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1. BEVEZETÉS 

A 2015-ös migrációs válság számos téren indított be kritikus tár-

sadalmi, gazdasági és politikai diskurzust a tömeges illegális be-

vándorlás jelenségével kapcsolatban. Ennek pusztán az egyik, ám 

fontos vetülete volt az antiszemitizmus kérdése. Már a 2015-ös 

év során felbukkantak a fősodorú német sajtóban is a következő 

szalagcímek: „Még több antiszemitizmust hoznak a menekültek 

Németországba?” (Süddeutsche Zeitung), „Mi lesz a menekültek zsi-

dóellenességéből?” (Die Welt), „Aggódnak a menekültek új anti-

szemitizmusa miatt” (Tagesspiegel), „Importált antiszemitizmus” 

(Spiegel Online).1  

Hasonló példák azonban a politikából is idézhetők. 2016 novem-

berében Erika Steinbach akkori CDU-s parlamenti képviselő pél-

dául az arab országokban uralkodó antiszemitizmusra mutató hí-

reket kommentált úgy közösségimédia-oldalán, miszerint „egy 

éven belül egymillióval több antiszemitánk lesz”.2 Armin Laschet 

pedig, Észak-Rajna-Vesztfália akkori kereszténydemokrata tarto-

mányi miniszterelnöke egyik 2018-as interjújában az antiszemitiz-

mus növekedésének egyik okaként a 2015-ös migrációs válságot 

nevezte meg.3 S végül még a deklaráltan liberális The New York 

Times 2019 tavaszi cikke is kénytelen volt beismerni, hogy „szá-

 
1 ARNOLD 2017b, 6. 
2 TWITTER 2015. 
3 ADERET 2018. 
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mos felmérés mutatja, hogy németországi és más európai országok muszlim lakossága nagyobb 

arányban mutat antiszemita nézeteket, mint a többségi társadalom”.4 

A fentebbi kritikus diskurzus a nyugat-európai zsidó közösségekbe is utat talált. Raphael Evers 

volt rotterdami, majd düsseldorfi főrabbi ezen sorok írójának adott 2017-es interjúja szerint 

„közel-keleti hátterű emberek” részéről tapasztalt antiszemitizmust Hollandiában. 5 Shimon 

Lasker brüsszeli ortodox rabbi szerint a tömeges bevándorlásnak „természetesen” van köze a 

növekvő antiszemitizmushoz.6 David Pinto szociológus, az Amszterdami Egyetem oktatója 

ugyanezen riport szerint úgy fogalmazott, hogy „van antiszemitizmus – most sokkal több, mint 

valaha. Főleg a marokkói muszlim fiatalok a felelősek érte”.7 A legnagyobb német-zsidó ernyő-

szervezet, a Németországi Zsidók Központi Tanácsa a muszlim országokból érkező bevándor-

lók számára javasolt antiszemitizmus-elleni oktatási programot 2018-ban. Abraham Lehrer al-

elnök szerint „sok ilyen [muszlim országból érkező – V. L. B.] embert olyan rezsimek befolyá-

soltak, ahol az antiszemitizmus az állami gondolkodás része”. Azért, hogy az ilyen emberek 

később Németországban „ne fejtsék ki nyíltan nézeteiket”, „integrációs kurzusukat” kell kifej-

leszteni számukra – vélekedett a zsidó vezető.8 

A fentiek tükrében érdemes megvizsgálni, hogy valóban gyakrabban vallanak-e antiszemita né-

zeteket az európai muszlimok; ez a jelenség jelent volt-e már a migrációs válság előtt is; és hogy 

tapasztalható-e magas fokú antiszemitizmus a 2015-ös migrációs válság során Európába érke-

zett muszlim migránsok között. 

 

2. AZ ANTISZEMITIZMUS ÉS A TÖMEGES BEVÁNDORLÁS 

Egy 2009-es, az Egyesült Királyságra fókuszáló tanulmány szerint „kevés, muszlimok között 

végzett közvéleménykutatás tartalmazott antiszemitizmusra vonatkozó kérdéseket” Nyugat-

Európában.9 Néhány használható kivétel azonban ismert. 

