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BEVEZETÉS
A projekt tárgya és célja
A PewResearch Center 2015 évi felmérése szerint az európai államok 2/3-ban a szervezett
társadalmi-politikai csoportok nacionalizmusra és sovinizmusra hivatkozva közvetett vagy közvetlen
módon fordulnak szembe kisebbségben lévő vallási csoportokkal szemben. Ez Európában sokkal
sűrűbben előfordul (45 államból 30-ban, azaz kb. 67%-ukban), mint a világ más országaiban. Ezek a
csoportok, közösségek, pártok és szervezetek egyaránt használják az iszlámellenes retorikát (mely
jelenleg oly népszerű a migránskrízis és az arab államok menekültjei kapcsán) és az antiszemita
jelszavakat is. A PewResearch Center véleménye alátámasztani látszik az uniós programok adatait.
Ezért is a projekt egyik célja a helyzet felismerése és olyan irányok előírása, amelyek
megakadályozhatják a fenti magatartásformákat: a legjobb módja ennek a polgári nevelés valamint az
előítéletek leküzdése a kisebbségek illetve a többségben lévő nemzetek és társadalmak körében.
A projekt célja, ahogy az a pályázat benyújtásánál is részletesen meghatározásra került, a nemzeti
és etnikai kisebbségek helyzetének leírása az Európai Unió kiválasztott országaiban, különös
figyelemmel a zsidó kisebbségekre és így azon feltételek bemutatása, mely lehetővé tehetik a
kisebbségek helyzetének és problémáinak jobb megismerését. A kisebbségekben oktatókat segítő
anyagok kidolgozása a projekt egyik célja, ennek megvalósítása találkozókon és eszmecseréken
történik, ahol az oktatók és a kisebbségek tagjai tapasztalatokat cserélhetnek kijelölve a megfelelő
tevékenységi irányvonalakat, melyek javíthatnak a leírt szituáción.
A projekt koordinátora és fő partnere a varsói székhelyű Fundacja ChAI [ChAI Alapítvány]. Úgy
az Alapítvány mint a többi partner is, az adott országok zsidó kisebbségeket képviselve, nagy
tapasztalattal rendelkeznek a - mindenekelőtt zsidó - kisebbségekkel való munka terén. Több éve
szorosan együttműködnek egymással, illetve különböző kormányzati és nem kormányzati szervekkel,
önkormányzatokkal,

zsidó

közösségekkel,

oktatási,

művelődési

és

tudományos-kutató

intézményekkel. A ChAI-on kívül a többi partner szorosan kötődik a jelenlegi legnagyobb haszid
mozgalomhoz, a Chaba Lubawiczhez. A partnerek: A budapesti székhelyű Egységes Magyarországi
Izraelita Hitközség, az antwerpeni Chabad Huis voor Cultuur, Zorg en Forming vzw, a bécsi Chabad
Youth Center, a barcelonai Chabad Lubavitch Fundacion Privada illetve a pozsonyi székhelyű
Zidovske vzdelevacie Chabad.
A tanulmány struktúrája
A projekt első és legfontosabb eleme az összehasonlító tanulmány, mely két részből áll: (A)
elméleti tanulmányból és a (B) partnerek részére kiküldött kutatási kérdőívekben összegyűjtött adatok
elemzéséből. A Függelékben megtalálható maga a kérdőív is, annak alapvető formájában (egyes
elemek változtak igazodva az adott ország körülményeihez, figyelembe véve többek között az adott
politikai rendszert illetve az adott ország kisebbségeit).
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Az első részben, a különböző országokban és tudományban használt kisebbség definícióján kívül,
megtalálhatóak még az alapvető ember és kisebbségeket védő jogszabályok a nemzetközi jogrendszer
keretében. A további részekben bemutatásra került a nemzeti és etnikai kisebbségek demográfiai
helyzete és elhelyezkedése az adott államokban.

Az ezután következő részben leírásra került a

kisebbségek jogi státusza figyelembe véve a nemzetközi, uniós és nemzeti jogalkotást, valamint - ahol
ilyenek jelen voltak - a kétoldalú egyezményeket.
A következő fejezet a zsidóság letelepedésének történetével foglalkozik az adott országban egy
nagyon tág történelmi-kulturális kontextusban illetve jellemzi jelenlegi helyzetét a lehető legújabb
statisztikai adatok és események figyelembe vételével. Általánosan a tanulmány tárgyi szerkezetű
figyelembe véve a különböző események kronológiai következményeit, az adott jogi szabályozások
keletkezésének dátumát stb.

A tanulmány során a lengyel és angol nyelvre fordított, az Európai Unió, a különböző
kormányzati és parlamentáris szervek oldalain megjelent szabályozások valamint statisztikai
adatok, szakirodalmi könyvek és jogi magyarázatok stb. képezték a vizsgálat trágyát. Több
egyetemi tanulmány is feldolgozásra került illetve kisebb mértékben publicisztikai és
ismeretterjesztő anyagok. Fontos információforrást képeztek a különböző szervezetek és
egyesületek, helyi és világi zsidó közösségek, sajtóügynökségek stb. internetes oldalai.
Felhasználásra kerültek az adott vizsgált országokból származó és nemzetközi sajtóanyagok
(főleg online kiadásban): itt figyelembe véve a kutatás fő tárgyát illusztrációként a zsidó
kisebbség helyzete szolgált az izraeli angol nyelvű sajtó tekintetében.

Az internetes

forrásoknál zárójelben került jelölésre a hozzáférés dátuma.
A tanulmány második részében kerültek bemutatásra a kérdőíves kutatások eredményei, a
különböző államok szerinti bontásban. A projekt partnereinek átküldött kérdőívekben (a kérdőívek a
zsidó kisebbségek tagjai között kerültek elküldésre - azon országok polgárainak, ahol a projekt
partnerei saját székhellyel rendlelkeztek, a személyi adatokon kívül (alapvető adatok, pl.: kor, nem,
lakcím stb.) a következő témákat vizsgáló kérdések kaptak helyet: a nyelv és annak használhatósága,
oktatása; a vallással és hagyománnyal megegyező ünnepek celebrálása; zsidó nemzeti ünnepek
celebrálása; nemzeti, polgári és európai identitás; más kisebbségekhez és többségi társadalmakhoz
való hozzáállás; az antiszemitizmussal és diszkriminációval összefüggő jelenségek. Külön fejezetben a
tanulmány kísérletet tett a zsidó kisebbség helyzetének összehasonlítására a különböző országokban
kiindulva a felmérési kérdőív eredményeiből/válaszaiból. A tanulmány végén a Bibliográfia és az
említett Függelék található, a kutatási/felmérési kérdőívvel.
A tanulmány során több kutatási módszer került felhasználásra, melyeket egyaránt alkalmaznak a
politikai, társadalmi és jogi tudományok is, többek között az összehasonlító módszert, a statisztikai
módszer elemeit, a történelmi és politológiai források hagyományos elemzését illetve a jogi
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szabályozó módszert. Közvetlen megfigyelés és felhasználásra került (kérdőívek, interjúk a zsidó
kisebbség

képviselőivel).

„A”
DEMOGRÁFIAI RAJZ, JOGI STÁTUSZ, A KISEBBSÉGEK HELYZETE A
KIVÁLASZTOTT ÁLLAMOKBAN
1. Rész
KISEBBSÉG DEFINICIÓI ÉS JOGI VÉDELME

1.1.

A kisebbség mint jogi, politikai és tanulmányi fogalom.

Ma egyik európai államról sem mondható el, hogy etnikai és nemzeti szempontból homogén
lenne, bár egyes országokban a nemzeti struktúrát viszonylag nagy etnikai és nemzeti homogenitás
jellemzi (pl. Lengyelországban), máshol viszont nem homogén, a névleges nemzetiség viszonya a
többi etnikai kisebbséghez képest kevésbé egyértelmű (pl. Szlovákiában a nagy számú magyar
kisebbséggel vagy Spanyolországban a régiós közösségekkel). Mindettől függetlenül a kisebbség
jelenléte erősen determinálja minden ország belső politikáját, a kisebbségi csoportok kezelése, jogaik,
fejlődési és tevékenységi lehetőségeik meghatározzák az adott ország nyitottságát és társadalmának
érettségét. Az államok kötelessége, hogy biztosítsa kisebbségeik nemzeti tudatának szabad fejlődését,
hagyományai gondozását és kulturális progresszióját, saját nyelvének használatát, és ezen jogok
védelmét, ha veszélybe kerülnének.
Az Európai Uniós országok belső jogszabályozásában nem létezik egy közös kisebbségeket
definiáló fogalom1. Ilyen szempontból a "kisebbség" fogalmának szinonimája Ausztriában az "etnikai
csoport", Nagy Britanniában a "faji csoport", Magyarországon a "nemzeti és etnikai kisebbség",
Szlovákiában a "nemzeti kisebbség és etnikai csoport" vagy Szlovéniában a "nemzetiség".
Görögországban a "vallási kisebbség" fogalma van használatban, miközben az Olasz Köztársaság
alkotmánya "nyelvi kisebbségeket" említ2.
A definíció hiánya, amivel precízen meg lehetne határozni a "kisebbség" fogalmát azt
eredményezi, hogy a jogi és politológiai szemlélet a kisebbségi tematikát szabályozási hatással a
nemzetiségi és etnikai viszonyok kérdésének kereteibe sorolja. A fogalom számos definíciója, a
kisebbségi tematika sűrűn előforduló történelmi háttere azt eredményezi, hogy nehéz a jogi
megoldások során konszenzust találni.3 Mi több a nemzetiség minden ember tudatának része, és a
múltban sűrűn megjelent az eszközjellegű viszony a definíciók kapcsán, azaz egy olyan megközelítés,
1

N. Rouland, S. Pierre-Caps, J. Poumarede, Rights of Minorities and Indigenous Peoples, Paris 1996, 270271. oldal
2 http://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2007)001-e, 35. oldal;
http://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-MIN(2005)001-es. 4. oldal;
Council of Europe, Venice Commission, "Non-Citizens and Minority Rights", Study No. 294/2004, CDL-MIN
(2005) 1, Strasbourg, 6 June 2005, § 13, 4. oldal;
3
A. Kłoskowska, Kultury narodowe u korzeni (Nemzeti kultúrák gyökerei), Warszawa 1996, 22. oldal
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melyet politikai célok hajtottak a nemzeti kisebbségi hovatartozás átszabályozásának érdekében.
Ahogy a legújabb kori történelem és az utolsó évek eseményei mutatják a probléma továbbra is
fennáll4.
A népesség adott csoportjának jellemzésekor fontos figyelembe venni azt a tényezőt, hogy vajon
rendelkezik-e azokkal a jellemzőkkel melyek a nemzeti kisebbséget is meghatározzák. Alapvető
fontosságúak az alkalmazott kritériumok, melyek lehetnek mennyiségiek, történelmiek, jogiak és
szociológiaiak, miközben nem mindegyik lesz alkalmazható az adott csoport tekintetében5.
Mindezektől függetlenül leggyakrabban nemzeti kisebbségként azt a csoportot tekintjük, mely
mennyiségi kisebbségben áll az állam lakosságához képes; etnikai eredete különbözik, eltérő nemzeti
és kulturális vonásokat ápol illetve megfelelő számban képviselteti érdekeit az állami szervekkel
szemben6.
Jelenleg kettő megközelítés dominál: a jogtörténeti és a szociológiai7. Az első megközelítés az
adott kisebbség anyaországának létére hívja fel a figyelmet, mennyiségi és objektív kritériumokra
hivatkozik, a nyelvre, a kultúrára, a hagyományra és a történelemre, gyakran a vallásra, a gazdasági
kapcsolatok szférájára és a lakott területre. A második szubjektív-objektív tényezőkre támaszkodik:
nagy jelentőséget tulajdonítva szubjektív kritériumoknak (ugyanakkor segédletként használva az
objektív kritériumokat, főleg a gyengén kifejlődött közösségi és nemzeti tudat esetén), figyelembe
veszi a nemzeti identitást és a kisebbség tagjai közötti kapcsolatokat, a kisebbségi hovatartozást, az
örökségtudatot és más hagyományok, értékek és szimbólumok ápolását illetve a különösen erős
kötődést a "saját" közösség tagjaival8.
Zobacz np.: J. Habermas, Obywatelstwo a tożsamość narodowa: Rozważania nad przyszłością Europy
(Állampolgárság és nemzeti öntudat, elmélkedések Európa jövőjéről, Warszawa 1993, 9. oldal;
J. Kilias, Narodowość jako problem naukowy: naród w socjologii czeskiej okresu międzywojennego (A
nemzetiség, mint tudományos probléma, a háború közötti időszak a cseh szociológiában) Warszawa
2000, 93. oldal;
T. Kruczkowski, Polityka narodowościowa (Nemzetiségi politika), [w:] Europa Wschodnia- dekada
transformacji. Białoruś, (Kelet-Európa - a rendszerváltás évtizede. Fehéroroszország) red. B. J. Albin, W.
Baluk, Wrocław 2004, 179. oldal;
M. Waldenberg, Narody zależne i mniejszości narodowe w Europie Środkowo - Wschodniej: dzieje
konfliktów i idei (Közép-Kelet Európa nem önálló nemzetei és kisebbségei: az eszmék és konfliktusok
története), Warszawa 2000, 29. oldal
5
Konwencja ramowa o ochronie mniejszości narodowych i raport wyjaśniający (Keretegyezmény a
nemzeti kisebbségek védelméről és magyarázó függelék),
URL<https://www.coe.int/t/dghl/monitoring/minorities/1_atglance/PDF_Text_FCNM_pl.pdf>, [10.08.2014].
Valamint: G. Pawlikowski, Problematyka mniejszości narodowych i etnicznych w systemie edukacji
obywatelskiej, „Państwo i społeczeństwo” (A nemzeti és etnikai kisebbségek problematikája a polgári
képzésben, Állam és társadalom) 2010, Év X, 2. szám, 77. oldal
6
K. Kwaśniewski, Socjologia mniejszości a definicja mniejszości narodowej, „Sprawy Narodowościowe” (A
kisebbség szociológiája és a nemzeti kisebbség definíciója, Nemzetiségi kérdések) 1992, szám 1, 9-15. oldal
7
Úgy tűnik valamikor a kisebbséget leginkább megkülönböztető, meghatározó kritérium a vallási meggyőződés
volt.
8 Lásd pl.: J. Byczkowski, Mniejszości narodowe w Europie 1945-1974 (wybrane zagadnienia) (Nemzeti
kisebbségek Európában 1945-1974, kiválasztott kérdések) Opole 1976, 21-23. oldal;
H. Chałupczak, T. Browarek, Mniejszości narodowe w Polsce 1918-1995 (Nemzeti kisebbségek
Lengyelországban 1918-1995), Lublin 1998, 1215. oldal;
R. Brubaker, Nacjonalizm inaczej: struktura narodowa i kwestie narodowe w nowej Europie
(Nacionalizmus másképpen: nemzeti struktúra és nemzeti kérdések az új Európában), Warszawa - Kraków
4
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A politikai tudományokban megerősödött az a nézet, mely nemzeti kisebbségként azokat a
népességi csoportokat ismeri el, melyek az adott országban telepedtek le és rendelkeznek annak
állampolgárságával, antropológiai, etnikai, nyelvi, kulturális, vallási stb. szempontból különbözik a
lakosságtól, "saját (nemzeti) öntudattal, politikai, társadalmi és kulturális érdekkel rendelkezik"9.
A szakirodalomban a nemzeti és etnikai kisebbség számos definíciója megtalálható. Az egyik
szerzője Jules Deschenes, aki azt mondja, hogy a nemzeti kisebbség "egy olyan kisebbségben lévő
csoport egy államban, mely nem rendelkezik domináns pozícióval, etnikai, vallási és nyelvi jellemzői
különböznek a többségi lakosságitól, a belső összetartozás érzésével, közösségi önfenntartási
ösztönnel rendelkezik és a joggyakorlat szempontjából egyenlőségre törekszik a többséggel" 10. Egy
másik, Rogers Brubaker meghatározása szerint, a kisebbség "nem egy statisztikai demográfiai
kategória, de egy dinamikus politikai attitűd (politikai állásfoglalás)". Az ilyen értelmezésű
kisebbségek az "etnokulturális rokonság" tekintetében "külső hazákhoz" tartoznak. Külső kötödésük a
jelenleg nemzeti alapon szervezett és határaikon belül a több etnikumot nem tűrő államok
ellenállásába ütközik. Brubaker számára, az említett politikai álláspont keretén belül három elem
különíthető el: nyilvános kinyilatkoztatása a politikailag vagy mennyiségileg domináns nemzethez
képest más etnokulturális nemzetiséghez való tartozásnak; az eltérő etnokulturális nemzetiség
elismerésének követelése az államtól; az adott etnokulturális nemzetiség létezésének esetén egyes
közösségi, kulturális vagy politikai jogok"11.
A lengyel PWN Enciklopédia a kisebbséget következőképpen definiálja: egy olyan adott területen
(főleg államokban) lakó kisebbségi közösség , mely különbözik a lakosság többségétől vagy a
politikailag domináns társadalom jellemzőitől, így a társadalmi tudatban mások, közösségi
kapcsolatokban alkalmanként diszkrimináltak; az eltérő jellemzek leginkább a: vallás, nyelv, nemzeti
öntudat, kultúra stb." Ahogy a definíció szerzői megjegyzik a "kisebbség" fogalma egyre tágabb
értelmezésű, alkalmazható szexuális kisebbségekre, nőkre, mint hátrányos helyzetűekre, gyerekekre
stb.12
A PWN Enciklopédia szerint a nemzet "olyan emberek közössége, akiket saját nemzeti öntudat és
a jelenleg nemzetként definiált közösséghez való tartozás érzése jellemez” 13. Ez a tömör definíció úgy
tűnik, hogy mégis a legteljesebb, hiszen a nemzeti öntudat "az adott nemzeti hovatartozással
kapcsolatos meggyőződések halmaza, a történetének ismerete és megértése, a múltjáról, jelenjéről és
jövőjéről való együttes elképzelés illetve az adott nemzet tagjaihoz való kötődés”14. A nemezetek
formálódásáról az ismert magyar-zsidó származású amerikai politológus a Nemzetek és nacionalizmus
1998, 18-19. oldal
9 Cz. Mojsiewicz (red.), Leksykon współczesnych międzynarodowych stosunków politycznych (Jelenkori
nemzetközi politikai kapcsolatok lexikona), Wrocław 1998, 230. oldal
10 után: Kłoskowska, 21-22. oldal
11 Brubaker, 77. oldal
12 http://encyklopedia.pwn.pl/szukaj/mniejszo%C5%9B%C4%87%20etniczna.html [05.05.2017]
13 http://encyklopedia.pwn.pl/szukaj/nar%C3%B3d.html [05.05.2017]
14 http://encyklopedia.pwn.pl/szukaj/%C5%9Bwiadomo%C5%9B%C4%87%20narodowa.html [05.05.2017]
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című könyvében azt írja, hogy "az emberek közössége (akik például az adott területen laknak vagy az
adott nyelven beszélnek) akkor és csak akkor válik nemzetté, ha szilárd meggyőződésük, hogy az
összetartozásukból kifolyólag bizonyos kötelességekkel és jogokkal rendelkeznek” 15.
A fent idézett Enciklopédiában szerint az etnikai csoport egy olyan társadalmi csoport, mely "a
csak rá jellemző tulajdonságokkal rendelkezik: saját névvel, nyelvvel vagy jelentősen különböző
tájszólással, közös származással az adott területről vagy egy közös őstől, történelmi és kulturális
tudattal, értékrendszerrel és csoportos szimbolikával, vallással, közösségi összetartozással, ugyanakkor
más csoportok felé gyakorolt távolságtartással”16. Max Weber az etnikai csoportot olyan közösségnek
tekintette, akiknek meggyőződése a közös eredet, de hangsúlyozta, hogy nemcsak a családi
kapcsolatok tekintetében17.
Általánosan a különböző definíciókban a nemzeti kisebbséget egy számokban kisebb csoportként
jelölik a maradék lakossághoz képest, ugyanakkor rendelkezik az adott állam állampolgárságával és
kihangsúlyozza egyéniségét (etnika, nyelv, hagyomány, vallás stb.), közösségi tudata és összetartozási
akarata van. Sűrűn megesik a megkülönböztetés, hogy nemzeti kisebbségről csak akkor lehet szó, ha a
közösség egy területtel azonosítható, miközben az etnikai kisebbség esetében területi kötődés nem áll
fenn18. Úgy tűnik, hogy ez egy hibás megközelítés, hiszen nem lehet letagadni a zsidó nemzet létezését
az izraeli államalapítás előtt, a közösség diaszpórában élt, ugyanígy nem lehet megvonni a
lengyelektől a lengyel nemzeti öntudathoz való kötődést az ország felosztása során, amikor lengyel
állam nem létezett.
Az angolszász irodalomban létezik egy alternatív megfogalmazása a nemzeti kisebbségnek: "nem
domináns etnikai csoport" (non-dominant ethnic group). Az adott csoport státuszát, legyen az etnikai
és/vagy nemzeti, vallási, nyelvi, politikai közösség nem lehet definiálni, tárgyiasítani vagy felülről
megszabni19. További nehézségeket okoz az adott csoport nemzeti öntudatának szintje, a főleg határ
menti kulturális diffúzió, a kulturális asszimiláció folyamatai, melyek sűrűn nemzeti dualizmushoz
vezetnek, az állami politika stb.
Ebből kiindulva, Grzegorz Januszt követve, fogadjuk el, hogy minden nemzeti kisebbség az
„minden olyan etnikai csoport, amely kifejezett kisebbségben van az államban élő egyéb népességhez
képest”, nem alkot lakóterületén saját államisságot, igyekszik ápolni kultúráját, hagyományait,

E. Gellner, Narody i nacjonalizm (Nemzetek és nacionalizmus), ford. T. Hołówka, Warszawa 1991, 16. oldal
http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/grupa-etniczna;3908271.html [05.05.2017]
17 Za: J. Wiatr, Naród i państwo: socjologiczne problemy kwestii narodowej (Nemzet és állam, nemzetiségi
kérdések szociológiai problémái), Warszawa 1969, 22. oldal
18 B. Mikołajczyk, Mniejszości w prawie międzynarodowym (Kisebbségek a nemzetközi jogban), Katowice
1996, 16. oldal
19 M. Barwiński, Pojęcie narodu oraz mniejszości narodowej i etnicznej w kontekście geograficznym,
politycznym i socjologicznym (A nemzet és nemzeti kisebbség megközelítése földrajzi, politikai és
szociológiai szempontból), URL<http://repozytorium.uni.lodz.pl:8080/xmlui/bitstream/handle/11089/
3788/Barwi%C5%84ski _Folia%20Geographica_2004.pdf?sequence=1>, [10.01.2017].
15
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nyelvét, vallását illetve nemzeti öntudatát, ami etnikai különbözőségének alapját képezi és ez
különbözeti meg egyértelműen a tagjait az adott állam lakosságán belül” 20.
A nemzeti és etnikai kisebbségek definícióját próbálták már nemzetközi szervezetek is
kidolgozni. Az Egyesült

Nemzetek Szervezetén (ENSZ)

belül

a

Nemzeti

Kisebbségek

Diszkriminációjának Megelőzésével és Védelmével foglalkozó Albizottság (1999-től az Emberi Jogok
Népszerűsítésével és Védelmével Foglalkozó Albizottság) foglalkozik a témával. Az ENSZ főtitkára
"A kisebbségek definíciója és osztályozása" című munkájában (1950) hangsúlyozta, hogy a nemzeti
kisebbség fogalma "olyan csoportokra használható, melyek régi közösségekből jöttek létre az elfoglalt
területeken vagy határváltoztatások, államfelosztások és szétesések során jöttek létre illetve saját
nemzeti öntudattal rendelkeznek a területi elhelyezkedésüktől függetlenül az adott államon vagy
régión belül"21. Az említett Albizottság 1953-ban megalkotott egy definíciót (elfogadásra került), mely
szerint a nemzeti kisebbség "egy olyan etnikai csoport, mely nem domináns a népesség struktúrájában,
az adott állam területén él, saját hagyománnyal, vallással vagy nyelvvel rendelkezik és identitásának
megtartására törekszik"22. Ugyanakkor az 1966-os Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi
Egyezségokmányának 27. bekezdésében a kisebbség javasolt definíciója: "olyan külön népességi
csoport, mely megfelelően definiált és betelepült az adott állam területén”23. 1992-ben az ENSZ
elfogadott egy nyilatkozatot, melyben "megtalálható azon jogok összessége, mely a nemzeti
kisebbségek képviselőit illeti, közöttük a kultúrához, saját vallási hagyományhoz, saját nyelvhez,
egyesületek megalapításához, más tagokkal (az adott állam határain kívül élőket is beleértve) való
szabad érintkezéshez való jog.”24.
A kisebbség definiálásban közel állt az Európai Tanács egyezménye a nemzeti kisebbségek
jogainak védelméről. Ilyen kisebbségként ismerték el azt a "csoportot, mely számban kisebb az állam
népességéhez képest, tagjai, az állam polgárainak lévén, elkülönülő saját etnikai, vallási vagy nyelvi
jellemzőkkel rendelkeznek és törekednek kultúrájuk, hagyományuk, vallások, illetve nyelvük
megőrzésére”25. A különböző értelmezések azt eredményezték, hogy a definíció az Egyezmény
végleges szövegéből kivonásra került.

G. Janusz, Zagadnienia teorii i praktyki grup etnicznych (Etnikai csoportok elméleti és gyakorlati
kérdései), Lublin 1993, 32. oldal
21 J. Barcz, Definicja mniejszości narodowych w prawie międzynarodowym (Nemzeti kisebbségek
definíciója a nemzetközi jogban), „Sprawy Międzynarodowe” 1986, nr 11, 89. oldal
22 A. Bartnik, „Mniejszość żydowska w Republice Białoruś po 1991 roku” (Zsidó kisebbség a Fehérorosz
Köztársaságban 1991 után), praca doktorska napisana w Zakładzie Badań Etnicznych Wydziału Politologii
Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie pod kierunkiem prof. dr hab. K. Zielińskiego (A Zakładz Badań
Etnicznych Wydziału Politologii Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie írott doktori disszertáció prof. dr
hab. K. Zieliński témavezető alatt), Lublin 2017, 21-22. oldal
23 Ugyanott, 23. oldal
24 Ugyanott, 24. oldal
25 G. Janusz, Definiowanie mniejszości w dokumentach międzynarodowych i aktach prawa wewnętrznego
(A kisebbség definiálása nemzetközi okmányokban és belső szabályozásokban), „Annales UMCS” 2008,
vol. XV, 2 sectio K, 100. oldal
20
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Általánosan, ahogy ezt Sławomir Łodziński jellemzi: "Az európai dokumentumok a kisebbségek
védelméről értekeznek, bár nem tartalmaznak egy egységes definíciót.

A nemzeti és etnikai

közösségek nagyon széles "palettájára" vonatkoznak, melyek általánosan egyenlő bánásmódot és
védelmet érdemelnek. Természetesen megjelennek "hivatalos" definíciók, az adott államok belső
szabályozásán belül. Ezeknek "szűk" jellegük van, mely a hagyományos nemzeti kisebbségekre
vonatkozik (tehát nem érinti a migráns közösségeket), amelyek az adott állampolgársággal
rendelkeznek. A külföldiek (külföldi illetőségűek) általában ki vanna zárva ebből a védelemből”26.

1.2.

A kisebbség definíciója a kiválasztott Európai Uniós országok belső

jogalkotásában.
A bolzanoi Európai Akadémia EURAC kutatócsoportja (Accademia Europea
Bolzano/Europaische Akademie Bozen: Institute for Minority Rights), mely többek között
kidolgozta az uniós országok kisebbségi jogait vizsgáló jelentést, az európai kontextusban vett
nemzeti kisebbséget úgy értelmezi, hogy ez mindig olyan csoportot jelent (függetlenül a
nagyságától: lehet szó száz Livről Észtországban, vagy több mint 6 millió katalánról
Spanyolországban), mely az adott területhez kötődik, de jelentősen különbőzik etno-kulturális
szempontból a társadalom többségétől. Olyan más "idegen" kategóriák, mint a migránsok,
menekültek vagy szociális

csoportok, kasztok,

törzsek, nem

tekintettek nemzeti

kisebbségként. A vallási közösségek esetében, akik a tagok számának szempontjából
kisebbségben vannak az adott államban, általában nem beszélhetünk kisebbségekről hanem
vallási közösségekről27.
A nemzeti kisebbségek védelmének szempontjából mindenekelőtt a társadalmi csoportot
majd a fizikai személyt illeti védelem, amelyre a minden egyes egyént védő jogok is
vonatkoznak. Tekintettel arra, hogy a kisebbség egy halmazfogalom és közben egyéni emberi
jogokról is szó van, ezért meghatározásra került egy köztes kategória, mely az adott
kisebbségeket "az adott kisebbséghez tartozó személyek halmazának" tekinti”28. Ezért is a
kisebbségek jogainak védelme egy összetett tényező: olyan fizikai személyek szempontjából

S. Łodziński, Ochrona praw osób należących do mniszości narodowych i etnicznych. Perspektywa
europejska (Nemzeti és etnikai kisebbségekhez tartozó személyek jogainak védelme. Európai
perspektíva) (Kancelaria Sejmu. Biuro Studiów i Ekspertyz. Wydział Analiz Ekonomicznych i Społecznych,
Raport nr 208), Warszawa 2002, 38. oldal
27
Europe’s Ethnic Mosaic. A Short Guide to Minority Rights in Europe, ed. T. Benedikter, Bolzano/Bozen
2008, 8. oldal
28
Chałupczak, Browarek, 12-15. oldal; G. Janusz, Raport o sytuacji osób należących do mniejszości
narodowych i etnicznych w Polsce (Nemzeti és etnikai kisebbségek helyzete Lengyelországban),
Warszawa 1994, 7. oldal
26
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vizsgálandó, akik külön etnikai és közösségi hovatartozással azonosulnak létrehozva az adott
kisebbséget illetve társadalmi csoportként értendő kisebbséget29.

Ennek megvannak a következményei az európai államok alkotmány és jogalkotási gyakorlatában,
ahol jelenleg kettő megközelítés különíthető el a nemzeti kisebbségek jogai védelmének kapcsán. "Az
első olyan államokra vonatkozik, melyek létrehozták a kisebbségek védelmének saját formáit (az
idevonatkozó nemzetközi szabályozásoktól függetlenül) - azaz megfelelő alkotmányi és jogi
előírásokat. Ide sorolható többek között: Ausztria, Belgium, Fehéroroszország, Spanyolország,
Hollandia, Litvánia, Lettország, Észtország, Lengyelország, Ukrajna, Magyarország. A másik
megközelítés a nemzeti kisebbségek védelmére vonatkozó belső szabályozások hiányára vonatkozik.
Olyan országokban mint: Franciaország, Németország vagy Svédország a "nemzeti kisebbség"
fogalma nem használatos, a lakosság polgárokra és külföldiekre oszlik". Ugyanakkor az olasz
jogalkotás a nyelvi kisebbség fogalmát használja30.
Függetlenül a fenti kisebbségeket meghatározó definícióktól az adott államok belső
szabályzásukban a kisebbségekre saját meghatározásokat alkalmaznak. Ahogy Grzegorz Janusz írja, a
belső jogalkotásban négyfajta megoldás található a terminológia kapcsán:
"1. az első a nemzeti kisebbség fogalmát használja, mellőzi a belső jogok által védett alany
definícióját;
2. a második esetben a védelem alanya nem a nemzeti kisebbség, hanem az adott kisebbség
(népcsoport) nyelvének meghatározása és a kisebbség közvetett megjelölése;
3. a harmadik esetben a kisebbségnek tekintet csoportok számszerű felsorolása történik, azok
formális definiálása nélkül;
4. a negyedik esetben a jogszabályok azt az alanyt definiálják, aki felé az állam a politikáját
irányítja”31.

