl a bizonytalanságból.
oha korábban jelentek meg már szépiroA zsidósággal, a keresztény középosztállyal, szerepdalmi írásai, Önt mégis elsôsorban pub- lôi jellemével kapcsolatosan gyakran kényes témákat
licisztikájáról ismerik az olvasók. Most érint. Úgy érzem, ebben segített bizonyos távolságtarazonban nem akármilyen regénnyel állt elô. A Bala- tása, tárgyilagos megközelítése.
toni nyár egy családtörténet ürügyén több száz évet átA tárgyilagosság számomra pontosságot jelent. Hogy
fogó társadalomregény.
tényleg azt jelenítsem meg, amire gondolok. És mert tuEz a regény nem fikciós próza, de nem is tény- vagy dom, hogy szenvedélyes vagyok, hirtelen ítélkezem, ezt
dokumentum regény. Klasszikus realista regény lehetne, kellett visszafognom magamban. Védekezésül vagyok
ha kitalált története lenne. De minden valóságos benne. pontos.
Ugyanakkor igyekeztem nagyon pontos is lenni. Mintha
Könyvében kulcsszerepet játszik a Lessner család.
nemcsak regény, hanem társadalomi-földrajzi értekezés Mennyire volt sikeres, ha egyáltalán, ennek a családis lenne. Névmutatóval, családfával, idézetekkel.
nak az asszimilációja? Mi történt a késôbbi nemzedéEgy 18. században bevándorolt, több generációs zsi- kekkel?
dó bortermelô, borkereskedô család történetén át a maAz asszimiláció azzal fejezôdik be, hogy valakinek a
gyar és zsidó közösség sorsát vezeti végig, a huszadik magyar lesz az anyanyelve. Ez egyben elkerülhetetlenül
századon át, egészen napjainkig. Ön azt mondja, hogy a magyar kultúrába való beletartozással is jár. Ami a zsiebben a regényben nincsen semmi fikció. Hogyan dókat illeti, adott esetben zsidó származásúként lesznek
határozná akkor meg könyvének mûfaját és milyen magyarok. Ahogy a sváb ôsökkel rendelkezôk sváb szárforrásokat használt?
mazásúként, és ahogy én, svájci anyám révén alemann
Az ilyen, viszonylag újszerû formát hibrid regénynek származásúként is. Természetesen vannak, akikben nincs

N

30 | SZOMBAT | ZSIDÓ KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS FOLYÓIRAT

