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Kik hallják meg
az antiszemitizmus
üzenetét?
Adalékok az előítéletek szociálpszichológiájához

Bibó István, akinek Zsidókérdés Magyarországon 1944 ut án cím ű ta
nulm ánya! sok egyéb érdeme mellett máig talán a legjelentősebb

szociálpszichol ógiai vizsgálódás magyar nyelven és hazai kontex
tusban az antiszemitizmusról, ebben az írásában azt hangsúlyozza ,
hogy az antiszemitizmus magyarázatának két döntő mozzanat a
van, a középkori jellegű antijudaizmusból táplálkozó, de korunk
ban a va llási gyökerektől, elszakadó/ modem arculatot öltő eUHtélet,
és a sorozatos, egymásra halmozódó, me goldatlan társadalmi válsá
gok vagy társadalomfejlődési zava rok. De Bibó hozzáteszi az t is,
hogy mindez kevés az antiszemitizmus megértéséhez. "Mert aki
egy kicsit ismeri az antiszemitákat, az tudj a, hogy a zsidókról szóló
tételeiket az indulat őszinte lobogásában előadott legszemélyesebb
tapasztalataikra alap ítj ák. s h iába mondjuk, hogy ezeket előítéletek,

érdekek és ködös ideológiák alapján a lakí tj ák ki. Mert sok jel mutat
arra, hogy a helyzet pontosan a fordí tottja: éppen bizonyos tapasz
taJataiknak az indulati intenzitása az/ amelyik értelmetlen előítéle

teket és k ödös ideológiákat elhitet és megvilágosító hatásúnak tün
tet fel előttük" (683-684). Bibó ezek után az t fejtege ti, hogy zsidók
nak és nem zsidóknak egymásról alkotott tapasztalatai milyen tor
zulásokat szenvedhetnek el, s hogy egyáltalán, mi a viszonya előí

téletnek és tapasztalatnak a modem antiszemitizmusban.
Az előítéletekkel foglalkozó társadalomlélektani vizsgálódások

napjainkban is lényegében azokat a problémákat járják körül,
amelyeket Bibó jelölt meg klasszikus írásában. Itt három kérd és
kört szeretnék - röviden és vázlatosan - érin ten i. 1. Az előítéle

tek lélektani jelentősége, szerepük az egyén pszichikus h áztart ás á
ban, érzelmi, indulati dinam ikájában; 2. Az előítéletek mint a tár
sadalmi va lóság megism erésének, megtap asztalásának módja; 3.
Az előítéletek társadalmi beágya zottságának, szocio-demográfiai
összefü ggéseinek kérdése. Részletesebben szeretnék foglalko zn i a
harmadi k kérd éssel, minthogy ezzel kapcso latban olyan kutatási
eredmények, empirikus ada tok állna k rendelkezésünkre, amelyek
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alapján tisztábban láthatjuk, milyen szerepet játszanak az előítéle

tek, ezen belül az antiszemita előítéletek a mai magyar társada
lom közgondolkodásában.

1. Ami az első problémát, vagyis az előítéleteknek a személyi
ség lelki háztartásában betöltött szerepét illeti, a pszichoanalízis
és a pszichoanalitikusan orientált társadalomlélektan már régóta
foglalkozik az előítéletes személyiség kérdésével. A kutatások rá
mutatattak azokra a személyiségfejlődési zavarokra - különös
képpen a kisgyermekkorban gyökerező, a klasszikus freudi felfo
gás szerint a szexuális elfojtásból eredő zavarokra -, amelyek a
felnövekvő egyént különösen fogékonnyá teszik arra, hogy a ben
ne felgyülemlett agressziót, indulatot kivetítse másokra, és
amennyiben módja nyílik rá, le is vezesse más emberek (egyének
és csoportok), a "bűnbakok" bántalmazásában. E bántalmazásnak
persze igen széles a skálája, a szóbeli fenyegetőzéstől a tettleges
ségig fajulhat.