A besorolás első csoportjába a szerző a litvániai, lett és szlovák törvényeket sorolta.
Szlovákia esetében , melyet jelen projekt is magába foglal, a kisebbségekre vonatkozó
előírások mindenekelőtt a nemzeti kisebbség fogalmát használják (národnostne mensiny). Az
1992 szeptember 3-i Alkotmányban azonban a nemzeti kisebbség és etnikai csoport fogalma
jelenik meg (národnostné mensiny vagy etnické skupiny). Tekintve, hogy Szlovákiában
nincsen kisebbségi törvény, ezért a kisebbség státuszát közvetve a kisebbségi nyelvek hivatali

G. Janusz, P. Bajda, Prawa mniejszości narodowych. Standardy europejskie (Nemzeti kisebbségek jogai.
Európai szabványok), Warszawa 2000, 12. oldal
30 G. Janusz, Ochrona praw mniejszości narodowych w Europie (Nemzeti kisebbségek jogainak védelme
Európában), Lublin 2011, 59-76. oldal Valamint: Bartnik, 25-26. oldal
31 Janusz, Definiowane mniejszości (Kisebbségek definiálása), 114. oldal
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használatára vonatkozó törvények határozzák meg, ami a dolgozat további részében még
elemzésre kerül32.
A második csoportba tartozik Svájc, Svédország és Olaszország jogalkotása, a harmadik
csoportba pedig Finnország, Németország, Norvégia, Szlovénia és eleinte Horvátország is.
Számszerűleg, tehát az egyedüli megengedett elemek felsorolásaként, a kisebbségi
törvényekben ilyen módon meghatározva, a kisebbségek felsorolása más országok
törvényeiben is megjelenik, többek között: Bosznia-Hercegovinában, Lengyelországban és
Magyarországon33.
A negyedik csoportba Grzegorz Janusz az osztrák, bosnyák, horvát, cseh, montenegrói, szerb,
lengyel és magyar kisebbségi törvényeket sorolja. Ide tartoznak szintén a volt Szovjetunió néhány
országának törvényei is, mint: Fehéroroszország, Észtország, Moldova, Ukrajna, Oroszországi
Föderáció.
Ausztria esetében az 1976-os szövetségi törvényben, melynek címe "Nemzeti csoportok jogi
státusza" a "nemzetiségi csoport" (Volksgruppe) fogalom jelenik meg, meghatározva az 1. bekezdés 2.
szakaszában, hogy a "nemzetiségi csoport a szövetségi törvény szerint olyan ausztriai állampolgárok
csoportja, akik a szövetség területén telepedtek le és ott élnek, más nyelvet használnak mint a német,
saját etnikai jellemzőkkel rendelkeznek"34.
Amit Grzegorz Janusz is hangsúlyoz, a törvényből kizárták azokat, akik a német anyanyelvűek,
de más a nemzetiségük (pl. németek, svájciak). Ezenfelül bevezetésre került a "letelepedett csoportok"
fogalma (beheimateten Gruppen), ami a gyakorlatban olyan osztrák állampolgárokra vonatkozott, akik
legalább három nemzedék óta az állam területén éltek. A 2000-ben történt Alkotmánymódosítás
kiegészítette a 8. bekezdés 2 szakaszát, amelyben meghatározásra kerültek az "őshonos nemzeti
csoportok" (autochthonen Volksgruppen)35.
Ugyanakkor Lengyelország esetében a terminológia eléggé összetett, magát a kisebbség fogalmát
a jogi szabályozások sokáig nem definiálták. Az 1997 április 2-i Alkotmány 27. és 35. bekezdése
közvetlenül utal a nemzeti kisebbségek jogaira. Ahogy a fent idézett szerző is említi, "az Alkotmány
ezen előírásainak hibája az, hogy nem precízek magában a szövegben: a 27. bekezdés "nemzeti
kisebbségeket", a 35. bekezdés "nemzeti és etnikai kisebbségeket" említ. A törvényhozó ezzel együtt
nem tisztázta a két kategória jelentését és meghatározását. Az etnikai kutatásokban és a gyakorlatban a
nemzeti kisebbség fogalmát azokra értik, akik a saját állammal rendelkező nemzettel azonosulnak (pl.
fehéroroszok, németek, ukránok), az etnikai kisebbséget azokra, akik állam nélküliek (pl. tatárok,
romák, krími karaiták). A Kultúrális Minisztériumban 2004 december 31-ig működő Nemzeti

32

Ugyanott, 106-107. oldal
Ugyanott, 107 109. oldal
34 Ugyanott.
35 Ugyanott, 112-113. oldal
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Kisebbségi Kultúra Osztálya a nemzeti kisebbség fogalmát olyan csoportra értette, mely nem
azonosul a lengyel nemzettel, az etnikai kisebbségek (csoportok) pedig etnográfiai
(regionális) csoportokra, melyek saját kultúrájukat és nyelvüket ápolják, a lengyel nemzettől
függetlenül tekintenek magukra (pl. a kaszubok, vagy a podhalei góralok)”36.
Nemcsak az Alkotmányban, de más jogi szabályozásokban is különböző terminológia
volt. A következő meghatározások jelennek meg: "1. nemzeti kisebbség (LK Alkotmányának
27. szak. 100., 134. bek. az parlamenti választójogról, az Oktatás és Sportügyi Miniszter 2001
március 21-i rendeletének 31a., 40., 119. bekezdése); 2. nemzeti és etnikai kisebbség (LK
Alkotmányának 35 szak.); 3. nemzeti és (vagy) etnikai csoport (1999 október 7-i törvény 2.
bek. a "lengyel nyelvről", 1993 december 29-i törvény 21. bek. 9. pontja a "rádióról és
televízióról", az Oktatás és Sportügyi Miniszter 2001 március 21-i rendeletének 42. szak 2.
bek., az Oktatás és Sportügyi Miniszter 2002 december 3-i rendelete, a Belügyminiszter 2002
március 18-i rendeletének 2. szak.); 4. etnikai csoport (az Oktatás és Sportügyi Miniszter
2001 március 21-i rendeletének 41 szak. 4. bek és 42 szak. 3. bek.)”37.
Ezt a sokféleséget igyekeztek megváltoztatni a 2001-es nemzeti kisebbségi törvénnyel
kezdve egészen a 2005 január 6-i "nemzeti és etnikai kisebbségekről és regionális nyelvről"
szóló törvénnyel, ahol a 2. szakaszban a nemzeti és etnikai kisebbség következő
meghatározását találjuk:
"2. szakasz 1. A törvény értelmében a nemzeti kisebbség azon lengyel állampolgárok
csoportja, amely együttesen megfelel a következő feltételeknek:
1)

a Lengyel Köztársaság népességéhez képest számban kisebbségben van;

2)

a többi polgártól különbözik a nyelve, kultúrája illetve hagyománya;

3)

igyekszik megóvni saját nyelvét, kultúráját illetve hagyományát;

4)

tisztában van saját nemzeti történelmi közösségével és magatartása ennek a kifejezésére és

védelmére irányul;

36
37

5)

elődei a Lengyel Köztársaság területén éltek immár legalább 100 éve;

6)

azonosul a saját államában megszervezett nemzettel”38.

Ugyanott, 118-122. oldal
Ugyanott.

38

http://www.vdg.pl/attachments/article/8/Ustawa%20o%20Mniejszo%C5%9Bciach%20Narodowych%2
0i%20Etnicznych%20Rzeczypospolitej%20Polskiej.pdf, s. 1.
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Nemzeti kisebbségként 9 kisebbség került elismerésre: a fehérorosz, a cseh, a litván, a német, az
örmény, az orosz, a szlovák, az ukrán és a zsidó. Etnikai kisebbségként viszont, a törvény értelmében,
a következő feltételeket együttesen teljesítő lengyel állampolgárokat ismerték el:
"1) a Lengyel Köztársaság népességéhez képest számban kisebbségben van;
2)

a többi polgártól különbözik a nyelve, kultúrája illetve hagyománya;

3)

igyekszik megóvni saját nyelvét, kultúráját illetve hagyományát;

4)

tisztában van saját nemzeti történelmi közösségével és magatartása ennek a kifejezésére és

védelmére irányul;
5)

elődei a Lengyel Köztársaság területén éltek immár legalább 100 éve;

6)

nem azonosul a saját államában megszervezett nemzettel”39.

Etnikai kisebbségként a krími karaitákat, a lemkókat, a romákat és a tatárokat ismerték el.
Bevezetve mindkét fogalmat, "függetlenül a jellemzők leírásától, számszerű felsorolásra
kerültek a nemzeti és etnikai kisebbségekhez tartozó csoportokat. Ebben a szerteágazó
definícióban érdemes megjegyezni a magyar kisebbségi törvényből átvett részt, mely a
lengyel állampolgárokat az adott csoportba akkor sorolja, ha legalább 100 éve élnek az ország
területén; a törvényalkotás során úgy tekintették, hogy előírásai a történelmi kisebbségekre
kell hogy vonatkozzanak, azaz azokra, amelyek Lengyelország területén már az I.
Köztársaság hanyatlásánál valamint a Független Köztársaság születésénél, 1918 után is
jegyezve voltak. Ugyanakkor lemondtak a törvény rugalmasságáról, melynek 2001 júliusi
változata lehetővé tette, hogy a Miniszterek Tanácsa bővíthesse a kisebbségi csoportok
katalógusát. Erre a döntésre hatással lehetett a sziléziai lakosság helyzetének problémája és
külön nemzeti törekvési folyamatai40.
Magyarországon az 1993 július 7-i LXXVII számú "a nemzeti és etnikai kisebbségek
jogairól" szóló törvény 1. szak. 2. bek. szerint: „ezen törvény értelmezése szerint nemzeti
vagy etnikai kisebbségként (továbbá kisebbség) minden olyan etnikai csoport tekintendő,
amely a Magyar Köztársaság területén él legalább egy évszázada, az állam népességében
kisebbséget alkot, tagjai magyar állampolgárok és saját nyelvük, kultúrájuk és hagyományuk
különbözik, ugyanakkor igyekszik ezeket közösségén belül megőrizni, kifejezni és megvédeni
közösségének történelmileg kialakult érdekeit"41.
39
40

Ugyanott, 1-2. oldal
Janusz, Definiowane mniejszości (Kisebbségek definíciói), 118-122. oldal
41 Ugyanott, 122. oldal
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Emellett a törvény 63. szak. 4. bekezdésében közvetlenül felsorolásra kerültek azok a
kisebbségek, akiknek az állam egyszeri vagyont tulajdonított az országos kisebbségi
önkormányzatok létrehozására. A magyar törvényben kivételes a "történelmileg kialakult
közösségi érdekek" fogalma, mely egyértelmű hangsúlyt nyert42.

1.3.

Kisebbségi jogok és az emberi jogok nemzetközi védelme

Az emberi jogok tiszteletben tartása és védelme az egyik legfontosabb tényezője az államok
nemzeti politikájának, ugyanakkor jelenleg az egyik legnagyobb kihívás a nemzetközi közösségek
részére. 1945-ben elfogadásra került az Egyesült Nemzetek Alapokmánya, az Egyesült Nemzetek
Szövetségét alapító és szabályozó nemzetközi szerződés (1963-ban, 1965-ben, 1971-ben módosították
az Alapokmány határozatait; az ENSZ Alkotmányának is szokás nevezni) 43. 1948-ban az ENSZ
elfogadta a ma is érvényben lévő Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatát, melyben az egyén általános
jogai találhatóak, az emberi jogok pedig az egyetemes szabályok státuszát nyerték el44.
Nemzetközi szinten, az emberi jogok védelmének keretén belül, több tevékenységi formát is
megkülönböztetünk: deklaratív, végrehajtási és intézményi. Azok a nemzetközi védelmi rendszerek a
leghatékonyabbak, amelyek mind a három tevékenységi formát magukba foglalják: a nemzetközi
jogban elismert alappal (megfelelő okmány, egyezmény); intézménnyel vagy intézménycsoporttal
rendelkeznek, mely feladata az elfogadott előírások végrehajtásának ellenőrzése;
megfelelő procedúrákkal és mechanizmusokkal rendelkeznek, melyek elengedhetetlenek az aláíró
államok által elfogadott kötelezettségek ellenőrzéséhez45.
A legfontosabb nemzetközi egyezmények között, amelyek tárgya az egyén jogai, jegyzik többek
között a Menekültek Státuszát Szabályozó Egyezményt (1951), a Nemzetközi Polgári és Politikai
Jogok Egyezményét (1966), a Nemzetközi Gazdasági, Társadalmi és Kulturális Jogok Egyezményét
(1966), a Faji Megkülönböztetés Valamennyi Formájának Kiküszöböléséről Szóló Egyezményt
(1966), a Fakultatív Jegyzőkönyvet A Nemzetközi Polgári és Politikai Jogok Egyezményéhez (1966),
a Kínzás És Más Kegyetlen, Embertelen Vagy Megalázó Büntetések Vagy Bánásmód Elleni
Nemzetközi Egyezményt (1984), a Gyermekek Jogairól Szóló Egyezményt (1989), a Nőkkel
Szembeni Hátrányos Megkülönböztetés Valamennyi Formájának Kiküszöböléséről Szóló Egyezményt
(1989), a Második Fakultatív Jegyzőkönyvet A Nemzetközi Polgári és Politikai Jogok
Ezek a következő kisebbségek voltak: Cigányok (romák), németek, horvátok, szlovákok, románok, bolgárok,
görögök, lengyelek, örmények, ruszinok, szerbek, szlovének, ukránok. Ugyanott.
43 http://www.unic.un.org.pl/prawa_czlowieka/dok_karta_nz.php [13.04.2017]
44 Powszechna Deklaracja Praw Człowieka z 10 grudnia 1948 (1948. december 10-i Emberi Jogok Egyetemes
Nyilatkozata) ( r., zob.: B. Gronowska, T. Jasudowicz, C. Mik, Prawa człowieka. Wybór dokumentów
międzynarodowych (Emberi jogok. Nemzetközi válogatott dokumentumok), Toruń 1999, 13-20. oldal; A.
Rybczyńska, Prawa człowieka (Emberi jogok), [w:] Międzynarodowe stosunki polityczne ([in:] Nemzetközi
politikai kapcsolatok), M. Pietraś, M. Pietraś (red.), Lublin 2006, 397. oldal
45 R. Kuźniar, Prawa człowieka. Prawo, instytucje, stosunki międzynarodowe (Emberi jogok. Jog,
intézmények, nemzetközi kapcsolatok), Warszawa 2004, 15. oldal
42
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Egyezményéhez a Halálbüntetés Eltörléséről (1989), a Kiegészítő Jegyzőkönyvet a Nőkkel Szembeni
Hátrányos Megkülönböztetés Valamennyi Formájának Kiküszöböléséről Szóló Egyezményhez
(1999)46.
Az emberi jogok koncepciója feltételezi, hogy minden ember szabadságjogokkal rendelkezik,
melyek az emberi méltóság meghatározói. Ezek természetes és elidegeníthetetlen jogok (nem lehet
róluk lemondani), sérthetetlenek (minden embert megilletnek a hatalmon lévő apparátustól
függetlenül), nem lehet őket szelektíven alkalmazni és minden egyént megilletnek, függetlenül annak
állami, etnikai, kulturális, vallási, nemi, nyelvi, politikai, társadalmi, vagyoni stb. hovatartozásától
(általános jellegűek). Az államnak biztosítania kell a gyakorlásukat és védenie kell a nemzetközi
jogban elfogadott rendet, hiszen az emberi jogok és méltóság tiszteletben tartását a világbékének és
igazságosságnak alapjául tekintik. Ahogy az a varsói ENSZ Információs Központ oldalán olvasható:
"Az Egyesült Nemezetek a tevékenységüket a mai világ emberiséget érintő kihívásaihoz igazítják: az
emberi jogok rohamosan növekvő megszegései, politikai elnyomás vagy a diszkrimináció összetett
formái (...). Az emberi jogok betartásának népszerűsítése és az egyének illetve tagállamok
felelősségének növelése egy döntő lépés a nemzetközileg elfogadott szabványok bevezetéséhez és a
globális emberi jogok létrehozásához. Az emberi jogok általános tiszteletben tartása, beleértve a
politikai választás illetve a gyülekezés, a véleménynyilvánítás, a foglalkoztatási és méltó élethez való
valamint kulturális jogot, a félelemtől és mindennemű diszkriminációtól való szabadság jogát - ezek
alapvető fontosságúak a következő három globális cél eléréséhez: Béke, Fejlődés és Demokrácia”47.
Az elfogadott emberi jogok tiszteletben tartásának és gyakorlásának ellenőrzésének céljából
speciális struktúrákat illetve procedúrákat és mechanizmusokat hoztak létre. Szerepüket az emberi
jogokkal foglalkozó nemzetközi szervezetek és intézmények töltik be. Különböző jellegűek,
tevékenységük is többféle függően területi befolyásuktól (helyi, regionális vagy globális),
specializációs szintjüktől (általános, szakosodott), alanyi részvételüktől (kormányzati vagy nem
kormányzati)48. Az emberi jogok nemzetközi védelmi rendszerében fontos szerepet töltenek be a
nemzetközi bíróságok, élen a Nemzetközi Büntetőbírósággal49.
Jelen projekt által vizsgált országok az Európai Tanács tagjaiként kötelesek betartani a
nemzetközileg elismert emberi jogok védelmét biztosító szabályokat és döntéseket (az egyes országok
a következők:

1991-től Lengyelország, 1993-tól Szlovákia, 1990-től Magyarország, 1956-tól

46

http://www.unic.un.org.pl/prawa_czlowieka/ [2017.04.13.].
http://www.unic.un.org.pl/prawa_czlowieka/pcz_wprowadzenie.php [2017.04.13.]
48 http://www.unic.un.org.pl/prawa_czlowieka/pcz_instrumenty_prawne.php [2017.04.13.].
49 A Hágai Állandó Nemzetközi Büntetőbíróság név alatt létrehozott nemzetközi büntetőszervet az 1998 július 17-i
római Egyesült Nemzetek Diplomatikus Konferenciáján elfogadott Római Egyezmény értelmében hozták létre (a
Konferencián az egész világból összesen 160 ország képviselője vett részt).
http://www.unic.un.org.pl/prawa_czlowieka/mntrybunaly_mtk.php [2017.04.13.].A római alapokmány lengyel
nyelven: http://www.lex.pl/du-akt/-/akt/dz-u-03-78-708 [2017.04.13.].
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Ausztria, 1949-től Belgium és 1977-től Spanyolország), e tekintetben az európai uniós jogrendszer
kötelező rájuk nézve50. Itt fontos szerepet tölt be az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet.
Az Európai Tanácsot azzal a céllal hozták létre, hogy biztosítsa az egységes demokratikus Európa
eszméjét a "hidegháború" idején.

Fő céljai és tevékenységének szabályai az 1949 május 5-i

Alapokmányban kerültek meghatározásra Londonban. Az I. fejezet 1. cikkében az olvasható, hogy a
Tanács célja "a tagok közötti nagyobb egység elérése azon eszmék és szabályok védelmének és
bevezetésének céljából, mely közös örökségük illetve gazdasági és társadalmi fejlődésük
megkönnyítése”51. A Tanácsba való felvétel feltétele a demokratikus rendszer alapjaként szolgáló jog
elfogadása, az emberi jogok és alapvető polgári szabadságjogok tiszteletben tartásának garanciája, a
rendszer alkotmányos garanciája a Tanács elvárásainak megfelelően, a szabad parlamenti és
önkormányzati választások garanciája, politikai pártok, szakszervezetek, egyesületek szabad
létrehozásának és tevékenységének garanciája, a szólásszabadság és a szabad piac garanciája52.
Saját céljait betöltve az ET olyan egyezményeket fogad el, melyeknek nincsen jogi jellege, ezek
felhívások a tagországok felé címezve (azok felé is, akik nem tagjai a szervezetnek), hogy azok
elemezve tartalmukat a saját belső jogszabályrendszerüket igazítsák az egyezményekhez. Ez idáig a
szervezet több mint 200 egyezményt fogadott el, pl. az Emberi Jogok és Alapvető Szabadságok
Védelméről Szóló Európai Egyezményt (1950), az Európai Szociális Chartát (1961), a Nemzeti
Kisebbségek Védelméről Szóló Keretegyezményt (1995)53. Az egyezményeken kívül az ET szervei
más eszközöket is használnak, melyek között érdemes megemlíteni a különös jelentőségű Miniszteri
Bizottság javaslatait, melyeket a tagállamokhoz címeznek.
Az EBESZ a tagállamok Európai Biztonsági és Együttműködési Értekezletén (EBEÉ),
Budapesten, 1994 decemberében jött létre (az EBESZ név 1995 január 1-én lépett érvénybe)54. Az
EBESZ érdekterületei három, ún. kosárban lettek meghatározva.
1/ Az európai biztonsággal kapcsolatos kérdések, amikkel a következők kötődnek: A tagállamok
közötti kapcsolatokat meghatározó szabályok nyilatkozata illetve a kölcsönös bizalom és a biztonság,
leszerelés egyes aspektusainak Okmánya. Ennek a kosárnak kulcsfontosságú részét képezi az emberi
szabadságjogok tiszteletben tartása;
2/ közgazdasági, tudományos, technikai és környezetvédelmi együttműködés;
3/ A humanitárius és rokonterületeken való együttműködés - itt az emberek közötti kapcsolatok,
az információ illetve a kultúra és oktatás terén való együttműködés került központba. Olyan tényezők
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http://strasburgre.msz.gov.pl/pl/o_re/panstwa_czlonkowskie/ [13.04.2017]
http://strasburgre.msz.gov.pl/pl/o_re/dokumenty/ [2017.04.13.]
52 A. Florczak, Rada Europy [w:] Organizacje w stosunkach międzynarodowych (Európa Tanács,
Intézmények a nemzetközi kapcsolatokban) szerk. T. Łoś-Nowak, Wrocław 2009, 255-256. oldal
53 Pełna lista konwencji (Teljes lista):URL<http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/ListeTraites.asp?CM=8&
CL=ENG>, [15.09.2014].
54 Az EBESZ műkődése a 70-es évekig nyúlik vissza, akkor jött létre az Európai Biztonsági és Együttműködési
Értekezlet (EBEÉ) melynek célja a Kelet és a Nyugat közötti dialógus megteremtése volt. Az EBEÉ két éven át
folytatott genfi és helsinki találkozóinak eredménye az 1975 augusztus 1-én Helsinkiben elfogadott EBEÉ
Zárónyilatkozat. http://www.osce.org/helsinki-final-act [2017.04.13.].
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merültek itt fel, mint a kultúra, oktatás, a nemzeti kisebbségek kérdése, diszkrimináció kiiktatása, az
ún. emberi szféra55.
A "vasfüggöny", a Szovjetunió leomlása, az ún. volt népköztársasági országok rendszerváltása
után az EBESZ fórumán az "emberi szféra" tematikája kezdett dominálni, kulcsfontosságúvá vált a
demokrácia és az emberi jogok ügye a változó világban. Ez visszatükröződött az EBESZ intézményi
és szervezeti struktúrájában is. A vezető intézményei többek között: Demokratikus Intézmények és
Emberi Jogok Hivatala, EBESZ Nemzeti Kisebbségi Főbiztos, EBESZ Sajtószabadsággal Foglalkozó
Képviselője. Az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet fórumán meghozott döntések
keretén belül az államok (jelenleg szám szerint 57 állam Európából, Észak-Amerikából és Ázsiából56)
nem fogadnak el jogi kötelezettségeket, csupán politikai szempontból a nem kötelező erejű
szabályozásokat57.
Érdemes itt megemlíteni, hogy a nemzeti kisebbségek szempontjából a nem kötelező erejű
szabályozások nagy jelentőséggel bírnak. Ezek olyan javaslatok, melyek az ENSZ vagy az
EBEÉ/EBESZ fórumain kerültek kidolgozásra vagy az ún. Velencei Bizottság által (Joggal a
Demokráciáért Európai Bizottság)58.
A Velencei Bizottság az Európai Tanács tanácsadó szerve, melyet független alkotmány és
nemzetközi jog szakértők, a tagállamok legfelsőbb és alkotmánybíróságainak bírái, parlamenti
képviselők és köztisztviselők alkotnak. Jelenleg 59 ország alkotja, beleértve az Európai Tanács összes
tagállamát59. A Bizottság tevékenységre három fő területet foglal magába: demokratikus intézmények
és alapjogok; alkotmányos igazságosság; választások, népszavazások és politikai pártok, legfőbb célja
a demokratikus intézmények demokratikus és hatékony működésének biztosítása illetve az emberi
jogok védelme60.
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http://www.nowastrategia.org.pl/obwe/ [2017.04.17.]
http://www.osce.org/participating-states [2017.04.13.].
57 A. Florczak, Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie [w:] Organizacje w stosunkach
międzynarodowych (Biztonság és együttműködés Európában, Intézmények a nemzetközi
együttműködésben), 128-129. oldal
58 Az EBESZ keretein belül meghozott nyilatkozatok és döntések olyan konszenzuson alapulnak, mely feltételezi
a tagállamok egyenlő mivoltát. Bartnik, 94. oldal
59 http://strasburgre.msz.gov.pl/pl/o_re/instytucje/komisja_wenecka/komisja_wenecka_1 [2017.04.13.]
60 "A Velencei Bizottság legalapvetőbb tevékenysége mindenek előtt az egyes országok technikai segítése. Az
országos szabályozást elemezve a Velencei Bizottság az európai szabványokkal való összeférhetetlenségeket
vagy a jogi hézagokat azonosítja. A Velencei Bizottság értékeli az alkotmányos illetve más rendszer jellegű
szabályzatok (pl. választójog, kisebbségi jog, igazságszolgáltatás függetlenségét) szövegét. A Bizottság
véleménye nem kötelező érvényű, maga a Bizottság a dialógus megteremtésén dogozik, ebből adódnak az adott
országokban tett tanulmányi látogatások, ahol a jogi szabályrendszert elemzi a valóságos helyzet minél jobb
megismerése érdekében kialakítva egy objektív nézetet. (...) A Bizottság fő feladata, hogy jogi véleménnyel
szolgáljon az éppen készülő országos jogszabályokról vagy a már meglévő, hatályos jogi előírásokról. Eddig a
Bizottság több mint 500 ilyen véleményt formált több mint 50 ország kapcsán. Az Emberi Jogok Európai Bírósága
csak a 2002-es év óta több mint 50 ügy során hivatkozott a Velencei Bizottság véleményére". Az információ a
strasbourgi Európa Tanács melletti Lengyel Köztársaság Állandó Képviseletének weboldaláról származik:
http://strasburgre.msz.gov.pl/pl/o_re/instytucje/komisja_wenecka/komisja_wenecka_1 [2017.04.13.]
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Az EBESZ keretein belül elfogadott nagyon fontos dokumentum volt az Új Európáért Párizsi
Charta, melyet november 19-21-én írtak alá az országok vezetői. A találkozón részt vettek jelen
projekt alanyai, de Szlovákia esetében ez még a Cseh és Szlovák Szövetségi Köztársaság volt61.
Az emberi jogok, a jogállamiság és a demokrácia az Európai Unió értékeinek alapja, bár a
szervezet a mai napig nem alakított ki saját szabályozó rendszert az emberi jogok és nemzeti
kisebbségek védelmére, "inkább más intézmények emberi jogokat védő mechanizmusaira
támaszkodik,, főleg az Európai Tanácsra"62. Az Európai Tanács különös tekintéllyel bír az emberi
jogok, a jogállamiság és a demokratikus sztenderdek népszerűsítésében. Jellemzője a számos
egyezmény63.
A nizzai Európai Tanács találkozón 2000-ben az Európai Parlament, az Európai Bizottság és az
Európai Tanács nevében elfogadták a Európai Unió Alapjogi Chartáját, ennek preambulumában a
következő olvasható:
Az európai nemzetek, egyre szorosabb kapcsolatot létrehozva egymás között, eltökéltek, hogy
közös békés jövőt építsenek közös értékeken.
Az Unió tudatában van saját spirituális, vallási és morális örökségének, alapkövei az emberi
méltóság, a szabadság, az egyenlőség és szolidaritás eszméi; a demokrácia és a jogállamiság pilléreire
alapszik. Az uniós állampolgárság létrehozatalával illetve a szabadság, biztonság és igazságosság
terének megalkotásával az egyént tekinti tevékenysége központjának.
Az Unió igyekszik megvédeni és fejleszteni a közös értékeket, tiszteletben tartva az európai
kultúrák és nemzeti hagyományok különbözőségét, a tagállamok nemzeti függetlenségét és azok
közhatóságainak szervezetét: országos, regionális és lokális szinten; célja az egyenletes és állandó
fejlődés illetve a szabad ember, árú, szolgáltatás és tőkeáramlás biztosítása a szabad piac keretében64.
A dokumentum nem lett általánosan elfogadott; újfent, egyes javításokkal, a fent említett uniós
szervek vezetői a lisszaboni csúcstalálkozón került aláírásra 2007 december 12-én, az okmány
kötelező hatályba lépése 2007 december 13-án történt a Lisszaboni Szerződés által (2009 december 1én lépett életbe).

Lengyelország esetében a Charta december 20-án került elfogadásra nem

egyhangúan a Szejm által, viszont az előzőleg Jarosław Kaczyński kormánya által letárgyalt
korlátozásokkal (a korlátozások többek között az egynemű házasságokra és olyan tényezőkre
vonatkoznak, melyek a katolikus egyházhoz kötődő jobboldali csoportok szerint az "erkölcsi és családi
értékeket" befolyásolják")65.
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http://www.osce.org/mc/39516?download=true [2017.04.13.]
Bartnik, 104. oldal
63 http://strasburgre.msz.gov.pl/pl/o_re/o_radzie_europy_info/ [2017.04.13.]
64 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A12012P%2FTXT [2017.04.13.]
65 Mielőtt ez megtörtént, 2007 november 29-én az Európai Parlament 534 támogató, 85 ellenző és 21 tartozkódó
szavazattal elfogadta azt a határozatot, amelyben támogatta az Alapjogi Chartát illetve Lengyelországhoz és az
Egyesült Királysághoz fordult, hogy mondjanak le korlátozó jegyzőköynvről a Lisszaboni Szerződés kapcsán. Az
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Az EU tevékenysége az emberi jogok védelmének keretén belül a polgári, politikai, gazdasági,
társadalmi és kulturális jogokat érinti, célja a nők és gyerekek, kisebbségek és kitelepített személyek
jogainak védelme. A kereskedelmi vagy kétoldalú együttműködési megállapodásoknak harmadik
államokkal tartalmaznia kell azt a záradékot, mely az emberi jogok tényezőjét szabályozza66.
Érdemes megjegyezni, hogy a nemzeti és etnikai kisebbségek jogainak védelmében az Európai
Unió az utóbbi években olyan hozzáállást dolgozott ki, mely a diszkriminációs gyakorlattal szembeáll,
"védi az egyén jogait" az etnikai vagy faji eredetű "igazságtalansággal" (nem egyenlő bánásmóddal)
szemben a tágan értelmezett közéletben"67.
Főleg a 2007-ben ünnepelt Esélyegyenlőség Mindenki Számára Európai Éve bizonyult olyan
eseménynek, mely több száz országos kezdeményezést indított el, és az volt a célja, hogy a polgárokat
tudatosítsa az őket megillető esélyegyenlőségi jogaikról. Ennek nyomán az egyes uniós országok
országos esélyegyenlőségi szerveket hoztak létre jogosultságuk különböző fokán 68.