Szombat_2019_09_november_MENT_OK_Szombat_Lacinak.qxd 2019.10.31. 13:37 Page 31

a szépség
ÉS A BORZALOM

származástudat (amely nem valami elkülönítô gôg, hanem magától értetôdô ismeret). Magyarként nagyon különbözô módokon lehet létezni. Az számít, hogy valaki
minek vallja magát. Innen nézve a korábbi nemzedékekben a zsidók asszimilációja megvalósult: magyarrá váltak. Ha ma az asszimiláció sikertelenségérôl beszél valaki, az vagy fajüldözô, vagy összecseréli a szezont a fazonnal. A zsidókat ért borzalmak, és e borzalmakat elkövetôk örököseinek fellobbant antiszemitizmusa okozza ezt
a benyomást, és ez mélységesen hamis. Az lehet, hogy valakinek mindennek hatására kialakul a nem magyar zsidó tudata, vagy a kettôs, magyar és zsidó tudata, de ez
egyrészt egy belsô, lelki folyamat eredménye, és kivételes. Általában nagyon nehéz valakinek, aki addig magyarnak érezte magát, nem magyarrá válni. És ez minden
nemzeti hovatartozásra érvényes. A regény egyik fôszereplôjében, a Lessner
családban is megtörtént ez valakivel.
És van olyan gyanúm, hogy magyar is
maradt, csak a hangsúly tolódott el egy
másik nemzet irányába.
Kockázatvállalás, vakmerôség a
20. században többször bekövetkezett vészhelyzetekben. „Ha vannak
elesettek, vannak talpon maradók is”.
„Voltak bátrak, bujkálók és tisztességesek.”. Nagyon kalandos és szép példákat hoz fel erre.
Nagyon fontos kérdés gyerekkorom
óta, hogy mitôl függ, és mitôl nem,
hogy valaki megússza a történelmi kataklizmákat. Természetesen bizonyos
körülmények között a véletlen is szerepet játszhat, de – ha ezt leszámítjuk –
valóban igaz, hogy azok járnak a legjobban, akik mertek
nem szokványos döntéseket hozni, Vagy úgy, hogy revolvert tartottak maguknál, vagy úgy, hogy kiléptek a deportáltak sorából, de úgy is, hogy felhasználva anyagi helyzetüket, egészen más egzisztenciát teremtettek maguknak
az üldözésük idején. Közöttük sokkal több a túlélô. Azért
is rendkívül fontos a bátrak túlélése, mert ôk mondhatták
el, hogy mennyien nem élték túl a borzalmakat. Ôk az emlékek hordozói. A regényben részben az ô elbeszéléseik
alapján elevenednek meg a történetek. A szörnyû emlékeké is, melyeket nem szabad felejteni.
Több ízben utal arra, hogy az emberek mennyire hiszékenyek és naivak. A hazafias zsidók hittek a kormányzóban: azt mondták, hogy Horthy ezt nem fogja engedni. Ön pedig párhuzamot is von az akkor és a
most között.
A regényhez felhasználtam régi dokumentumokat is.
Rendkívül jelentôsége volt a fényképeknek és fôleg a képeslapoknak. A nyomtatott változatba is bekerült néhány, és készítettem az összes, több mint 150 képbôl egy

képregényt is, mely a facebook-oldalamon látható. Sugároznak valamit a kor hihetetlen vakságából, abból,
hogy milyen mértékben volt foglya szinte mindenki a
pillanatnyi valóságnak, mely mögött ott volt az igazi,
amit nem akartak meglátni. Az a felhôtlen derû, amely a
hatvan év elôtti fényképeken látható, valójában félelmetes annak tudatában, ami azóta történt. Nem más ez,
mint ahogy nagyon sokan nem akarják tudomásul venni, hogy ma Magyarországon valójában diktatúra van –
csak éppen demokratikus álarcban.
A polgárosodott zsidóság és a keresztény középosztály szembeállítása alapvetô a könyvben. Részletesen taglalja az összeolvadás nehézségeit. Melyek
voltak ezek?
Valójában a magyar polgárosodás hordozója egyrészt
a keresztény középosztály, másrészt a
bevándorló német és zsidó rétegek,
harmadrészt pedig azok a parasztságból és a munkásságból kiemelkedô emberek, akikbôl cívis és iparos polgárok
lettek. Nem fejezôdhetett be.
Hihetetlenül lassan mûködô olvasztótégely lett volna, ha az idô erre lehetôséget ad. De a történelem mindig közbeszólt. Az elsô és a második világháborúval, a zsidóüldözéssel, a kommunista uralommal. Az összeolvadás
csak nagyon véletlen, áttételes formában valósult meg. Ráadásul, az ország
antiszemita rétegeit (amely lehet a lakosság 10-20 százaléka) egyáltalán
nem tudta meggyôzni semmirôl. És a
történelem ismétli is önmagát, még ha
tovább is lép.
Számos történelmi helyzetre is használja a „körkörös hallgatás” kifejezését.
Számomra az volt a különleges ebben a badacsonyi
történetben, hogy ott éltek egymás mellett, karnyújtási
távolságban, a keresztény és a zsidó középosztály tagjai,
de csak a hallgatásaik értek össze. Pedig nemcsak felejteni nem szabad, hanem hallgatni sem szabad a múltról.
Ebben a regényben is említi gyerekkorát, hogy az
utcán heverô hullák, a zsidó áldozatok milyen életre
szóló benyomást hagytak önben. Idézhetném Pilinszky
gyönyörû sorát: „csak azt feledném, azt a franciát.”
Az ostrom idején az elsônek megpillantott hulláról
azt mondta a környezetem, hogy egy teherautóról ledobott zsidóé. Ugyanaz a pamutharisnya volt a lábán, mint
amilyet anyám viselt. Holott anyám svájci volt, és semmi köze nem volt ehhez az országhoz. Nem állítom, hogy
akkor tudatosan azt gondoltam, amit most. De a sejtés
bennem volt, hogy bárkire sor kerülhet. Ott hevert az utcán egy civil ruhás nô, aki úgy öltözött, ahogy az anyám.
És késôbb a katonák is. Nem csak mély megrendülést, de
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a szépség
ÉS A BORZALOM