Az első témánkba vágó kutatást 1997-ben végezték németországi török származású fiatalok 

körében, akiknek 33,2%-a egyetértett a feltevéssel, miszerint a cionizmus veszélyt jelent az isz-

lámra.10 

 
4 ANGELOS 2019. 
5 VESZPRÉMY 2017b. 
6 VESZPRÉMY 2017c. 
7 VESZPRÉMY 2017b. 
8 BBC 2018. 
9 JIKELI 2009, 3. 
10 JIKELI 2015, 41-43. 
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Egy 2004-es, 10 ezer svéd diák által kitöltött felmérés hat kérdést tartalmazott, mely az antisze-

mita nézeteket vizsgálta. A muszlim diákok 8,3%-a értett egyet a felmérés szerint egyes anti-

szemita nézetekkel, míg a keresztény diákoknak csupán 3,7%-a.11 

A Populus 2005-ös felmérése szerint a brit muszlimok 53%-a szerint a zsidóknak túl nagy a 

befolyása a brit külpolitikára, 46%-uk szerint a zsidók irányítják a médiát és a politikát, és 37%-

uk szerint a zsidók legitim célpontok a „közel-keleti igazság ügyében” vívott küzdelemben.12 

Egy 2006-os Pew-felmérés szerint a brit muszlimok 47%-a negatívan tekintett a zsidókra, míg 

ez a szám a többségi társadalom körében 7%. A felmérés szerint a franciaországi muszlimok 

28%-a tekintett negatívan a zsidóka, a nem-muszlim franciáknak azonban csak 13%-a. Német-

országban a muszlimok 44%-a, a nem-muszlimoknak azonban csak a 22%-a.13  

Egy 2009-es, a dán Aarhus Egyetemen végzett felmérés török, pakisztáni, szomáliai és palesztin 

bevándorlók nézeteit hasonlította össze honos dánokéval. A felmérés eredménye szerint előb-

biek között az antiszemita sztereotípiákat vallók aránya 75% volt, míg a dán etnikumúak között 

20%.14 

Hasonló eredményekre jutott három, a német kormány által megrendelt vagy támogatott fel-

mérés. Az első ilyen kutatás 2007-ben megállapította, hogy a muszlim bevándorló, nem-musz-

lim bevándorló és honos német diákok közül a muszlim diákok utasították el legjobban a zsi-

dókat (15,7%).15 A második (2009-10 között) végzett felmérés szerint a németországi muszlim 

fiatalok 25%-a egyetértett a két állítással, miszerint a Közel-Kelet minden bajának oka Izrael, 

és hogy a zsidóknak távozniuk kell a Közel-Keletről. (Az állításokkal a nem-muszlim német 

fiataloknak 5%-a értett egyet).16 A harmadik, öt éven át végzett és hat országot – Ausztria, 

Belgium, Franciaország, Németország, Hollandia, Svédország – átfogó, 2013-ban zárult kuta-

tás, melyet a WZB berlini társadalomtudományi központ végzett el török és marokkói hátterű 

személyek megkérdezésével, arra jutott, hogy a muszlim válaszadók 45%-a szerint „nem szabad 

megbízni” a zsidókban.17 S ugyan nem a német kormány támogatásával készült, ám érdemes 

idézni a 2010-es, németországi diákok között készült felmérést, mely alapján az állítással, mi-

szerint „az én vallásomban figyelmeztetnek minket, hogy ne bízzunk a zsidókban”, a török 

hátterű diákok 15,2%-a, a különböző arab országokból származó diákok 18,2%-a, és a kurd 

 
11 JIKELI 2015, 45. 
12 JIKELI 2009, 4. 
13 JIKELI 2015, 41-42. 
14 JIKELI 2015, 41-44. 
15 BRETTFELD 2007, 275. 
16 JIKELI 2015, 43. 
17 FATAH 2015, 128.; ISRAEL NATIONAL NEWS é.n. 
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diákok 20,8%-a értett egyet. A nem bevándorló hátterű diákoknál az egyetértők aránya 2,8% 

volt.18 

2011-ben holland nyelvű brüsszeli középiskolák diákjai között végeztek felmérést, melyek alap-

ján a muszlim diákok 56,8%-a értett egyet azzal, hogy „a zsidók a világon mindent uralni akar-

nak”, 29,9%-uk azzal, hogy „a zsidók azt hiszik, jobbak mindenkinél”, 28,6%-uk azzal, hogy 

„ha zsidókkal üzletelsz, különösen óvatosnak kell lenned”, és 28,4%-uk azzal, hogy „a zsidók 

háborúra uszítanak másokat”. A nem-muszlim diákok sorrendben 10,5%-ban, 12,9%-ban, 

12,9%-ban és 7,7%-ban értettek egyet a fenti állításokkal – mindegyik esetben „alulmaradva” 

muszlim diáktársaikkal szemben.19 2013-ban genti és antwerpeni muszlim diákok között ismé-

telték meg a felmérést, akiknek 45-50%-a értett egyet különböző antiszemita sztereotípiákkal. 