Sok országban,

többek között Lengyelországban is, az ajánlott diszkriminációs csomag több vita tárgya, tekintettel az
alkalmazottak nem szerinti egyenlőségére, a dolgozók teljes esélyegyenlőségére valamint a nem uniós
állampolgársággal rendelkező migránsok diszkriminációjának kizárására69.
A XX. század 90-es éveiben az emberi jogok, ebben a nemzeti kisebbségi, vallási és etnikai
jogok, fontos helyet foglaltak el a különböző vitákban és a nemzetközi szervezetek tevékenységében.
Ez több tényező véletlenszerű egybeesésének következménye volt: a nemzetközi helyzet változása,
rendszerváltások, politikai és gazdasági rendszerek megváltoztatása a Közép-Kelet Európai
kommunista blokk széthullásával; a jogszabályozás hozzáigazítása a nemzetközi és európai
normákhoz a moszkvai befolyás alól megszabadult vagy újonnan formálódó államokban.

A

Nemzetközi Büntetőbíróságok létrehozása nagy mértékben kötődött az új vagy már meglévő
nemzetközi és etnikai - mindenek előtt a balkáni - konfliktusok kirobbanásához.
Úgy tűnik, hogy a nemzeti kisebbségek jogait védő nemzetközi jogi sztenderdek kialakításában
ebben az időszakban a legnagyobb szerepet a koppenhágai EBEÉ találkozó Okmánya töltötte be 1990ben illetve az ENSZ Közgyűlése által 1992 december 18-án elfogadott, a nemzeti, etnikai, vallási és

Egyesült Királyság esetében ez többek között a szakszervezeti jogokra, Lengyelország esetében pedig az
erkölcsi és katolikus értékekre vonatkozott. http://www.europapraw.org/news/kontrowersje-wokol-obowiazywaniakarty-praw- podstawowych-ue-w-polsce [2017.04.13.]
66 https://eeas.europa.eu/topics/human-rights-and-democracy_en [2017.04.13.].
67 Łodziński, Ochrona praw osób należących do mniszości narodowych i etnicznych (Nemzeti és etnikai
kisebbségek védelme), 36. oldal
68
Az Európai Unió diszkrimináció ellenes tevékenysége (Sprawozdanie z działalności w latach 2007/2008),
Luksemburg 2009, http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=3044&langId=pl, 7, 32-35. oldal
69
Zobacz np. M. Koss-Goryszewska, Polska polityka antydyskryminacyjna wobec mniejszości narodowych,
etnicznych i rasowych w świetle prawa Unii Europejskiej (Nemzeti és etnikai kisebbségek
antidiszkrimináció ellenes politika Lengyelországban az Európai Unió jogának szempotnjából),
http://www.isp.org.pl/uploads/pdf/1740718487.pdf, 1-25. oldal; K. Śmieszek, Powolny proces dostosowywania
polskiego systemu polityki antydyskryminacyjnej do standardów unijnych (A lengyel antidiszkriminációs
rendszer lassú hozzáigazítása az európai szabványokhoz),
http://pps.czasopisma.pan.pl/images/data/pps/wydania/No_15_2011/04_Powolny_Proces_Dostosowy
wania_Polskiego_Systemu_.pdf, 53-64. oldal
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nyelvi kisebbségekhez tartozó személyek jogairól szóló nyilatkozat, az Regionális és Kisebbségi
Nyelvek Európai Chartája, az 1992-es nemzeti kisebbségek védelméről szóló Egyezmény70. A KözépKelet és
Dél-Európai országok számára nagy jelentőséggel bírt a Közép-Európai Nemzeti Kisebbségek
Védelmére alkotott kezdeményezés71.
Ami fontos, ahogy ezt S. Łodziński értékeli, "az EBESZ, az Európa Tanács és az Európai Unió
eleinte saját maguk próbálták kidolgozni álláspontjukat a kisebbségek védelmének érdekében, idővel
azonban elkezdték összehangolni tevékenységüket az emberi jogok védelmében. A kisebbségek
védelmét nem csupán egy ország, de egy közös, nemzetközi együttműködés feladatának tekintették. A
tevékenység tiszteletben tartja az adott állam szuverenitását, területi integritását, határainak
érinthetetlenségét és a jó szomszédi viszony szabályait"72.
A 90-es évek a kisebbségeket védő jogok kidolgozásának és szabványosításának ideje. A XXI.
század első éveiben az adott országok, főleg a Dél- Kelet Európai államok hozzáigazítása zajlott az új
szabványokhoz.

„(...) A nemzeti kisebbségek védelmének koncepciója, mely a kilencvenes évek

Európájában jött létre, nemcsak a diszkrimináció kizárásán és a polgári jogok szabad használatán
alapszik. Részét képezik az állam speciális tevékenységei, melyek a kisebbségi tagoknak nemcsak az
(etnikai) identitás megőrzését teszik lehetővé, de annak fejlesztését. Ezek a lépések a megalapozott
jogi és közigazgatási kiváltságok a tág értelemben vett kulturális jogok (tanulás, vallás, nyelv) terén. A
jogok más formái, mint pl. a kettős földrajzi elnevezések, a kisebbségi nyelv használata a
közhivatalokban, könnyítések a parlamenti és helyi választásokban (választási jogszabályokban), vagy
a területi autonómia egyes formái nem képezik ezen kiváltságok részét"73.
Ugyanakkor az együttműködés igényét és hatékonyságát alátámasztani látszanak többek között az
Európai Bizottság jelentései. A 2007-2008 évi jelentésben ez olvasható: "A különböző nemzeti
kontextusok terén az egyenlőség problematikája kapcsán létezik egy kétoldalú előnyös
együttműködés, úgy az országos és európai szervek között, mint ahogy a tagállamok között egyaránt.
A közös kihívásokat legjobban együtt kezelni, függetlenül attól, hogy a politika formálásáról vagy
aluról jövő tevékenység megtervezéséről van szó"74. Az Európai Bizottság tevékenysége többek között
egyenlőségi csúcstalálkozók szervezésén, kölcsönös konzultációkon vagy kormányszakértőkből álló
csoportok létrehozásán alapszik. A második világháború után feléledt az ötlet, hogy a kisebbségi jogok
bilaterális megegyezéseken alapuljanak (akkor főleg a Dél-Tiroli területről, a Német- Dán
határterületről és az etnikailag kevert Bulgária, Magyarország és Románia területeiről volt szó. A

Chałupczak, Browarek, 52. oldal
Łodziński, Ochrona praw osób należących do mniszości narodowych i etnicznych (Nemzeti és etnikai
kisebbségek védelme), 2. oldal
72 Ugyanott, 38. oldal
73 Ugyanott, 37. oldal
74 Działania Unii Europejskiej przeciwko dyskryminacji (Diszkrimináció ellenes tevékenység az Európai
Unióban) , 12. oldal
70
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következő években a kétoldali egyezmények rendszere jelentősen kitágult, főleg a Közép-Kelet
Európai országokban75.
A kisebbségi tényezők többé már nem az adott országok belső ügye, hanem nemzetközileg
ellenőrzött és elemzett jelenségek, miközben működésük ugyanakkor szabályozva lehet országos
szinten is. A kisebbségi jogok védelmének lényege az utóbbi években az Európai Unió jelentős 2004es és 2007-es határbővítése után mindenekelőtt a már meglévő szabályok bevezetése (ami nem mindig
konfliktusmentes) illetve a bevezetett megoldások ellenőrzése.

K. Gál, Bilateral Agreements in Central and Eastern Europe: A New Inter-State Framework for Minority
Protection?, Flensburg 1999, 3, 22. oldal
75
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2. Rész

AZ EU KIVÁLASZTOTT ORSZÁGAINAK KISEBBSÉGEI STATISZTIAKI
MEGKÖZELÍTÉSBEN

2.1.

Lengyelország: a nemzeti és etnikai kisebbségek száma és elhelyezkedése

A lengyel jogalkotásban megkülönböztetnek nemzeti és etnikai kisebbségeket. A legutóbbi 2011es Országos Népszámlálás szerint lengyel nemzetiséget 35.251.000 személy jelölt, ami a népesség
91,6%-a. A második legnagyobb nemzetiség a sziléziai - 809.000 emberrel (a lengyel jog nem ismeri
el sem nemzeti sem etnikai kisebbségként), kasubi - 228.000, német - 109.000, ukrán - 48.000,
fehérorosz - 47.000, roma - 16.000, orosz - 13.000 és lemkó - 10.000 fő. A Népszámlálásban
megjelent az amerikai nemzetiség is (11 ezer) és az angol (10 ezer), olyan személyek jelölték, akik
Lengyelországban telepedtek le, de nem rendelkeznek nemzeti vagy etnikai kisebbségi státusszal az
államban. A 2011-es népszámlálásban, az előző évekkel ellentétben, be lehetett jelölni egy
nemzetiséget és egy más nemzethez vagy etnikai csoporthoz való tartozást76.
Ezzel a lehetőséggel kb. 871.000 személy élt. Körülbelül 834.000 fő lengyel vagy más nemzetietnikai identitást jelölt, 554.000 jelölt kizárólag nem lengyelt (többségében sziléziait vagy kasubit),
amiből 38.000 két nem lengyel nemzetiséggel azonosult77.
2011-ben a 2002-es évhez képest több ember nyilatkozott kasubi identitásáról - összesen 228.000.
(a 2002-es 5.000-hez képest), csökken ugyanakkor a német nemzetiségűek száma - 150.000-ről
109.000-re. (emellett emlékezni kell rá, hogy 2002-ben csak egy nemzetiséget lehetett jelölni)78.
Ahogy a Központi Statisztikai Hivatal jelentette, 2011-ben "az eredmények (...) a lengyelországi
regionális közösségek nagyobb etnikai identitását mutatják, bár többségében ez a lengyel nemzeti
öntudat egyidejű érzésével is párosul"79.
LA 2011-ben Lengyelországban lakó 13 nemzeti és etnikai kisebbségek képviselőinek száma
pontosan 286.192 fő volt, ami az egész lakosság kb. 0,75%-át tette ki. A nemzeti és etnikai
kisebbségekről valamint a regionális nyelvekről szóló Törvény szerint nemzeti kisebbségek a
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http://www.ceo.org.pl/pl/koss/online/6/mniejszosci-narodowe-w-liczbach [14.04.2017]
http://ckpide.eu/pl/kontakt/36-pl/dialog-europejski/mniejszosci-narodowe/mniejszosci-narodowe-w- polsce/52mniejszosci-narodowe-i-etniczne-w-polsce [2017.04.14]
78 Részletesebben: Raport dotyczący sytuacji mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka
regionalnego w Rzeczypospolitej Polskiej (A Lengyel Köztársaság nemzeti és etnikai illetve regionális
nyelveinek jelentése), Varsó, 2007 (passim).
79
Forrás: http://www.dziennikzachodni.pl/artykul/750281,spis-powszechny-ilu-slazakow-i-niemcow- na-gornymslasku-szczegolowe-dane-gus,id,t.html [14.04.2017]
77
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következők: fehéroroszok, csehek, litvánok, németek, örmények, oroszok, szlovákok, ukránok illetve
zsidók, az etnikai kisebbségek: krími karaiták, lemkók, romák és tatárok80.
A nemzeti és etnikai kisebbségek legnagyobb gyűjtőhelyei a következő megyék: opolskie (80
3271 lengyel állampolgár - megye lakosságának a 7,91%-a, podlaskie (47 711 lengyel állampolgár megye lakosságának 3,97%-a), sziléziai (40

752 lengyel állampolgár - megye lakosságának

0,88%-a), warmińsko-mazurskie (20 294 lengyel állampolgár - megye lakosságának

1,40%-a),

dolnośląskie (16 775 lengyel állampolgár - megye lakosságának 0,58%-a) és mazowieckie (15 508
lengyel állampolgár - megye lakosságának 0,30%-a). A népszámlálás kimutatta, hogy a pomorskie
megye területein a kasubi regionális nyelvet használó közösség él - 108.140 fő nyilatkozta azt, hogy
otthon a kasubi nyelven kommunikál). A pomorskie megye területén 107.742 ilyen személyt
jegyeztek, ami a megye lakosságának 4,74%-át tette ki (2002-ben ugyanakkor csupán 52.588 és
2,41%)81.
1. Táblázat. Az adott kisebbségek populációja, illetve otthon a regionális nyelvet használó
személyek száma 2011-ben

Czwarty raport dotyczący sytuacji mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego w
Rzeczypospolitej Polskiej (A Lengyel Köztársaság nemzeti és etnikai illetve regionális nyelveinek
negyedik jelentése), Varsó 2013, 6. oldal
81
Ugyanott, 6-7. oldal
80
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Nemzeti és
etnikai kisebbség

Közölt

Közölt

A nemzeti

hovatartozás

hovatartozás az

az

adott nemzeti vagy kisebbség

adott nemzeti

etnikai

nyelvének vagy a

kisebbséghez NSZ regionális nyelv

vagy etnikai

kisebbséghez NSZ 2011
2002
Fehérorosz
Cseh
Krími karaita
Litván
Lemkó
Német
Örmény
Roma
Orosz
Szlovák
Tatár
Ukrán
Zsidó
* jiddis vagy héber nyelv

vagy etnikai

47 640
386
43
5639
5850
147 094
262
12 731
3244
1710
447
27 172
1055

otthoni

A nemzeti vagy
etnikai kisebbség
nyelvének vagy a
regionális nyelv
otthoni
használatának

használatának
közlése NSZ 2011
43 878 közlése
40 226
26 448
2831
1226
1451
NSZ
2002
314
7376
5696
5303
9640
5605
6279
144 236
196 841
96 461
1683
321
1847
16 723
15 657
14 468
8796
12 125
19 805
2739
794
765
1828
9
9
38 795
21 055
24 539
7353
243*
411 **

** jiddis vagy héber nyelv
Forrás: Główny Urząd Statystyczny (GUS) (Központi Statisztikai Hivatal) - Narodowy spis
powszechny ludności i mieszkań 2002 r. (2002-es Nemzeti Népszámlálás); Narodowy spis powszechny
ludności i mieszkań 2011 r (2011-es Nemzeti Népszámlálás).82
Az otthon regionális nyelvet használók száma 2002-ben 55.665 volt, a 2011-es Népszámlálás
során pedig 180.14083. Itt a kasubi nyelvről van szó, melyet a pomorski megyében lakó kasubok
jelöltek (ezen személyek száma 107.742 volt és a megye lakosságának 4,74%-t tették ki, 2002-ben
viszont megfelelően 52.588 és 2,41%84. A 2011-es összeírás adatai szerint öt községben a nemzeti
kisebbségek képviselői a többséget alkották és ezek a podlaskie megye községei voltak, ahol

fehérorosz (4) és litwán (1) kisebbségek laknak. A pomorskie megye öt községében a
lakosság többsége otthon használatos nyelvként a kasubit jelölte. Néhány száz ember (500-től
közel 700-ig) a podalskie megyében azt nyilatkozta, hogy otthon a "fehérorosz beütésű

Több adat: Eredmények jelentése. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań, Warszawa 2012,
106-108. oldal, http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/lud_raport_z_wynikow_NSP2011.pdf.
A 2002-es Népszámlálás pontos adatai: http://stat.gov.pl/spisy-powszechne/narodowe-spisypowszechne/narodowy-spis-powszechny-2002/wyniki-narodowego-spisu-powszechnego-2002- narodowoscioraz-jezyka/ [2017.05.04]
83
Czwarty raport (Negyedik Jelentés), 7-8. oldal
84
Ugyanott, 6-7. oldal
82
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tájszólást", "orosz nyelvet", "fehérorosz tájszólást", "egyszerű nyelvet", "fehérorosz-ukrán
tájszólást" használja85.
Általánosságban a legnagyobb nemzeti és etnikai kisebbségek jelenlegi lakhelye
megegyezik azok történelmi lakhelyük területével. A kivételt az ukrán és lemkó kisebbség
képezi, akiket a második világháború befejezte után áttelepítettek az új nyugati és északkeleti
megyékbe a "Visztula Művelet" keretén belül (a legtöbbet a warmińsko-mazurskie és alsó
sziléziai megyék területére)86. A "Visztula" fedőnevű művelet, mely 1947-1950-ben történt,
egy erőszakos, pacifikációs hadi művelet volt az Ukrán Felkelő Hadsereg és az Ukrán
Nacionalista Szervezete ellen, akik a lengyel állam területén tevékenykedtek. A művelet során
tömegesen telepítettek ki nem lengyel (ukrán és rokon) civil népességet dél-kelet
Lengyelország területeiről. A "Visztula" művelet sok vitát kavar; egyes kutatók szerint az
Ukrán Felkelő Hadsereg és a helyi lakosság támogatásának megsemmisítése volt a cél,
emellett az ok lehetett a nemzetiségi politika, a nagyobb nem lengyel közösségek szétverése
az etnikai tisztogatások és kitelepítések eszközével, mint ahogy a lakosság begyűjtése a ritkán
lakott, jobb infrastruktúrájú területeken, az ún. Visszaszerzett Földeken (a második
világháború után Lengyelországhoz csatolt vesztes német területek)87.

85

Ugyanott, 7. oldal
Lásd pl. https://dzieje.pl/aktualnosci/akcja-%E2%80%9Ewisla%E2%80%9D [2017.04.14]
87 Lásd pl.: K. Zieliński, Population Displacement and Citizenship in Poland, 1918-1924 [w:] Homelands.
War, Population and Statehood in Eastern Europe and Russia 1918-1924, ed. N. Baron, P. Gatrell, London
2004, 98-118. oldal
86
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2.2.

Szlovákia: a nemzeti kisebbségek száma és elhelyezkedése

A 2011-es népszámlálás szerint Szlovákia területén 5.397.036 fő élt, aminek 80,7%-a
etnikailag szlovák volt. A magyar a legszámosabb kisebbség, amely elérte a 8,5%-ot, majd a
romák (cigányok) 2%, csehek (0,6%) és ruszinok (0,6%). A többi kisebbség száma nem érte
el a 0,1%-ot88. A népszámlálás során az etnikai hovatartozásról a nemzeti identitás döntött, az
anyanyelv szintén kérdés volt.
2. Táblázat. Nemzeti kisebbségek száma Szlovákiában 2011-ben.

Etnikai/nemzeti

Népesség

csoport
Szlovákok

száma

Százalék

5 397 036

80,7

Magyarok

458 467

8,5

Romák

105 738

2,0

Csehek

30 367

0,6

Ruszinok

33 482

0,6

Ukránok

7430

0,1

Németek

4690

0,1

Lengyelek

3084

0,1

Horvátok

1022

0,0

Szerbek

698

0,0

Oroszok

1997

0,0

Zsidók

631

0,0

Morvák

3286

0,1

Bolgárok

1051

0,0

Más

9825

0,2

Nem

382 493

7,0

meghatározott

Forrás: Národnostné mensiny a etnické skupiny zijúce v Slovenskej Republike, Bratislava 2014,
3.oldal
A magyarok Szlovákiában főleg a déli megyéket lakják, melyek a magyar határ mentén
helyezkednek el. Ezen a területen sok helyen a magyar lakosság száma több mint 50%89. A szlovákiai

Národnostné mensiny a etnické skupiny zijúce v Slovenskej Republike, Bratislava 2014, 3. oldal
D. Świątek, Zmiany narodowościowe w miastach południowej Słowacji [w:] Demograficzne aspekty
rozwoju miast (Dél-Szlovákiai városok nemzetiségi változásai, Demográfiai perspektívák), red. J. Słodczyk,
Opole 2002, 88-91. oldal
88
89
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magyarok kulturális központjának tartott Komáromban több kulturális intézményen és egy
könyvkiadón kívül működik még a magyar oktatási nyelvű Selye János Egyetemen.
A roma lakosság, melynek száma lebecsültnek tűnik (a romák nem mindig értik a nemzetiség
fogalmát, sűrűn azonosítják az állampolgársággal, és ahogy a múlt tapasztalati mutatják, néha
megtagadják a népszámlálásban való részvételt, nem nyilatkoznak a nemzetiségükről és
anyanyelvükről. A 2011-es népszámlálás esetében nehéz megítélni az esetleges pontatlanságok
mértékét. Jelenleg a legnagyobb roma csoportosulások a dél-szlovákiai megyékben találhatóak, a
kassai és prosovi vajdaságban, ahol a romák száma eléri a lakosság 4%-át, bár némely helyen számuk
elérheti akár a lakosság 20%-át. Jelentősen kevesebben vannak Szlovákia középső és nyugati
megyéiben90.
A cseh kisebbség a morvaihoz hasonlóan és a fent nem említett sziléziai mindenek előtt a
jelenlegi (XX. századi) szlovák területekre való migráció eredménye. Ezek a kisebbségek általában
nem alkotnak egységes populációkat, egész Szlovákia területén szétszórtan élnek, a legnagyobb
gyűjtőhelyeik a következő városok: Pozsony, Kassa, Trencsén és Turócszentmárton91.
A ruszin és ukrán kisebbség az észak- keleti részen lakik. "Az ezeken a területeken élő keleti
szlávok különböző nemzeti identitással rendelkeznek. Egy részük önálló etnikai csoportként tekint
magukra - a ruszinok (sűrűn hívják magukat lemkóknak, szervezetein és egyesületein keresztül is),
másik részük az ukrán nemzet részeként azonosítja önmagát92. Ahogy azt a 2011-es népszámlálás
kimutatta, a ruszin kisebbség a harmadik legnagyobb kisebbség lett Szlovákiában a magyarok és
romák után. Az előző népszámláláshoz képest, ez a szám 38%-ra nőtt, ami egy ritkán tapasztalt
jelenség a főleg őshonos nemzeti kisebbségek között. Nőtt azok száma is, akik a ruszin (rutén) nyelvet
jelölték anyanyelvként és számuk 2011-ben 55.469 volt93.
A kommunista hatalom idején a Csehszlovákiában élő németeknek nem volt lehetősége saját
identitásuk fenntartására. 1989 után a kárpáti németek több szervezetet is létrehoztak, melyeknek
tagjai németül beszéltek vagy nem ismerve az elődök nyelvét a német kultúrával azonosultak. A
szlovákiai nagyobb német gyűjtőhelyek a történelmi német telepek és kolóniák területén találhatóak:
Pozsony és környéke, Körmöcbánya, Felső és Alsó Szepes illetve Bódva94.
Ugyanakkor ma a Köztársaság területén élő lengyelek közül megkülönböztethetünk két csoportot:
az őslakosokat és bevándorlókat. Az elsők, a żywiecczyznai góralok és sziléziai parasztok
leszármazottai, főleg a csacai területen élnek - a Cieszyni Sziléziával határos területen, a Szepes és az
Árva mentén. A főleg kis-lengyelországi gazdasági bevándorlók Szlovákia keleti területein

M. Lubicz-Miszewski, Mniejszości narodowe na Słowacji i ich ochrona prawna [w:] Komunikacja
międzykulturowa, wewnątrzkulturowa, społeczna (Szlovákiai nemezeti kisebbségek és jogi védelmük,
Társadalmi és kulturális kommunikáció) szerk. J. Żurko, Toruń 2009, 246-267. oldal,
http://www.polonia.sk/images/stories/Napisali_o_nas/3_Mniejszosci_narodowe_2009.htm [2017.03.16.]
91 Ugyanott.
92 Ugyanott.
93 http://www.stowarzyszenielemkow.pl/new/modules/publisher/item.php?itemid=163 [16.03.2017]
94 Lubicz-Miszewski, 246-267. oldal
90
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koncentrálódtak. A második világháború után a lengyelek a kormányok közötti szerződések vagy az
egyetemi tanulmányok okán jöttek Szlovákiába. Egész Szlovákia területén laktak, sűrűn kötöttek is
házasságokat.

Egyúttal a lengyelek tanulmányi helyei (Pozsonyban, Kassán, Besztercebányán,

Zsolnán, Turócszentmártonban és Nyitrán) a lakóhelyükké is váltak95.
A többi kisebbség képviselői általában nem alkotnak nagyobb populációkat, egyenletesen
helyezkednek el az ország egész területén, többen a nagyvárosokban, főleg Pozsonyban. Az előző
évek népszámlálásaihoz képest látható a csökkenő tendencia, 20%-kal kevesebb községben találhatóak
nemzeti kisebbségek. Ez főleg az ukrán, roma és magyar községekre vonatkozik, ez egyértelműen
látható volt már a 2001-es népszámláláskor. Valószínűleg az ukránok esetében többen a ruszin
nemzetiséget jelölték és rutén anyanyelvet96.

95

Ugyanott.
Janusz, Ochrona praw mniejszości narodowych w Europie (Nemzeti kisebbségek jogainak védelme
Európában), 139. oldal
96
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2.3.

Magyaroszág: a nemzeti kisebbségek száma és elhelyezkedése

A 2011-es népszámlálás szerint Magyarország területén 9.937.628 fő élt, aminek 98%-a
etnikailag magyar volt. A romák (cigányok) a legszámosabb elismert nemzeti kisebbség (3,2%), majd
a németek (1,9%), Szlovákok (0,4%), románok (0,4%) és horvátok (0,3%). 2011-ben közel 1,5 millió
ember nem akart nyilatkozni a saját nemzetiségéről és az anyanyelvéről.
A népszámlálás azt mutatta ki, hogy Magyarország területén 644.524 olyan személy élt, aki egy
nemzeti kisebbséggel azonosult97. A nemzeti és etnikai identitást taglaló kérdésekből a kérdőívben
négy volt, a válaszadók megtagadhatták a válaszadást illetve több választ is jelölhettek az anyanyelvre
és otthon használt nyelvre irányuló kérdéseknél.
-

A 34. számú kérdés a következő volt: Milyen nemzetiségű Ön? (egy válasz)

-

A 35. számú kérdés: A fentien kívül azonosul még valamilyen más nemzetiséggel?

-

A 36. számú kérdés: Melyik az Ön anyanyelve? (egy vagy két választ lehetett megadni)

-

A 37. számú kérdés: Általában milyen nyelven kommunikál barátaival és családjával? (egy

vagy két választ lehetett megadni) 98
3. Táblázat. A nemzeti kisebbségek száma 2011-ben az etnikai hovatartozás és az otthon használt
nyelv illetve az anyanyelv szerint.
Nemzeti
kisebbség
Bolgár

Együtt

Etnikai

Anyanyelv
Otthon használt nyelv

hovatartozás
6272

3556

2899

2756

Roma

315 583

308 957

54 339

61 143

Görög

4642

3916

1872

2346

Horvát

25 730

23 561

13 716

16 053

7001

5730

3049

3815

185 696

131 951

38 248

95 661

3571

3293

444

496

Román

35 641

26 345

13 886

17 983

Ruszin

3882

3323

999

1131

Szerb

7350

7210

3708

5713

Szlovák

35 208

29 647

9888

16 266

Szovén

2820

2385

1723

1745

Lengyel
Német
Örmény

Ukrán
EGYÜTT

7396

5633

3384

3245

644 524

555 507

135 497

228 353

A zsidó kisebbség nem nemzeti, hanem vallási kisebbségként kerül elismerésre.
Á. Tóth, J. Vékás, National and Ethnic Minorities in Hungary in the Period 2001-2011 - EthnoDemographic Trends as Reflected in the Census Data, “Hungarian Statistical Review” 2011, Special Number
17, 95-112. oldal
97
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Forrás: Á. Tóth, J. Vékás, National and Ethnic Minorities in Hungary in the Period 2001-2011 Ethno-Demographic Trends as Reflected in the Census Data, "Hungarian Statistical Review” 2011,
Special Number 17, 99. oldal
Az anyanyelv fogalom alatt azt a nyelvet értették, melyet a válaszadó gyerekkorában tanult meg
és gyerekkorában használt (azaz az első nyelv) és amelyet a barátaival és családjával általában használ
(native language)99.
A több válaszadási lehetőségre tekintettel a nemzeti hovatartozás kapcsán (lehetőség volt kettős
nemzetiségről nyilatkozni, pl. magyarról és romáról), az egyes válaszok különböztek. Általánosságban
jelen tanulmányban azokra a személyekre szorítkozott a szerző, akik az adott nemzetiséget jelölték,
tekintve hogy ez a legmértékadóbb módszer a Magyarországon élő kisebbségi csoportok
meghatározására.

4. Táblázat. A 2011-es nemzeti kisebbségi identitások kategóriái (százalékosan).
Nemzeti
kisebbség
Bolgár

Anyanyelv

Etnikai hovatartozás

Otthon használt nyelv
56,7

46,2

43,9

Roma

97,9

17,2

19,4

Görög

84,4

40,3

50,5

Horvát

88,0

51,2

60,0

Lengyel

81,8

43,6

54,5

Német

71,1

20,6

51,5

Örmény

92,2

12,4

13,9

Román

73,9

39,0

50,5

Ruszin

85,6

25,7

29,1

Szerb

71,8

36,9

56,9

Szlovák

84,2

28,1

46,2

Szovén

84,6

61,1

61,9

Ukrán

76,2

45,8

43,9

Forrás: Á. Tóth, J. Vékás, National and Ethnic Minorities in Hungary in the Period 2001-2011 - Ethno-Demographic
Trends as Reflected in the Census Data, "Hungarian Statistical Review” 2011, Special Number 17, 102. oldal

Érdekes jelenség, hogy a romák körében az anyanyelvet/anyanyelveket beszélők és azt/azokat a
mindennapokban használók száma igen alacsony, nem éri el a 20%-ot (az előző évek
népszámlálásaihoz képest egy csökkenő tendencia is megfigyelhető). Ez a jelenség csak a
magyarországi romákra jellemző, ezért gyakorlatilag nem is volt és jelenleg sincs panasz e közösség
részéről, hogy nehézségekbe ütközik az anyanyelv használata100.
A magyarországi nemzeti kisebbségek között kimutathatók azok, melyeket területileg lehet
azonosítani illetve azok, melyek szétszórtak az egész országban. Az egyes kisebbségek elhelyezkedése
gyakorlatilag nem változik.
99 Ugyanott, 98.oldal
100 Janusz, Ochrona

praw mniejszości narodowych w Europie (Nemzeti kisebbségek jogainak védelme
Európában), 144. oldal
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A romák legnagyobb számban Észak-Magyarországon laknak, az Alföld északi részén, KözépMagyarországon (beleértve Pest megyét), a Dunántúl déli részét. A német kisebbség legnagyobb
populációja a Dunántúl déli és középső részén valamint Közép-Magyarországon található. A
szlovákok főleg a Dél-Alföldön és Közép-Magyarországon élnek, a horvátok a nyugati és déli
Dunántúlon, a románok pedig az Alföld déli részén. Az ukránok és a ruszinok többek között a középső
régiókat lakják, akárcsak a szerbek. A maradék kisebbségek, akik számára történelmi hazájuk a
szomszédos államok, leginkább a határ menti területeken élnek (bolgárok, szlovének), de az egész
országban szétszórtak, miközben nagy számban vannak jelen Budapesten, annak fővárosi mivolta és
nagysága miatt (görögök, lengyelek)101. Ez a zsidókra is vonatkozik, akik számát a Zsidó
Világszövetség az elfogadott kritériumoktól függően 35-120 ezerre becsüli: a 80%-a ennek a
közösségnek Budapesten él102.