kínzó, kényszeres kíváncsiságot is éreztem, hogy jobban
megnézzem ôket. Hogy odamenjek a házunk közelében
heverô német katonahullákhoz, hogy mindent meglássak. Az egyiknek a fején láttam a golyó ütötte roncsolást.
Az alvadt vért. Néhány nappal korábban eleven ember
volt, akárcsak mi, élôk… Pilinszky nyelvi fordulata azt
fejezi ki, hogy valójában nem felejt, és nem is akar. Ez az,
amiért a metaforikus vagy a fikciós irodalom számomra járhatatlan. Én nem áttételesen, hanem közvetlenül
akarok valamit kifejezni.
„Kevesen tudnak kiszakadni az emlékek fogságából.”
Meg hát kevesen is próbálják, vagy képesek megérteni
a más hátterû és sorsú emberek szenvedéseit. „A történetek nem találkoznak”, idézem a könyvébôl.
Ne is szakadjanak el, csak ne a foglyai, hanem a feldolgozói legyenek. Ez nem megy az emlékekrôl szóló beszéd nélkül. A feldolgozáshoz vezetô út egyáltalán nem
magától megy, egyáltalán nem diadalmenet, hanem
akármilyen illúzióromboló is, nincs „vér és könnyek
nélkül”. A hiszékeny, naiv derûlátásnál csak az emlékek
elfojtása okoz nagyobb sebezhetôséget.
A regénybe több olyan szereplô története is megelevenedik, akik tudtak ellenállni. Nemcsak zsidók, azzal, hogy
nem engedelmeskedtek, hanem a keresztény közép tagjai
közül, igaz, nagyon kevesen. Azért írtam meg ezeket,
mert példaértékûek a vészhelyzetben szükséges viselkedésre. Történetükkel áttörhetô a hallgatás fala, mert másnak is bizalmat ad az emlékeik nyílt vállalására.
„Nagy különbség, ha valakit a vagyonától, politikai
jogaitól fosztanak meg, vagy mindenestül ki akarnak
irtani.” Mégis mennyien vakok a különbségre.
Akit nem azzal vert meg a sors, hogy a gyalázatos törvények szerint zsidónak számított, az igazából nem tudja átélni azt a borzalmat, amelyet egy zsidó származású
ember átélt. Az ugyanis átélhetetlen. Ezt csak megérteni lehet, de átélni nem. S ez kölcsönös. Így van ez azokkal a sérülésekkel is, amelyet a keresztény középrétegek
átéltek a pártállam idején. A kommunista rendszer azonban a polgári zsidókat ugyanúgy üldözte, ahogy a keresztény középosztály tagjait. Igyekeztem ezeket az öszszetartozó, mégis szakadéknyi távolságban levô történeteket visszaadni a regényben.
Arra az alapvetô különbségre, hogy a zsidónak nyilvánított magyarokat az életüktôl is meg akarták fosztani, azért vakok nagyon sokan, mert létezik öntudatlan
bûntudat mindenkiben, aki valamennyire tisztességes,
de nem volt üldözött zsidó. És ennek elfojtása vakká teszi az embert a másik sorsa iránt, és a mai hallgatások jelenetôs része ebbôl a vakságból ered. A regényben ezt
csak úgy tudtam visszaadni (hiszen aki hallgat, az nem
szólal meg hallgatásának okairól), hogy igyekeztem pontosan ábrázolni, miként él ma is egymás mellett az egykori, zsidó üldözöttek utóda és a kommunista rendszerben üldözött keresztény középosztály utóda. Hallgatva.