A nem-muszlim diákok 10%-a értett egyet hasonló nézetekkel a felmérés során.20 

A holland kormány 2015-ös felmérése szerint, melyet a Verwey Jonker Institute holland társa-

dalomkutató intézet végzett el, a holland muszlimok 12%-a „nem pozitívan” tekint a zsidókra, 

míg a nem-muszlim holland lakosság esetében ez az arány 2%. A holland muszlimok 40%-a 

„nem pozitívan” tekint az izraeli zsidókra, ugyanez a szám a nem-muszlim lakosság körében 

10%. A cionizmust a holland muszlimok 66%-a tekintette „nem pozitívnak”, míg a nem-musz-

limok 6%-a érzett csak ugyanígy, ám Izrael állam megítélése terén volt a legnagyobb az eltérés: 

a muszlimok 62%-a tekintett „nem pozitívan” a zsidó államra, szemben a nem-muszlimok kö-

rében mért 13%-os aránnyal.21 Érdemes megjegyezni, hogy a brit Institute for Jewish Policy 

Research 2015-ös felmérése szerint azon brit lakosok körében a legnépszerűbb az Iszlám Állam 

és a Hamász is, akik a legelőítéletesebbek Izraellel szemben.22 Az ADL 2015 nyarán külön a 

nyugat-európai muszlim közösségekre fókuszálva végzett felmérést: eredményei szerint a belga 

muszlimok 68%-a, a spanyol muszlimok 62%-a, a német és az olasz muszlimok 56%-a, a brit 

muszlimok 54%-a és a francia muszlimok 49%-a vallott antiszemita nézeteket. Általánosságban 

a nyugat-európai muszlimok 55%-a bizonyult antiszemitának.23 

A két legfrissebb eredményért pedig ismét az Egyesült Királyságból érkező adatokhoz kell for-

dulnunk. Az ICM brit kutatóintézet hasonló eredményre jutott 2016-ban: a brit muszlimoknak 

mindössze 26%-a tekinti problémának az antiszemitizmust, míg ugyanez a szám az átlagos 

 
18 JIKELI 2015, 43-44. 
19 JIKELI 2015, 44. 
20 JIKELI 2015, 44. 
21 ANTISEMITISM 2015. 
22 BOYD 2015, 14. 
23 SHERMAN 2015. 
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nem-muszlim britek között 46%. A brit muszlimok 35%-a egyetértett azzal az állítással, misze-

rint a zsidóknak túl nagy hatalma van az Egyesült Királyságban, szemben a nem-muszlimok 

között tapasztalt 9%-kal. A zsidók brit kormányra gyakorolt befolyását a brit muszlimok 31%-

a érezte túl nagynak, szemben a nem-muszlimok közti 7%-kal. A brit muszlimok 39%-a gon-

dolta úgy, hogy a zsidóknak túl nagy a befolyása a médiára, a nem-muszlim briteknek azonban 

csak 10%-a értett egyet ezzel az állítással. A zsidóknak gazdaságra gyakorolt befolyását a brit 

muszlimok 44%-a érezte túl nagynak, szemben a nem-muszlimok körében felmért 18%-kal. A 

brit muszlimok 40%-a vélekedett úgy, hogy a zsidók hűségesebbek Izraelhez, mint az Egyesült 

Királysághoz, 35%-uk szerint pedig „túl sokat beszélnek a holokausztról”. A brit muszlimok 

26%-a szerint a zsidók felelnek a világban tapasztalható háborúkért, 27%-uk szerint pedig a 

zsidók viselkedése felelős az antiszemitizmusért.24 

A brit Institute for Jewish Policy Research 2017-es felmérése szerint míg a nem-muszlim britek 

közel 80%-a fogadja el az állítást, miszerint a brit zsidók éppen annyira britek, mint a nem-

zsidó britek, ez a szám a muszlimok között 61%, a vallásos muszlimok között pedig 59%. Az 