101
102

Ugyanott, 144-147. oldal
http://www.worldjewishcongress.org/en/about/communities/HU [2017.05.04.]
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2.4. Ausztria: a nemzeti kisebbségek száma és elhelyezkedése
A több mint 8,5 milliós lakosú Ausztriában, a népesség 98%-a német nyelvű. Főleg az ország déli és
keleti részén 6 hivatalosan is elismert nemzeti kisebbség él (horvátok, romák, szlovákok, szlovének,
csehek és magyarok). Az osztrákok 74%-a római-katolikus vallású, 5%-a protestáns, a többi más
vallású103. Tekintettel az erősödő demográfiai trendekre és a migráció növekedésére, az ország
lakosságának 2030-ban el kéne érnie a 9 milliót (+7), amiből a legnagyobb növekedés Bécsben, majd
Alsó Ausztriában várható. Ahogy azt a demográfusok jósolják, ebben a növekedésben nagy szerepe lesz
az Ausztrián kívül születetteknek: miközben 2012-ben (a 2011-es népszámlálás alapján) Ausztriában 1,34
millió külföldön született ember élt (a populáció 16%-a), eközben 2030-ban ez a szám 1,76 millió lehet
(ami 31%-os növekedést és 20%-os arányt jelent)104.
A német nyelv, melyet a lakosság többsége használ, a hivatalos nyelv. Ugyanakkor emlékezni kell
ennek a nyelvnek bizonyos különbözőségeire: az osztrákok német nyelve erősen német befolyásoltságú,
ami látható a jellegzetes szóhasználaton és nyelvi kifejezőeszközökben. Vorarlbergen kívül Ausztria fő
nyelvei az osztrák-bajor nyelv különböző dialektusai. Az ország északi régiói, beleértve a bécsieket, az
osztrák-bajor nyelv közép és déli dialektusait használják. Az osztrák-bajor jelentősen különbözik az
irodalmi hochdeutsche Sprache-tól, így nehezen érthető a szabványos németet hasznáók számára. A
németek és az osztrákok többsége nehezen érti meg a lemani nyelvet, amit Vorarlberg lakói használnak
(olyan nyelven beszélnek, mely Bázelen kívül Svájc északi résszén és Elzász déli részén ismert).
Az egyes nemzeti kisebbségek nyelvei megfelelően a: - szerb, az ország lakosságának 2,4%-a
használja; - török: 2,3%; - horvát, Burgenland hivatalos nyelve, amit a lakosság 2,5%-a használ. A
Burgenlandi horvátokat hivatalosan is nemzeti kisebbségként ismerték el és az 1955-ös állami egyezmény
(Staatsvertrag) hatására speciális jogokkal ruházták fel őket; magyar:

a lakosság 0,5%-a, főleg

Burgenlandban található. A magyar nyelv - melyen kb. 20.000 ember beszél - státusza viszonylag magas
maradt, tekintettel az osztrák-magyar történelmi örökségre; - a szlovént, mely Karintiában hivatalos, a
lakosság 0,3%-a használja. A szlovéneket is kisebbségként ismerték el, külön jogokat ruházva rájuk,
akárcsak a horvátok esetében, Burgenlandban, 1955-ben105.
Ausztria az Európai Regionális és Kisebbségi Nyelvek Chartájának (2001 június 28-án került
elfogadásra) aláírójaként elismeri a horvát nyelv különleges státuszát Burgenlandban, a szlovén nyelvet
Karintiában és Stájerországban, a magyart Burgenlandban és Bécsben, a cseh és szlovák nyelvet Bécsben
illetve a roma (romani) nyelvet Burgenlandban. Kimutatható, hogy a magyar, horvát és szlovén lakosság
főleg mezőgazdasági területeken, miközben a csehek és szlovákok, a Csehországból, Morvaországból,
Sziléziából és Szlovákiából érkezők utódjai főleg a városokban települtek le, sűrűn Bécsben.
103
104

http://www.austria.info/pl/informacje-ogolne/o-austrii/austria-informacje-podstawowe [2017.05.04]
http://www.austria.org/population/ [2017.05.04]
105 Ugyanott.
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Általánosságban a kisebbségek által használt nyelvek területe fedi az adott kisebbségek által lakott
területet106.
Az adott kisebbség és nyelvi jogainak elismerésének feltétele elméletileg a három nemzedék óta tartó
letelepedés, bár ez nem egy szigorú kritérium. Példaképpen jelenleg Ausztriában, a lengyel
Külügyminisztérium szerint majdnem 70 ezer lengyel él, a születési hely kritériumát figyelembe véve
pedig 20 ezer osztrák állampolgár rendelkezik lengyel gyökerekkel (együttesen tehát az ausztriai lengyel
kisebbség majdnem 90 ezer főre tehető). Bécsben, Linzben, Grazban, Salzburgban, Innsbruckban és
Klagenfurtban lakik a legtöbb lengyel107. A kb. 127 ezer főre tehető ausztriai török közösség egyenletesen
oszlik el az országban, ugyanakkor legtöbben Bécsben laknak (az állampolgársággal nem rendelkezőket
számolva az Ausztriában élő törökök száma 200-300 ezerre becsülhető)108. A Zsidó Világszövetség
szerint Ausztriában körülbelül 9 ezer zsidó él, ebből legtöbben Bécsben. Vannak ugyanakkor más egyéb
zsidó közösségek, egyikük száma sem haladja meg a 100 főt (Baden, Bad Gastein, Graz, Innsbruck, Linz,
Salzburg). Az "öreg" zsidó közösség (a Holokauszt túlélők, a háború utáni letelepedtek) az utóbbi
években a volt Szovjetunió országaiból (főleg Grúziából és Iránból) érkezett menekültekkel és
migránsokkal bővült109.

A külföldiek, főleg a külföldről érkezett munkások száma természetesen jóval nagyobb.
Körülbelül 35 ezer fő a szlovákok és az afgánok, 57 ezer a lengyelek, 63 ezer a magyarok, 70
ezer a horvátok, 83 ezer a románok, 94 ezer a bosnyákok és hercegovinaiak (főleg bosnyákok és
szerbek), 116 ezer a törökök és szerbek, 176 ezer a németek száma (2016 január 1-i adatok)110.
Ami érthető, az adott államok diplomáciai képviseletei, a külföldiekért és a kisebbségekért
felelős minisztériumok, a független cégek saját becslései eltérhetnek más adatoktól a kisebbségi
közösségek számát tekintve.

106

http://countrystudies.us/austria/67.htm [2017.05.04.]
http://minorities.fsv.cuni.cz/multiculti/02/essays02/kordova.htm [2017.05.04.]
107 http://www.wieden.msz.gov.pl/pl/wspolpraca_dwustronna/polonia_w_austrii/ [2017.05.04.]
108 http://minorityrights.org/minorities/turks/ [2017.05.04.]
109 http://www.worldjewishcongress.org/en/about/communities/AT [2017.05.04.]
110
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/293019/umfrage/auslaender-in-oesterreich-nachstaatsangehoerigkeit/ [2017.05.04.]
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2.5.

Belgium: régiók, a nemzeti kisebbségek száma és elhelyezkedése

Belgium lakossága jelenleg meghaladja a 11 milliót (január 1-én a lakosság száma
11.267.910 fő vol). A népsűrűség 363 fő négyzetkilométerenként, miközben az ország északi
része sokkal sűrűbben lakott a délinél111. A flamand régióban 6.477.804 fő él, a vallonban
3.602.216 (ebben 75.222 német nyelvű lakos), miközben Brüsszelben, a fővárosban 1.187.890
lakos él112. Flandria, Vallónia, a brüsszeli régió valamint a német nyelvű Eupen és a keleti
Malmedy régió fejlett autonómiával rendelkeznek.
A flamandok Belgium legszámosabb közössége. A flamand nyelvet (melyet csak 1896-ban
szabványosítottak) több mint 6 millió lakos használja az ország északi és keleti részén. A
flamand nyelvet használja Brüsszel lakosságának kb. 15%-a (a szabványosítás ellenére a
Belgiumban beszélt flamand nyelv különbözik a Hollandiában használttól)113.
Az ország több mint 3,5 millió lakosa francia nyelvű. Vallonok. A Belgium déli részén
található Vallónián kívül, a főváros Brüsszel lakosságának kb. 80%-a beszél franciául (kb. 800
ezer fő), miközben 59% kétnyelvű (francia, flamand). A Belgiumban használt francia nyelv,
keverve a német szavakkal és kifejezésekkel, különbözik a Franciaországban használt nyelvtől.
Ezenfelül használatban vannak a francia alapú regionális nyelvek: a vallon Liege (kb. 600 ezer),
Brabant-Wallon, Namur tartományokban, Luxemburg tartomány északi részén és Hainaut
tartomány keleti részén. A pikárd nyelvet kb. 200 ezren használják nyugat Hainautban, a
lotaringiai nyelvet (vagy gaumais)

kb. 20 ezer fő használja Lukszemburg tartomány déli

részében illetve a champenois nyelvet Namur és Lukszemburg tartományok néhány falujának
lakói beszélik A lukszemburgi nyelvet (a német nyelv változatát) a Lukszemburggal határos
Arlon/Arel és Martelange régiók lakosai használják114. A vallón, a pikárd, a lotharingiai és a
champagne nyelv az újlatin nyelvcsaládhoz tartozik, a VIII. században alakultak ki a latin
nyomán115. A XX. század 90-es éveiben hivatalosan is elismerték régiós nyelvként a vallón, a
pikárd, a lotharingiai és a champagne illetve a luxemburgi nyelvet (Moselle Frankish) és
létrehozták a Régiós Nyelvek Tanácsát116. Ahogy Wicherkiewicz Tomasz írja "a belga
etnopolitikai decentralizációs és autonómizációs folyamatok a vallón öntudat keresését és

111

https://www.belgium.be/en/about_belgium/country/Population [2017.05.04.]
Ugyanott.
113 http://minorityrights.org/minorities/flemings/ [2017.05.04.]
114 http://minorityrights.org/minorities/walloons/ [2017.05.04.]
115
Ugyanott.
116 http://minorityrights.org/minorities/walloons/ [2017.05.04.]
112
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növekvő érzését eredményezték, megjelentek arra irányuló törekvések, hogy a "vallón" nyelveket
(a vallónon kívül, mely magába foglalja a pikárdot, a lotharingiait és a champagnet is) a
franciához képest egy külön nyelvcsoportként kerüljenek meghatározásra. Ilyen módon a vallón
etnikai különbözőséget határozná meg a flamand és német nyelvű belgákhoz illetve a franciákhoz
és a belga lakosság betelepült francia lakosságához képest"117.
A hivatalos adatok szerint kb. 72 ezer lakos Belgiumban német nyelvű, ellentétben a
javarészt katolikus belgákkal ellentétben protestáns vallásúak. Ez a közösség 9 körzet területén
lakik Liege tartomány nyugati részében, mely a francia nyelvű Vallónia része. A német nyelvű
terület két kantonra oszlik: A Németországgal és Hollandiával határos Eupen (Eupen, Kelmis,
Lontzen és Raeren kerületei tartoznak ide), illetve a Németországgal és Luxemburggal határos
Sankt Vith kerület (mely Sankt Vithet, Amelt, Bullingent, Burg-Reulandot és Butgenbachot
foglalja magába).

A kilenc körzet területén kb. 85 ezer fő lakik (az Institut National de

Statistique 2006-os adatai szerint) amiből a Malmeda körzet lakosságának egy ötöde illetve az
Arlon és Martelange körzet lakosainak többsége németül beszél és eslő nyelvként kezeli (ezek a
körzetek a francia nyelvű részen találhatóak). Belgium e részében hivatalosan is elismert
regionális nyelven, németül (luxemburgiul), Arlon és Martelange lakosai beszélnek. Belgium
egyéb német nyelvű lakosai az ország középső részében laknak, de erősen asszimiláltak és
kulturálisan beágyazódottak a francia és flamand nyelvű közösségben. Érdemes megemlíteni,
hogy Kelet-Belgiumban a német nyelvnek két fő dialektusa funkcionál: a limburgi alsó-frank (ezt
Eupenben, északon használják) és a mozeli-frank (más néven lukszemburgi) délen, Sankt Vithben, mind a kettő különbözik a sztenderd német nyelvtől. A német nyelvet ugyanazokkal a
jogokkal ruházták fel, mint a flamandot és a franciát, és az 1990-es törvény szerint minden egyes
szövetségi szabályzatnak német nyelven is meg kell jelennie118.
2010-ben Belgiumban kb. 1.057.666 lakos volt más nemzetiségű, mint belga. 2015-ben a
franciák alkották a legnépesebb csoportot (közel 160 ezer fő), majd az olaszok (kb. 157 ezer fő)
és a hollandok (149 ezer fő), a marokkóiak (82 ezer fő) és a lengyelek (68 ezer fő) 119. Ezek a
számok és arányok folyamatosan ingadoznak a migrációs folyamatoknak köszönhetően.
Ugyanakkor a zsidó szervezetek úgy becsülik, hogy Brüsszelben és Antverpenben kb. 15 ezer

117

http://pl.languagesindanger.eu/book-of-knowledge/endangered-languages-ethnicity-identity-and- politics/
[04.05.2017]
118
http://minorityrights.org/minorities/germans-2/ [2017.05.04.]
119 https://www.belgium.be/en/about_belgium/country/Population [2017.05.04.]
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zsidó él, a kisebb közösségek többek között Arlonban, Liegeben, Monsban, Ostendeben,
Charleoriban és Ghentben találhatóak120.

120

http://www.worldjewishcongress.org/en/about/communities/be [2017.05.04.]
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2.6.

Spanyolország: autonóm közösségek, a nemzeti kisebbségek száma és

elhelyezkedése.
Spanyolország nyelvi politikája egy nagyon fontos tényező nem csak azért, mert a lakosság
kb. egy negyede használ valamilyen kisebbségi nyelvet, de azért is, mert négy évtized autoriter
diktatúra után Spanyolországnak sikerült leküzdenie a történelmi különbségek legalább egy
részét és sikerült kidolgoznia egy jobban vagy rosszabbul működő rendszert, mely figyelembe
veszi és tiszteletben tartja az ország nyelvi pluralizmusát121.
Az ország lakosságának nagyobb része katolikus, egy erősen reprezentált muzulmán
közösséggel (főleg Andalúziában) illetve nem túl számos más vallású csoporttal122. 2010 január
1-én Spanyolország lakossága 46,9 millió fő volt, miközben a bejegyzett külföldiek száma 5,7
millió, ebből 2,3 millió volt azok száma, akik az Európai Unió valamely országának polgárai 123.
A külföldiek aránya 12,2% volt, a legtöbb külföldi lakta terület a Baleár-szigetek (21,9%),
Valencia (17,3%) és Madrid (16,6%) volt. A szigeteken és Valenciában lévő külföldiek többsége
az idegenforgalomban volt foglalkoztatott; a főváros, Madrid, ami érthető, szintén sok külföldit
vonzott, melyeket többek között az anyacégek küldtek. A legkevesebb külföldit Extremadúra
(3,5%), Galícia (3,9%) és Asztúria (4,5%) területén jegyezték. A külföldieket az utóbbi években
az erősen fejlődő Baszkföld (País Casco)is vonzotta124.
Öt évvel később Spanyolország egész lakossága csökkent, ami minden bizonnyal a
migrációs folyamtoknak köszönhető, melyeket az utóbbi évek országos gazdasági válsága idézett
elő illetve a természetes demográfiai folyamatok.
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122

http://www.nytud.hu/oszt/tobbnyelvuseg/nagyn/publ/linguistic_diversity.pdf [2017.05.04.]
Europe’s Ethnic Mosaic, 59. oldal

123 http://www.lamoncloa.gob.es/lang/en/espana/historyandculture/population/Paginas/index.aspx#population [04.05.2017]
124

Ugyanott.
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5. Táblázat. Spanyolországban található autonóm közösségek népessége 2016-ban
(milliókban)
Régió
Balears, Illes
Canarias
Melilla
Murcia, Región de
Comunidad Valenciana
Castilla - La Mancha
Cataluna
Madrid, Comunidad de
Ceuta
Rioja, La
Navarra, Comunidad Foral de
Andalucía
Aragon
Cantabria
País Casco
Estremadura
Castilla y León
Galicia
Asturia, Principado de
Együtt

2016
1,107
2,101
0,086
1,464
4,959
2,041
7,522
6,466
0,084
0,315
0,640
8,388
1,308
0,582
2,189
1,087
2,447
2,718
1,042
46,55

7
Forrás: http://www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=2853 [2017.05.05.]

A 2011-es népszámlálás adataira hagyatkozva a 2.345.515 külföldi közül az EU-ba tartozó
27 ország polgára közül a legtöbben románok (közel 830 ezer fő), britek (387 ezer fő) és németek
(196 ezer fő) voltak. Az uniós országokon kívüli külföldiek közül legtöbben marokkóiak (747
ezer fő), ecuadoriak (395 ezer fő) és kolumbiaiak (289 ezer fő) voltak125.
Ahogy az már említésre került, a Spanyol Királyság hivatalos nyelve a spanyol (az
alkotmányból kifolyólag kötelező az ismerete), illetve régiótó függően: a katalán, a baszk és a
galíciai. A galíciai Galícia hivatalos nyelve, León és Zammora tartományokban is használják (bár
ezekben nincsen hivatalos státusza). A baszk (euskara) nyelvet Baszkföld és Észak-Navarra lakói
használják (hivatalos nyelv)126. Ez az alkotmánnyal teljesen megegyező, ugyanis az alapokmány
engedélyezi más hivatalos nyelvek használatát, ha ezt kívánják az adott közösségek. A katalán
125

Ugyanott.
Bár a baszk nyelvet passzív és aktív módon csak a közösség lakosságának egy harmada ismeri és használja,
többségük baszk identitást vállal és az euskara nyelvet anyanyelvként tekinti. Europe’s Ethnic Mosaic, 34. oldal
126
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Katalónia és a Baleár-szigetek hivatalos nyelve, használják Aragóniában és az autonóm Murcia
egyik körzetében is. Valenciában a katalán nyelv egyik változatát, a valenciait beszélik, néhány
községben az Arán-völgyben a katalán Lleida tartományban pedig az araneji nyelv a kötelező
(okcitán nyelv)127.
Spanyolországban számos újlatin nyelv és dialektus is megtalálható (nem bírnak hivatalos
státusszal): aszturleon, melyhez az Asztúriában használt asztúriai és a Kantabriában használt
kantábriai tartozik, a leon nyelv León és Zamora tartományokban, az esztremaduri
Esztremadurában, az aragón nyelv Aragóniában és a portugál (régebben Esztremadurában és a
portugál határon használt)128.
A Spanyolországban élő külföldieknek illetve a spanyol állampolgársággal rendelkezőknek
lehetőségük van az anyanyelvükön szervezett kulturális és művelődési programokon való
részvételben. Példának okáért nem csak az állandó, kb. 45 ezer főt számláló lengyel kisebbség,
de az országban időleges munkát vállalók is (2014-ben a számukat 32 ezerre becsülték129)
használhatják vagy elküldhetik gyerekeiket többek között a madridi Lengyel Forum Iskolába,
mely "egészen óvodától, a hat éves általános iskolán át, hároméves gimnáziumi és felnőttek
részére tartott kétszintes képzést biztosít", az intézmény fő célja, hogy "a lengyel származású
gyerekek tudjanak beszélni, írni, olvasni az anyanyelvükön illetve ismerjék szüleik kultúráját és
hagyományait"130.
Hasonló lehetőségei vannak Spanyolországban természetesen a zsidó közösségnek is (zsidó
származású személyeknek, akik nem feltétlenül tartoznak vallási közösségbe). Ebben az
országban a Zsidó Európai Szövetség adatai szerint 45 ezer zsidó él, a legnagyobb gyűjtőhelyük
Madrid (kb. 15 ezer fő) és Barcelona (kb. 15 ezer fő)131. Más, jóval kisebb adatokat közöl a Zsidó
Világszövetség: a szervezet szerint Spanyolország két legnagyobb zsidó központjában a zsidók
száma Madridban 4,5 ezer és Barcelonában 3,5 ezer fő. A kisebb gyűjtőhelyek Malaga, Alicante,
Kadiksz, Marbella, Majorka, Torremolinos és Valencia illetve a Kanári-szigetek, emellett
Valencia, Oviedo, Sevilla illetve a spanyol Észak-Afrikában Ceuta és Melilla132. A különbségek
a figyelembe vett kritériumokból adódnak (közösség tagjai, zsidó identitást vallók stb.).
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http://www.nuria.pl/jezyki-w-krolestwie-hiszpanii/ [04.05.2017]
Ugyanott.
129http://wyborcza.pl/1,155287,18971922,emigrantow-przybywa-w-2014-roku-za-granica-mieszkala[2017.05.05.]
130 http://www.polonia.es/polska-szkola-forum-w-madrycie/ [2017.05.05.]
131 http://www.eurojewcong.org/communities/spain.html [2017.05.05.]
132 http://www.worldjewishcongress.org/en/about/communities/ES [2017.05.05.]
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3. rész
A KISEBBSÉGEK JOGI STÁTUSZA AZ EU KIVÁLASZTOTT ÁLLAMAIBAN
3.1. A nemzeti és etnikai kisebbségek jogi státusza Lengyelországban
3.1.1. A nemzetközi jogból és az uniós jogszabályokból eredő kisebbségi jogvédelem
A második világháború után, a kommunista kormányok idejében általában nem születtek a
kisebbségek jogait szabályozó törvények, ezek képviselőinek mégis joguk volt a társadalmikulturális szervezetekben való társuláshoz. Ezek az állam támogatását élvezték, jóllehet a
nemzeti kisebbségek képviselőinek jogait egyénileg és nem közösségileg kezelték. Az állam
etnikai politikájában kötelező paradigmának számított a lengyel nép és nemzet nemzeti egysége,
ami maga után vonta a törekvést a kisebbségek teljes asszimilációjára133. A Lengyel
Népköztársaság mégis ratifikált több fontos, a kisebbségeket és azok jogait közvetlenül vagy
közvetve érintő nemzetközi jognyilatkozatot. Ezek közül több1989 után is meghatározta az állam
politikáját és ma is aktuálisak. 1968-ban ratifikálta az állam a Nemzetközi Egyezményt a Faji
Megkülönböztetés Valamennyi Formájának Kiküszöböléséről, amelyet az Egyesült Nemzetek
Közgyűlése XX. ülésén fogadott el 1965. március 21-én134.
1989 után a nemzeti kisebbségek problémája ismét előtérbe került egész Európában,
különösen Közép-Kelet-Európában135. 1991-ben a Lengyel Köztársaság csatlakozott az Európa
Tanácshoz, aláírva egyidejűleg az emberi jogok európai egyezményét (Az emberi jogok és
alapvető szabadságok védelméről szóló Egyezmény), ami a Tanácstagság egyik feltétele volt (az
egyezmény ratifikálása és életbelépése 1993-ban történt meg). 2000 áprilisában a Lengyel
Chałupczak, Browarek, 283-288.oldal
Az Egyezmény 1. cikkelyében megállapította: 1. Ezen egyezmény szövegében a „faji megkülönböztetés”
kifejezés minden olyan különbségtételt, kizárást, megszorítást vagy előnyben részesítést jelent, amelynek alapja a
faj, a szín, a leszármazás, a nemzetiségi vagy etnikai származás, és amelynek célja vagy eredménye politikai,
gazdasági, társadalmi, kulturális téren vagy a közélet bármely más terén az emberi jogok és alapvető szabadságjogok
elismerésének, egyenrangú élvezetének vagy gyakorlásának megsemmisítése vagy csorbítása. (…) 3. Ez az
egyezmény semmiképpen sem értelmezhető úgy, hogy az bármilyen módon érintse a részes államok nemzetiségre,
állampolgárságra vagy honosításra vonatkozó törvényes rendelkezéseit, feltéve, hogy ezek a rendelkezések nem
jelentenek megkülönböztetést valamely nemzetiség hátrányára. Ld. A. Krasnowolski, Prawa mniejszości
narodowych i mniejszości etnicznych w prawie międzynarodowym i polskim (Opracowania tematyczne OT-599),
(A nemzeti kisebbségek és az etnikai kisebbségek jogai a nemzetközi és a lengyel jogban, tematikus feldolgozás)
Varsó 2011, 13. oldal http://www.senat.gov.pl/gfx/senat/pl/senatopracowania/17/plik/ot599.pdf
135
Ahogy Eduardo J. Ruiz Vieytez írja: „a real political turning point was to be the fall of the Berlin Wall in 1989,
which would generate a sense of alarm in the main European governments due to the sudden reappearance of
conflicts and ethnic tensions in various parts of Central and Eastern Europe”: E. J. Ruiz Vieytez, Cultural
Diversities and Human Rights: History, Minorities, Pluralization, „The Age of Human Rights Journal” 2014, No.
3 (December), s. 7. A pontosság kedvéért a változások kezdetét az tette lehetővé, amikor Mihail Gorbacsov került az
SZKP főtitkári posztjára, az általa folytatott politika, mindenekelőtt pedig a lengyelországi „Szolidaritás”
megalakulása és tevékenysége, ami elindította a változási folyamatokat Európának ebben a részében, ezen belül a
Német Demokratikus Köztársaságban, és lehetővé tette a Berlini Fal szimbolikus ledöntését.
133

134
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Köztársaság Minisztertanácsa elfogadta a Nemzeti Kisebbségek Védelméről szóló
Keretegyezményhez a Köztársasági Elnök által megfogalmazott Interpretációs nyilatkozatot, és
még ugyanebben az évben a lengyel fél benyújtotta Strasbourgban a ratifikációs
dokumentumokat. Lengyelország 2001. április 1-én lett az Egyezmény tagja136.
2003. május 12-én a Lengyel Köztársaság aláírta a regionális vagy kisebbségi nyelvek
európai kartáját (Dz. U. z 2009 r., Nr 137, poz. 1121), amelyet 2009 februárjában ratifikált. A
karta egy európai egyezmény (CETS 148), amelyet 1992-ben hagyott jóvá az Európa Tanács a
regionális és nemzetiségi nyelvek védelme és promóciója céljából. Lengyelországban a
dokumentum 2009. június 1-jén lépett életbe137.
Lengyelország az emberi jogokat és a kisebbségi kérdést közvetve vagy közvetlenül érintő,
jogilag és politikailag egyaránt kötelező erejű egyetemes nemzetközi megállapodások és
nyilatkozatok szerződő felei közé tartozik. Ezek: Az emberi jogok egyetemes nyilatkozata,
Egyezmény a népirtás bűntettének megelőzéséről és megbüntetéséről, Nemzetközi egyezmény
a faji megkülönböztetés valamennyi formájának kiküszöböléséről, az ENSZ nemzeti vagy
etnikai, vallási és nyelvi kisebbségekhez tartozó személyek jogairól szóló nyilatkozata. Területi
szinten, az Európa Tanács és az EBEÉ/EBESZ keretében Lengyelország, ahogy a többi elemzett
állam is, aláírt számos nemzetközi megállapodást és nyilatkozatot138.
3.1.2. Kétoldalú megállapodások alapján megvalósuló kisebbségvédelem
Kétoldalú megállapodásokat a jószomszédi kapcsolatokról Lengyelország aláírt 1989 előtt:
1947-ben írták alá a barátsági és kölcsönös segítségnyújtási egyezményt Csehszlovákiával,
amelyben mindkét fél kötelezi magát, hogy „a lengyeleknek Csehszlovákiában, illetve a
cseheknek és a szlovákoknak Lengyelországban a jogállami kereteken belül és kölcsönösségi
alapon biztosítja a nemzeti, politikai, kulturális és gazdasági fejlődés lehetőségeit (iskolák,
egyesületek, szövetkezetek szövetkezeti egység alapján Lengyelországban illetve
Csehszlovákiában). és ennek alapján a kulturális együttműködésről szóló megállapodást, amely a
cseh és szlovák iskolák alapításának jogi alapot teremtett Lengyelországban139. 1989 után, a
rendszerváltozás során sor került kétoldalú megállapodások aláírására valamennyi szomszédos
állammal, továbbá Lettországgal, Észtországgal és Magyarországgal is. Ezek többségét 1991-

136

Krasnowolski, 13. oldal
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http://www.mniejszosci.edudemo.org.pl/przepisy-prawa/europejska-karta-jzykow [2017.04.02]
Chałupczak, Browarek, 31-54.oldal
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Ugyanott, 42.oldal
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1992-es években írták alá, egyedül a Litvániával kötött megállapodás aláírása húzódott el 1994ig, tekintettel többek között néhány történelmi esemény eltérő értelmezésére140. Legalaposabb
kidolgozást a Belorussziával és Litvániával kötött szerződések pontjai igényelték: a kapcsolatok
a litván kisebbségekkel a helyi közösségekben a megállapodás 1994-es aláírása után is feszültek
maradtak141.
Az elsők között került sor a Német Szövetségi Köztársasággal kötött jószomszédsági és
baráti együttműködési szerződés aláírására 1991. június 17-én (Dz.U. 1992 nr 14 poz. 56), amely
„a kisebbségi jogok szabályozásának területe és módja tekintetében más megállapodások és
szerződések mintájául szolgált142”. A Szerződésben 6 cikk (a 20-tól a 25-ig) foglalkozik a
kisebbségi kérdéssel, és az ezekben megfogalmazott határozatok alapján mindkét szerződő fél „a
német és a lengyel nemzet közötti természetes összekötő kapocsnak ismeri el a kisebbségeket,
továbbá bíznak abban, hogy ezek a kisebbségek és csoportok gazdagítják társadalmuk életét”.
Ugyanakkor a Lengyel Köztársaság területén élő német kisebbség tagjai, tehát azok a lengyel
állampolgársággal rendelkező személyek, akik német származásúak vagy német nyelvűnek, a
német kultúrához és hagyományhoz tartozónak vallják magukat, csakúgy mint a Német
Szövetségi Köztársaság területén élő német állampolgársággal rendelkező, de lengyel származású
vagy magukat lengyel nyelvűnek, a lengyel kultúrához és hagyományhoz tartozónak valló
személyeknek joguk van ahhoz, hogy egyénileg vagy saját közösségük más tagjaival együtt
szabadon kifejezzék, őrizzék és fejlesszék etnikai, kulturális, nyelvi és vallási identitásukat, az
akaratukkal ellenkező asszimilációra irányuló bármilyen próbálkozás nélkül. Joguk van hozzá,
hogy éljenek az emberi és alapvető szabadságjogokkal mindennemű diszkrimináció nélkül és a
törvény előtti teljes egyenjogúság alapján.”143
A kisebbségek képviselői számára garantált jogok részletes felsorolásán kívül hangsúlyozták
az etnikai, kulturális, nyelvi és vallási identitás fontosságát és kötelezettséget vállaltak annak
védelmére és támogatására144. A kétoldalú megállapodások sajátos formája, bár mindenekelőtt a
Kurs „Prawa i role mniejszości narodowych i etnicznych” w ramach projektu „Mniejszości aktywne
lokalnie”(Lekcja 4. Międzynarodowe systemy ochrony mniejszości), („A nemzeti és etnikai kisebbségek jogai és
szerepei” tanfolyam, „A területileg aktív kisebbségek” projekt keretében – 4. lecke. Nemzetközi kisebbségvédelmi
rendszerek) összeállította: K. Waszczyńska, http://www.mniejszosci.edudemo.org.pl/pliki/cat_view/76-kurs-oprawach-mniejszoci [2017.04.02]
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Chałupczak, Browarek 43.oldal Lásd még: Gál, 22.oldal

