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Augusztus közepén levelet hozott az internet: az 
Európai Unió Alapjogi Ügynöksége igazgatótaná-
csának lengyel tagja szólította meg a testület többi 
nemzeti delegáltját, köztük e sorok íróját is. A levél 
szerzője tehát nem magánszemély minőségében írt, 
hiszen az ügynökség nemzetközi közjogi szervezet, 
a tanács tagjait a kormányok delegálják, a tartalom 
pedig közügyeket érintett, így azt a levéltitok meg-
sértése nélkül oszthatom meg az olvasóval. A len-
gyel kolléga a londoni The Times július 26-i szá-
mának egyik publicisztikájára hívta fel a figyelmet 
és kért véleményt az ügynökség lehetséges válaszlé-
péseit illetően. A nagy múltú napilap évtizedes ko-
lumnistája, Giles Coren által jegyzett írás arról szól, 
hogy az ő lengyelországi emigráns zsidó családjának 
tagjai – akik életüket mentve hagyták el eredeti ha-
zájukat – a még mindig élő antiszemitizmus miatt 
nem térnek oda vissza, még látogatóba se.1 Ezt az 
aligha elvitatható érzését Coren megengedhetetlenül 
általánosító szavakkal írja le: „Mi, Corenek azért va-
gyunk még mindig itt [emigrációban–], mert azok-
nak a lengyeleknek az elődei, akik most hazatér-
nek, egykor húsvétkor azzal szórakoztatták magu-
kat, hogy zsidó honfitársaikat bezárták a zsinagógá-
ba és rájuk gyújtották.”

Több ország tanácsbeli képviselője értett egyet a 
lengyel kollégával abban, hogy a „szóbeli agresszi-
ónak” ez a megnyilvánulása az ügynökség intézke-
dése után kiált. A ciprusi képviselő egyenesen odáig 
ment a kollektív fellépés indoklásában, hogy nem is 
bizonyos, hogy amit Coren állít a múlttal kapcsolat-
ban, egyáltalán megtörtént. A kibontakozó vitában 
magam, miközben hangsúlyoztam az újságíró álta-
lánosításának elfogadhatatlanságát,2 ugyanakkor an-
nak a kifejezés szabadsága által védett vélemény vol-
tát, elsősorban Jan T. Gross két nagy hatású köny-
vére hivatkozva igyekeztem meggyőzni a relativizáló 
hajlamú ciprusi kollégát mind a háború alatti, mind 
az azt követő lengyelországi antiszemitizmus ténye-

iről, és azoknak, ha az előítéletet nem is, de a kiáb-
rándultságot magyarázó voltáról.

Jan T. Gross, a Princeton Egyetem történész-
professzora maga is zsidó származású emigráns. Az 
1960-as években a lengyelországi demokratikus di-
ákmozgalom aktivistája volt, amiért fél évre be is 
börtönözték. 1968-ban hagyta el hazáját, amikor a 
Lengyel Egyesült Munkáspárt utolsó nagy antisze-
mita kampányának hatására a háború előtt ott élt há-
rom és fél millió közül életben maradt szinte mind a 
negyedmillió zsidó emigrált, beteljesítve ezzel Hitler 
ördögi tervét, a tökéletesen zsidótlan (Judenrein) Len-
gyelországot. Ami ezután következett, arra a magyar 
származású publicista, Paul Lendvai kifejezése a leg-
találóbb: „antiszemitizmus zsidók nélkül”.3