Az antiszemitizmus pszichoanalitikus felfogásának sokféle ver
ziója van (í!p' például Erich Fromm a szadomazochisztikus sze
mélyiséggel, Adorno a fasisztoid, tekintélyelvű személyíséggef
Hermann Imre a megkapaszkodási ösztönnel" magyarázza az an
tiszemitizmust, Crünberger Béla pedig a nárcizmussal hozza kap
csolatba a kereszténységben meglévő antíjudaízmustj.' Amit itt
hangsúlyozni szeretnék, az az, hogy önmagában a személyiségfej
lődés zavarai, krízise i nem adhatnak magyarázatot az előítéletre

mint társadalmi jelenségre. A projekció, a bűnbakkeresés szinte
természetes velejárója a gyermeki jantáziának, amelynek révén a
kisgyerek a benne munkáló és bűntudatot kiváltó gonosztól úgy
próbál megszabadulni, hogy kívülre helyezi azt, ártó szellemek
ben, szörnyalakokban testesítve meg mindazt, ami számára kínos,
kellemetlen, elvetendő. Ezeknek a fantáziáknak a forrása lehet a
szülő (például amikor "cigánnyal", "zsidóval", "rendőrrel" fenye
getik a helytelenül viselkedő gyermeket), de lehet maga a kultúra
is, amely gyakran kész sémákat kínál ahhoz, hogy a világot két
abszolút különböző térfélre - jóra és rosszra - hasíthassuk szét. A
dajkameséktől a legbonyolultabb mítoszokig mindenütt megtalál
juk a jónak és a gonosznak, az áldozatnak és az agresszomak az
"archetípusát". A probléma nem is önmagában ez a hasítás, ha
nem az, hogy a gyermeki fantázia mitikus világképe különböző

áttételeken keresztül megőrződhet és szinte észrevétlenül rátele
pülhet a valóság észlelésére. Az olyan, történetileg hosszú időn át
fennálló előítélet-rendszerekben, mint amilyen az antiszemitiz
mus, nem nehéz észrevenni a primitív fantáziába nyúló gyökere
ket: például a vérvád dajkameséjét, amely a gonosz, vérszopó zsi
dók világot átfogó összeesküvésének legendájaként jelenhet meg
felnőtt, magukat komolynak és műveltnek tartó emberek megnyi
latkozásaiban is. Vagy azokat a fantáziákat, amelyek az élősdi

motívumra épülnek: a zsidók vagy más elvetendő csoportok úgy
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jelennek meg a fantáziában, mint férgek, rovarok, pókok, patká
nyok és egyéb visszataszító állatfajták. amelyeket eltaposás vagy
fertőtlenítés útján kell a testről - az egyén testéről és a nemzet
testéről - eltávolítani.6 Ezek a fantáziák mintegy nyersanyagául
szolgálnak az antiszemita propagandának, amely sikerét éppen
azzal éri el, hogy az egyéni fantáziákat, a tudattalanban működő

érzelmi, indulati elemeket, gyűlöletet és agressziót - Bibó kifeje
zésével - kollektív hisztériákká tudja összekovácsolni, ha e pro
paganda egy politikai rendszer hivatalos ideológiává válik, lehe
tővé téve az indulatok "törvényesített" kiélés ét.

2. Ami a második problémát, az előítéletek és a megismerés vi
szonyát illeti, közhelyként hangzik, hogy mindenkinek vannak
előítéletei, hogy az előítéletek hozzátartoznak az emberi termé
szethez, s hogy éppen ezért egy előítéletmentes világ ábrándja a
legnaivabb utópiák közé tartozik. Való igaz: az emberi megisme
rés sajátosságaiból fakad, hogy általánosításaink kiindulópontjai
gyakran hamisak, a világ s különösképpen a társas világ jelensé
geit, eseményeit, folyamatait hajlamosak vagyunk egysíkúan,
sztereotip módon, igazi ismeretek, valóságos tapasztalatok nélkül
megítélni. Hajlamosak vagyunk különféle szándékokat tulajdoní
tani másoknak - s különösképpen így van ez, ha azok az egyé
nek és csoportok, akikről véleményt nyilvánítunk, nagyon "má
sok", más nyelvet beszélnek, más szokásaik vannak, más kultúrá
hoz tartoznak, a mieinktől eltérő értéket vallanak, vagy egyszerű