Kurs „Prawa i role mniejszości narodowych i etnicznych” w ramach projektu „Mniejszości aktywne
lokalnie”(Lekcja 4. Międzynarodowe systemy ochrony mniejszości), („A nemzeti és etnikai kisebbségek jogai és
szerepei” kurzus, „A területileg aktív kisebbségek” projekt keretében – 4. lecke. Nemzetközi kisebbségvédelmi
rendszerek) összeállította: K. Waszczyńska, http://www.mniejszosci.edudemo.org.pl/pliki/cat_view/76-kurs-oprawach-mniejszoci [2017.04.02].
143 Ugyanott.
142

Ahogy Katarzyna Waszczyńska korábban idézett feldolgozásában olvassuk, különböző meghatározásokat
használtak: a Lengyel Köztársaságban a „német kisebbség képviselői” élnek, a Német Szövetségi Köztársaságban
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lengyel állam határokon túl élő lengyelekkel kapcsolatos politikájának egy eszköze a Lengyel
Kártya. Ez egy a lengyel nemzethez tartozást igazoló dokumentum, amelynek tulajdonosát a
Lengyel Köztársaság Szejmje által 2007. szeptember 7-én jóváhagyott rendelkezésében
meghatározott jogok illetik meg. A kártyával együtt birtokosa nem kapott lengyel
állampolgárságot, sem jogot a Lengyel Köztársaság területén való letelepedésre, sem a határ
vízum nélküli átlépésére, azonban ezek ügyintézési folyamatát jelentősen megkönnyítette145. A
Kártya lehetőséget ad többek között a vízum költségeinek visszatérítésére, a lengyel iskolákba és
felsőoktatási intézményekbe történő jelentkezésre, megkönnyíti az ösztöndíjak elnyerését,
lehetővé teszi a munkavállalást és a gazdasági tevékenység folytatását Lengyelországban. A
rendelet 2016-os novelizációja óta a Kártya tulajdonosai mentesülnek a lengyel vízum
kiállításával kapcsolatos konzulátusi befizetések alól, a lengyel állampolgársági kérelem
benyújtásával kapcsolatos konzulátusi befizetések alól, több helyen van lehetőség a Kártya
igénylésére (már nemcsak a külföldi lengyel konzulátusokon, de a lengyelországi vajdasági
hivatalokban is van lehetőség az igénylésre, ami könnyebbséget jelent olyan államokban, mint pl.
Belorusszia, ahol a Kártyát igénylők üldözésekre számíthatnak). Az új rendelkezések értelmében
anyagi támogatásban részesülnek a Lengyel Kártya tulajdonosának családtagjai is. A Lengyel
Kártyát igényelhetik a lengyel származású személyek a Szovjetunió felbomlása után létrejött
vagy újjászületett 15 államban, amelyek nem ismerik el a kettős állampolgárságot146.

viszont „német állampolgársággal rendelkező, lengyel származású személyek”. Ez a különbség abból fakad, hogy
Lengyelország használja a kisebbség fogalmát saját területén, az NSZK viszont nem. (kivételt képeznek a szorbok és
a dánok).
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http://www.msz.gov.pl/pl/polityka_zagraniczna/polonia/karta_polaka/ [2017.04.03]

Ahogy a Külügyminisztérium oldalán olvassuk: „A novelizáció értelmében a Lengyel Kártya tulajdonosai, akik
állandó letelepedési szándékkal jönnek Lengyelországba, ingyen megkapják az Állandó Tartózkodási Kártyát, egy
év múlva megkapják a lengyel állampolgárságot, ez alatt az idő alatt pedig támogatásra számíthatnak az adaptáció
terén – többek között pénzbeli támogatást igényelhetnek megélhetési költségeik fedezésére 9 hónapig tartó
időszakra, lakásbérlésre, intenzív lengyel nyelvtanfolyamok vagy szakmai képzések költségeire. A program a tervek
szerint 2017-ben indul”
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http://www.msz.gov.pl/pl/aktualnosci/msz_w_mediach/posiadacze_karty_polaka_latwiej_osiedla_sie_
w_polsce wchodzi_w_zycie_nowela_ustawy depesza_pap_z_dnia_2_wrzesnia_2016_r_;jsession
id=D797123B1A32FF3D68B6B463FB526D77.cmsap1p [2017.04.03]
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3.1.3. A kisebbségek jogainak védelme az állami törvények fényében
A kommunista rendszer bukása után, a társadalmi átalakulások elején fogadták el (1992.
október 17-én) a Lengyel Köztársaság törvényhozó és végrehajtó hatalom közötti kölcsönös
kapcsolatról valamint a területi önkormányzatokról szóló Alkotmányos Rendeletet. Ez a Szejm
az első megbízatási időszakban (1991-1993) elfogadott, majd többször novelizált ún. Kis
Alkotmány 1992. december 8-tól 1997. október 16-ig volt érvényben147. Az Alkotmány
semmilyen új megoldást nem vezetett be a tárgyalt témakörben, de a Lengyel Köztársaság 1997.
április 2-án megszavazott új Alkotmányának 35. cikkébe teljesen új meghatározások kerültek be.
1. A Lengyel Köztársaság a nemzeti és etnikai kisebbségekhez tartozó lengyel állampolgárok
számára biztosítja saját nyelvük megőrzésének és fejlesztésének szabadságát, saját szokásaik és
hagyományaik megőrzésének, valamint saját kultúrájuk fejlesztésének szabadságát.
2. A nemzeti és etnikai kisebbségeknek joguk van saját oktatási, kulturális intézmények, vallási
önazonosságuk megőrzését biztosító intézmények létrehozásához, valamint ahhoz, hogy részt vegyenek a
kulturális identitásukkal kapcsolatos ügyek eldöntésében148.

Az Alkotmányban a nemzeti és etnikai kisebbségekkel szembeni magatartás általános
normáit foglalták össze, a részletes megoldások viszont konkrét törvényekben jelentek meg (pl.
az 1997-es Büntetőtörvénykönyv a nemzeti vagy etnikai okokból elkövetett bűncselekményekkel
szemben szigorú megítélés alá helyezi, míg az 1997. augusztus 29-i Rendelet a személyi adatok
védelméről tiltja az etnikai származásra vonatkozó adatok felhasználását)149.
Ahogy azonban az egyik kutató fogalmaz „európai szinten egyedülálló az a 2001. december
12-i rendelet – a Lengyel Köztársaság Szejmjének és Szenátusának választási rendszere (Dz. U. z
2007, Nr 190, poz. 1360 z późn. zm.), amely a nemzeti kisebbségek által alakított választási
köröket mentesíti az 5%-os választási küszöb elérése alól. Ugyanez a norma szerepel a 2011.
január 5-i rendeletben – Választási kódex.150
Az 1991. szeptember 7-i rendelet az oktatási rendszerről (Dz. U. z 2004, Nr 256, poz. 2572
z późn. zm.) meghatározza, hogy az iskolák és a közintézmények lehetővé teszik a tanulók
számára nemzeti, etnikai, nyelvi és vallási önazonosságuk megőrzését, különösen a nyelvoktatást

Słownik polityki, (Politikai szótár) szerk.. M. Bankowicz, Varsó 1999, 128-130.oldal
http://www.sejm.gov.pl/prawo/konst/polski/2.htm [2017.05.17];
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és az anyanyelven történő oktatást, valamint saját történelmük és kultúrájuk megismerését 151. Az
1992. december 29-i rendelet a rádió és televízió műsorokról (Dz. U. z 2004, Nr 253, poz. 1114 z
późn. zm.) meghatározza, hogy a közrádiónak és televíziónak figyelembe kell vennie a nemzeti
és etnikai kisebbségek igényeit. Az Alkotmány előírásai alapján a KRRiT (Krajowa Rada
Radiofonii i Telewizji – Országos Rádió és Televízió Tanács) feladata, hogy őrködjön a
szólásszabadság, az információhoz való jog valamint a közérdek érvényesülése felett a rádió- és
televízióadásokban. A KRRiT „megvalósítja az 1992. december 29-i, rádió és televízió
műsorokról szóló rendelet, a 2005. január 6-án kelt, nemzeti és etnikai kisebbségekről valamint a
regionális nyelvről szóló rendelet, az 1995. február 1-jén Strasbourgban elfogadott
keretegyezményt a nemzeti kisebbségek védelméről, valamint a regionális vagy kisebbségi
nyelvek európai kartáját”152. E rendeletbeli kötelesség teljesítése megnyilvánul a sugárzott rádióés televízió műsorokban, valamint a panasznyilvánítási jogban is, amellyel a kisebbségek élnek,
és amelyeket a KRRiT felülvizsgál és ezekről részletes beszámolót készít153.
Ugyancsak fontos a lengyel nyelvről szóló 1999. október 7-i rendelet (Dz. U. z 1999, Nr 90,
poz. 999 z późn. zm.), amelyben külön deklaráció található arról, hogy előírásai nem csorbítják a
kisebbségek jogait, míg a közigazgatási és belügyminiszter rendelkezése erre alapozva
megszabja többek között, hogy azokon a településeken, ahol zárt nemzeti vagy etnikai kisebbségi
közösségek élnek, a lengyel nyelvű nevek és szövegek mellett megjelenhetnek ezek fordításai az
illető kisebbség nyelvén154.
Az 1997. június 6-án jóváhagyott Büntetőtörvénykönyv (Dz. U. z 1997, Nr 88, poz. 553 z
późn. zm.) a nemzeti vagy etnikai okokból elkövetett bűncselekményekkel szemben szigorú
megítélés alá helyezi, míg az 1997. augusztus 29-i Rendelet a személyi adatok védelméről (Dz.
U. z 1997, Nr 133, poz. 883) tiltja az etnikai származásra vonatkozó adatok felhasználását155.
A nemzeti és etnikai kisebbségekre vonatkozó legfontosabb törvény Lengyelországban a
nemzeti és etnikai kisebbségekről valamint a regionális nyelvről szóló, 2005. január 6-i Rendelet
(Dz. U. z 2005, Nr 17, poz. 141 z późn. zm.). A Rendelet definiálja a Lengyelországban élő
nemzeti és etnikai kisebbségeket, és ezek között különbséget tesz: nemzeti kisebbségnek számít
értelmezése szerint a lengyel állampolgárok azon csoportja, amely: 1, a Lengyel Köztársaság
fennmaradó lakosságánál kisebb lélekszámú; 2, a többi állampolgártól lényegesen elkülönül
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nyelv, kultúra, hagyomány terén; 3, törekszik saját nyelve, kultúrája vagy hagyománya
megőrzésére; 4, tisztában van saját történelmi nemzeti hovatartozásával és törekszik annak
kifejezésére és megőrzésére; 5, ősei legalább 100 éve telepedtek le a Lengyel Köztársaság mai
területén; 6, egy saját államában szerveződött nemzettel azonosítja magát156. A Rendelet
fényében az etnikai kisebbséget a nemzetitől az különbözteti meg, hogy az első olyan csoportot
jelöl, amelynek tagjai nem azonosítják magukat egy másik, ma saját államot alkotó nemzettel.
A nemzeti kisebbségek a Rendelet értelmében (2. cikk, 2.): a fehérorosz, a cseh, a litván, a
német, az örmény, az orosz, a szlovák, az ukrán és a zsidó. Etnikai kisebbségek (2. cikk, 4.): a
karaim, a lemkó, a roma és a tatár157.
A Rendelet 19. cikke a regionális vagy kisebbségi nyelvek európai kartájával összhangban
regionális nyelvnek azt tekinti, amelyet: „1, az adott állam területén hagyományosan használnak
állampolgárai, akik az állam fennmaradó lakosságánál kisebb lélekszámú csoporthoz tartoznak;
2, különbözik az adott állam hivatalos nyelvétől; nem tartoznak ide sem az állam hivatalos
nyelvének dialektusai, sem migráns lakosság nyelvei.158”
A karta értelmében kisebbségi nyelvnek lett elismerve: a belorusz, a cseh, a héber, a jiddis, a
karaim, a kasub, a litván, a lemkó, a német, az örmény, az orosz, a szlovák és az ukrán; etnikai
kisebbségek nyelveként: a karaim, a lemkó, a roma és a tatár valamint a nem területi nyelvek: a
héber, a jiddis, a karaim, az örmény és a roma. Regionális nyelvnek fogadta el a kasubot, amelyet
a pomerániai vajdaság lakosságának egy része használ159. Megfelelő előírások határozzák meg
azon települések lakóinak számát, ami a népesség összeírási adatok alapján elegendő pl. a
kétnyelvű feliratozás használatához.
Ahogy a Rendelet ismertetésében olvassuk: „biztosítja, hogy minden személy szabadon
eldönthesse, hogy egy kisebbséghez tartozónak tekintsék vagy ne, és ez a választása valamint az,
hogy a választásával együtt járó jogokkal él, nem vonhat maga után semmilyen negatív
következményt. Biztosítja, hogy senki nem kötelezhető, a törvény által megszabott eseteken
kívül, hogy felfedje kisebbségi hovatartozását vagy származását, kisebbségi nyelvét vagy
vallását. Garantálja a saját kulturális identitás megőrzését, többek között a kisebbségekhez
tartozó személyek asszimilációját célzó eszközök alkalmazásának tiltásával, ha ezek az érintett
személyek akaratával ellenkeznek, továbbá megtiltva a lakosság nemzeti és etnikai arányainak
megváltoztatását célzó eszközök alkalmazását a kisebbségek által lakott területeken. Biztosítja
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azt is, hogy senki nem kötelezhető annak igazolására, hogy egy adott kisebbséghez tartozik.
Garantálja a kisebbségi nyelv használatát, a kijelölt településeken, kisegítő nyelvként, a helyi
szervekkel való kommunikációban, illetve az első fokú bírósági ügyekben. Tájékoztat, hogy a
lengyel nyelven maghatározott földrajzi nevek mellett kiegészítő névként szerepelhetnek a
települések, fiziográfiai objektumok valamint utcák hagyományos nevei a kisebbség nyelvén160.
Továbbá „A Rendelet szabályozza a nemzeti és etnikai kisebbségek kulturális identitásának
megőrzésével és fejlesztésével, valamint a regionális nyelv megőrzésével és fejlesztésével
kapcsolatos ügyek egészét, csakúgy mint a személyekkel szembeni azonos, etnikai
származásuktól független bánásmód elvének megvalósítását, valamint meghatározza az egyes
közigazgatási szervek és a területi önkormányzati egységek feladatait és hatásköreit ezen a
területen.161”
A Rendelet kitér a kormány és a kisebbségek közötti együttműködés kérdéseire is: a
rendeletben szabályozott ügyekért felelős közigazgatási szerv a vallási ügyekért valamint a
nemzeti és etnikai kisebbségek ügyeiért felelős miniszter (jelenleg a közigazgatási- és
belügyminiszter). Helyi szinten a rendelet lehetőséget biztosít a vajdák számára kisebbségügyi
megbízott kinevezésére162. A kormány és a kisebbségek közötti együttműködést szolgálja a
Kormány és a Nemzeti és Etnikai Kisebbségek Közös Bizottsága163.
Továbbá, a Minisztertanács 2008. április 22-i rendelkezésével (Dz. U. z dnia 30 kwietnia
2008 r.) kinevezte az Egyenlő Bánásmóddal kapcsolatos ügyek Kormánymegbízottját, a
Minisztertanács Elnöki Kancelláriájának titkára személyében164. A Minisztertanács 2008. április
22-i rendelkezését módosító 2010. június 9-i rendelkezésében többek között azt olvassuk, hogy a
Szószóló feladata „a kormány politikájának megvalósítása az egyenlő bánásmód területén, ezen
belül a diszkrimináció, különösen a nemi, faji, etnikai származás, nemzetiségi, vallási vagy
felekezeti, a politikai nézetek, a kor, a fogyatékosság, a nemi orientáció, polgári vagy családi
állapot alapján történő diszkrimináció elleni küzdelemben”. Ugyanakkor „a Megbízott a
megfelelő miniszterekkel együttműködve az egyenlő bánásmódot előmozdító, illetve a
diszkrimináció, különösen a nemi, faji, etnikai származás, nemzetiségi, vallási vagy felekezeti, a
politikai nézetek, a kor, a fogyatékosság, a nemi orientáció, polgári vagy családi állapot alapján
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történő diszkrimináció elleni programokat kezdeményezhet, szervezhet, koordinálhat vagy
felügyelhet” (2b. pont)165.

3.2.

A nemzeti kisebbségek jogi státusza Szlovákiában

3.2.1.

A nemzetközi jogból és az uniós jogszabályokból eredő kisebbségi jogvédelem

A Szlovák Köztársaság az emberi jogokat és a kisebbségi kérdést közvetve vagy közvetlenül
érintő, jogilag és politikailag egyaránt kötelező erejű egyetemes nemzetközi megállapodások és
nyilatkozatok szerződő felei közé tartozik. Ezek: Az emberi jogok egyetemes nyilatkozata,
Egyezmény a népirtás bűntettének megelőzéséről és megbüntetéséről, Nemzetközi egyezmény
a faji megkülönböztetés valamennyi formájának kiküszöböléséről, az ENSZ nemzeti vagy
etnikai, vallási és nyelvi kisebbségekhez tartozó személyek jogairól szóló nyilatkozata. Területi
szinten, az Európa Tanács és az EBESZ keretében Szlovákia, ahogy a többi elemzett állam is,
aláírt számos nemzetközi megállapodást és nyilatkozatot166. Aláírta a Nemzeti Kisebbségek
Védelméről szóló Keretegyezményt (1995)167.
A Szlovák Köztársaság is aláírta a Nemzeti Kisebbségek Védelméről szóló Keretegyezményt
(1995), amely 1998-tól vált kötelező erejűvé. Ahogyan azt már korábban jeleztük, az Egyezmény
előírásait az aláíró felek szabadon értelmezhetik – így annak egyes cikkeit gyakran ilyen
megjegyzésekkel egészítik ki: „ahol az lehetséges”, „ahol az megfelelő”, „törekszenek
biztosítani”168. Szlovákia aláírta az Európa Tanács regionális vagy kisebbségi nyelvekre
vonatkozó európai kartáját is (ratifikálás: 2001). A bolgár, a horvát, a cseh, a német, a lengyel, a
ruszin, a roma, a magyar és az ukrán nyelv törvényes védelméről döntöttek.
Érdemes némi figyelmet fordítani a kisebbségi nyelvek európai kartájára. A Karta III
részének 53 pontjára alapozták. A minimális pontszám, amit az egyes államok ratifikáltak, 35
volt. Szlovákia nyilatkozatában 49-53 pont betartását vállalta, ennek alapján politikáját e
tekintetben, egyes kutatók szerint „ambiciózusnak” nevezhetjük, jóllehet a megvalósítás a
gyakorlatban jogi és társadalmi-történelmi eredetű akadályokba ütközik169.
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A leggyakrabban használt magyar nyelv esetében annak védelmét a karta III részének 53
pontjára alapozták, többek között kötelezettséget vállalva az anyanyelvi oktatás biztosítására a
magyar kisebbség számára az oktatás minden szintjén az óvodától az egyetemig. A magyart
erősen védik ugyanígy az igazságszolgáltatásra, az adminisztrációra, a közszolgálati és médiával
kapcsolatos cikkek is. Valamivel gyengébb védelmet élvez az ukrán és a ruszin nyelv, a többi
védelme még gyengébb. De facto, tekintettel a történelmi múltra, a cseh nyelv kvázi-hivatalos
nyelv Szlovákiában, különösen a nyugati részén, annak ellenére, hogy ezt a kisebbségi nyelvek
sajátos szlovákiai „védelmi rankingja” nem tükrözi170.

3.2.2. Kétoldalú megállapodások alapján megvalósuló kisebbségvédelem
Szlovákia a szomszédos államokkal valamint Romániával és Németországgal is létesített
kétoldalú megállapodásokat. Legfontosabb ezek közül, tekintettel a nagyszámú magyar
kisebbségre és a történelmi múltra, az 1995-ben aláírt Szerződés a Magyar Köztársaság és
a Szlovák Köztársaság között a jószomszédi kapcsolatokról és a baráti együttműködésről. Ez a
szerződés leginkább a nemzeti kisebbségek kérdésével foglalkozik (14. és 15. cikk)171. Az a tény,
hogy egy harmadik állam területén (Párizsban) írták alá, és a ratifikálásával kapcsolatos viták egy
évig tartottak, mindennél jobban tanúsítja a probléma súlyát és azt, hogy milyen érzelmeket
váltott ki.
A 14. cikkben egy általános klauzula szerepel a diszkriminációval szemben, amely kimondja
az eltérő etnikai, vallási, kulturális és nyelvi eredetű állampolgárok egyenlőségét és a tolerancia
alkalmazását velük szemben. Hivatkoznak itt a nemzetközi állampolgári és politikai jogi
megállapodásokra is. A tulajdonképpeni klauzulában, amely a 15. cikkben szerepel, mindkét fél
megerősítette, hogy „a nemzeti kisebbségek védelme és az azokhoz tartozó személyek jogainak
és szabadságjogainak védelme az emberi jogok nemzetközi védelmének szerves részét képezi
(…) ebben az értelemben tehát nem az államok kizárólagos belügye és a nemzetközi közösség
legitim figyelmének tárgyát is képezi”, valamint hogy „az ezen a területen folytatott
együttműködésük hozzájárul az országaik közötti jószomszédi kapcsolatok, a kölcsönös
megértés, a barátság és bizalom erősítéséhez és egyúttal a nemzetközi biztonság, a stabilitás és az
európai integráció megszilárdításához.172” A Szerződés egyes pontjai kitérnek a következő
kérdésekre: szabad választás a nemzetiségi hovatartozás terén, törvény előtti egyenlőség, jog a
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kulturális, vallási és nyelvi fejlődéshez egyénileg és a csoport más tagjaival együtt, asszimilációs
törekvések kerülése, jog saját szervezetek, egyesületek működtetéséhez, ideértve a politikai
pártokat is, részvételi jog a kisebbséget vagy az általa lakott területeket érintő döntésekben,
szabad nyelvhasználat a magán- és közéletben, az oktatásban, a hivatalos ügyintézésben,
topográfiai nevekben, stb., történelmi emlékek és emlékhelyek védelme173. 2003-ban Szlovákia
és Magyarország aláírt egy kulturális, oktatási tudományos, sport- és ifjúsági együttműködésről
szóló egyezményt is, amelyben a kisebbségi kérdésekkel a 9-11. cikkek foglalkoznak174.
A kisebbségek helyzetével foglalkoztak a Szlovákia által aláírt további kétoldalú
szerződések is: Lengyelországgal (Cseh és Szlovák Szövetségi Köztársaság, 1991), Ukrajnával
(már a szövetség felbomlása után, 1993), Németországgal (Cseh és Szlovák Szövetségi
Köztársaság, 1993)175. Ez utóbbi esetében meghatározták a német kisebbség jogait is, hivatkozva
az EBEÉ határozataira, a német kisebbséghez tartozóknak pedig „a cseh-szlovák
állampolgársággal rendelkező, német származású vagy magukat a német nyelvvel, kultúrával
vagy hagyománnyal azonosító személyeket” tekinti. Az érintett személyeknek biztosítja többek
között a jogot nemzetiségi hovatartozásuk szabad megvallásához, megjegyezve, hogy ez
semmilyen negatív következményt nem vonhat maga után. A szerződés előírta, hogy a német
kisebbség képviselőinek „ugyanúgy kell viselkedniük, mint minden állampolgárnak, teljesítve az
állam törvényei által meghatározott kötelességeket176”. Kétségtelenül érződnek mindezekben a
múlt visszhangjai: a második világháborút megelőző események, a németek, különösen a
Szudétákban élő németek magatartásának és a németek kitelepítése a háború utáni csehszlovák
államból. Hasonlóképpen határozták meg a cseh és szlovák kisebbség jogait Németországban is.
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3.2.3. A kisebbségek jogainak védelme az állami törvények fényében

A legfontosabb, Szlovákia etnikai politikáját és meghatározó törvény az 1992-es
alaptörvény177. Jóváhagyását számos vita és tiltakozás kísérte különösen a magyar kisebbség
képviselői részéről, a vita tárgyát pedig az alkotmány preambuluma képezte, amelyben szó volt a
nemzetállamról, a szlovák nemzetet etnikai kategóriák szerint értelmezve. A „Mi, a Szlovák
Köztársaság állampolgárai” szavak helyébe a szavazás során „Mi, a szlovák
nemzet”megfogalmazást vették be. Bár az alkotmány foglalkozik „a nemzeti kisebbségekhez és
etnikai csoportokhoz tartozó állampolgárokkal”, bizonyos értelemben ők háttérbe kerültek, ami
nyugtalanságot és félelmet keltett bennük, különösen a szlovákiai magyarokban178.
Szlovákiában nincs kisebbségi törvény, jóllehet közvetve érintik a kisebbségeket a hivatalos
nyelvhasználattal kapcsolatos előírások és az alkotmány is179. A kisebbségekre vonatkozik az alkotmány
II. fejezetének teljes IV. alfejezete, amely garantálja a kulturális és nyelvi fejlődéssel kapcsolatos, továbbá
a kisebbségeket szolgáló intézmények létesítéséhez és fenntartásához való jogokat. A nemzeti nyelvhez
való jogot összekötötték az állami nyelv tanulásának jogával, de az egyik pontban szerepel egy kikötés,
mely szerint „a kisebbségi jogok realizálása nem fenyegetheti a szuverenitást, a területi egységet és nem
válhat a diszkrimináció forrásává a többi állampolgárral szemben”180. A II. fejezet első részében kapott
helyet emellett a nemzeti vagy etnikai kisebbségek tagjaival szembeni diszkriminációra vonatkozó
tilalom, a nemzeti hovatartozásról való szabad döntéshez való jog, valamint az alapvető jogok, amelyek
minden állampolgárt megilletnek nem, faji, bőrszín alapján történő, nyelvi, vallási és felekezeti, politikai
meggyőződés, származás,stb. alapon történő megkülönböztetés nélkül181.
Az alkotmányon kívül véleménykülönbségeket váltott ki a kisebbségi nyelvű településnévhasználatról szóló 1994-es Rendeletet (2011-ig volt érvényben), amelyben az első cikk 1. pontjában ez
szerepelt: „Azokon a településeken, ahol a nemzeti kisebbség képviselői alkotják a lakosság legalább 20
%-át, (…)a település kezdetét és végét a kisebbségi nyelven külön helységnévtáblákkal jelölik”, míg „a
http://www.servat.unibe.ch/icl/lo00000_.html [2017.05.03]. Nyomtatott változat: Konstytucja Republiki
Słowackiej z 1 września 1992 roku, (A Szlovák Köztársaság Alkotmánya, 1992. szeptember 1.) lengyelre fordította:
K. Skotnicki, Varsó 2003.
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A „liberális demokráciának” tartott Cseh Köztársasággal ellentétben Szlovákiát az „etnikai demokrácia”
kategóriájába sorolták, az amerikai antropológus, Robert Hyden viszont az „alkotmányos nacionalizmus” kifejezést
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179
Janusz, Ochrona praw mniejszości narodowych w Europie (A nemzeti kisebbségek jogainak védelme
Európában), 63.oldal
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Zenderowski, Bajda, 449.oldal
“(1) People are free and equal in dignity and their rights. Basic rights and liberties are inviolable, inalienable, secured by law,
and unchallengeable; (2) Basic rights and liberties on the territory of the Slovak Republic are guaranteed to everyone regardless
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ethnic group, property, descent, or another status. No one must be harmed, preferred, or discriminated against on these grounds;
(3) Everyone has the right to freely decide on his nationality. Any influence on this decision and any form of pressure aimed at
assimilation are forbidden; (4) No one must be restricted in his rights because he upholds his basic rights and liberties”. Lásd:
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hivatalos kapcsolattartásban, különösen a hivatalos leveleken, a település pecsétjén, a kartográfiai
kiadványokban és a postaforgalomban kizárólag a hivatalos nyelvben használt nevek szerepelnek”182.
Még nagyobb ellentéteket vált ki a Szlovák Köztársaság államnyelvéről szóló törvény,amelyet az
1997-2009 között többször is novelizáltak. Ennek megfogalmazása vitákat váltott ki a kormány és a
magyar kisebbség, de még Pozsony és Budapest között is183. Végül a törvény módosításai részben
kedveztek a kisebbségeknek, hiszen amellett, hogy megerősítik a közszférában a szlovák nyelv
primátusát, a kisebbségeknek meghagyták a jogot saját nyelvük párhuzamos használatához azokon a
településeken, ahol a kisebbség aránya túllépi a 20 %-ot184.
Láthatóan ebbe az irányba haladt a nemzeti kisebbségi nyelvek használatáról szóló 1999-es törvény
is, amelynek az volt a célja, hogy szabályozza a kisebbségi nyelvek használatának kérdését összhangban a
nemzetközi jog normáival. A 2011-ben novelizált törvényben foglalt definíció értelmében a kisebbségi
nyelv alatt: „a Szlovák Köztársaság területén a nemzeti kisebbséghez tartozó állampolgárai által
hagyományosan használt kodifikált vagy standardizált nyelvet kell érteni, amely különbözik az
államnyelvtől.185” Nagyon lényeges volt itt a fentebb említett lakossági arány 20 %-os küszöbének
leszállítása 15%-ra, ennek átlépése esetében válhat a kisebbségi nyelv hivatalos nyelvvé a szlovák mellett;
ugyanakkor ha az adott kisebbség lakosaink száma küszöb alá esik, a kisebbség elveszíti jogát, hogy saját
nyelvét használja a hivatalos érintkezésben, de csak akkor, ha ezt a csökkenést három egymást követő
népszámlálás adatai igazolják. A törvény módosítása tehát „a jelenlegi status quo-t legalább 10 évre
konzerválja, és azokat a településeket, amelyek jelenleg jogosultak a kisebbségi nyelv használatára,
biztosítja, hogy ezt a jogot 20 évnél előbb nem veszíthetik el.186” A törvény szabályozza a kisebbségi
nyelvű topográfiai és földrajzi nevek valamint a kisebbségi nyelvű feliratok kérdését többek között a
pályaudvarokon, vasútállomásokon, repülőtereken stb., kötelezi a megfelelő hatóságokat, hogy
életveszély, az egészséget és vagyont veszélyeztető helyzetekben helyezzenek el az adott területeken
megfelelő információkat szlovák nyelven és a kisebbség nyelvén, lehetővé teszi kétnyelvű feliratok
elhelyezését az emléktáblákon, a kulturális és történelmi műemlékeken 187.
2008-ban lépett életbe a köznevelésről és közoktatásról szóló törvény (utoljára módosítva 2011-ben),
amely kijelenti, hogy „A nemzeti kisebbségekhez és etnikai csoportokhoz tartozó állampolgárok
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Id. Zenderowski, Bajda, 449.oldal
„A Budapest és Pozsony közötti viszony látszik az európai struktúrák alapján elkezdődött új regionalizációs tendenciák
próbakövének. És ez sajnos nem a kívánt irányba mutat. A nacionalista vagy szeparatista törekvések újjáéledésében sokan azok
közül, akik a kelet- és közép-európai demokráciák éretlenségének tézisét vallják, bizonyítékot látnak a kontinens ezen részének
civilizációs és kulturális különállására. Várható azonban, hogy a konfliktus elcsitul.” – írja az egyik kutató, L. Węgrzyn-Odzioba,
Sytuacja mniejszości węgierskiej w państwach Europy Środkowo-Wschodniej Przypadek węgierskiej mniejszości na Słowacji
[w:] Mniejszości narodowe w państwach Unii Europejskiej. Stan prawny i faktyczny, (A magyar kisebbség helyzete KözépKelet-Európa államaiban. A szlovákiai magyar kisebbség esete [in:] Nemzeti kisebbségek az Európai Unió államaiban. Jogi és
tényleges állapot), szerk. E. Godlewska, M. Lesińska-Staszczuk, Lublin 2013, 119.oldal
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gyermekei és tanulói számára az államnyelv elsajátításának joga mellett biztosított annak joga is, hogy
anyanyelvükön nevelődhessenek és tanulhassanak”188. Az oktatás történhet olyan iskolákban és
osztályokban, amelyeknek a nevelési nyelve és oktatási nyelve az adott nemzeti kissebség nyelve; olyan
iskolákban és osztályokban, amelyekben az egyik tantárgy a nemzeti kissebség nyelve; olyan oktatási
létesítményekben, melyekben a nevelés „a nemzeti kisebbség nyelvén” folyik. Továbbá azokban az
iskolákban, ahol az oktatás nem szlovák nyelven folyik, kétnyelvű bizonyítványokat állítanak ki 189.