Gross két történelmi esszéje közül az először 
2000-ben lengyelül, 4 majd egy évvel később ango-
lul5 megjelent Szomszédok arról szól, hogy – ahogy a 
szerző fogalmaz a könyv bevezetőjében – „1941-ben 
egy júliusi napon egy kis kelet-európai városka la-
kosságának egyik fele lemészárolta a városka lakos-
ságának másik felét – körülbelül 1600 embert, férfi-
akat, nőket és gyermekeket vegyesen” (Szomszédok, 
13. oldal).6 Jelentős részüket úgy – és Coren súlyos 
mondata nyilvánvalóan erre utal –, hogy beterel-
ték őket egy pajtába, majd rájuk gyújtották. A tör-
ténet különösen sokkoló momentuma, hogy bár ek-
korra az orosz megszállókat németek váltották fel az 
északkeleti lengyel faluban, és a környéken állomá-
sozó német katonák feltehetően tudtak is a tervezett 
akcióról, de a kegyetlen öldöklés a részvételük nél-
kül zajlott.7 Tehát valóban szomszéd ölte a szomszé-
dot, egyik lengyel állampolgár a másikat, a zsidót. 
Mindössze egyetlen család sietett az áldozatok se-
gítségére; a gyilkosok elől – hasonlóan a Coren-csa-
ládhoz – nekik is Nyugatra kellett menekülniük. Ők 
ma az Egyesült Államokban élnek.

A könyv heves tudományos és politikai vitát vál-
tott ki Lengyelországban, de a tudományos párbe-
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széd átlépte az ország határait is. A lengyelorszá-
gi tudományos vitát összefoglaló Adam Czarnota 
alapvetően négyféle álláspontot különböztet meg.8 
Az elfogadó álláspont képviselői – akik között érde-
kes módon nem található egyetlen történész sem – 
visszaigazolják a könyvben kifejtett állításokat, és a 
jedwabnei bűntényt nem elszigetelt történelmi ese-
ménynek, hanem a holokauszt egyik epizódjának 
tartják.

A védekezve elfogadó vélemények hangoztatói el-
ismerik mind a tömeggyilkosság tényeit, mind pedig 
azt, hogy a tettet lengyelek követték el, de bírálják a 
könyv egyes megállapításait, és úgy vélik, hogy a len-
gyel–zsidó viszonyt, a háború és a megszállás egész 
időszakát mélyebben kellett volna elemeznie a szer-
zőnek. Közéjük tartozik Gross könyvének egyik ala-
pos elemzője, a Columbia Egyetem magyar szárma-
zású történésze, Deák István.9 Deák például osztja 
Gross megértését azzal kapcsolatban, hogy a zsidók 
1939 szeptemberében megmentőikként üdvözölték a 
szovjeteket. Deák védelmébe veszi Grosst bírálóival 
szemben abban a vonatkozásban is, hogy leszögezi: 
Gross nem tesz egyenlőségjelet a jedwabnei lengye-
lek és valamennyi lengyel viselkedése közé. Ugyan-
akkor maga is kritikával illeti a szerencsétlen szó-
használata miatt, mely szerint „a helyi lakosság sa-
ját szabad akaratából vett részt az öldöklésben” (120. 
oldal). A kollektív felelősség ilyen megfogalmazása 
erőteljesen emlékeztet Daniel Goldhagen 1996-ban 
megjelent, sokak által vitatott könyve10 felfogására, 
amelyben a német népet „Hitler készséges ítéletvég-
rehajtóinak”, „a gyilkosok különleges fajtájának” ne-
vezte.11 Ez a megközelítés – amelyet Deák joggal tesz 
kritika tárgyává – nagyon hasonló a The Times pub-
licistájának a bevezetőben említett megengedhetet-
len általánosításához. Deák – miközben nem győzi 
kellően hangsúlyozni Gross érdemeit a lengyel köz-
véleménynek a nemzeti történelem sötét epizódjaira 
való ráébresztésében – még egy fontos kritikai észre-
vételt tesz: a Szomszédok nem szolgál kellően meg-
győző magyarázattal a szomszédgyilkosságok sajá-
tos okait illetően, amelyek megkülönböztetik azo-
kat a máshol – Ausztriában, Litvániában, Ukrajná-
ban és Romániában – is előfordult pogromoktól. Ez-
zel kapcsolatban felhívja a figyelmet egy érdekes el-
térő momentumra a magyar lakosságnak a hazai zsi-
dósággal kapcsolatos magatartását illetően. Ez pedig 
az, hogy nálunk a magyar hatóságok hajtották vég-
re a gyilkosságokat vagy szolgáltatták ki honfitársa-
ikat az idegen hatalomnak, és ezért kevés lehetősége 
maradt a népi részvételnek. Azt már a recenzens te-
szi hozzá, hogy az önkéntesen toborzott magyar nyi-
lasok azért valóban „Hitler készséges ítéletvégrehaj-
tóinak” bizonyultak.