en csak viselkedésük vagy külső megjelenésük, testi jegyeik okán
különböznek saját csoportunktól. A szociálpszichológia sok isme
retet halmozott fel azzal kapcsolatban, hogy miképpen rendezzük
kategóriákba a társas világot, hogyan teszünk kategorikus különb
séget "mi" és "ők" közé. Vannak olyan vizsgálatok, amelyek azt
bizonyítják, hogy ez a kategorizáció elemi jelenség, s mindig fel
lép, ha különféle csoportok kerülnek egymással interakcióba. Ha
egy kísérleti célokra összeállított, ad hoc csoportot bármilyen 
akár teljesen lényegtelen - kritérium mentén kettéválasztunk, ak
kor azonnal beindul a szociális kategorizáció, és az A csoportbeli
az A csoport tagjait, a B csoportbeli pedig a B csoport tagjait fogja
előnyben részesíteni, anélkül, hogy erre bármiféle racionális oka
lenne. A szociális kategorizáció jelenségével kapcsolatos ilyen ,,la
boratóriumi" megfigyelések, amelyek egy brit szociálpszicholó
gus, Henri Tajfel nevéhez fűződnek, jól rávilágíthatnak az olyan
valóságos csoportközi konfliktusokra, amikor például etnikai, val
lási vagy egyéb konfliktusok robbannak ki egy hirtelen kategori
kus különbségtevés hatására (például szerbek és horvátok között).
Az ilyenfajta szociálpszichológiai vizsgálatok ismételten rámutat
tak arra, hogy identitásuknak, azonosságtudatunknak milyen fon
tos eleme a különbségtevés, a másik csoporttól való kategorikus
elhatárolódás? Nyilvánvaló azonban, hogy a valódi életben a cso
portok között egyenlőtlenségek állnak fenn, a domináns csoport
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pozitív identitása, "mi-tudata" a kategorizációra ráépülő előítéle

tek által is megerősítést nyer, masszív csoportideológiák, ellenség
képek, mítoszok alakulnak ki, míg a kisebbségi helyzetben lévő

csoport különféle identitás-sérüléseket, identitásvesztéseket él
meg, s bár természetesen sztereotípiákat és előítéleteket alakíthat
ki a többségi csoport tagjairól (ennyiben minden előítélet kölcsön
ös), identitását mégis az ambivalencia és a öngyűlölet uralja/'

Az előítéletek a mindennapi gondolkodás szerves alkotórészét
alkotják. Ha a szociálpszichológia eszközeivel vizsgáljuk például
a zsidó konspirációról szóló fantáziákat, akkor figyelemreméltó,
hogy milyen sok hasonlóság van az összeesküvés-elméletek és a
hétköznapi tudat szerkezete között, A hétköznapi ember, a "kis
tudós", a "naiv episztemológus" ugyanis folytonosan arra törek
szik, hogy konzisztens magyarázatot találjon a világ jelenségeire.
E törekvése során attribúciókkal, oktulajdonításokkal él, azaz a dol
goknak és eseményeknek kauzális magyarázatot kíván adni. Az
attribúciók információkból, tényekből indulnak ki, de a motivációk
súlyosan eltorzíthatják a magyarázatok irányát és logikai szerke
zetét. A legfőbb motiváció az "én" védelme. Amikor a tanár diák
ja sikerét saját kiválóságának, kudarcát pedig a tanítvány gyenge
képességeinek tulajdonítja, akkor defenzív attribúcióról. beszélhe
tünk. A defenzív attribúciók lehetnek lokálisak és egyediek, de le
hetnek egyetemesek is, miként a zsidóknak tulajdonított ártó
szándék. Az ilyenfajta attribúciók önmagukban cáfolhatatlanok,
hiszen míndíg újabb és újabb pótlólagos magyarázatokat vetnek
be a logikai konzisztencia érdekében. Például ha egy összeeskü
vés titkos, akkor köznapi tényekkel nem lehet megcáfolni a léte
zését - sőt, a cáfolás kísérlete is csak azt bizonyítja, hogy valaki
vagy valakik el akarják hitetni az emberekkel, hogy nincs ilyen
összeesküvés.9

3. Vannak fogalmaink arról, hogy az antiszemita propaganda
milyen pszichológiai eszköztárral dolgozik (a szélsőjobboldali saj
tótermékekről és pro~agandáról számos tartalomelemzés született
az utóbbi években);' azt azonban kevésbé tudjuk, hogy milyen
széles körben hull termékeny talajra, kik azok, akik meghallják a
propaganda "üzenetét". Milyen mértékben jelent veszélyt az anti
szemitizmus, mennyire játszanak szerepet az antiszemita előítéle