A szlovák rádióról és televízióról szóló 2010 decemberében hozott törvény szól a nemzeti
kisebbségeknek szóló műsorokról és a „megfelelő arányosságról” a kisebbségi adások terén,
figyelembe véve az adott területen élő kisebbségi népesség nagyságát. A legtöbb és leghosszabb
rádió és televízió adások a magyarok számára készültek és készülnek, ezt követik a ruszin és
ukrán nyelvű adások, és jóval mögöttük vannak a roma, német, lengyel és cseh nyelvű műsorok.
2000-ben rövid tévéprogramok készültek még a bolgár és zsidó kisebbségek számára is190.
A kisebbségekkel foglalkozó közigazgatási szerveken kívül Szlovákia létrehozott egy egyenlőségi
ügyekért felelős országos szervet is, ez az Emberi Jogok Szlovák Nemzeti Központja. A Központ önálló
jogi személyiséggel rendelkezik és az Európai Bizottság direktíváiban meghatározott diszkriminációs
ügyekkel valamint az emberi és a gyermekjogokat érintő ügyekkel foglalkozik191.
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Ugyanott, 452.oldal
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Ugyanott, 452-453.oldal
Działania Unii Europejskiej przeciwko dyskryminacji. Sprawozdanie z działalności w latach 20072008, (Az
Európai Unió diszkriminációellenes tevékenysége. Beszámoló a 2007-2008 évek tevékenységéről) Luksemburg
2009, http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=3044&langId=pl, 35.oldal
191 D. Héjj, B. Olszewski, Polityka etniczna Węgier [w:] Polityka etniczna współczesnych państw Europy
Środkowo-Wschodniej, (Magyarország etnikai politikája [in:] Közép-Kelet-Európa mai államainak etnikai politikája),
szerk. H. Chałupczak, R. Zenderowski, W. Baluk, Lublin 2015, 552-553. oldal
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3.3. A nemzeti kisebbségek jogi státusza Magyarországon
3.3.1. A nemzetközi jogból és az uniós jogszabályokból eredő kisebbségi jogvédelem
Magyarország az emberi jogokat és a kisebbségi kérdést közvetve vagy közvetlenül érintő,
jogilag és politikailag egyaránt kötelező erejű egyetemes nemzetközi megállapodások és
nyilatkozatok szerződő felei közé tartozik. Ezek: Az emberi jogok egyetemes nyilatkozata,
Egyezmény a népirtás bűntettének megelőzéséről és megbüntetéséről, Nemzetközi egyezmény
a faji megkülönböztetés valamennyi formájának kiküszöböléséről, az ENSZ nemzeti vagy
etnikai, vallási és nyelvi kisebbségekhez tartozó személyek jogairól szóló nyilatkozata. Területi
szinten, az Európa Tanács és az EBESZ keretében Magyarország szintén aláírt számos
nemzetközi megállapodást és nyilatkozatot.
Magyarország aláírta a Nemzeti Kisebbségek Védelméről szóló Keretegyezményt (1995),
amely 1998-tól vált kötelező erejűvé, valamint a regionális vagy kisebbségi nyelvek (1992-ben
aláírt és 1995-ben ratifikált) európai kartáját is192. A kisebbségi jogok védelmének ez a formája
egyébként Közép-Kelet-Európa államainak többségére jellemző.
3.3.2. Kétoldalú megállapodások alapján megvalósuló kisebbségvédelem
A kisebbségek jogainak védelme terén fontos folyamatot alkotnak a különböző, nemcsak a
Magyarországgal szomszédos államokkal, szerződések vagy nyilatkozatok formájában kötött
kétoldalú megállapodások. 1991 óta Magyarország a következő dokumentumokat írta alá:
- Ukrajnával (Szerződés a jó szomszédság és az együttműködés alapjairól, 1991.
december);
- az Oroszországi Föderációval (A Magyar Köztársaság és az Orosz Föderáció közötti,
a nemzeti kisebbségek jogai biztosítása terén történő együttműködés elveiről
szóló, 1992. november 11-én elfogadott deklaráció);
- Szlovéniával (Egyezmény a Magyar Köztársaságban élő szlovén nemzeti kisebbség és a
Szlovén Köztársaságban élő magyar nemzeti közösség különjogainak biztosításáról, 1992.
november; majd: Barátsági és együttműködési szerződés, 1992. december);

D. Héjj, B. Olszewski, Polityka etniczna Węgier [w:] Polityka etniczna współczesnych państw Europy
Środkowo-Wschodniej, (Magyarország etnikai politikája [in:] Közép-Kelet-Európa mai államainak etnikai politikája),
szerk. H. Chałupczak, R. Zenderowski, W. Baluk, Lublin 2015, 552-553.oldal
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- Horvátországgal (Szerződés a baráti kapcsolatokról és együttműködésről, 1992.
december, majd: Egyezmény a Magyar Köztársaság és a Horvát Köztársaság között a horvát és a
magyar kisebbség jogainak védelméről, 1995. április);
- Szlovákiával (Szerződés a Magyar Köztársaság és a Szlovák Köztársaság között a
jószomszédi kapcsolatokról és a baráti együttműködésről); 2003-ban Szlovákia és Magyarország
aláírt egy kulturális, oktatási tudományos, sport- és ifjúsági együttműködésről szóló egyezményt
is, amelyben a kisebbségi kérdésekkel a 9-11. cikkek foglalkoznak;
- Romániával (Szerződés a Magyar Köztársaság és Románia között a megértésről, az
együttműködésről és a jószomszédságról, 1996. szeptember) .
Kétoldalú megállapodást Magyarország aláírt Lengyelországgal (1991), valamint Szerbiával
és Montenegróval (1993) is193. Tekintettel a történelmi múltra és az adott államokban élő
kisebbségek, mindenekelőtt a magyar kisebbség számára, a magyar állam szemszögéből
legfontosabb volt a megállapodás Szlovákiával és Romániával, azután Ukrajnával és Szerbiával.
Nézeteltéréseket váltott ki a 2001-ben bevezetett Magyar Igazolvány, amely a szomszédos
államokban élő magyarok számára biztosít jogot három hónapos munkavállalásra és biztosításra
az anyaországban, továbbá jogosít a közpénzből támogatott magyar nyelvtanulásra, ingyenes
felsőfokú tanulmányokra és könyvtárhasználatra, támogatja a szülőket, akik gyermekeiket
magyar nyelvű iskolákba íratják. 2010-ben az Országgyűlés elfogadta a nemzeti összetartozásról
szóló törvényt, amelynek értelmében a magyar diaszpórát az egységes magyar nemzet része
lett194.
A Magyar Igazolvány és a kettős állampolgárság kérdése továbbra is vita tárgyát képezi a
szlovák-magyar kapcsolatokban, az új alkotmány határon túli magyar kisebbségekre vonatkozó
néhány rendelkezését a Velencei Bizottság is kritizálta. „A választójog kiterjesztése a
szomszédos államok állampolgáraira minden valószínűség szerint újabb feszültségekhez vezet a
szlovák-magyar kapcsolatokban, felszítva egyúttal a politikai légkört Szlovákiában. A határon
túli magyarok szavazása bonyolíthatja Magyarország viszonyát a többi szomszédos állammal,
amelyekben jelentős magyar kisebbségek élnek. Ezek az államok hivatalosan nem bírálták az
állampolgárságra vonatkozó magyar előírásokat (többek között azért sem, mert maguk is hasonló
megoldásokat alkalmaznak saját, határon túli honfitársaikkal szemben), azonban a Trianoni
szerződés „legyőzésének” jegyét hordozó tevékenységeket Romániában is kihasználják a
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belpolitikai harcokban, és árnyat vethetnek az utóbbi években jól alakuló román-magyar
kapcsolatokra195.

3.3.4.

A kisebbségek jogainak védelme az állami törvények fényében

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény értelmében „nemzetiség minden
olyan - Magyarország területén legalább egy évszázada honos - népcsoport, amely az állam
lakossága körében számszerű kisebbségben van, a lakosság többi részétől saját nyelve, kultúrája
és hagyományai különböztetik meg, egyben olyan összetartozás-tudatról tesz bizonyságot, amely
mindezek megőrzésére, történelmileg kialakult közösségeik érdekeinek kifejezésére és védelmére
irányul.196” A mellékletben felsorolt nemzetiségek: a bolgár, a görög, a horvát, a lengyel, a
német, az örmény, a roma, a román, a ruszin, a szerb, a szlovák, a szlovén és az ukrán. Ez a
dokumentum egyúttal „a kisebbségi önkormányzati rendszer alapját” is197.
A 2011-es törvény, bizonyos pontjait átvéve a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló
LXXVII. törvény helyébe lépett, amelyet 1993-ban fogadott el az Országgyűlés. Érdemes
felidézni előírásait, hogy illusztráljuk a magyarországi jogszabályozás fejlődését a nemzeti és
etnikai kisebbségek jogvédelme területén, felhívva egyben a figyelmet a vitatott pontokra,
amelyek a szerződésben foglaltak ellenére máig is kiváltanak érzelmi reakciókat198.
Az 1993-as Törvény megállapításai értelmében kisebbséghez tartozik Magyarország minden
állampolgára, aki valamely, a Magyar Köztársaság területén legalább egy évszázada honos
nemzeti vagy etnikai kisebbség tagja; továbbá: az adott népcsoport az állam lakossága körében
számszerű kisebbségben van, a lakosság többi részétől saját nyelve és kultúrája, hagyományai
különböztetik meg, és törekszik mindezek kifejezésére és megőrzésére. A törvény kizárta a
kisebbségek köréből a menekülteket, a bevándorlókat, a letelepedett külföldi állampolgárokat és
a hontalanokat, tiltotta az asszimilációs politikai folytatását és mindennemű hátrányos
megkülönböztetést, a nemzetiségi kapcsolatokat érintő káros változtatásokat (az állam
kötelezettséget vállalt, hogy a nemzetközi fórumokon is fellép az ilyen tendenciákkal szemben,
ez a pont ugyanakkor, kétoldalúságot sugallva, a szomszédos országokban élő magyarok jogait is
biztosítani hivatott), az üldözéseket és a kitelepítéseket. Elismerte a kisebbségek jogait a
M. Gniazdowski, A. Sadecki, Konstytucja nowych Węgier - implikacje krajowe i regionalne, (Az új
Magyarország alaptörvénye – országos és regionális következmények)
ld. https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/komentarze-osw/2011-07-29/konstytucja-nowych-wegier- implikacje-krajowei-regionalne [2017.04.05]
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közigazgatási tevékenységekben és garantálta egyéni jogaikat megteremtve az egyes csoportok
közjogi egyenlőségét. Lehetővé tette a politikai pártok és szervezetek alakítását, illetve a 42.
paragrafusban meghatározta a kisebbségi nyelveket, melyek: a bolgár, a cigány (romani, illetve
beás), a görög, a horvát, a lengyel, a német, az örmény, a román, a ruszin, a szerb, a szlovák, a
szlovén és az ukrán nyelv199.
Ami érdekes és Közép-Kelet-Európa államai esetében egyedülálló, a Törvény rendelkezett a
kisebbség helyi szószólójáról és jogosultságáról, az Országgyűlésnek pedig előírta a nemzeti és
etnikai kisebbségi szószóló választását. A szószólót a Köztársasági Elnök nevezi ki az országos
önkormányzatokkal vagy a kisebbség bejegyzett érdekképviseleti szervével folytatott konzultáció
után.
A 2011-es Törvény biztosította, hogy azokon a településeken, ahol minimum 30 állampolgár
él, akik magukat a hivatalosan bejegyzett 13 nemzeti kisebbség tagjainak vallják, kedvező
feltételekkel állítsanak saját jelölteket a városi vagy községi tanácsokba. Az állam kötelezettséget
vállalt a kisebbség kulturális örökségének megőrzésére irányuló kezdeményezések támogatására,
garantálja a jogot a nyelv és a kultúra őrzéséhez, valamint a földrajzi és személynevek
anyanyelvi használatához200.
Az 1993-as Törvény teremtett alapot, hogy létrehozzák a nemzeti és etnikai kisebbségi jogok
országgyűlési biztosának hivatalát. Hivatalkörét 2011-ben a nemzetiségek jogainak védelmét
ellátó Alapvető jogok biztosa vette át, aki egyben az Alapvető jogok biztosának (Ombudsman)
egyik helyettese. Az Ombudsman helyettesei az alkotmány meghatározása szerint „a jövő
nemzedékek érdekeinek, valamint a Magyarországon élő nemzetiségek jogainak védelmét látják
el.201” Ugyanakkor az új alaptörvény értelmében kisebbségi ügyekért felelős biztost neveztek ki.
Ahogy a magyarországi kisebbségi problémakör kutatói írják, „Magyarország belpolitikájára
az etnikai kérdésben jelentős hatást gyakorol a 2010 óta a nemzetiségi ügyekkel foglalkozó
Emberi Erőforrások Minisztériuma (a super-resort-ként meghatározott Minisztérium az Oktatási
és Kulturális Minisztérium, az Egészségügyi Minisztérium valamint a Szociális és Munkaügyi
Minisztérium egyesítésével jött létre). A Minisztérium keretében működik az
Egyházi, Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárság (amelyet egy
államtitkári rangban lévő hivatalnok vezet). Az országhatárokon túl élő magyarok ügyeivel a
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium keretén belül működő Nemzetpolitikai

199

Héjj, Olszewski, 554.oldal

200

Ugyanott, 554-555. oldal

201

Ugyanott, 556. oldal

61

Államtitkárság foglalkozik202. A számos kutató és egyetemi, állami és független intézet (pl. a
budapesti TÁRKI Intézet203) mellett a kisebbségi ügyekkel foglalkozik a Nemzetpolitikai
Kutatóintézet, amely mint egyfajta think tank tudományos alapot biztosít, és megoldásokat ajánl
a politikai döntéshozóknak és a kutatások koordinátorainak.
A kisebbségek jelenlegi státuszát meghatározó legfontosabb dokumentum ma Magyarország
2011. április 18-án jóváhagyott és a hivatalos közlönyben 2011. április 25-én közzétett
Alaptörvényének XXIX. cikke204. Ez megállapítja: „A Magyarországon élő nemzetiségek
államalkotó tényezők. Minden, valamely nemzetiséghez tartozó magyar állampolgárnak joga van
önazonossága szabad vállalásához és megőrzéséhez. A Magyarországon élő nemzetiségeknek
joguk van az anyanyelvhasználathoz, a saját nyelven való egyéni és közösségi névhasználathoz,
saját kultúrájuk ápolásához és az anyanyelvű oktatáshoz.205”
Tagadhatatlan, hogy az újjászülető nacionalizmus korszakában Magyarországon is
előfordulnak konfliktusok és viták, bár az általános vélemény szerint a hivatalosan bejegyzett 13
nemzeti kisebbség általánosságban véve Magyarországon jó illetve nagyon jó jogi és pénzügyi
körülmények között működik, némely jogi megoldás pedig, mint a kisebbségi képviselő
intézménye, egyenesen példaértékűnek tekinthető. Magyarország Közép-Kelet-Európa államai
közül az elsők között rendezték a kisebbségek jogi státuszát a nemzetközi standardnak
megfelelően, sőt mi több, meg is előzték azt. Valóban, egyetlen más állam sem folytat ilyen
széleskörű kisebbségvédelmi politikát206.
Magyarország, a kisebbségekkel foglalkozó közigazgatási szervek mellett önálló, az egyenlő
bánásmódért felelős országos szerveket is létrehozott. Ezek: az Egyenlő Bánásmód Hatósága és a
Kisebbségi ügyek országgyűlési biztosának hivatala. Az Egyenlő Bánásmód Hatósága az EU
jogszabályainak hatáskörén kívülálló diszkriminációs ügyekkel foglalkozik (pl. hátrányos
megkülönböztetés a nyelv, a politikai hovatartozás, egészségi állapot vagy anyagi helyzet
alapján), a Biztos ugyanakkor a származási ország vagy etnikai származás alapján elkövetett
diszkrimináció ügyeivel207.
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A kisebbségek Magyarországon saját médiával rendelkeznek (köztük a Magyar Rádió IV.
csatornája), a kormány a lehetőségekhez mérten támogatja a helyi kezdeményezéseket, támogatja
az iskolák és kulturális központok építését, a parlamentben ül a 13 nemzetiségi szószóló, akik
képviselik saját közösségeik érdekeit. Magyarország nemzetiségi politikája azonban
mindenekelőtt kifelé, a szomszédos államokban élő magyar közösségekre irányul, és csak
másodsorban befelé. Az alkotmányban és a kisebbségi törvényben megfogalmazott számos
szabályozás az államhatárokon túl élő magyar kisebbség érdekeit szolgálja, míg „a helyi és
országos kisebbségi önkormányzatok alakításához való jogot valamint a kisebbségi nyelv
használatának jogát a parlamentben a kölcsönösség jegyében fogadták el – hogy a szomszédos
országokban élő magyar kisebbség is hasonló jogokat kapjon”208. A kisebbségekkel szembeni
magatartást Magyarországon tehát a szomszédos államokban élő magyarokkal szembeni
állampolitika határozza meg, amiben még mindig nagyon erősen érezhető Trianon visszhangja.
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3.4. A nemzeti kisebbségek jogi státusza Ausztriában
3.4.1. A nemzetközi jogból és az uniós törvényekből eredő kisebbségi jogvédelem

Ausztria az emberi jogokat és a kisebbségi kérdést közvetve vagy közvetlenül érintő
egyetemes nemzetközi megállapodások és nyilatkozatok szerződő felei közé tartozik. E
dokumentumok jogilag és politikailag egyaránt kötelező erejűek. Ezek: Az emberi jogok
egyetemes nyilatkozata, amelyet az emberi jogok nemzetközi kartájaként fogadott el az ENSZ
államainak többsége 1948-ban. (A nyilatkozat keretében 5 dokumentumot fogadtak el, ezek közé
tartozik „A kisebbségek sorsa” c. dokumentum, továbbá: az UNESCO egyezménye az oktatásban
alkalmazott megkülönböztetés elleni küzdelemről (1960), Nemzetközi egyezmény a faji
megkülönböztetés valamennyi formájának kiküszöböléséről (1966), Polgári és politikai jogok
nemzetközi egyezségokmánya (1966), Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok Nemzetközi
Egyezségokmánya (1966), az ENSZ nemzeti vagy etnikai, vallási és nyelvi kisebbségekhez
tartozó személyek jogairól szóló nyilatkozata (1992)209.
Területi szinten, az Európa Tanács és az EBEÉ/EBESZ keretében Ausztria szintén aláírt
számos nemzetközi megállapodást és nyilatkozatot. Ezek: az 1975-ben létrehozott Európai
Biztonsági és Együttműködési Értekezlet (1994 óta EBESZ), Az emberi jogok és alapvető
szabadságok védelméről szóló Egyezmény (1950), Koppenhágai egyezmény (1990), Európai
kisebbségvédelmi szerződés, ún. Velencei Bizottság (1991), A regionális vagy kisebbségi
nyelvek európai kartája (1992), Bécsi nyilatkozat (1993)210. Ausztria aláírta a Nemzeti
Kisebbségek Védelméről szóló Keretegyezményt (1995), amely 1998-tól vált kötelező erejűvé211.
Érdemes megemlíteni, hogy az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének 1999. novemberi,
1205. határozatában „Az elkobzott zsidó kulturális javakról” hangsúlyozta, hogy néhány állam
(Ausztria és Franciaország) „megfelelő lépéseket tettek ez irányba”212.
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3.4.2. Kétoldalú megállapodások alapján megvalósuló kisebbségvédelem
Ausztria kötött kétoldalú megállapodásokat többek között a szomszédos államokkal, jóllehet
ezek főként a beruházásokkal kapcsolatos és a kettős adózás elkerülésére irányuló kérdéseket
érintenek. Az elismert kisebbségek jogait az alábbiakban megjelölt állami törvények garantálják.
A Köztársaság még a második világháború előtt speciális jogokat garantált a cseheknek és a
szlovákoknak a Csehszlovákiával aláírt kétoldalú szerződések alapján (Brnói szerződés, 1920), a
szlovéneket és a horvátokat pedig külön említi az 1955-ös bécsi szerződés 7. cikke.
Ausztria szövetségi tartományai (Bundeslander) nagy önállósággal rendelkeznek a külföldi
kapcsolatok területén. Előtérben állnak a nyugat-európai partnerkapcsolatok, bár a helyi
közösségek körében nagy népszerűségnek örvendenek a 2004-ben az Európai Unióhoz
csatlakozott szomszédos államok (Csehország, Szlovákia, Magyarország, Szlovénia) feleivel
kötött partnerkapcsolatok is, míg pl. a stájerországi városoknak és községeknek sok partnere van
Lengyelországban213.

3.4.3. A kisebbségek jogainak védelme az állami törvények fényében
Ausztriában koncessziós rendszer szerint osztályozzák a nemzeti kisebbségeket, amelyeket
itt népcsoportoknak (Volksgruppe) neveznek. Ez az 1976-os „Az ausztriai népcsoportok jogi
helyzetéről szóló törvény (népcsoporttörvény)” előírásaiból következik. A megkülönböztetés
kritériuma nem az, hogy valaki milyen nemzetiségűnek, melyik csoporthoz tartozónak vallja
magát, hanem a nyelv, amit családi és baráti körben használ. Ezen az alapon hat népcsoportot
különböztetnek meg: szlovének, horvátok, csehek, szlovákok, magyarok és romák (utóbbiakat
1993-ban ismerték el önálló népcsoportként)214. A népességeket tehát Ausztriában elismert
kisebbségekre (anerkannte Minderheiten) és az el nem ismert kisebbségekre (unanerkannte
Minderheiten) osztják, és a felosztás megegyezik az őshonos és a betelepülő csoportok szerinti
felosztással. A legkomolyabb jelöltek, akik az első csoportba kerülhetnek: a lengyelek, a törökök
és a szerbek215.
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Az etnikai politikát és a kisebbségek jogait garantálja Ausztria 1920-ban elfogadott, legutóbb
a 2002. június 8-i törvénnyel módosított Szövetségi Alkotmánya is, Az alkotmány 8. cikke
kijelenti, hogy „(1) A Köztársaság államnyelve, a nemzeti kisebbségek nyelvei számára a
szövetségi törvényekben garantált jogok sérelme nélkül, német nyelv; (2) A Köztársaság (a
szövetség, a tartományok és a községek) elismeri a területén meglévő nyelvi és kulturális
különbözőséget, ami az őshonos népcsoportok jelenlétében nyilvánul meg. E népcsoportok
nyelvét, kultúráját, létét és fennmaradását tisztelni, őrizni és támogatni kell”216.
Az Egyenlő Bánásmód Képviseleti Hivatala az egyenlőségjogi ügyek országos szerve.
Külön képviselők foglalkoznak az etnikai származás, vallás vagy meggyőződés, kor vagy
szexuális orientáció alapján történt hátrányos megkülönbözetés munkahelyi ügyeivel, valamint a
munkahelyen kívüli, etnikai származás alapján történt diszkriminációs ügyekkel217.
Bár Ausztria azok közé azok közé az államok közé tartozik, ahol lehetőség van a kettős
névhasználatra, a gyakorlatban ez néhány kisebbséget és korlátolt területet érint. Ebben az
esetben a szlovéneket, a horvátokat és a magyarokat, és az osztrák Karintiát valamint
Burgenlandot, megjegyezve, hogy az említett első területen voltak a legnagyobb problémák a
nyelvi jogok megsértése körül. Jelenleg, a bíróság elé került viták ellenére, a 10 %-os küszöb
átlépése elég ahhoz, hogy az adott települést nemzetiségileg vegyes lakosságúvá nyilvánítsák,
következésképp ezeken a helyeken kétnyelvű topográfiai feliratokat kell használni218. Az európai
szabványok tükrében a 10 %-os követelmény viszonylag alacsony (pl. Szlovákiában és
Lengyelországban is 20 % a kötelező küszöb), Karintiában így sem zárult le egészen az ügy, és
nem minden településen jelentek meg a szlovén nyelvű feliratok219.
3.5. A nemzeti kisebbségek jogi státusza Belgiumban
3.5.1. A nemzetközi jogból és az uniós törvényekből eredő kisebbségi jogvédelem
Belgium az emberi jogokat és a kisebbségi kérdést közvetve vagy közvetlenül érintő
egyetemes nemzetközi megállapodások és nyilatkozatok szerződő felei közé tartozik. E
dokumentumok jogilag és politikailag egyaránt kötelező erejűek. Ezek: Az emberi jogok
egyetemes nyilatkozata, amelyet az emberi jogok nemzetközi kartájaként fogadott el az ENSZ
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államainak többsége 1948-ban. (A nyilatkozat keretében 5 dokumentumot fogadtak el, ezek közé
tartozik „A kisebbségek sorsa” c. dokumentum, továbbá: az UNESCO egyezménye az oktatásban
alkalmazott megkülönböztetés elleni küzdelemről (1960), Nemzetközi egyezmény a faji
megkülönböztetés valamennyi formájának kiküszöböléséről (1966), Polgári és politikai jogok
nemzetközi egyezségokmánya (1966), Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok Nemzetközi
Egyezségokmánya (1966), az ENSZ nemzeti vagy etnikai, vallási és nyelvi kisebbségekhez
tartozó személyek jogairól szóló nyilatkozata (1992)220.
Területi szinten, az Európa Tanács és az EBEÉ / EBESZ keretében Belgium szintén aláírt
számos nemzetközi megállapodást és nyilatkozatot221. Ezek: az 1975-ben létrehozott Európai
Biztonsági és Együttműködési Értekezlet (1994 óta EBESZ), Az emberi jogok és alapvető
szabadságok védelméről szóló Egyezmény (1950, Belgiumi ratifikálása: 1955)222, Európai
kisebbségvédelmi szerződés, ún. Velencei Bizottság (1991), Belgium, a vallonok, a flamandok és
a németajkú lakosság állama (nem létezik etnikai kategóriák szerint definiálható belga nemzet),
az 1992-es regionális vagy kisebbségi nyelvek európai kartáját nem írta alá223. A Belga Királyság
aláírta a Bécsi egyezményt (1993)224, valamint az 1995-ös Nemzeti Kisebbségek Védelméről
szóló Keretegyezményt (Belgium aláírta 2001-ben), amelynek azonban ratifikálása és életbe
lépése még nem történt meg225.
3.5.2 Kétoldalú megállapodások alapján megvalósuló kisebbségvédelem
A második világháború után, tekintettel az iparban keletkezett munkaerőhiányra, külföldről
toboroztak munkásokat. A munkások bevándorlását, a munkás-munkaadó közötti szerződések
mellett, kétoldalú nemzetközi szerződések szabályozták. Az abban az időben érkezett munkások
nagyobb része véglegesen letelepedett Belgiumban. A belgiumi lakosság 25 %-a nem
rendelkezik belga gyökerekkel, és 10 %-uk bevándorló226. A jelenleg érvényben lévő kétoldalú
törvények főként kereskedelmi és beruházási kérdéseket szabályoznak. Ezek általánosságban
nincsenek közvetlen hatással az állam etnikai politikájára és a vallon, flamand vagy német
nyelven (a közösségek nyelvén) nem beszélő lakosság helyzetére.
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http://newyorkun.diplomatie.belgium.be/ [2017.03.11]
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222 http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_POL.pdf
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http://www.coe.int/en/web/conventions/search-on-treaties/-/conventions/treaty/148/signatures?p_au
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224 http://www.coe.int/t/dcr/summit/decl_vienne_pl.asp
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http://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/157/signatures [2011.03.11]
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Vehetjük példaként Lengyelországot – annak ellenére, hogy a Belgiumban élő lengyel
származású személyek számát több mint 120 ezerre becsülik, fejlődik a regionális együttműködés
és Belgium évek óta Lengyelország fontos kereskedelmi partnere, a lengyel kisebbség státuszát
érintő kérdések állami szinten nem képezik a kétoldalú kapcsolatok tárgyát227. Ez abból is
adódik, hogy a szövetségi jogszabályozásban nem használják az etnikai vagy nemzeti kisebbség
fogalmát, az alkotmány pedig minden állampolgár számára azonos jogokat biztosít mindennemű
hátrányos megkülönböztetés kizárásával.

