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2021 októberében valami megmozdult. Az Európai 
Unió nyilvánosságra hozta történetének első straté giá
ját az antiszemitizmus elleni küzdelemről. Az idézett 
tanulmány megállapítja, hogy a különböző nyugati 
országokban megkérdezett zsidóknak 85 százaléka sú
lyos problémának tartja az antiszemitizmust, olyannyi
ra, hogy 38 százalékuk már a kivándorlást fontolgatja 
a megszaporodó incidensek miatt. De hogy jutott el 
idáig a toleranciára és sok
színűségre oly büszke Euró
pa? A választ megtudhatjuk, 
ha fellapozzuk Veszprémy 
László Bernát könyvét, mely 
a Mathias Corvinus Colle
gium kiadójának tudomá
nyos vonalát erősíti.

A történész szerző szá
mára a téma bevallottan 
személyes. Az Amszterdami 
Egyetem hallgatójaként a sa
ját bőrén tapasztalta meg, 
hogy zsinagógába járni vagy 
akár csak Izraelről nyilváno
san beszélni korántsem koc
kázatmentes dolog a hollan
diai liberális demokráciában, 
ahol a különböző hátterű be
vándorlók gyakran a többségi 
társadalom cinkos hallgatása 
mellett zaklathatnak zsidókat, vagy akiket épp annak 
vélnek. Tapasztalatait kezdetekben a Szombat zsidó 
folyóiratban, a Tett és Védelem Alapítvány honlapján 
és a Mandineren tette közzé, ami mellett tudományos 
igényű kutatásokat is folytatott a témában. Ennek ered
ménye a Migráció és antiszemitizmus Nyugaton című 
munka, melyben a szerző a Spiegel Online egy 2015ös 
cikke nyomán „importált antiszemitizmusnak” neve
zett jelenséget járja körbe, és arra keresi a választ, 
hogy milyen módon áll összefüggésben a tömeges 
bevándorlás az európai antiszemitizmus drámai 
növekedésével s miképp asszisztálnak ehhez a bal-
oldali pártok. 

Veszprémy László Bernátnak nem volt könnyű 
dolga. Kutatásai során a szűkebb témában sem mono
gráfiákra, sem tanulmányokra, de még cikkekre sem 
építhetett, mivel a politikai támadásoktól tartva a nyu
gati kutatók nemigen firtatják ezt a kényes kérdést. 
Maradtak tehát a témát közvetett módon érintő kuta
tások és felmérések, melyek azonban korántsem nyúj
tanak teljes képet. No meg a terepmunka, melynek 

során a szerző megdöbbentő 
tapasztalatokat szerzett. „Ku
tatásaim során fenyegetett 
kö zösségeket, aggódó embe
reket, megtört, hallgatásba 
vagy defetizmusba forduló 
közösségi vezetőket ismertem 
meg. Egyetlen olyan ember
rel sem beszéltem vagy készí
tettem interjút, aki pozitívan 
tekintett volna a nyugati zsi
dóság jövőképére” – írja. 
Veszprémy László Bernát ér
deme, hogy könyvében nem 
ad teret az érzelmeknek, nem 
von le megalapozatlan követ
keztetéseket, végig a tények 
és objektív adatok mentén 
halad. Leszögezi, nem célja 
az európai muszlim lakosság 
démonizálása, nem állítja, 

hogy minden muszlim antiszemita, pusztán rámutat 
egy, a nyugati politikai fősodor és tudományos élet 
által szőnyeg alá söpört jelenségre.

Hogy a fent említett személyes érintettség nem 
homályosítja el a szerző objektivitását, már az első fe
jezetből kiderül, melyben 1997től napjainkig készült, 
hiteles felmérések sorát mutatja be arról, hogy miképp 
vélekednek különböző muszlim bevándorlócsoportok 
a zsidóságról és Izrael államról. Ezekből kirajzolódik, 
hogy a megkérdezetteknek átlagosan fele vall olyan né
zeteket, melyek finoman szólva is problémássá teszik 
az európai zsidókkal való együttélésüket. A rendel
kezésre álló kutatásokból az is kiderül, hogy az arány 
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a 2015-ös migrációs hullámmal érkezők körében is 
hasonló, leginkább ezért, mert magukkal hozták azo-
kat a narratívákat és toposzokat, amelyek a kibocsájtó 
országokban az Izraellel való szembenállás miatt álta-
lánosnak mondhatók. A gondolatokat sajnos sokszor 
tettek is követik. A második fejezet a zsidók elleni fizi-
kai atrocitások számának ijesztő alakulását mutatja 
be. Ebből többek közt az is kiderül, hogy a Közel-Kelet 
aktuális konfliktusai jellemzően Európa utcáin is meg-
jelennek: a 2014-es gázai konfliktus évében szinte min-
denhol megugrott a bevándorló hátterű fiatalok által 
zsidók ellen elkövetett atrocitások száma. A tisztánlá-
tást persze nehezíti, hogy több ország (köztük Német-
ország és Svédország) nem vezet statisztikákat az elkö-
vetők származásáról. Az áldozatok beszámolói azon-
ban egyértelműek. A zsidó közösségek a szélsőséges 
muszlimok számlájára írják a támadások zömét. Az in-
cidenseket persze sokszor nem jelentik, így valószínű-
leg azok száma jóval magasabb lehet annál, mint amit 
a statisztikák mutatnak. Szembetűnő az is, hogy a jobb-
oldali elkövetők száma mára erősen visszaszorult.