tek ma Magyarországon? A veszély mértékének objektív mérlege
lését számos akadály nehezíti. Mindenekelőtt: mind az irracioná
lissá növelt veszélytudatnak, mind pedig a veszély negligálásá
nak, hárításának erőteljes érzelmi, indulati alapjai vannak. Az
egyik szélsőséges nézet szerint az antiszemitizmus elhanyagolha
tóan csekély szerepet játszik a mai Magyarországon, a másik szél
sőséges nézet szerint pedig a rendszerváltás után fellépő új-anti
szemita megnyilvánulások a "fasiszta nép" egykori bélyegét iga
zolják. Az antiszemita veszély objektív mérlegelésének legfőbb

akadálya azonban az volt, hogy Magyarországon csak megkéset-
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ten és töredékesen ment végbe a múlt traumáinak feldolgozása, a
kollektív emlékezés csatomáinak megnyitása. A traumák feldolgo
zásának elmaradása pedig, mint tudjuk, súlyos társada
lomlélektani következményekkel jár.

Az antiszemita veszély objektív mérlegelése - az antiszemitiz
mus "varázstalanítása" a társadalomtudományok s ezen belül el
sősorban a szociológia és a szociálpszichológia feladata volna. Bár
Magyarországon a hatvanas évektől kezdve voltak jelzések arra,
hogy a társadalom széles köreiben léteznek előítéletek, közöttük
antiszemita előítéletek, ezek szisztematikusabb tanulmányozása
csak az utóbbi évtizedben kezdődött meg, ellentétben Nérnetor
szággal, ahol a második világháború vége óta rendszeresen ké
szülnek kutatási jelentések az antiszemita nézetek elterjedtségéről,

társadalmi, politikai szocio-demográfiai összefüggéseiről. Hadd
említsek csupán egy érdekes adatot: míg 1949-ben Németországban
a legtöbb antiszemita a fiatal (18 és 30 év közötti) korosztályban volt
megtalálható, 1991-ben ez éppen fordítva volt, a legtöbb antiszemita
az idősebb korosztályok között található. A volt NDK-ban minden
korosztályban jellegzetesen alacsonyabb az antiszemiták aránya, ám
a keleti tartományokban, különösen a fiataloknál, sokkal többen
vannak, akik xenofób attitűdöket mutatnak. l1

A következőkben néhány adatot és összefüggést mutatok be az
újabb magyarországi antiszemitizmus-vizsgálatokból. Az antisze
mitizmus természetesen nem vizsgálható önmagában, hiszen
meghatározott összefüggésben van más előítéletekkel. politikai és
ideológiai attitűdökkel. A kérdés tehát nem pusztán az antiszemi
tizmus mint előítélet jelenléte, hanem relatív súlya más előítéle

tekhez képest.
Nem sokkal a rendszerváltás után, 1991-ben az American Je

wish Committee megbízásából felmérték a zsidósággal és más ki
sebbségi csoportokkal kapcsolatos attitűdöket Lengyelországban,
Magyarországon és az akkor még létező Csehszlovákiában. A ku
tatási jelentés megállapította, hogy a három ország közül Magyar
országon a legkisebb arányú a zsidósággal szembeni ellenérzés
foka; mindhárom országban kisebb a zsidósággal szembeni ellen
érzés mértéke, mint a más csoportokkal - cigányokkal, volt
kommunista tisztségviselőkkel,a nemzetközi üzleti világ képvise
lőivel, az arabokkal, oroszokkal, feketékkel stb. - szembeni atti
tűdöké; az Izrael iránti attitűdök mindhárom országban feltűnőert

pozitívak, míg a cionizmus iránti érzelmek erősen negatívak.12

Ha azonban a számadatokat nézzük, kiderül, hogy még a leg
kevésbé antiszemitának tűnő Magyarországon is viszonylag ma
gas azoknak a száma, akik egyetértésüket fejezik ki különféle an
tiszemita kijelentésekkel kapcsolatban. Ez a szám a legtöbb eset
ben 10 százalék felett mozog, és egyes esetekben feltűnőert ma
gas. Például, a magyarok 17 százaléka ért egyet azzal a kijelentés
sel, hogy a zsidóknak túl nagy a befolyásuk a társadalomban
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(Lengyelország: 26, Csehszlovákia: 11 százalék). A vizsgálat ered
ményei arra utalnak, hogy Magyarországon is viszonylag sokan
éreznek távolságot a zsidókkal szemben, és meglehetősen magas
azoknak a száma, akik a "zsidó befolyással" kapcsolatban bizo
nyos sztereotípiákat vallanak magukénak.