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Említi a zsidók önismereti problémáját a holokausztot követô években. Kitér arra, hogy a keresztény
középosztály soha nem fogja megbocsátani, ami vele
történt. És a zsidók? Ôket kétszer is megfosztották javaiktól, elôször, mint zsidókat, másodszor, mint burzsujokat.
A zsidónak nyilvánított üldözöttek egy része 1945
után azt hitte, hogy ha a származását nem létezônek tekinti, akkor ezzel valamit megoldott. De ezzel semmit
nem oldottak meg, mert az ember, akármilyen rossz az,
nem szabadulhat meg a származásától. Nekem, ha jobban megvakarom az ôseimet, sikoltoznom kellene attól
a kiábrándító képtôl, amely mélyebb megismerésük által
elém tárult. Mégse tehetek úgy, mintha nem olyanok lettek volna, amilyenek. A keresztény középosztálynak az
a része pedig, amely a kisujját se mozdította, de még igazán rossz érzései se volt annak idején a zsidóüldözések
miatt, ugyancsak próbál menekülni önmaga elôl, de teljesen másképp: úgy, hogy nem bocsájtja meg a zsidóknak az életben maradást, mert a zsidók ezzel álladóan
emlékeztetnek ennek a rétegnek a bûnére. De mert ezt aztán végképp nem vallhatják be nyíltan, a már említett, és
a regényben ábrázolt némaság mélyül tovább.
Meséljen valamit a nyaraló, a borítólapon látható
villa történetérôl. Milyen szálak kötötték ezt az épületet Önhöz, feleségéhez, annak rokonaihoz? Többször
említi, hogy a sorsok milyen gyakran összeérnek.
Mindenkire igaz, hogy sorsuk összefonódik mások
sorsával, még ha adott esetben nagyon magányosnak is
érzi magát. A ház, melynek történetérôl a regény szól, tulajdonosváltások sorozata után került egy nyugaton élô
rokonunk birtokába, miután 1989 után felszabadultunk.
Sokszor vagyunk ott. Mindig foglalkoztatott, hogy vajon mit láthattak azok a kövek, melyek között ma élek.
De hiába kérdezgettem, senki nem tudott semmit az egykori tulajdonosokról. Sejtettem, hogy vannak, akik tudják, csak éppen nem találkoznak a szavaik a mi szavainkkal, akik ma ott élünk. És egyszer csak találkoztak. Mert
nagyon vágytam rá, hogy találkozzanak. És amire az ember nagyon vágyik, az elôbb-utóbb megvalósul, még ha
nem is feltétlenül úgy, ahogy elôtte gondoltuk. De biztos,
hogy ehhez tudni kell helyesen vágyakozni. És egy szép
nyári napon váratlanul elkezdett kibontakozni, ami látszólag ismeretlen volt, a ház története.
És nehogy bárki azt higgye, ô nincs ugyanígy a saját lakásának, házának, vagy annak a helynek a történetével,
ahol tartózkodik. Mindenki ugyanígy van vele, de vagy
nem vágyik a megismerésre, vagy képtelennek érzi magát
erre. De láthatatlanul ôk is össze vannak fonódva ezernyi
ismeretlen történettel, és ezek összessége alkotja a múltjukat és a múltunkat, melynek részletei túlnyomó részt láthatatlanok is maradnak. Csak azt ne higgye senki, hogy
nincs semmi köze hozzá. Benne vergôdik, és nem fogja fel,
mitôl is vergôdik történelmileg ebben az országban.
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A FÉNYKÉPEZÔGÉP