3.5.3. Az állami törvények értelmében megvalósuló kisebbségi jogvédelem
Belgium lakossága a holland (flamand) és a francia (vallon) nyelvváltozatot használó két
etnikai csoportra oszlik. Nem alkotnak tehát egy nemzetiséget: germán flamandok és újlatin
vallonok, továbbá létezik egy néhány tízezres németajkú csoport. A bevándorlók általában saját
anyanyelvüket használják (legtöbben az arabot). Belgium alkotmánya kimondja, hogy a belgák a
törvény előtt egyenlőséget élveznek, az őket megillető jogokkal és szabadságjogokkal minden
hátrányos megkülönböztetés nélkül élhetnek; garantálja a vallásszabadságot és a szabad
vallásgyakorláshoz való jogot. A közösségek világnézetileg semleges oktatást biztosítanak,
viszont minden tanköteles diáknak joga van hozzá, hogy közpénzből finanszírozott vallási vagy
etikai oktatásban részesüljön228.
A belga föderációs törvénykezésben nem szerepel az etnikai vagy nemzeti kisebbség
fogalma. Az alkotmány második, „A belgák és jogaik” c. fejezete tartalmazza az állampolgári
jogok és szabadságjogok alapvető elveit, melyek magukban foglalják: a törvény előtti
egyenlőséget, a társadalmi megkülönböztetés tilalmát, a polgári és katonai beosztások
betöltéséhez való jogot (rendeletileg megszabott kivételekkel), a diszkrimináció tilalmát a jogok
és szabadságjogok gyakorlása terén („különösen” kiemelve az ideológiai és filozófiai
kisebbségekkel szembeni diszkrimináció tilalmát). Az említett jogok egyértelmű kifejtésének és
meghatározásának hiánya „az alkotmány vonatkozásában tág értelmezésre ad lehetőséget
valamennyi nemzetközi és európai törvénnyel és konvencióval kapcsolatban”229.

227

http://www.msz.gov.pl/pl/polityka_zagraniczna/europa/stosunki_z_panstwami_europy/belgia;jses
sionid=96EB83655F59795FD3AE55B2FCC8DEC7.cms2 [2017.05.04]
228 Konstytucja Belgii, (Belgium Alkotmánya) lengyelre ford. W. Skrzydło, Varsó 1996, forrás:
http://libr.sejm.gov.pl/tek01/txt/konst/belgia.html
229
http://www.psz.pl/168-archiwum/marta-pachocka-w-jednosci-sila-czyli-system-konstytucyjny- krolestwa-belgii
[2017.03.12]
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Az egyenlő bánásmódot érintő ügyekkel, többek között az Európai Bizottság egyenlő
bánásmóddal kapcsolatos irányelveit követve, az esélyegyenlőség és a rasszizmus elleni
küzdelem országos központja foglalkozik. A Központ jogkörét illetően, joga van ügyeket
felterjeszteni a bíróságra, hatáskörét pedig kiterjesztették a migrációval, az
emberkereskedelemmel, a szegénységgel kapcsolatos és a nem faji alapon történt diszkrimináció
ügyeire is230.

Działania Unii Europejskiej przeciwko dyskryminacji. Sprawozdanie z działalności w latach 20072008, (Az
Európai Unió diszkriminációellenes tevékenysége. Beszámoló a 2007-2008 évek tevékenységéről) Luksemburg
2009, http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=3044&langId=pl, 33. oldal
230
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3.6. A nemzeti kisebbségek jogi státusza Spanyolországban
3.6.1. A nemzetközi jogból és az uniós jogszabályokból eredő kisebbségi jogvédelem
Spanyolország az emberi jogokat és a kisebbségi kérdést közvetve vagy közvetlenül érintő
egyetemes nemzetközi megállapodások és nyilatkozatok szerződő felei közé tartozik. E
dokumentumok jogilag és politikailag egyaránt kötelező erejűek231. Ezek: Az emberi jogok
egyetemes nyilatkozata, amelyet az emberi jogok nemzetközi kartájaként fogadott el az ENSZ
államainak többsége 1948-ban. (A nyilatkozat keretében 5 dokumentumot fogadtak el, ezek közé
tartozik „A kisebbségek sorsa” c. dokumentum, továbbá: az UNESCO egyezménye az oktatásban
alkalmazott megkülönböztetés elleni küzdelemről (1960), Nemzetközi egyezmény a faji
megkülönböztetés valamennyi formájának kiküszöböléséről (1966), Polgári és politikai jogok
nemzetközi egyezségokmánya (1966), Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok Nemzetközi
Egyezségokmánya (1966), az ENSZ nemzeti vagy etnikai, vallási és nyelvi kisebbségekhez
tartozó személyek jogairól szóló nyilatkozata (1992)232.
Területi szinten, az Európa Tanács és az EBEÉ/EBESZ keretében a Spanyol Királyság
szintén aláírt számos nemzetközi megállapodást és nyilatkozatot233. Ezek: az 1975-ben
létrehozott Európai Biztonsági és Együttműködési Értekezlet (1994 óta EBESZ), Az emberi
jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló Egyezmény (1950)234, az Európai
kisebbségvédelmi szerződés, ún. Velencei Bizottság (1991), Az állam aláírta a regionális vagy
kisebbségi nyelvek európai kartáját (1992)235, a Bécsi nyilatkozatot (1993)236 és a Nemzeti
Kisebbségek Védelméről szóló Keretegyezményt (1995)237 is.
Másrészről a spanyol állami vezetés azt az álláspontot képviseli, hogy az ország területén az
etnikai kisebbségek problémája nem létezik, és ezt a nézetüket képviselték az EBESZ fórumán is,
amikor Spanyolország ellenezte a nemzeti kisebbségügyi hivatal létesítését 238. Az állam

231

Az Alkotmány 10. cikkének 2. pontja kimondja: Az Alkotmány által elismert alapvető jogokra és
szabadságjogokra vonatkozó normák az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatával valamint a Spanyolország által
ratifikált ezzel kapcsolatos nemzetközi egyezményekkel és szerződésekkel összhangban értendők. Konstytucja
Hiszpanii z 27 grudnia 1978, Spanyolország 1978. december 27-én elfogadott alkotmánya, lengyelre ford. T.
Mołdawia, Varsó 1993, forrás: http://libr.sejm.gov.pl/tek01/txt/konst/hiszpania.html [2017.03.24]
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A dokumentumok tartalma lengyel nyelven: http://www.spoleczenstwoobywatelskie.gov.pl/akty-prawne?tid=
All&page=2 [2017.03.24]
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https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/spain_pl [2017.03.24]
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http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_POL.pdf
http://www.coe.int/en/web/conventions/search-on-treaties/-/conventions/treaty/148/signatures?p_au th=RWhqxc
BH [2017.03.11]
236 http://www.coe.int/t/dcr/summit/decl_vienne_pl.asp [2017.03.23]
237 http://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/157/signatures [2017.03.11]
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A. Antczak, Kształtowanie się tożsamości narodowej wspólnot autonomicznych w Hiszpanii, (A nemzeti
identitás alakulása Spanyolország autonóm közösségeiben) Varsó 2008, 80.oldal
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egységének megőrzésére irányuló törekvések nyilatkoznak meg ebben némely terület erős
szeparatista törekvéseivel szemben, jóllehet az egyes területek önállóságának elismerése nem vet
fel problémát, egyes területek autonóm státuszt élveznek.

3.6.2. Kétoldalú megállapodások alapján megvalósuló kisebbségvédelem
Spanyolország számos kétoldalú szerződést aláírt, jóllehet a kisebbségek védelmére, és ez is
csak közvetve, csak az Alkotmány egy bejegyzése vonatkozik (11. cikk, 3. pont), amely arról
szól, hogy az állam „megállapodásokat köthet a kettős állampolgárságról az Ibero-America-i
országokkal vagy azokkal az országokkal, amelyeket szoros kapcsolat fűzte vagy fűzi
Spanyolországhoz. Ugyanezekben az államokban, még ha azok nem is ismernék el ezt a jogot
saját állampolgáraikkal szemben a kölcsönösség alapján, a spanyolok felvehetik az
állampolgárságot eredeti állampolgárságuk elvesztése nélkül.”239
3.6.3. A kisebbségek jogainak védelme az állami törvények fényében
A kisebbségek helyzete Spanyolországban nagyon összetett, az autonóm regionális
közösségeken kívül, melyek közül a legnagyobbak a katalánok és a baszkok, vannak saját
törvényekkel, kormánnyal és parlamenttel rendelkező, de szuverenitást nem élvező területek,
Spanyolország alkotmányában azonban nincs szó más nemzetiségek autonómiájáról240. Az alábbi
táblázat mutatja az autonóm közösségek és az állam kompetenciáit.
Táblázat: Az autonóm közösségek és az állam kompetenciái Spanyolországban
Az állam saját
illetékessége

Az autonóm
közösségek

Közös
illetékesség

Konkurens
illetékességi körök

illetékességi köre

Meg nem
határozott
illetékességi körök

önkormányzati

munkaügyi

a gazdasági

kultúra

nemzetiség, ki- és

intézmények

jogszabályozás

tevékenység általános

közrend

bevándorlás,

szervezete,

kereskedelmi és

tervezésének alapjai

autonóm televízió

külföldiek,

területrendezés,

büntető

és koordinálása

közvállalatok

menedékjog,

városgazdálkodás és

jogszabályozás

oktatás és nevelés

nemzetközi

lakásügy

gyógyszeripari

helyi kormányzat

Konstytucja Hiszpanii, (Spanyolország alkotmánya) http://libr.sejm.gov.pl/tek01/txt/konst/hiszpania.html
[2017.03.24]
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[2017.03.24]
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kapcsolatok,

mezőgazdaság és

termékekre vonatkozó

egészségvédelem,

védelem és fegyveres

állattenyésztés

jogszabályozás,

hitel és

erők, vám- és

halászat

a szerzői és

takarékpénztárak

tarifarendszer,

közúti, vasúti

iparjogvédelem

közigazgatás és

külkereskedelem,

közlekedés, amelynek

hivatalnokok

pénzrendszer, deviza,

teljes útszakasza egy

környezetvédelem

pénzváltás

közösség területén

kommunikációs

kölcsön, bank és

belül halad, kikötők,

eszközök

biztosítási rendszer

hajóállomások, sport-

alapjai,

és minden más,

egészségvédelem,

kereskedelmi

az egészségügyi

tevékenységet nem

ellátás alapjai és

folytató repülőterek,

koordinálása,

a közösség számára

gyógyszergyártás

fontos múzeumok,

törvényi

könyvtárak, zenei

szabályozása,

konzervatóriumok

vasút és szárazföldi

turizmus támogatása,

szállítás (egynél több

marketingje és

közösségen áthaladó

szervezése,

vonalak) általános

szociális támogatás

közlekedési előírások,

kereskedelem, ipar

közúti és gépjármű
forgalom,
a spanyol kulturális és
művészeti örökség
védelme,
műemlékvédelem,
állami múzeumok,
könyvtárak,
archívumok

Forrás: A. Sroka, Hiszpańska droga do federalizmu (A föderalizmus spanyol útja), Wrocław
2008, 164. oldal
Ahogy ez a fenti táblázatból is látszik, vannak olyan területek, ahol az állam és a közösségek
illetékességi köre fedi egymást. Ez elsősorban a kulturális területre vonatkozik, a külföldieket
érintő általános ügyek az állam illetékességi körébe tartoznak, míg az oktatás a közösségekébe,
bár ezeknek be kell tartaniuk az általános előírásokat, pl. a kasztíliai (közismert nevén a spanyol)
nyelv tanulásával kapcsolatban, amely az alkotmány értelmében a hivatalos államnyelvnek
számít.
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Az ország lakossága etnikai csoportokra oszlik (az etnikai kritériumok szerint
tulajdonképpen nem létezik spanyol nemzetiség – a lakosság többségét a kasztíliaiak teszik ki),
amelyek különböző, bár legtöbbször egymással rokon nyelvváltozatokat használnak (kasztíliai,
vagyis az általánosan spanyolnak nevezett nyelven beszél a lakosság 75 %-a).
Az alkotmányban (3. cikk) azonban ez áll:
1. A kasztíliai a hivatalos spanyol államnyelv Minden spanyolnak kötelessége ismerni és
joga van használni.
2. A többi spanyol nyelv szintén hivatalos nyelvnek számít az adott autonóm
közösségekben, ezek törvényeinek megfelelően.
3. A spanyol nyelv különböző változatainak gazdagsága kulturális örökség, amely különös
tisztelet és védelem tárgyát képezi241.
A hatalom nem akarja csökkenteni az autonómia körét, vagy fél az esetleges reakcióktól, így
ezzel együtt igyekszik megőrizni az állam egységét. Az alaptörvény hangsúlyozza a spanyol
nemzet osztatlanságának elvét, a 2. cikk szól „a spanyol nemzet, minden spanyol közös és
feloszthatatlan hazájának felbonthatatlan egységéről, de (az Alkotmány) ugyanígy elismeri és
biztosítja a hazát alkotó nemzetiségek és régiók autonómiához való jogát, valamint azok
szolidaritását is242. Az alkotmány a közösségek működésének alapelveit határozza meg, és az
autonómia területét meghatározó törvények függvényében az egyes közösségek önállósága
különböző lehet. Az autonóm közösségek száma Spanyolországban jelenleg 17, az állam pedig
önállóságuk tekintetében kétirányú politikát folytat243. A közösségek széleskörű autonóm
státuszát meghagyva, az 1978 óta érvényben lévő Alkotmány (2. cikk) beszél a spanyol
nemzetről és más nemzetiségekről, soha nem nevezi azonban azokat kisebbségeknek244. Másfelől
az olyan csoportok, mint a saját régiójukhoz erősen kötődő galíciaiak, baszkok vagy katalánok
nem is igénylik a kisebbségi státuszt, és többségük meg van győződve arról, hogy ez
megkönnyíti számukra messzemenő autonóm törekvéseik megvalósítását, vagy – végső esetben –
az önálló államalapítást.
Az 1978-as Alkotmány elismerte az autonóm közösségeket az országos központi hatalom
mellett, azonban a közösségeknek maguknak kellett dönteniük autonómiájukról, annak
Konstytucja Hiszpanii, (Spanyolország alkotmánya) http://libr.sejm.gov.pl/tek01/txt/konst/hiszpania.html
[2017.03.24]
242 Ugyanott.
243
http://countrystudies.us/spain/78.htm [2017.03.24]
244 Antczak, 81. oldal
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hatásköréről és nevéről245. Ugyanakkor az alkotmány az állam jogait az egyes közösségek jogai
fölé helyezte, és a közösségi vezetés csak azokban az ügyekben intézkedhet, amelyek nem
tartoznak az állami hatalom kizárólagos illetékességi körébe (a közösségek autonómiájától
függetlenül működik a területi önkormányzati rendszer)246.
A kisebbségi kérdésre vonatkoztatható az Alkotmány néhány cikke, bár az etnikai vagy
nemzetiségi kisebbség fogalma ezekben sem szerepel. Az Alkotmány 14. cikke kimondja, hogy
„A spanyolokat a törvény előtti egyenlőség illeti meg. Megengedhetetlen mindennemű,
származási, faji, nemi, vallási alapon, valakinek a nézetei vagy más személyes vagy közösségi
feltételei és körülményei alapján történő hátrányos megkülönböztetés.247” Nem határozza meg,
hogy az említett származás alatt etnikai származást vagy esetleg a társadalmi státuszt érti-e.
„Az alapvető jogokról és a közösségi szabadságjogokról” szóló 16. cikk kimondja, ennek
megfelelően, hogy „az egyének és a közösségek” számára biztosítja a szabadságot „ideológia,
vallás és kultusz” terén, és e szabadságuk „csak olyan korlátozások alá eshet, amelyek az
alkotmány által garantál társadalmi rend megőrzéséhez nélkülözhetetlenek”, valamint hogy
„senki nem kötelezhető arra, hogy ideológiai nézeteiről, vallásáról vagy meggyőződéseiről
nyilatkozzon.248” A cikk 3. pontja azt is leszögezi, hogy „egyetlen vallás sem számít
államvallásnak. A közhatalmak tiszteletben tartják a spanyol társadalom vallási meggyőződését,
és ebből fakadóan együttműködnek a katolikus egyházzal s más felekezetekkel249”. Ez a pont,
amelyben erőteljesen hangsúlyozzák a vallásszabadságot egyedül a katolikus egyház nevét
említve, Spanyolország súlyos történelmi öröksége, a köztársaság és a polgárháború valamint a
Franco-diktatúra idejének nyomát viseli magán. A továbbiakban a 139. cikkben azt olvassuk,
hogy „minden spanyolra azonos jogok és kötelességek vonatkoznak az állam egész területén. 250”
Az etnikai nemzetiségi kérdésekkel foglalkozik a büntetőtörvénykönyv, amely megszabja
nemcsak a vallási, de a faji, etnikai vagy nemzetiségi alapon elkövetett bűntettek büntetését is.
Büntetendő cselekedetnek minősíti továbbá a vallási, illetve nemzeti, etnikai, antiszemita
viszályra vagy bűncselekedetre való uszítást is. A munka törvénykönyve szintén tilt mindennemű
hátrányos megkülönböztetést a fenti okokból kifolyólag, hasonlóan, mint a nem, fogyatékosság

J. Piecuch, Hiszpania w Unii Europejskiej: aspekt rozwoju regionalnego, (Spanyolország az Európai Unióban: a
regionális fejlődés aspektusa) Varsó, 2004, 72. oldal
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és rokkantság, szexuális orientáció, a nézetek és az ideológiai beállítottság alapján történő
diszkriminációt251.
Emellett működik az Egyenlő Bánásmódot és a Faji vagy Etnikai Származás alapján történő
Diszkrimináció Megszüntetését Segítő ügyek Tanácsa, valamint a Fogyatékos Személyek
ügyeinek Országos Tanácsa. A promóciós Tanács az egyenlő bánásmód és faji vagy etnikai
származás alapján történő diszkrimináció elleni harc elveit terjesztő tevékenységeket irányítja az
alkalmazotti szférában és azon kívül252.
A kisebbségek helyzete tehát Spanyolországban nagyon bonyolult. Míg a munka
törvénykönyve és a büntetőtörvénykönyv, ahogyan néhány más törvénynyilatkozat is kilátásba
helyezi a nemzetiségi vagy etnikai alapon elkövetett bűntettek vagy az ilyen alapon való
diszkrimináció elleni fellépést és azok büntetését, addig az etnikai kisebbségek kérdései nem
kapnak sok helyet az alaptörvényben és az állami jogszabályokban. Nem használják a nemzeti
kisebbség fogalmát, miközben széleskörű autonóm státuszt biztosítanak a regionális
közösségeknek (melyek általában nem is törekszenek erre a megnevezésre, és jobban érdekli
őket, hogy megőrizzék vagy kiszélesítsék autonómiájukat, mint az, hogy különleges jogokat
kapjanak az általános spanyol jogszabályokban). Ebben a helyzetben az etnikai kisebbségek
státusza általános szinten a közösségi jogszabályozás hatáskörébe kerül, amely biztosítja az
alapvető jogokat és szabadságjogokat, de amelynek alkotói szintén elkerülik a kisebbség
fogalmának definiálását. Kivételes esetekben általános szinten külön üléseket szerveznek azzal a
céllal, hogy a népesség egyes csoportjait, Spanyolországban ez a roma népesség, különösen
érintő problémákkal foglalkozzanak. Ad hoc, többek között a roma lakosság társadalmi
integrációja, a népességet gyötrő szociális problémák felszámolása valamint a munkaerő piaci
helyzetének javítása céljából jött létre pl. a Romák Állami Tanácsa (Consejo Estatal del Pueblo
Gitano) vagy a Roma Fejlesztési Program (Programa de Desarollo Gitano)253. Az autonóm
közösségekben, többek között Baszkföldön, Navarrában, Andalúziában, Katalóniában léteznek
intézmények, amelyek helyi szinten foglalkoznak ugyanezzel a problémával254.
A történelmi igazságszolgáltatás egy sajátos megnyilvánulása volt, amikor Spanyolország
2015-ben elfogadta azt a régóta és türelmetlenül várt törvényrendeletet, amely világszerte
S. Giménez, J. Sáez, Discrimination of Roma Communities Spain National Report,10-13. old,
http://www.gitanos.org/upload/16/68/Discrimination_of_Roma_National_Report_SPAIN_Net_Kard.pdf
252 Działania Unii Europejskiej przeciwko dyskryminacji. Sprawozdanie z działalności w latach 20072008, (Az
Európai Unió diszkriminációellenes tevékenysége. Beszámoló a 2007-2008 évek tevékenységéről) Luksemburg
2009, http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=3044&langId=pl, 34.oldal
253 The social situation of the Roma and their improved access to the labour market in the EU, ed. Ch. Crepaldi
et al., Strasburg 2008, 138.oldal
254 Giménez, Sáez, 9.oldal
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emberek ezrei számára teszi lehetővé, hogy kérvényezzék a spanyol állampolgárságot,
amennyiben bizonyítani tudják, hogy az országból az 1492-es nagy Inkvizíció üldözései idején
kiutasított zsidók leszármazottjai. Ami lényeges, a kérelmezőnek sem már meglévő
állampolgárságáról lemondani, sem Spanyolországban letelepednie nem kell255.
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4. Rész
A ZSIDÓ KISEBBSÉG AZ EU KIVÁLASZTOTT ÁLLAMAIBAN
ÁLTALÁNOS JELLEMZÉS
4.1. Lengyelország
A zsidó népesség történelme a lengyel földeken több mint 1000-éves múltra tekint vissza. A
zsidóság helyzete Lengyelországban századokon át hullámzó volt, a viszonylagos virágzás, a
gazdasági és kulturális fejlődés valamint az antiszemitizmus és a zsidók számára kedvezőtlenebb
állami törvényhozás vagy egyházpolitika elleni küzdelem korszakai váltották egymást. A
lengyelországi zsidóság történelméről szinte minden korból gazdag írott anyag maradt ránk,
mégis érdemes némi figyelmet fordítani Európa legnagyobb zsidó közösségének történelmére.
Az első feljegyzések a zsidók megjelentéséről a lengyel földeken a X. Századból.
származnak. A zsidók állandósult, tervezett letelepedéséről a XIII. századtól beszélhetünk. A
gazdasági helyzettel összefüggő középkori migrációs mozgalmak nem kerülték el a zsidóságot
sem – megfigyelhetők egyfajta, bizonyos években felerősödött zsidó betelepedési hullámok KisLengyelország, Litvánia területén és a ruszin vidéken, amit ösztönzött egyrészt az említett
területek benépesítése, másrészt a Nyugat-Európában időről-időre kirobbanó antiszemita
tüntetések, majd a németországi, a franciaországi és spanyolországi zsidó lakosság üldözése és
kiutasítása is. A középkorban telepedtek le a zsidók Sziléziában, majd Nagy-Lengyelországban
és Kujáviában. Ezeken a területeken a zsidóság letelepedése szempontjából különösen fontos volt
a kalisi fejedelem, Jámbor Boleszláv által kiadott privilégium, amelyben az „ő” zsidóit szabad,
kizárólag a fejedelem joghatósága alá tartozó embereknek nevezi (1264). A privilégium
meghatározta kereskedelmi tevékenységük körét, független, a talmud törvényeire alapozott
bíráskodást engedélyezett számukra belső ügyeikben és védelmet biztosított „keresztény
szomszédjaik önkényeskedésével szemben”. Jámbor Boleszláv privilégiumát több lengyel
uralkodó is megerősítette, kiterjesztve az autonómiát az egész zsidóságra. Nem hagyhatjuk
figyelmen kívül ezzel kapcsolatban, hogy a keleti országok lassabban fejlődtek, ezért örömmel
fogadták azokat a nyugatról érkező, köztük zsidó betelepülőket, akik kész szervezeti mintákat
vagy technikai megoldásokat hoztak magukkal, megművelték a parlagon fekvő földeket vagy
inkább megszervezték a mezőgazdasági termelést, összeköttetésekkel, tapasztalattal és tőkével
rendelkeztek. A zsidók lengyelországi betelepülése szempontjából a középkorban a legfontosabb
dátumnak általánosságban 1334-et tekintik, amikor Nagy Kázmér király egész Lengyelország
területére kiterjesztette Jámbor Boleszláv privilégiumát.
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Bár a polgárság és a nemesség kezdetben értékelte kereskedelemi és szervezői
tapasztalatukat, a zsidókat a városokban hamarosan kezdték a keresztény kereskedők és
kézművesek komoly riválisainak tekinteni. Ráadásul a lengyel földek esetében a reformáció
térhódítása is azt eredményezte, hogy a lengyel katolikus egyház egyre keményebben lépett fel a
zsidókkal szemben is. Mindezek a zsidóság lengyelországi helyzetének romlásához vezettek – a
probléma megoldására vagy valamilyen kompromisszum elérésére különböző törekvések voltak,
legtöbbször korlátozták a zsidók kereskedelmi lehetőségeit azáltal, hogy a kereskedelem
bizonyos területeit kivonták a jogkörükből, pl. megtiltották nekik bizonyos termékek
kiskereskedelmi értékesítését, eltiltották őket a városi kereskedelemtől, kötelezték őket a közeli
elővárosokba való áttelepedésre.
Ennek ellenére Lengyelországban a zsidók a XV/XVI. századokban gazdasági szabadságot
élveztek és egy viszonylag tehetősebb társadalmi csoportot alkottak, amelynek tagjai
bekapcsolódtak többek között a levantei kereskedelembe, királyok és mágnások bankárai
lehettek, jól jövedelmező királyi vállalkozások haszonbérlői voltak vagy a nemességet szolgálták,
közvetítve a gabona és a mezőgazdasági termékek értékesítésében. Ennek a XVI. században
egyre népesebb, vallásilag és kulturális szempontból különálló közösségnek szüksége volt egy
egységes szervezetre, ezért 1580-ban létrejött a Négy Föld Gyűlése (Waad arba ha-aracot), a
lengyel-litván államban élő zsidók adóinak rendszeres beszedésének elősegítésére. Hamarosan ez
lett a zsidó önkormányzat vezető szerve. A zsidóság belső ügyeiben országos jogkörű szervezet
zsidó bírósági törvényszék szerepét töltötte be. Az Európában egyedülálló szervnek számító
zsidó önkormányzat 1764-ig működött.
A zsidók helyzete Lengyelországban a XV-XVI. századokban viszonylag jó volt: Talmudakadémiák és héber nyomdák jöttek létre, a jiddis nyelvű irodalom is virágzott, de a lengyel
zsidók megtapasztalták a XVII. század elejétől egyre gyakoribbakká váló politikai zavargásokat,
kríziseket, és az antiszemitizmus hullámait is. A Köztársaság harcai: Ukrajnában a lázadó
kozákokkal, a svédek, az oroszok és a törökök ellen gazdasági és pénzügyi válságba sodorták a
zsidóságot is. A zsidó népesség véres pogromok áldozatává vált, különösen a felkelő kozákok
részéről. Jóllehet a zsidó közösségek gyorsabban kezdtek helyreállni a krízis után, mint a
keresztény városi lakosság, a XVIII. század az egész ország történelmében a hanyatlás és a
fokozatos bukás kora volt. Történtek ugyan próbálkozások az állam megreformálására és ezen
belül a zsidók helyzetének javítására, azonban a század végére Lengyelország, mint önálló
politikai alakulat megszűnt, és a zsidó lakosság a három idegen megszálló hatalom uralma alá
került, ami meghatározta további politikai helyzetüket és fejlődésük irányait. Míg a porosz és
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osztrák fennhatóság alá került zsidóság a németországi, ausztriai és magyarországi zsidókhoz
hasonlóan megkapta az állampolgárságot és jogegyenlőséghez jutott, az orosz impérium által
leigázott lengyel zsidók egy olyan államban találták magukat, amely egészen az 1917-es
forradalomig a „hivatalos antiszemitizmus” mintapéldájának számított. Az impériumon
végigsöprő pogromok hullámai a lengyel területekre is elértek. Ennek következménye volt
többek között a megszállt területek zsidó lakosságának emigrációs hulláma 1881 után.
A XIX. század végén a zsidók minden bizonnyal a leginkább iparosodott és városiasodott
etnikai csoportnak számítottak a cári Oroszországban. Ugyanakkor a cári hatalom részéről őket
ért üldözések hatására még könnyebben csatlakoztak a különböző politikai, ezeken belül
forradalmi mozgalmakhoz. A Nyugat-Európában és Oroszországban élő zsidók eltérő
fejlődéséhez és emancipációjához vezető tényezők egy nagy autonóm zsidó politikai mozgalom
fejlődéséhez vezettek. Ami lényeges, ez a mozgalom nem az asszimilációra és a kulturális
beolvadásra irányult: a hagyományos zsidó vallásosság elvetésével vagy háttérbe szorításával, a
zsidó önazonosságot az etnikai, nemzetiségi örökségben kereste, sőt előírta az újjászületést, a
héber, mint a zsidó nemzeti nyelv felelevenítését. Voltak, akik a lengyel felszabadítási
küzdelmekhez csatlakoztak, mások számára a szocializmus jelenthetett alternatívát256.
Az egész újkori időszakban, gyakorlatilag 1939-ig sok lengyel, fehérorosz és ukrán területen
fekvő kisvárosban a zsidók alkották a lakosság nagyobb részét, megteremtve azt a jellegzetes
kelet-európai kisvárosi (stetl) légkört, amelyben egymás mellett állt a katolikus és ortodox
templom és a zsidó imaház, a keresztény és a zsidó temető és ahol a zsidó kocsmák és a zsidó
kereskedőkkel teli piacok elmaradhatatlanul hozzátartoztak a városképhez. Ezek közül a
közösségek közül több a lengyel nemeseknek és mágnásoknak köszönhette kialakulását, akik a
zsidókat saját birtokaikon letelepítették és számukra a fejlődés lehetőségeit biztosították.
Bizonyára nem annyira az „idegenekkel” szembeni nyitottság vezette őket, mint inkább
gazdasági okok abban a Köztársaságban, amelynek társadalmából a harmadik rend szinte teljesen
hiányzott, a zsidóság letelepedése mégis mindkét fél számára hasznot hozott. A zsidók általában
a városok és kisvárosok központjában laktak, míg a keresztény lakosság a városok
peremvidékein összpontosult, aminek oka az általuk folytatott földműves tevékenység volt.
Lengyelország felosztásának következtében az 1918 után újjászületett lengyel állam határain
belül maradt zsidók nem alkottak egységes közösséget. Az egyes területeken élő zsidó lakosságot
elválasztó mentalitásbeli különbségek, a szokások és hagyományok, a gazdasági helyzet és
politikai beállítottság terén észlelhető különbségek nagyobbak voltak, mint a három országrészen
A. Polonsky, Dzieje Żydów w Polsce i Rosji, (A zsidóság történelme Lengyelországban és Oroszországban)
ford.. M. Wilk, Varsó 2014, 199-249.oldal
256