A zártan védekezők a vita súlypontját a zsidók el-
len elkövetett tényleges bűntettekről azok olyan indí-
tékai felé tolnák el, mint például a társadalom morá-
lis összeomlása a háború idején, a közel kétéves szov-
jet megszállás, a lengyel zsidóknak a szovjet, majd a 
náci megszállás alatti politikai státusza, az állítóla-
gos náci szerep a bűntett véghezvitelében. Ennek az 
álláspontnak a szószólói szerint Jan Gross túl kevés 
figyelmet szentel könyvében a két keleti szovjet tag-
köztársasághoz csatolt Kelet-Lengyelország szovjet 
megszállása horrorjának (amelyet egy korábbi köny-
vében12 éppen Gross mutatott be meggyőzően). To-
masz Strzembosz, a második világháborús lengyel 
ellenállási mozgalmak elismert történész kutató-
ja például amellett érvel, hogy Kelet-Lengyelország 
egészében a zsidók aránytalanul nagy számban vet-
tek részt kommunista rendőrségi akciókban és bűn-
tettekben.13 Ezzel szemben Gross meggyőzően bizo-
nyítja, hogy abban a megyében, amelybe Jedwabne 
tartozott, a szovjet elnyomó intézkedések elhanya-
golhatók voltak, és a jedwabnei zsidók még ezekben 
is teljesen ártatlannak bizonyultak.

Végül a nacionalista-keresztény jobboldal számos 
képviselője teljes mértékben elutasította Gross állítá-
sait, mondván: ezeket a bűntetteket nem lengyelek, 
hanem németek követték el.

A politikai álláspontok legalább ennyire pola-
rizáltak. Alexander Kwaśniewski, a Lengyel Köz-
társaság akkori elnöke és Jerzy Buzek miniszterel-
nök a jedwabnei polgármesterrel együtt részt vett a 
mészárlás hatvanadik évfordulóján tartott megem-
lékezésen, amelyet jedwabneiek egy csoportja, élü-
kön a helyi pappal, hangos zenével igyekezett meg-
zavarni.14 Az elutasítók közé tartozott Lech Wale-
sa, a Szolidaritás egykori vezetője, volt államfő, No-
bel-békedíjas, aki egyszerűen középszerű írónak ti-
tulálta Grosst, olyan zsidónak, aki pénzt akar ke-
resni, valamint a jedwabnei képviselő-testület, amely 
felmentette tisztségéből a megemlékezésen részt ve-
vő polgármestert.

Már a Szomszédokban jelezte Gross, hogy a zsi-
dók lengyelek általi gyilkolásának Auschwitz sem 
vetett véget. Az eredetileg 2006-ban megjelent kö-
vetkező könyv, a Félelem éppen ezt a második vi-
lágháború utáni erőszakos antiszemitizmust tárgyal-
ja. Előbb az 1945. augusztusi krakkói, majd minde-
nekelőtt a negyvenhárom – illetve a környéken tör-
tént gyilkosságokkal együtt mintegy nyolcvan – zsi-
dó áldozatot követelő, 1946. július 4-i kielcei pogro-
mot és annak lehetséges okait. Egyes becslések sze-
rint már a háború vége és a kielcei vérfürdő között 
is több száz hazatért zsidót öltek meg lengyel pol-
gártársaik, sokat közülük a vasutakon elharapódzott 
kegyetlen gyilkolások során. Maga Gross az 1945–
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46-os évek zsidó áldozatainak számát ezerötszázra 
becsüli, ami közelít a Jedwabnéban megöltek számá-
hoz. Mindennek eredményeként 1947-re már mint-
egy kétszázezer zsidó emigrált.15