Szarka Klára

A FOTOGRÁFIA
EREJE

Erdélyi Lajos meglátásai

U

Erdélyi Lajost még azok is Lalónak nevezik, akik nincsenek vele bizalmi kapcsolatban, vagy csak alig
ismerik. Kevés dolog árulkodik jobban a megbecsülésrôl, szeretetrôl mint egy közkeletûvé vált becenév.
Ha pedig egy népszerû és szeretett alkotó kerek évfordulóhoz ér, amilyen a mostani kilencvenedik,
a felé áradó szimpátia és meghatottság hullámai közepette szinte el is feledkezünk életmûve tárgyilagos
számbavételérôl. Pedig van mirôl elmélkednünk, ha a fotográfus Erdélyi Lajost értékeljük.

gyanis Erdélyi Lajos fényképészi pályája
nemcsak szeretni való, de megkerülhetetlenül fontos, a magyar fotográfia történetébe feltétlenül beillesztendô. Méghozzá a pálya egésze,
vagyis mindaz, amit a fotográfiáért tett alkotóként, szakíróként, szakmai közéleti szereplôként egyaránt. Kevés
fotográfust tartunk nyilván, aki nemcsak a képhez, hanem a szóhoz is ért. Erdélyi Lajos közéjük tartozik, hiszen profi újságíróként, íróként és fényképészként
ugyanúgy fontosat alkotott. De ezen túl még a fotográfia története is szívügye volt mindig. A fényképezés
múltjáról és jelenérôl jóval szélesebb szellemi horizonton gondolkodott, mint legtöbben a kollégák, sôt a teoretikusok közül is.
Mindenképpen rögzíteni kell a tényeket, mert a furcsa kollektív emlékezet néha kirostálja a legfontosabb
dolgokat. Erdélyi szinte egész pályája alatt érdeklôdött
a fotográfia elméleti, esztétikai aspektusai iránt, gyakran publikált ilyen témájú írásokat, és sokaknál jóval
korábban látta, mekkora szükség lenne egy magyar fotómúzeumra. Talán nem túlzás, ha azt állítjuk, a 19.
század jeles erdélyi fotográfusa, a sokoldalú tehetség,
Veress Ferenc nyomdokaiba lépett valamelyest ezzel az
igényével. De Erdélyinek Lajosnak köszönhetjük, hogy
már a hetvenes években hallhattunk a másik fantasztikus fotós elôdrôl, a Székelyföld kutatójáról és fényké-

Molter Károly
feleségével
és unokájával
(Erdélyi Lajos
felvételei)
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Régi zsidó sírkô,
Júda oroszlánja