1994-es vizsgálatunkban, amelynek során az előítéletesség, a te
kintélyelvűség és a politikai-ideológiai tagolódás összefüggéseit
tanulmányoztuk/3 az egyik kérdésben arra kértük a megkérdezet
teket, hogy ötfokú rokonszenv-ellenszenv skála segítségével osztá
lyozzanak különféle külcsoportokat. A legellenszenvesebb póluson a
bőrfejűek. a homoszexuálísok, valamint az AIDS-esek és a kábítósze
resek helyezkedtek el, míg a legrokonszenvesebbnek a lengyeleket
és a munkanélkülieket ítélték a válaszolók. Mindkét vizsgálatban azt
találtuk, hogy a legelutasítottabb etnikai kisebbségi csoport Magyar
országon a cigányság. A másik "hagyományos" outgroup, a zsidók
megítélése viszont - az átlagos-rokonszenv pontszám és a társadal
mi távolság alapján - relatíve kedvezőnek mutatkozott.

Ezek az adatok arra utalnak, hogy a zsidóság a mai magyar
társadalomban korántsem tartozik a legelutasítottabb csoportok
közé, ugyanakkor a zsidósággal kapcsolatos negatív vagy ellensé
ges sztereotípiák meglehetősen széles körben elterjedtek. 1994-es
vizsgálatunk egy 26 kérdésből álló "antiszemitizmus-skálát" is
tartalmazott. Ez lehetövé tette, hogy megvizsgáljuk az antiszemita
ideológia főbb típusainak némely sajátosságát. A kérdésblokk
összeállításakor feltételeztük, hogy az antiszemita előítéleteknek

három fő típusa különböztethetőmeg: az etnocentrikus, a vallási és
a politikai antiszemitizmus.

A kérdőív adatainak faktorelemzése során az antiszemita ideo
lógia e három típusának elkülönülése jól kimutatható volt, emel
lett azonban más dimenziók jelenlétére is következtetni lehetett.
Eredményeink szerint ugyanis külön-külön faktort képeznek a
zsidósággal szembeni diszkriminatív beállítottságot, illetve a zsi
dókkal kapcsolatos pozitív, befogadó attitűdöt kifejező kijelentések
is. Az a tény, hogy a zsidókkal szembeni diszkriminatív beállított
ság viszonylag függetlennek mutatkozik, arra enged következtet
ni, hogy az antiszemita attitűd nem csupán tartalmilag, hanem az
attitűdkomponensek szerkezete szerint is strukturálódik. A visel
kedési komponens ugyanis elkülönül az attitűd érzelmi és kogni
tív összetevőitől. Más szóval, a zsidókkal szembeni negatív szte
reotípiák és ellenséges érzelmek csak viszonylag lazán kapcsolód
nak a diszkriminatív viselkedési hajlandósághoz. Ez azt jelenti,
hogy a zsidókkal szembeni megkülönböztető viselkedés, vagy
legalábbis az ilyenfajta viselkedés szándékának kinyilvánítása
nem tartozik a vállalható magatartások közé: még azok az embe
rek is, akik különféle negatív sztereotípiát vallanak magukénak a
zsidósággal kapcsolatban, visszariadnak attól, hogy vállalják en
nek lehetséges következményét, a zsidóságnak valamilyen formá-
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ban való diszkriminációját, korlátozását (numerus clausus, a ki
vándorlás szorgalmazása stb.)

A válaszok gyakorisági eloszlásában az a legszembetűnőbb kü
lönbség, hogy a politikai antiszemitizmus érvrendszere általában
nagyobb fokú egyetértésre számíthat, mint a 'diszkriminatív anti
szemitizmusé (1. és 2. sz. táblázat).

1. sz. táblázat
A politikai antiszemitizmus faktoron szereplő kérdések gyakorisági eloszlása

Válaszolók
Egyelértök ("!o)

Egyetértök ("!o) Átlag
a válaszolók

száma
közöl!

a teljesmintában (Szórás)

A baloldali mozgalmakra a zsidbk mindig is
621 52 33

2,56
döntő befoly~t gyakoroltak, (1,07)

Azsidók mégaz ü1dözletésilkből is előnyöket próbálnak kováCSolni. 837 46 39
2,40

(1,07)

A zsidó származású értelmiSégiek befoly~uk alatt tartják
761 38 30

2,22
a sajtót és a kuttúrát. (1,06

Létezik egytitkos zsidb eg)littlTlJkOdés, arreJy rreghatároua
583 39 23

2,22
a politikai és gazdasági folyamatokat. (1,07)