A szerző feltehetően okult a Szomszédokkal kap-
csolatban – mint láttuk, Deák István által is –meg-
fogalmazott kritikából, és az események leírását kö-
vetően a munka nagyobb részét a reakciók, illetve 
a lehetséges indokok tárgyalásának szenteli. Ami a 
kielcei véres események közvetlen előzményeit illeti: 
egy elcsavargott, de hamar megkerült lengyel gyerek 
– feltehetően szülei haragjától való félelmében – azt 
találta ki, hogy fogva tartották egy olyan ház (nem 
létező) pincéjében, amelyben a koncentrációs tábor-
ból hazatért, hajlékuktól időközben honfitársaik ál-
tal megfosztott zsidók laktak. A városban futótűz-
ként terjedt a hír, hogy a zsidók rituális gyilkosság-
ra készültek. A feldühödött tömeg megrohamozta 
az épületet és megölte a lakók többségét, de a mé-
szárlás kiterjedt a város más, zsidók lakta házaira is. 
A gyilkosságokban egy helyi üzem több száz mun-
kása mellett részt vettek a rend helyreállítására a 
helyszínre küldött rendőrök is. A könyv egyik talán 
legszomorúbb története szerint három lengyel, köz-
tük egy szolgálaton kívüli rendőr összegyűjtött né-
hány általuk ismert zsidó embert a saját környékük-
ről, köztük egy fiatalasszonyt karon ülő csecsemőjé-
vel, és egy találomra megállított teherautóval a vá-
roson kívüli erdőbe vitték őket, ahol végeztek velük. 
A fiatal anya megölését követően gyermekét közvet-
len közelről fejbelőtték, a gyilkos rendőr vallomása 
szerint azért, mert úgyis sírt halott anyja után. A te-
herautó vezetőjével tudatták a fuvar célját, aki azt 
némi ellenszolgáltatás fejében vállalta.16

A pogrom korabeli fogadtatása mind a kormány-
zati szervek, mind a pártok és a katolikus egyház 
részéről meglehetősen ellentmondásos volt. Különö-
sen a kommunista párt és a katolikus egyház reak-
ciói, illetve azok hiánya tükrözte az antiszemita tá-
mogatók elvesztésétől való félelmet. A kommunisták 
tervezték ugyan egy elítélő tartalmú nyilatkozat ki-
bocsátását, de a heves munkástiltakozások hatására 
elálltak attól (egyedül Łódź városában tizenhatezer 
munkás sztrájkolt, követelve a tervezett memoran-
dum visszavonását). Ehelyett a párt az események 
okait kereste, s azt a zsidóság nem eléggé produktív 
életmódjában vélte megtalálni. A katolikus egyház 
pedig hosszú időn keresztül hallgatott a pogromról, 
majd későbbi megnyilvánulásaiban a zsidóságnak a 
kommunizmushoz és a cionizmushoz való vonzó-
dását jelölte meg az erőszak okaként. Kétségtelen, 
hogy Grossnak az egyházzal szembeni, egyébként 
jogos kritikája ezúttal sem nélkülözi az általánosí-
tást, könyvének nyelvezete pedig még a Szomszédo-

kénál is offenzívabb. Egy helyen például egyenesen 
„a lengyel püspöki kar többségének teológiai kan-
nibalizmusáról” beszél Kielce kapcsán. Ugyanak-
kor pozitív példaként említi a częstochowai püspök 
bátor kiállását, amelyben a rituális gyilkosságokkal 
kapcsolatos minden állítást hazugságnak nevez.