A harmadik fejezet a holokauszttagadás témakö-
rét járja körbe. Megállapítja, hogy 2005 után Izraelnek 
a palesztin Hamásszal és a libanoni Hezbollahhal való 
konfliktusai nyomán, no meg Mahmúd Ahmadinezsád 
egykori iráni elnök (2005–2013) retorikája eredménye-
ként a korábbinál elterjedtebbé vált a holokauszttaga-
dás a muszlim és az arab világban. Ennek nyomán pe-
dig a nyugati diaszpórákban is egyre többen kezdték 
tagadni a II. világháborús népírtás tényét, vagy épp 
méltatni a holokausztot, esetleg párhuzamba állítani 
Izrael palesztinpolitikáját a nácik bűneivel. A szerző 
osztja az európai zsidó közösségi vezetők és szakértők 
szkepticizmusát afelől, hogy a bevándorló hátterű fia-
talok holokausztról való oktatása – amivel a német ál-
lam is próbálkozik – változást hozhat-e. Kérdés persze, 
hogy valóban mindenhol megvan-e a politikai akarat 
a veszélyes gondolatok feltartóztatására. A negyedik 
fejezet következtetése szerint az európai baloldali pár-
tok részéről aligha. Szemük előtt ugyanis gyakran  
a „muszlim szavazat” megnyerése lebeg, melynek ér-
dekében nemigen vállalják a konfrontációt. Különö-
sen jól mutatja ezt a brit Munkáspárt példája, melynek 
korábbi vezetője, Jeremy Corbin maga is Izrael-ellenes 
retorikával próbált szavazatokat gyűjteni, s nem lépett 

fel a pártja tagjai körében egyre erősödő antiszemitiz-
mus ellen. A muszlim szavazatra persze nemcsak a bal-
oldali pártok, de a bevándorlókat megcélzó csoportok 
is igényt tartanak. Az ötödik fejezet a hollandiai törö-
kök által alapított DENK, az egyetlen parlamentbe is 
bejutó európai bevándorlópárt példáján keresztül mu-
tatja be, miként válik a zsidók és zsidó szervezetek el-
leni hangulatkeltés a szavazatszerzés eszközévé.

Az antiszemitizmus fősodratú politikában való 
előretörése azonban nemcsak Európában, hanem az 
USA-ban is tetten érhető. A hatodik fejezet Ilhan Omar, 
a Demokraták szomáliai származású képviselőnő-
jének a pályafutását veszi górcső alá. A szerző meg-
állapítja, hogy a muszlim nők karrierjének felkarolása 
a baloldali pártok számára a progresszív üzenet és a ki-
sebbségi képviselet ötvözete. Ez viszont a konkrét eset-
ben ahhoz vezetett, hogy a politikai antiszemitizmus 
a perifériákról a Kongresszusba költözött. Izrael-elle-
nessége mellett ráadásul Ilhan Omar régi antiszemita 
toposzokat éleszt fel, megkérdőjelezve többek közt  
a zsidóknak az Egyesült Államokhoz való lojalitását. 
Mindezt gyakorlatilag következmények nélkül teszi,  
a Demokrata Párt fősodra jellemzően nem ítéli el ki-
jelentéseit.

A hetedik fejezet a két extrémizmus, az iszlamista 
és a szélsőjobboldali terrorizmus egymást gerjesztő 
hatását latolgatja, pontosabban azt, hogy miként kerül-
het az európai zsidóság két tűz közé a szélsőségek kö-
zött kialakuló kvázi polgárháborús helyzetben. A nyol-
cadik, egyben utolsó fejezet, noha izgalmas, magyar 
nyelven kevéssé vizsgált témát feszeget, némileg kilóg 
a sorból és megtöri a tanulmánykötet jól felépített 
gondolati ívét. Ebben a szerző eltávolodva Európától, 
Izrael migrációs politikáját veszi górcső alá, azt vizs-
gálva, hogy milyen jogi és rendvédelmi intézkedéseket 
hozott a zsidó állam a 2012 óta területére illegálisan 
érkező afrikai migránsokkal szemben.

Veszprémy László Bernát munkája hiánypótló,  
a magyar mellett megjelenő angol nyelvű kiadásnak 
köszönhetően pedig immár a nyugati célközönség is 
megtudhatja, hogy mi is zajlik saját országában. Emel-
lett szembesülhet azzal, hogy a zsidó közösségeket nem 
a nemzeti gondolatok és a konzervativizmus, hanem 
épp a liberalizmus és a „nyitott társadalmak” sodorták 
veszélybe.

Sayfo Omar