A liberáJis pártok elsOsorban zsidó érdekeket képviselnek. 612 33 21
2,15

(0,99)

2. sz. táblázat
A diszkriminatív antiszemitizmus faktoron szereplő kérdések gyakorisági eloszlása

Válaszolók
Egyelértök ("fo)

Egyelérto"k (%) Átlag
a válaszolók

száma
közOIl

a leljes mintában (Szórás)

Jobb lenne, ha a zsidók a saját államukban, Izraelben élnének 940 26 24
1,90

(1 ,OS)

A zsidók és nem zsidók kOzOtti házasság egyik félnek sem tesz jót 850 20 17
1,72

(0,96)

Bizonyos foglalkozási területeken kortátazni kellene a zsidók számát 924 19 18
1,72

(0,98)

Az 1994-es vizsgálat adatai szerint a politikai antiszemitizmus
szintjén jelentős eltérés mutatkozott az egyes pártok (potenciális)
szavazóbázisán belül, és ez arra enged következtetni, hogy az an
tiszemitizmushoz való viszony 1994-ben fontos törésvonalat jelen
tett a politikai rnezőn belül. Ez a törésvonal párhuzamosan rajzo
lódott ki a hagyományos politikai bal-jobb tagolódással, amennyi
ben a Munkáspártra szavazók a legkevésbé, a szélsőjobboldal

pártjainak (így például a MIÉP-nek) a szavazóbázisa pedig a leg-
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konferencián, Central
European University,

Budapest, 1998. június s-B.

nagyobb mértékben fogadták el a politikai antiszemitizmusra jellem
ző kijelentéseket. Ugyanakkor e szempontból az MSZP támogatói
köztes pozíciót foglaltak el a liberális és a keresztény-nemzeti pártok
szavazói között. A diszkriminatív antiszemitizmus dimenziója kevés
kivételtől eltekintve hasonló sorrendbe rendezte a szavazói táboro
kat. ilyen kivétel például az MDF szavazóbázisa. ahol relatíve ala
csonyabb mértéket tapasztaltunk a diszkriminatív antiszemitizmus
elfogadásában, mínt a politikai antiszemitizmuséban.

Vizsgálatunk tanúsága szerint a cigány (roma) lakosság az etni
kai előítéletek leggyakoribb célpontja Magyarországon. A cigány
ellenes nézetek azonban adataink szerint sokkal kevésbé struktu
ráltak, mint az antiszemita attitűdök. A cigányellenesség inkább
"egydimenziós" attitűd, ami nemcsak a különböző irányultságú
és témájú cigányellenes nézetek összefüggésében mutatkozik
meg, hanem abban is, hogy a diszkriminatívattitűdkomponens

nem különül el oly élesen, mint az antiszemitizmus esetében.
Másképpen fogalmazva, a cigányokkal szembeni diszkriminációs
készségek könnyebben juthatnak felszínre, mint a zsidókkal
szembeniek. A cigányok diszkriminálása, illetve az ilyen szándék
kinyilvánítása a mai Magyarországon nem ütközik "kulturális ta
bukba", "felvilágosult" és "liberális" gondolkodású emberek sem
látnak semmi kivetni valót abban, hogy például bizonyos szóra
kozóhelyekről kitiltsák a cigányokat. A cigányellenesség és az an
tiszemitizmus közötti különbség a választói magatartás szintjén is
megmutatkozik. Egy parlamenti választás esetén a megkérdezet
tek közül több mint kétszer annyian nem szavaznának cigány
származású jelöltre, mint zsidó származásúra.