Nyilván a sokszor provokatív stílus jó ürügyet 
szolgáltatott a jobboldali kritikusoknak, hogy a 
könyv lengyelországi megjelenése után – ha lehet 
– még szenvedélyesebb támadásokat intézzenek a 
szerző ellen, nyilván alapvetően a munka tartalma 
miatt.17 Még ennél is szomorúbb, hogy a könyv len-
gyel kiadásának megjelenésekor hivatalban lévő Ka-
czyński-kormány pártjai 2007 tavaszán – részben 
Gross megbüntetésének hátsó szándékával – meg-
szavazták a szélsőséges Lengyel Családok Ligájá-
nak azt a törvényjavaslatát, amelynek értelmében 
három évig terjedő szabadságvesztéssel bünteten-
dő az a személy, aki „a lengyel nemzetet nyilváno-
san megrágalmazza kommunista vagy náci bűntet-
tekben való részvétellel, azok szervezésével vagy az 
azokért való felelősséggel”. A könyvbemutató napján 
elindított büntetőeljárást a Kaczińsky-kormány bu-
kása után megszüntették.18

A könyv Judeokommunizmus című utolsó előt-
ti és a következtetéseket tartalmazó utolsó fejeze-
te annak az okait keresi, hogy a lengyel lakosság 
elég tekintélyes része miért fordult szembe a holo-
kauszt borzalmait túlélő lengyelországi zsidósággal, 
olyannyira, hogy nemcsak az országból, hanem az 
élők sorából is ki akarta üldözni őket.

A judeokommunizmus mítosza az erőszakos an-
tiszemitizmust azzal próbálja magyarázni és egyben 
igazolni, hogy a kommunizmust a zsidósághoz köti, 
és a zsidókkal szembeni pogromokat – mint amilyen 
a kielcei is volt – a jogos antikommunizmus meg-
nyilvánulásának tekinti. Gross meggyőző érvekkel 
cáfolja, hogy ez a xenofób tartalmú teória magyaráz-
hatná akár a háború előtti, akár az azt követő anti-
szemitizmust. Az 1930-ból származó adatok alapján 
a több mint hárommillió lengyelországi zsidó kö-
zül csak mintegy hétezer-hétezerötszáz vallotta ma-
gát kommunistának, és ők még az alacsony számú 
kommunista szavazónak is csak egynegyedét tették 
ki. Vagyis nemcsak az állítható, hogy a zsidók mesz-
sze túlnyomó többsége nem volt kommunista, de a 
kommunista szavazóknak is csak kis része volt zsidó 
(Fear, 199–200. oldal). Ráadásul közvetlenül a há-
ború kezdete előtt, 1938-ban a szovjetek által be-
folyásolt Komintern feloszlatta a lengyel kommu-
nista pártot, vezetői nagy részét a Gulagra küldték, 
és a háború alatt Sztálin – azzal az érveléssel, hogy 
a „zsidók rossz katonák” – kerülte a zsidók behívá-
sát a hadseregbe, tehát a megszálló szovjet katonák 
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között is alig voltak zsidók. Ezek az adatok nehe-
zen teszik elfogadhatóvá azokat az érveket, amelyek 
a háború alatti és utáni antiszemitizmust a lengyel 
zsidók kommunista voltával indokolják.

Az más kérdés, érvel Gross – mint láttuk, De-
ák István egyetértésével –, hogy a háborút követően 
a nácizmustól és saját honfitársaik erőszakától meg-
menekült zsidók az új lengyel állam támogatóivá vál-
tak. Ez önmagában még nem tette őket kommunis-
tává, mint ahogy ezt a háború utáni adatok is igazol-
ják: a lengyel kommunista párt tagjainak száma az 
1944. júliusi húszezerről 1945 decemberére már ket-
tőszázharmincötezerre, 1947 elejére pedig félmillió 
fölé, ötszázötvenötezerre nőt, de közülük a zsidók 
száma 1946 végén négyezer, és még 1947 májusában 
is csak hétezer volt (Fear, 221–222. oldal). Ahogy 
erre Gross rámutat, bizonyos vezető pozíciókban a 
zsidók számaránya a háború után ennél magasabb 
volt. Például bizonyos becslések szerint a közpon-
ti biztonsági szolgálat vezetői között mintegy har-
minc százaléknyi zsidó volt (Fear, 298. oldal), de ez 
az arány a kommunista párt vissza-visszatérő anti-
szemita tisztogatási kampányai nyomán jelentősen 
csökkent, egészen addig, amíg 1968-ra gyakorlatilag 
nemcsak a szolgálatoknál, de az országban sem ma-
radt zsidó. Ennek ellenére – és ez fényesen igazol-
ja a „zsidók nélküli antiszemitizmus” említett jelen-
ségét – egy 2004-ben lefolytatott országos közvéle-
mény-kutatás eredménye szerint a válaszolók negy-
ven százaléka még mindig úgy gondolta, hogy az or-
szágot a zsidók irányítják.19