pészérôl, Orbán Balázsról. S Orbán mellett az Afrikakutató Teleki Sámuel fotográfiai hagyatékának feltárásában és publikálásában is elévülhetetlen érdemei vannak.
De azt is rögzítsük, mennyire fontos és sok szempontból úttörô vállalkozása volt, hogy sorra kereste föl a magyar származású világhírre jutott fotómûvészeket
újságíróként. Kertészt, Brassaït, Hervét, Paul Almásyt,
többek között. Azzal a szándékkal, hogy megmutassa
a magyar kollégáknak, mennyivel tágasabb ennek a
mûfajnak a horizontja, mint az érzékelhetô volt a 70-es,
80-as években Erdélyben és az anyaországban. Hogy
van mire büszkének lenni, van hová felnôni. S persze
azt is érdemes hozzáfûzni ehhez a teljesítményhez, hogy
az akkori nagyok nemcsak szóba álltak vele, de szinte
mind bizalmukba fogadták.
S hogy a Veress Ferencet idézô párhuzam nem túlzás:
Erdélyi Lajos számára is kitüntetôen fontos volt
szülôföldje, Erdély mûvészeti nagyságainak, íróinak,
képzômûvészeinek fotográfia arcképcsarnokát megalkotni. De nemcsak az erdélyi irodalom és szellemi élet
jeleneseinek értô és érzékeny fotóportréit készítette el,
bár ez sem kis méretû és értékû vállalkozás volt. Egyik
nagyszabású és szimbolikus erejû munkája a sokszorosan üldözött, kisebbségi szombatosok utolsó képi nyomainak megôrzése az azóta szó szerint elsüllyesztett Bözödújfaluban. Módom volt errôl már 2014-ben is írni a
Múlt és Jövô folyóiratban Erdélyi korábbi – fájón visszhangtalan – budapesti kiállítása ürügyén.
Ám az nem vitás, hogy Erdélyi Lajos fotográfus legizgalmasabb projektje a romániai zsidó temetôk bemutatása.
Ötven éve szinte véletlenül fedezte föl Bukovinában
az elsô ilyen nyughelyet. A török, orosz és osztrák Monarchia egykori hatalmi területén, ott, ahol a lengyel és
ukrán zsidók kulturális nyomai is felfedezhetôk voltak
sok-sok más hatás mellett. A sírköveken látható, a mélységes múltba visszanyúló elképesztô díszítések a zsidó
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népmûvészet színes gazdagságáról tanúskodnak. Úgy
érzem, Erdélyi Lajost – erdélyiként, többszörös kisebbséget el- és megszenvedôként, kacskaringós életutat bejáró közgazdászként, akibôl inkább újságíró, fotóriporter világpolgár vált – mindig is a színesség, a kulturális sokféleség és a mindenféle különbséget felülíró emberség érdekelte. Szerencsénkre.
S ez az ôszinte kíváncsiság, nyitottság lett fényképészeti munkássága aranytartaléka. Emiatt volt képes
annyi nagyszerû portrét és életképet készíteni hétköznapi emberekrôl és szellemi nagyságokról. Megfigyelhetô, hogy az általa készült arcképeken valahogyan
mindenki szelíden odaadja magát a szigorú objektívnek. Mi kell hozzá? Nemcsak bizalom a fotográfus mint
ember iránt. A fényképezésben a modell joggal érezheti, hogy kiszolgáltatott, kvázi „megtámadott”. Ahhoz,
hogy a kamerába nyílt és bizakodó tekintettel nézzen
valaki, nemcsak fotográfiai szaktudás kell a felvételezôtôl. A modelleknek azt kell érezniük, hogy a gép túloldalán álló tényleg érdeklôdik a témája vagyis a másik ember iránt.
Így, mi nézôk (és az utókor) Erdélyi Lajos emberségének, fotóriporteri tudásának, de mindenek elôtt a világ
iránti nem múló fiatalos kíváncsiságának köszönhetjük,
hogy tiszta és ôszinte arcokat kapunk, igazi hús-vér emberekként szemlélhetjük a múlt alakjait az ô fényképein.
S ha már fotográfiai tudásról és készségrôl is esett szó.
Erdélyi Lajos túlzottan szerény volt mindig is a saját
szakmai teljesítménye pozícionálásában. Minden született dokumentarista így van ezzel, hiszen számukra a
téma, a fotográfia tárgya az elsô és meghatározó. Erdélyi, ahogyan riporter kollégái is, igyekszik a kamera
mögé elrejtôzni. Láthatatlanná válni.
Amikor a képei hatnak a közönségre, amikor cikkek
születnek a kiállításairól, könyveirôl, Erdélyi örömmel
nyugtázza, hogy a szó fôként portréinak alanyairól, riportjainak témáiról, a temetôk köveinek varázsáról folyik, s nem az ezeket megörökítô fotográfus fényképezési teljesítményérôl. Holott nemcsak a témát kell megtalálni.
Egyáltalán nem mindegy, mikor és honnan, milyen
részleteket fölfedve, milyen fényben, nézôpontból, micsoda képkivágásokban, milyen kompozíciókat, valôröket használva készülnek el a képek a sírokról, temetôkrôl.
Erdélyi Lajos fotográfiái tényleg élôvé teszik a
témáját. S ez nem a véletlen mûve. A nézô nemcsak a
sírkövek alatt nyugvókkal és a világukkal kerül valahogyan szellemi kapcsolatba, hanem a tôlük idôben, térben, ismerôsségben is egyre távolabbi múlttal, elsülylyedt világokkal.
Valamiféle mélyen közös humánumot élhetünk át
ezekben a zsidó temetôkben. S erre a 21. század elején talán nagyobb szükségünk van, mint bármikor korábban.
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