állítást, miszerint a brit zsidók pozitívan járulnak hozzá a brit társadalomhoz, a nem-muszlim 

lakosság közel 60%-a fogadja el, míg a muszlimoknak csupán 37%-a, a vallásos muszlimoknak 

pedig 34%-a. A brit muszlimok 28%-a, a vallásos muszlimoknak pedig 34%-a fogadja el azt az 

állítást, miszerint „a zsidók azt hiszik, jobbak másoknál”. Az állítással, miszerint „a zsidók má-

sok kárára gazdagodnak meg”, a muszlimok 27%-a és a vallásos muszlimok 33%-a ért egyet. 

A muszlimok 27%-a, a vallásos muszlimok 32%-a ért egyet azzal, hogy „a zsidóknak túl nagy 

a hatalma az Egyesült Királyságban”. Az állítással, miszerint „a zsidók a saját céljaikra használ-

ják a holokausztot”, a muszlimok 25%-a és a vallásos muszlimok 29%-a ért egyet. A muszlimok 

22%-a szerint a „zsidók érdekei eltérnek a nem-zsidók érdekeitől”, és ezzel az állítással a vallá-

sos muszlimok 28%-a ért egyet. (Az utóbbi öt állítással a nem-muszlim többségi társadalom 

tagjainak mindegyik esetben kevesebb, mint 20%-a értett egyet).25 

 

3. ANTISZEMITIZMUS ÉS A 2015-ÖS MIGRÁCIÓS VÁLSÁG 

Egy 2017-es német tanulmány már bevezetőjében közölte, hogy „megalapozott kutatások a 

menekültek körében tapasztalható antiszemitizmusról” „egyelőre nem léteznek”.26 Néhány 

emlékezetes eset azonban a média figyelmét is felkeltette. Egy palesztin migráns kislány, akivel 

Angela Merkel német kancellár is közös szereplést vállalat 2015-ben, nem sokkal később Izrael 

 
24 RASHTY 2016. 
25 STAETSKY 2017, 57. 
26 ARNOLD 2017b, 5. 



 

 

HORIZONT 2020/10 

6 

megszűntetése mellett érvelt.27 A Magyarországra érkezett palesztin migráns, Bazil Harara is 

visszhangokat keltett a magyar-zsidó sajtóban, amikor 2016-ban egy migrációt támogató balol-

dali rendezvényen zsidóellenes verseket szavalt el.28 2017 decemberében egy szír migráns tá-

madott meg botokkal egy kóser éttermet Amszterdamban.29 

A fentiek tükrében először is érdemes megvizsgálni, hogy mennyire tűnik valószínűnek a fel-

vetés, melyet Abraham Lehrer német-zsidó közösségi vezető is tett, s melyre tanulmányunk 

elején utaltunk: e szerint az Európába érkező muszlim migránsok többsége antiszemita kultú-

rájú országokból érkezik. 

A feltételezés megvizsgálásához ismerni kell, hogy melyek azok a muszlim országok, amelyek-

ből 2010 és 2016 között a legtöbb migráns érkezett Európába. A Pew adatai30 szerint a lista 

élén Szíria áll 710 ezer fővel, majd Marokkó következik 370 ezer fővel, ezt követi Pakisztán 

280 ezer, Banglades 250 ezer és Irán 220 ezer fővel. A lista külön vette a „menekülteket”, 

amelyekből 670 ezer szírt, 180 ezer afgánt, 150 ezer irakit és 60 ezer szomáliait említ meg. 

Ezekben országokban a muszlim lakosság aránya kivétel nélkül 92-100% között mozog.  