Amennyire meggyőző Gross érvelése azt illetően, 
hogy a judeokommunizmus nem magyarázza meg 
a zsidók elleni antiszemita agressziót az Auschwitz 
utáni Lengyelországban, annyira kevéssé az a szerző 
spekulációja a lehetséges valódi okokról. Magyará-
zatai inkább lélektaniak, mint társadalmi természe-
tűek, ami egy társadalomtörténész esetében inkább 
a tanácstalanság jele. A Gross által legfontosabb-
nak tartott indok – és ez magyarázza a könyv cí-
mét is – a magukat a háború alatti viselkedésük mi-
att bűnösnek érző lengyelek egzisztenciális félelme a 
holokausztot túlélt zsidók társadalmi szerepének és 
tulajdonának visszaszerzésétől. A háború alatti erő-
szak magyarázataként ehhez Gross hozzáteszi, hogy 
azok a súlyos bűnök, amelyeket egyes lengyelek sa-
ját honfitársaikkal szemben elkövettek, nem történ-
hettek volna meg a náci megszállás nélkül. De Jan 
Karski nyomán már ehhez a magyarázathoz is hoz-
záteszi, hogy ugyanakkor létezett egy „hallgatóla-
gos megállapodás” („genuine agreement”) a megszál-
lók és a megszállott lengyelek egy jelentős része kö-
zött arról, hogy a zsidók megölése megengedett.20 
Ez is hozzájárulhatott ahhoz a jelenséghez, amelyet 

Gross – Jane Goodall21 nyomán – „pszeudo” vagy 
„kulturális fajmeghatározásnak” („pseudo- or cultu-
ral speciation”) nevez. Ennek a csimpánzoknál meg-
figyelt magatartásnak a sajátossága, hogy tanúsító-
ja az ellenfelére mint egy másik faj képviselőjére te-
kint, ahogy tette azt sok lengyel zsidó szomszédaival 
(Fear, 254. oldal). Gross szerint az is csökkenthette a 
gyilkos lengyelek gátlásait, hogy ellentétben a fran-
cia, holland vagy akár a magyar lakossággal, ők kez-
dettől fogva tudtak a zsidók németek általi kiirtásá-
ról, sőt sok esetben szemtanúi is voltak annak.

Még bizonytalanabb Gross, amikor a háború 
utáni pogromok okait kell magyarázni. Egyik fon-
tos indokként említi a lakosság körében nagy tekin-
téllyel rendelkező katolikus egyház beszédes hallga-
tását Kielce után, valamint a háború utáni lengyel 
kormányok következetes tartózkodását a szomszé-
dok által elkonfiskált zsidó tulajdon visszajuttatásá-
tól. Gross bizonytalanságát a valódi okokat illetően 
jól tükrözi Primo Levi egyik történetének felidézé-
se, amelyben a SS-tiszt az Auschwitz okát, miértjét 
firtató kérdésre a „nincs miért” („kein warum”) vá-
laszt adja. Nekünk magyaroknak pedig Örkény Ist-
ván klasszikus egypercese, az In memoriam dr. K. H. 
G.22 juthat eszünkbe, amelyben a lódögnek gödröt 
ásó K. H. G.23 Hölderlin, Heine, Schiller és Ril-
ke nevét emlegeti német őrének, mire az paprikavö-
rös lesz és lelövi.
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