Kovács András legújabb, 1997-es országos reprezentatív vizsgá
latának adatai'? szerint a magyar felnőtt lakosság 29 százaléka te
kinthető nem antiszemitának, 25 százaléka antiszemitának, 32
százaléka pedig olyannak, akik bizonyos antiszemita sztereotípiá
kat elfogadnak anélkül, hogy az valamilyen koherens antiszemita
világképpé állna össze. szemléletté állna össze. A 25 százaléknyi
antiszemita között azonban mindössze mindössze egy százalékot
tesz ki a szélsőségesnek nevezhető antiszemiták száma, azoké,
akiknek egész világszemléletét a zsidógyűlölet vezérli, akiknél az
antiszemitizmus egyfajta sajátos kód, amely meghatározott ideo
lógiai és politikai álláspontok jelzésére szolgál. Az antiszemitiz
mus, Kovács adatai szerint, inkább budapesti, mint vidéki váro
sokra és falvakra jellemző; az életkor, az anyagi helyzet, a társa
dalmi státusz, az iskolázottság - ellentétben a nyugati országok
ban tapasztaltakkal - kevésbé befolyásolja; a szocio-demográfiai
tényezők közvetve hatnak, a xenofóbián keresztül, illetve azokon
a szociálpszichológiai közvetítökön keresztül, amelyek a fruszt
ráltság, a relatív depriváció, az anómia érzését fejezik ki. A vallá
sosság és a politikai - ideológiai attitűdök ugyancsak nem köz
vetlenül, hanem ezeken a szociálpszichológiai tényezökön keresz-
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tül hatnak. Saját vizsgálataink ugyancsak megerősítik azt, hogy
az antiszemitizmus bizonyos értelemben beágyazott ugyan a tár
sadalomba, de csak a szociálpszichológiai tényezők (tekintélyelvű

ség, frusztráció, xenofóbia) közvetítésével válnak hatékonnyá. IS

Befejezésül: vannak kutatók, akik szerint az elmúlt évtizedekben
a hetvenes évek óta - a kisebbségekhez való viszony nyitottabbá vált
a magyar lakosság körében, s ezt a folyamatot a rendszerváltás csak
felerősítette. Megnőtt a kisebbségi problémák iránti érzékenység, és 
minden ellenkező híresztelés ellenére - az elmúlt években a cigányel
lenesség is - lassan, de folyamatosan - csökkenni látszik. Ezt tá
maszqa alá egy holland szociológus, Koos Postma tanulmánya is,
amely a magyarországi rendszerváltásnak és az előítéletesség alakulá
sának összefüggésével foglalkozik"

Minthogy azonban e kutatóknak a zsidósággal kapcsolatban össze
hasonlító adatsorok nem álltak rendelkezésre, nem vonhaljuk le azt a
következtetést, hogy a zsidóellenesség hasonló módon csökkent volna
Magyarországon az elmúlt években. Megkockáztathaljuk azonban azt
a következtetést, hogy a zsidósággal kapcsolatos nézetek szociálpszi
chológiai szerkezete átalakulóban van. Erre az átalakulásra utal, hogy

1. A zsidósággal kapcsolatban kifejezett társadalmi távolság mér
téke viszonylag csekélynek mondható;

2. Széles körben jelen vannak különféle antiszemita sztereotípiák,
de ezek csak kevés esetben állnak össze következetes és koherens
antiszemita "világképpé";

3. A zsidóság diszkriminációjára irányuló szándékot sokkal keve
sebben fejezik ki, mint magukat a negatív sztereotípiákat;

4. A zsidóság "külcsoportként" való észlelése nem feltétlenül je
lent negatívattitűdöket, a zsidóságot mint külcsoportot sokan sem
leges vagy éppen pozitív tulajdonságokkal ruházzák fel.

Ha tehát az antiszemita veszélyt a töredékes adatok alapján meg
próbáljuk objektíven mérlegelni, mindenképpen óvnunk kell a hely
zet dramatizálásától. A "játszma" ugyanakkor kétesélyes. Vélemé
nyem szerint a valószínűbb "forgatókönyv" az, hogy - nem kis
mértékben a szükségképpen előrehaladó európai integráció követ
kezményeképpen - a magyar társadalom egyre szélesebb köreit
halja át a multikulturalizmus eszméje. Egy multikulturális társada
lomban pedig csökken az asszimilációs nyomás, s a zsidóknak pe
dig akkor sem kell rettegniük, ha sokan vannak, akik zsidóként tart
ják őket számon. De vannak esélyei a másik .forgatókönyvnek" is:
a masszívan meglévő, bár fragmentált antiszemita nézetek radikali
zálódnak egy újpopulista - neorasszista ideológia keretein belül.
Ebben nem annyira a klasszikus antiszemitizmus, mint inkább a xe
nofóbia, az etnikai, kulturális, életmódbeli "másság" gyűlölete játsz
halja a vezető szerepet. Mindebben pedig az antiszemitizmus mint
"tanítómester" lehet a minta, és semmiképpen sem megnyugtató, ha
a zsidókat ugyan többé-kevésbé elfogadják, de az antiszemitizmus
logikáját más csoportokra alkalmazzák.
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