Az ADL Közel-Keletre és Észak-Afrikára31 illetve Ázsiára32 vonatkozó adati szerint Marokkó-

ban a lakosság 80%-a, Bangladesben 32%-a, Iránban 56%-a és Irakban 92%-a antiszemita. Szí-

riára nem vonatkoznak hasonló adatok, ám Jonathan Bronitsky amerikai történész cikke szerint 

nem tűnik elrugaszkodott feltevésnek, hogy a szír lakosság – a környező országok adatai alapján 

– cirka 80%-a szimpatizálhat antiszemita sztereotípiákkal.33 Ugyan Pakisztánról sem nem talál-

hatók friss antiszemitizmus-adatok, az amerikai NCSJ 2006-os adatai szerint az antiszemitiz-

mus a muszlim országban „széleskörű” jelenség,34 illetve a Pew 2011-es felmérése szerint a 

pakisztániaknak mindössze 2%-a tekint pozitívan a zsidókra.35 Afganisztánról és Szomáliáról 

még kevesebb információ érhető el. Egy 2019-es Afganisztánról szóló cikk szerint az országban 

„elterjedt” az antiszemitizmus.36 Szomália esetében egy 2018-as cikk „vad antiszemitizmusról” 

számolt be,37 ahogyan Ayaan Hirsi Ali neves szomáliai születésű libertárius író és közszereplő 

 
27 WEINTHAL 2015. 
28 VESZPRÉMY 2017a. 
29 VESZPRÉMY 2019. 
30 PEW 2017. 
31 ADL b. 
32 ADL a. 
33 BRONITSKY 2016. 
34 ARCHIVE 2005. 
35 PEW 2011. 
36 MEHRDAD 2019. 
37 KOBRIN 2018. 
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2019-es cikkében is „mindent átható muszlim antiszemitizmusról” beszélt egykori hazája kap-

csán.38 

S bár a fent idézett tanulmány azt állította, hogy mérvadó kutatások nem elérhetők, néhány 

adatsor így is használható. A berlini Média, Kommunikációs és Kereskedelmi Főiskola 

(HMKW) 2016-os kutatása szerint berlini menekültcsaládok körében a kérdés kapcsán, misze-

rint mit szólnának, ha egy izraeli zsidó család költözne a szomszédjukba, a válaszok a követke-

zőképp oszlottak meg: 14% „nem jónak” ítélné meg a szcenáriót, 26% „jónak”, 60%-nak pedig 

„mindegy”. Ezek az arányok magasabbak, mint az átlagos, nem bevándorló hátterű német csa-

ládok körébe tapasztalt számok.39  

Egy Németországba érkezett migránsok között készült 2017-es interjúsorozat arra jutott, hogy 

bár szilárdan antiszemita nézete mindössze a migránsok töredékének volt, „számos” esetben 

hittek a megkérdezett migránsok bizonyos antiszemita sztereotípiákban.40 Ugyanebben az év-

ben 800 megkérdezett németországi (bajorországi) migráns pontosan fele vélte úgy, hogy a 

zsidóknak „túl nagy hatalma van a világon”.41 

 

4. ÖSSZEGZÉS  

Mint tanulmányunkban bemutattuk, a tömeges bevándorlással és antiszemitizmussal kapcsola-

tos diskurzus megerősödött a 2015-ös migrációs válságot követően, és a nyugat-európai zsidó 

közösségekben is aggodalmakat fogalmaztak meg. Ennek oka lehetett több olyan ismert eset, 

mikor médiafigyelembe került migránsok antiszemita nézeteket fogalmaztak meg vagy antisze-

mita támadásokat követtek el. Mint az elérhető közvélemény-kutatások alapján megállapítható, 

az antiszemita nézetek muszlim közösségekben való gyakoriságát, illetve a muszlimok társa-

dalmi arányánál nagyobb reprezentációját már a kétezres évek elején több kutatás kimutatta. 

Hasonló adatok érhetők el a 2010-es évek elejéről is. A több országra kiterjedően végzett ku-

tatások átlagosan 50%-ban határozzák meg az antiszemita nézetek népszerűségét az európai 

muszlim lakosság körében. A 2015-ös migrációs válság során Európába érkezett tömegek ese-

tében kevesebb ilyen kutatás érhető el, azonban ezek is az antiszemita nézetek mérhető vagy 

magas népszerűségét mutatták ki a migránsok között (maximum 50%). A konklúziót erősíti, 

hogy azok a muszlim országok, ahonnan a migránsok többsége érkezett az utóbbi években, 

 
38 ALI 2019. 
39 HMKW 2016, 13. 
40 ARNOLD 2017a, 55. 
41 Sessler 2017. 
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mind a szakirodalom, mind a nemzetközi és/vagy zsidó sajtó tükrében kiemelkedően antisze-

miták. 
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