79

élő lengyelek között. A lengyel földön élő három, sőt négy zsidó közösségről is beszélhetünk,
úgy mint: 1/ a volt Lengyel Királyság területén; 2/ a határvidéken, az ún. elcsatolt földeken,
amelyeket a felosztás időszakában közvetlenül az orosz államhoz csatoltak; 3/ galíciai, a volt
osztrák részeken; illetve 4/ a volt porosz uralom alatt lévő területeken élő zsidóság257.
1939 előtt Lengyelország 3,5 millió zsidó kisebbségével Európában a legnagyobb, a világon
a második legnagyobb zsidó kisebbség hazája volt. Varsó kb. 300-ezres zsidó lakosságával
Európában a zsidó lakosság legnagyobb központja volt, egyben az ország lakosságának
leginkább urbanizálódott csoportja. Ez a közösség nagyobb részben a keleti típusú zsidóságot
képviselte, amelyet nagyobb részben ortodox vallásosság, magas születésszám és a nők körében a
keresztényeknél alacsonyabb foglalkoztatottság jellemezte. A népesség foglalkozási megoszlása
szerint első helyen állt a kereskedelem, a közvetítés, a kézművesipar és a szolgáltatások, bár ezek
az arányok a 20-as és 30-as években változtak258.
Bár voltak konfliktusaik nem-zsidó szomszédjaikkal (pogromokkal együtt a függetlenség
visszaszerzésének első időszakában és a harmincas években, nem hivatalos numerus claususszal
a vállalatoknál és a felsőoktatási intézményekben, valamint egyetemi zavargásokkal),
Lengyelország az itt élő zsidó kisebbségi lakosság képviselői közül sokaknak második, olykor
első – hazája lett. Itt fejlődött századokon át vallási életük, irodalmuk, művészetük, nyelvük,
iskolákat, felsőoktatási intézményeket hoztak létre. Itt érlelődtek azok az eszmék és jelszavak,
amelyek később a modern zsidó politika kiindulópontját képezték. Lengyelország a zsidó
lakosság számos képviselőjének köszönheti fejlődését; ők Lengyelországnak – a
munkalehetőséget vagy szakmai, kulturális, gazdasági területen elért sikereiket.
A lengyel zsidók világa örökre eltűnt a Holokauszt idején; a lengyel zsidók kb. 85%
vesztette életét, a túlélők többsége pedig a második világháború után elhagyta az országot,
önként, a háborút követő zavargások és pogromok hatására, vagy – mint az 1968-as antiszemita
üldözés idején a hatalom nyomására – emigrált Izraelbe vagy Nyugat-Európába. A kommunista
hatalom idején Lengyelországban egyfajta szigorúan szabályozott és ellenőrzött zsidó élet
létezett, de 1989 után, különösen az utóbbi években megfigyelhető a zsidó élet lassan ébredő
reneszánsza a mai Lengyelországban259.
A vizsgálati kritériumoktól függően a Lengyelországban élő zsidóság száma 5-20 ezerre
tehető a kb. 38 millió lakosú országban. A 2011-es statisztikai népesség-összeírás hivatalos
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adatai szerint Lengyelországban 7 ezer magát zsidó nemzetiségűnek valló személy lakik (ezen
belül vannak, akik, kettős, lengyel és zsidó nemzetiségűnek vallják magukat)260.
A legtöbb zsidó a fővárosban él, viszonylag nagy közösségek vannak Krakkóban,
Wrocławban, Łódźban, Katowicében, Szczecinben, Gdańskban és néhány más településen261. A
második világháború kitörése előtt, többek között a kötelező iskolai oktatás bevezetésének
köszönhetően a zsidók fiatalabb generációi számára a lengyel már nem volt idegen nyelv, a
mindennapokban leggyakrabban használt nyelv mégis a jiddis maradt. Ma nagyon kevesen
nyilatkozzák, hogy ezt a nyelvet még ismerik és a mindennapi életben használják, bár 1989 óta
megfigyelhető Lengyelországban a zsidó élet egyfajta reneszánsza, a fiatalok keresik gyökereiket
és bekapcsolódnak a zsidó közösségek életébe. Lengyelországban él néhányszáz izraeli is, köztük
diákok, világ- és izraeli cégek által alkalmazott üzletemberek, Lengyelországban született
nyugdíjasok, külföldi zsidó szervezetek, mind a reform judaizmus, mind az ortodox Chabad
képviselői. Különösen ez utóbbi jelenléte egyre érzékelhetőbb, főként Varsóban, ahol
rendezvények sorával várják az egész város lakosságát262. A lengyelországi főrabbi jelenleg
Michael Schudrich. Az országban van tízegynéhány működő zsinagóga és rituális fürdő,
Varsóban zsidó óvoda és iskolák működnek, héber jiddis tanfolyamokat a zsidó intézmények és
az egyetemi tanszékek is szerveznek263.
A több éve minden évben megrendezett Krakkói Zsidó Kulturális Fesztivál a legnagyobb
ilyen típusú rendezvény Európában. A Krakkói Fesztivál nem az egyetlen – például ez év
augusztusában rendezték a Mismás Zsidó Kulturális Fesztivált Lublinban, amely valamikor a
lengyelországi zsidóság fontos kulturális, politikai és vallási központja volt264. A Kamińska
Eszter Ráhel nevét viselő Állami Zsidó Színház (Państwowy Teatr Żydowski im. Estery Racheli
Kamińskiej) jelenleg az egyedüli zsidó színház a világon, ahol rendszeresen vannak jiddis nyelvű
előadások (bár jelenleg a színészek nagyobb része nem zsidó). Lengyelországban megjelenik
néhány zsidó lap, a felsőoktatási és kutatóintézetek rendszeresen adnak ki tágabb értelemben
zsidó tanulmányoknak szentelt tudományos folyóiratokat, nagyra értékelendő a zsidóség
lengyelországi történelmének és kultúrájának szentelt historiográfiai örökség265.

További adatok: Raport z wyników. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań, (Nemzeti népesség- és
lakásösszeírás. Adatközlés) Varsó 2012, 106-108. oldal, forrás:
http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/lud_raport_z_wynikow_NSP2011.pdf
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A Zsidó Hitközségek Szövetsége, a Lengyelországban élő zsidó hitközségek vallási és
kulturális életének központi szerve, amely karitatív tevékenységet is folytat, azokat a
Lengyelország területén élő, lengyel állampolgársággal rendelkező és az izraelita vallás nagykorú
követőinek számító, továbbá zsidó nemzetiségű vagy zsidó származású és más vallás követőihez
nem tartozó személyeket egyesíti. Jelenleg a Szövetséghez nyolc zsidó hitközség tartozik: a
varsói, a wrocławi, a krakkói, a łódzi, a szczecini, a katowicei, a Bielsko-Biała-i és a legnicai,
míg a kisebb zsidó gyülekezetekben a Szövetség vagy az egyes hitközségek filiákat vezetnek 266.
A zsidó kisebbség hivatalos képviseleti szervei és intézményei (az 1950-ben alapított
Lengyelországi Zsidó Társadalmi-kulturális Társaság267 és a hitközségek valamint a vallási
szervezetek ügyeivel foglalkozó Lengyelországi Zsidó Hitközségek Szövetsége268) mellett
különböző egyesületek és szervezetek egész seregével találkozunk, amelyek a lengyelországi
zsidó élet különböző aspektusaival foglalkoznak, a kultúrától, a történelemtől kezdve a
judaizmussal kapcsolatos ismeretek népszerűsítéséig. Közülük sok együttműködik a 2013-ban
megnyitott Lengyel Zsidó Történelmi Múzeummal (POLIN), a Zsidó Történelmi Intézettel, a
krakkói Galícia Múzeummal, a Holokauszt helyszínein működő múzeumokkal, a zsidó
történelemmel és kultúrával valamint a nemzeti kisebbségekkel foglalkozó egyetemi
tanszékekkel269. A Zsidó Örökségvédelmi Alapítvány a háború előtt a zsidó közösségek
tulajdonában lévő tárgyi kultúra emlékeinek visszaigénylésével és restaurálásával foglalkozik270.
Az antiszemitizmus a mai Lengyelországban láthatóan nem jelent komoly problémát,
jóllehet egyre gyakrabban hangzanak el egyes manifesztációkon zsidóellenes jelszavak (az egyik
nagy visszhangot kiváltó eset Wrocławban történt, ahol egy jobboldali manifesztáción elégettek
egy zsidó bábot; az elkövetőt 10 hónap börtönbüntetésre ítélték, az ügy azonban még
folyamatban van)271, egyre gyakoribb a temetők vagy emlékhelyek megrongálása, az antiszemita
graffitik is. Egy politikai párt sem hirdet nyíltan antiszemita jelszavakat, bár egyes politikusok és
a katolikus egyház papjainak, egyházi vezetőinek megnyilatkozásaiban érezhető a zsidókkal
szembeni ellenérzés és megjelennek erős antiszemita felhangok. Nyíltan antiszemita
megnyilatkozások különösen a katolikus Mária Rádió adásaiban, valamint a jobboldali
266
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tévéállomások adásaiban és a jobboldali sajtóban. Másrészről a katolikus egyház minden évben
megrendezi a Judaizmus Napjait, képviselői részt vesznek az ökumenikus vitákban és zsidó
stúdiumokat vezetnek272. A lengyelországi antiszemitizmust gyakran nevezik „zsidók nélküli
antiszemitizmusnak” és ebben sok igazság van: a jobboldali politikai pártok azonban időnként
használnak antiszemita jelszavakat politikai ellenfelek támadására vagy a jobboldal által
baloldalinak és „nem-nemzetinek” tartott média kritikájában273. A jobboldali populista Jog és
Igazságosság Pártjának hatalomra kerülése, az igazságszolgáltatási rendszer és az alkotmányos
rend legfőbb felügyeleti szervei függetlenségének korlátozása, végül az a tény, hogy a
kormányzó erők tagjai olyan szélsőjobboldali politikai erőket tolerálnak és támogatnak, amelyek
megnyilatkozásaikban nyílt zsidóellenességükről ismert paramilitáris ifjúsági szervezetek és
katonai egységek retorikáját használják, amelyek a második világháború után, a kommunista
hatalommal harcolva, nem ritkán meggyilkolták a kisebbségek, köztük a zsidó kisebbség
képviselőit, egyre nagyobb nyugtalanságra ad okot.
A mindenekelőtt a kormányzó párt képviselőitől elhangzott különböző antiszemita
megnyilatkozásokat általában nem ítélik el és a lengyel médiában nem kapnak nagy
visszhangot274. Másfelől, miután a zsidókkal kapcsolatos viták szóhasználatának durvulása és az
antiszemita megnyilatkozások elszaporodása miatt nyugtalan zsidó körök felhívást intéztek a párt
elnökéhez, Jarosław Kaczyńskihez, válaszul Kaczyński találkozott a zsidóság képviselőivel 275. A
találkozón részt vett Lengyelországi Zsidó Társadalmi-kulturális Társaság vezetője, Artur
Hofmann, a krakkói főrabbi, Eliezer Gurary valamint a lengyelországi Chabad Lubawicz
közösség vezetője, Shalom Ber Stambler, továbbá Donald Trump egykori tanácsadója, a lengyel
és zsidó kapcsolatokkal foglalkozó From the Depths Alapítvány alapító elnöke, Jonny Daniels. A
Daniels értékelése szerint teljes egyetértésben zajló találkozón többek között a zsidóság és a
zsidó kultúra lengyelországi jelenlétének kérdéseivel foglalkoztak, aminek célja, hogy a zsidók
biztonságban érezhessék magukat az országban276. A találkozó, amelyen nem vettek részt a
Lengyelországban működő valamennyi zsidó szervezet képviselői, bizonyos vitát váltott ki
köreikben, többek között azzal kapcsolatban, kinek van joga képviselni a lengyel és
272
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Lengyelországban élő zsidókat, és egyáltalán kell-e találkozni egy határozottan autoriter
irányultságú és különböző antiszemita megnyilatkozásokat toleráló hatalom vezetőivel277.
Úgy látszik azonban, hogy néhány politikus szerencsétlen megnyilatkozásai és bizonyos
körök antiszemita „kikapásai” ellenére a zsidó köröket Lengyelországban nem fenyegeti veszély.
Nyugtalanságra ad azonban okot az új történelmi és az iskolai oktatásban is bevezetendő
szemlélet, amelyben nem sok szó esik a kölcsönös kapcsolatok nehéz pontjairól, különösen ami a
lengyelek magatartását illeti a Holokauszt idején (több a zsidókat hősiesen mentő lengyelekről, a
lehető legkevesebb vagy semmi azokról, akik kiadták a zsidókat vagy elrabolták vagyonukat, az
antikommunista földalatti fegyveres erők tagjairól, akik a Holokauszt túlélőit megölték)278.
Nehéz ebben a percben megítélni, hogy egy ilyen irányvonal az oktatásban mennyire lesz
hatással a fiatal lengyel generációk magatartására és történelmi tudatának alakulására.
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4.2. Szlovákia
A zsidók a mai Szlovákia területén már a XI. században megjelentek, de az első zsidó
hitközség csak a XIII. század végén jött létre a későbbi Pozsony (Pressburg) területén 279. A
szlovák földek a középkortól szinte megszakítás nélkül a történelmi Magyarország integrális
részét képezték, ezért az ezeken a területeken élt zsidóság történelme szorosan összefonódik a
magyarországi zsidóság történelmével. A XVII. és XVIII. században a zsidó hitközségek
látványos fejlődése figyelhető meg, különösen a Morvaországgal, Alsó-Ausztriával és
Bukovinával határos területek településein. Hozzájárult ehhez II. József türelmi rendelete
(németül: Toleranzpatent), amikor az ún. jozefinista reformok és az állami központosítás
keretében a zsidókra vonatkozó jogi korlátozás többségét eltörölték. A Szent Koronához tartozó
szlovák földeken élő zsidókhoz 1782-ben ért el a rendelet280. A következő években az ediktum és
kiegészítései értelmében felszámolták a zsidó önkormányzat korábbi formáit (a kahalok helyett
hitközségeket hoztak létre, eltörölték az önálló bíráskodást), további kedvezményeket vezettek be
a kereskedelem, a kézműves és ipari tevékenység, az ingatlanszerzés és az egyetemi tanulmányok
terén. 1787-ben a zsidókat német vezetéknév felvételére kötelezték, a fiatalok számára
kötelezővé tették az iskolát, 1788-ban pedig bevezették a hadkötelezettséget. Mindezek a
rendelkezések utat nyitottak a zsidóság asszimilációja és gazdagsági aktivizálódása felé 281.
A második világháború előtt Pozsony a zsidó élet és tudomány egy viszonylag nagy és
dinamikusan fejlődő, tehetős központja volt, és a pozsonyi jesivát a legrangosabb ilyen típusú
intézmények között tartották számon Európa-szerte. A szlovákiai zsidók körében a haszidizmus
és a reform zsidó irányzat hatása egyforma mértékben érvényesült, és általánosságban az ottani
közösséget joggal tartották erősen elmagyarosodottnak, a német befolyás valamivel kisebb fokú
volt. Különösen a déli részeken élő zsidók többségének anyanyelve a magyar volt, és kapcsolatuk
a többséget képező, főként paraszti származású szlovákokkal feszült volt. Ez a helyzet némi
analógiát mutat galíciai nem-ortodox, ellengyelesedett zsidókkal, akik értékelték a lengyel,
illetve a német (osztrák) kultúrát, míg az ukrán falusi lakossággal – a kereskedelmen kívül – nem
sok kapcsolatuk volt. A magyar Szlovákiában élő zsidóság fő megélhetési forrás a kereskedelem,
a közvetítés volt, kisebb mértékben a kézműves ipar (ami a szlovákiai falvakban konfliktusokat
és antiszemita zavargásokat okozott), de jelentős arányban voltak a hivatalnokok és az
intelligencia képviselői is, akiket – nem ok nélkül – az ország elmagyarosításával vádoltak. 282

279

Národnostné mensiny, 18.oldal

280

Ugyanott.

281

http://www.sztetl.org.pl/pl/term/1094jozefinskie-reformy/ [2017.05.05]
282
Mendelsohn, 141.oldal

85

1918 után a szlovák földek a Csehszlovákia nevet viselő államhoz kerültek. A Szlovákiában
és különösen a Kárpátalján élő zsidók különböztek az állam cseh részén élő hittestvéreiktől,
közelebb állt hozzájuk a magyar kultúra, sokkal erősebbek voltak körükben a haszid hatások,
ennek ellenére továbbra is vezető szerepet játszottak az országrész kereskedelmi és ipari
életében, felerősödtek az antiszemita megnyilvánulások is, annak ellenére, hogy a zsidók
helyzete a csehszlovák államban általában véve jó volt. Ahogy Ezra Mendelssohn megállapította,
a zsidók voltak az államban az egyedüli „igazi csehszlovákok” (1921-ben a cseh zsidók közel 50
%-a, Sziléziában és Morvaországban 16%, Szlovákiában 16% és Kárpátalján nem egészen 1 %
vallotta magát „csehszlováknak”)283.
A két világháború közötti időszakban a zsidó közösségek száma Szlovákia területén a
magyar időkhöz viszonyítva 170-ről 228-ra nőtt. A zsidó népesség nagyobb része kisvárosokban
élt. Pozsony és Kassa volt a zsidóság két legnagyobb központja Szlovákiában és egész
Csehszlovákia területén is a legnagyobb központok közé tartoztak284.
Csehszlovákia 1939-es feloszlatása előtt Szlovákiában kb. 150 ezer zsidó élt. Az újonnan
alakult Szlovákia nacionalista szatellit-kormánya támogatta a zsidók deportálását a
lengyelországi német haláltáborokba (a magyarok által elfoglalt dél-szlovákiai területekről
ugyanígy elhurcolták a zsidókat a magyar kormány közreműködésével). A Holokausztot
mindössze 25 ezer szlovák zsidó élte túl, akiknek többsége a háború után azonnal elhagyta az
országot (1948-49-ben kb. 11 ezren emigráltak Izraelbe, és kb. 1 ezer fő más országokba),
amihez hozzájárult a szlovák népesség részéről tapasztalt ellenséges érzület is. Közvetlenül a
háború után Kárpátalján és a Lengyelországgal valamint a szovjet Ukrajnával határos területeken
a kommunista hatalom ellen is harcoló Ukrán Felkelő Hadsereg tagjai is több zsidót megöltek285.
Ez időben egybeesett a szlovák (csehszlovák) kommunista hatalom cionista- és vallásellenes
megtorlásainak felerősödésével. Bár az állam hivatalosan elítélte az antiszemitizmust, a zsidó élet
gyakorlatilag nem született újjá, a zsidó lakosság száma pedig folyamatosan csökkent az
emigráció illetve a népesség asszimilációja és elöregedése következtében 286.
A kommunizmus bukása és az 1989 utáni Közép- és Kelet-Európában elindult társadalmi
átalakulás megnyitotta a kis létszámú zsidó kisebbség előtt a nemzeti és kulturális fejlődés
lehetőségét, de ezzel együtt az antiszemita hangulat is erősödött. Néhány jobboldali, a
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nacionalista politikai pártokhoz kötődő és időnként a katolikus Egyház által támogatott lap
elítélte és vádolta a zsidókat, amit a de facto nagyon kis létszámú közösség mellett nagy
mértékben a politikai harc populista és hangzatos propagandaeszközének tekinthetünk. Néhány
zsidó temetőt megrongáltak, igyekeztek minimalizálni a fasiszta Tiso kormány szerepét a szlovák
zsidók holokausztjában, miközben Tisót a szélső jobboldal a független Szlovákia hősévé
avatta287.
Bár a legutóbbi népesség-összeírás hivatalos adatai szerint Szlovákiában mindössze 631
személy vallotta magát zsidó nemzetiségűnek, az ország területén élő zsidóság számát kb. 3
ezerre becsülhetjük. Legtöbben a fővárosban, Pozsonyban élnek, de vannak zsidó közösségek
Kassán, Eperjesen, Pöstyénben és Érsekújváron is. Általában idős közösségekről van szó,
amelyekben a termékeny koron túli népesség hányada aránytalanul nagy, bár az utóbbi években
megfigyelhető, hogy a zsidó gyökereit felfedező fiatalabb generációból egyre többen
kapcsolódnak be a közösség életébe288.
A zsidó népesség hivatalos képviseleti szerve a pozsonyi székhelyű Szlovákiai Zsidó
Hitközségek Központi Szövetsége (Ustredny zvaz Zidovskych nabozenskych obci)289. A Talmud
és a Tóra magyarázatával, vallásoktatással Pozsonyban és Kassán a szlovák Chabad foglalkozik,
míg a Zsidó Oktatási Központ különböző tanfolyamokat szervez gyerekek, fiatalok és felnőttek
számára. Pozsonyban óvoda is működik, Kassán pedig egy népszerű Gyerekklub290, léteznek
emellett a szlovákiai zsidóság kulturális örökségének dokumentálásával foglalkozó, a
deportálások és a Holokauszt helyszíneit megörökítő, valamint a zsidó kultúra népszerűsítésével
és tudományos kutatásokkal foglalkozó szervezetek és intézmények291.
A zsidó szervezetek az állam részéről szerény támogatásra számíthatnak: példaként a 20112014 –es időszakban a nemzeti kisebbségi kulturális projekt keretében nyújtott anyagi támogatás:
72 000, 75 000, 60 000 i 55 575 Euro volt. Nem nagy összegekről van szó, de azt is meg kell
jegyezni, hogy a zsidóság az egyik legkisebb nemzeti kisebbség Szlovákiában. A 2011-es
összeírás adatai alapján hasonló szerb kisebbség (698 fő, a 631 zsidóhoz képest) vagy a
néhányszor akkora lengyel közösség (3084 fő) évenként 18-27,7 ezer Eurót kapott (a szerbek),
illetve 40-80 ezer Eurót (a lengyelek)292.
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Vannak működő zsinagógák és imaházak (Pozsonyban és Kassán); az utóbbi években
megfigyelhető, hogy a vegyes házasságokból származó gyerekek jelentkeznek a közösségekben
és elkezdenek tanulni. A Szlovákiában működő zsidó szervezetek néhány kulturális rendezvényt
is szerveznek, amelyek között legfontosabbak a nyári és téli Makkabeus Játékok (évente kb. 200
versenyzővel) és a nyári Moadon gyerektáborok. Néhány nemzetközi zsidó szervezet is jelen van
Szlovákiában, többek között a Maccabi és a B'nai B'rith293.
Sok turista keresi fel a zsinagógákat és az emlékhelyeket, különösen gyakran látogatják a
pozsonyi Mauzóleumot, amely 18 kiváló rabbi nyughelye, köztük a Chatam Soferként ismert
híres Moshe Sofer Schreiberé, aki a Felvilágosodás buzgó ellenharcosa volt 294.
Antiszemita megnyilvánulásokról Szlovákiában az utóbbi években a média nem számolt be,
de nem szabad elfelejteni, hogy a legutóbbi parlamenti választásokon, 2017. március 6-án a
Marian Kotleba által vezetett neonáci Nase Slovensko (Mi Szlovákiánk) Néppárt 14 helyet (8%)
szerzett a parlamentben. Nem ok nélkül kelt nyugtalanságot ez a tény a demokrata erőkben és a
szlovák társadalom egy részében is295. A New York- i ADL (Anti-Defamation League)
figyelmeztet, hogy Kotleba és a párt tagjai nyíltan szimpatizálnak a háború előtt tevékenykedő
Hlinka-gárda ideológiájával, amelynek tagjai tevékenyen részt vettek a zsidók deportálásában 296.
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4.3. Magyarország
Az első zsidók a mai Magyarország területén a római Pannónia tartomány lakosai voltak és a
II. században telepedtek le itt. Az a három légió, amelyeket Pannóniából küldtek Júdeába Bar
Kohba szabadságharcosai ellen, a felkelés leverése után zsidó rabszolgákat hoztak magukkal
Aquincumba és Saváriába (az egyik római település a mai Budapest észak-nyugati részén volt,
Savária a mai Szombathely területén). A rabszolgákon kívül eljutottak Pannóniába zsidó
kereskedők is.
A magyar állam kialakulásának idejéből fennmaradt írások igazolják a zsidó közösségek
ittlétét. 1251-ben adta ki IV. Béla király zsidótörvényét, amelyet a középkori magyar uralkodók
egymás után megerősítettek. A kiváltságlevél az állam területén élő zsidóknak királyi
jogvédelmet biztosít297.
A XV. században dinamikusan fejlődtek a zsidó közösségek a kiépülő városokban, mint pl.
Budán, Esztergomban, Sopronban, Tatán, Óbudán. Magyarország török megszállása után a zsidó
közösségek, amennyiben a „hitetlenek” által rájuk kivetett adókat tisztességesen megfizették,
viszonylagos biztonságban fejlődhettek. Miután az ország felszabadult a török megszállás alól,
sok korábban sikeres zsidó kereskedő elhagyta az országot, hogy elkerüljék a zsidóellenes
támadásokat és pogromokat. Ennek következtében a zsidók Magyarország térképéről a XVII.
század végéig szinte eltűntek298.
A XVIII. században cseh és német földről askenázi zsidók kezdtek letelepedni
Magyarországon. Az 1769-ben 20 ezer fős zsidó népesség a következő nem egészen két évtized
alatt (1787-ig) négyszeresére nőtt. A századvég azonban a török utáni idők óta először ismét a
zsidó és keresztény lakosság közötti konfliktusokat hozott.
A XIX. század Magyarországon a zsidóság emancipációjának, kulturális és társadalmi
asszimilációjának időszaka volt. A magyar zsidóság sajátos képviselői voltak ebben az
időszakban a nagyvárosokban élő tehetős zsidó családok. A XIX. század 30-as éveitől a
Habsburg birodalom országaiból szegényebb zsidók is érkeztek Magyarországra, de általában a
zsidó lakosság státusza és gazdasági helyzete ebben az országban erősödött; néhány magyar
zsidó az 1848-49-es forradalmi megmozdulásokban is részt vett. 1867-től a zsidókat a
keresztényekkel teljesen azonos jogok illették meg. A reform judaizmus uralkodott (helyi, itt
magyar nyelvű szertartásokkal), a XIX. század késői éveit jellemző liberális atmoszféra hatására
Jewish Budapest. Monuments, Rites, History, ed. K. Frojimovics, G. Komoróczy, V. Pusztai, A. Strbik,
Budapest 1999, 3-40.oldal
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a zsidók egyre gyakrabban kötöttek házasságot magyarokkal vagy németekkel. Ezekben a
házasságokban a gyerekeket megkeresztelték, ugyanakkor Budapesten a zsidó és zsidó eredetű
pénzvilág a dualista Monarchia részét alkotó Magyar Királyság egyik gazdasági pillére lett 299.
Az Osztrák-Magyar Monarchia felbomlása után a magyar zsidók egy kis, nem sokat jelentő
közép-európai államban, míg sokan közülük a szomszédos, magyarellenes államokban találták
magukat. 1919-ben megalakult a Magyar Tanácsköztársaság; ez a budapesti zsidó vállalkozók
fia, az orosz fogolytáborban a bolsevizmussal „megfertőzött” Kun Béla által vezetett
képződmény hat hónap után elbukott. A magyar zsidók, akiknek többségétől távol állt a
kommunizmus támogatása, bűnbakként az ellenforradalom és a „fehérterror” áldozatai lettek. Az
50 településen végrehajtott pogromokban, büntető eljárásokban és katonai békefenntartó
műveletekben 3 ezer zsidó is életét veszíthette. A trianoni szerződés, Magyarország felosztása és
a véres 1919. év véget vetett a magyar zsidóság „arany korának”. Kiderült, hogy még egy olyan
országban, ahol a zsidók inkább a régi rezsimet támogatták és az esetleges változások pionírjai
voltak, a zsidó kommunista jelszavak hallgatókra találnak és a felgyülemlett társadalmi
frusztrációk, gazdasági problémák levezetésére alkalmat kínálnak a zsidóellenes támadások300.
A húszas években a helyzet némileg lecsillapodott. A zsidók elveszítették politikai
jelentőségüket, de általában megőrizték gazdasági pozíciójukat, legalábbis az iparban, a
bankszférában és a kereskedelemben. Szükség is volt rájuk, tőkéjükkel, tapasztalataikkal és
kapcsolataikkal együtt a gazdasági problémákkal küzdő országban. A második világháború előtt
Magyarországon kb. 450 ezer zsidó lakott. Budapest, ahol a lakosság 20%-át zsidók alkották (kb.
200 ezer fő) a zsidóság egyik legnagyobb központja volt Európában. Magyar nyelvű zsidók
százezrei éltek a szomszédos államokban is, a trianoni szerződés által főleg Romániához és
Csehszlovákiához csatolt hajdani magyar területeken. 1938 után, a német szövetségnek
köszönhetően e területek egy része ismét Magyarországhoz került. A második világháború idején
a magyarok több zsidóellenes lépést és megtorlást kezdeményeztek, amelyek kulminációja akkor
következett be, amikor az állam zsidó lakosságának jelentős részét az Auschwitz-Birkenau-i
koncentrációs táborba deportálták.
A harmincas éveket az antiszemita hangulat eszkalálódása és a nacionalizmus erősödése
jellemezte egész Európában, kihirdették az első zsidóellenes törvényeket, amelyek részben a
zsidóság gazdasági tevékenységét korlátozták (tény, hogy ezeket praktikus okokból nem mindig
tartották be) részben a zsidó állampolgárok társadalmi pozíciói ellen irányultak. A háború
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kitörése előtti évek a nürnbergi törvények mintáját követő faji törvénykezés erősödése figyelhető
meg301.
A hivatalos összeírások szerint, a Hitlerrel kötött szövetségnek köszönhetően új területekhez
jutott, illetve – más vélemények szerint – a Trianon-előtti területeit részben visszanyert
Magyarországon a 13,644 főt számláló állami népesség 6,2%-át alkották a zsidók. Ez a százalék
(a rasszista törvények szerint) kb. 846 ezer zsidót jelentett, akik közül kb. 725 ezer volt azok
száma, akiket vallásuk alapján azonosítottak zsidókként (184 ezer Budapesten, 217 ezer az 1938
előtti magyar vidéki területeken és 324 ezer Észak-Erdélyben, Kárpátalján, Dél-Szlovákia
területén és Bácskában). A tömeges deportálások 1944 márciusában kezdődtek el, miután a
németek megszállták Magyarországot és elmozdították a hatalomból a nácik közelgő vereségét
előrelátó és Hitlertől elhatárolódó magyar kormányt. Annak ellenére, hogy a magyar zsidók
deportálása a haláltáborokba viszonylag későn kezdődött, az ún. Nagy-Magyarország területéről
kb. 600 ezer zsidó veszítette életét. A második világháború idején magyar vagy magyar
fennhatóság alá tartozó területen élt több mint 800 ezer zsidóból kb. 200 ezren élték túl a
háborút302.
A háború után az ország visszaszorult a trianoni határok közé és a szovjet érdekszféra hatása
alá került; az országba visszatérő magyar zsidók az állampolgárok részéről ellenszenvet és
antiszemita erőszakot tapasztaltak, aminek következtében sokan az emigráció mellett döntöttek
(pogromok és antiszemita megmozdulások voltak többek között Miskolcon és Kunmadarason). A
háború után nem sokkal sikerült ugyan újjáteremteni kb. 200 közösséget, de tagjaik közül sokan
Budapestre költöztek. A közösségi és vallási élet újjászületése az ország nemzeti egységet és
etnikai homogenitását szorgalmazó, a vallási újjászületést rossz szemmel néző kommunistáknak
sem állt érdekében. A zsidó szervezeteket fokozatosan beszüntették és a zsidó aktivistákat
letartóztatták; sok zsidót kiutasítottak a fővárosból (bár később engedélyezték számukra a
visszatérést).303
Az emigráció következő hulláma az 1956-os események és a forradalom elfojtását követte.
Kb. 20 ezer zsidó kényszerült az ország elhagyására. Ezt követően a zsidóság helyzete
stabilizálódott, az ötvenes évek végén a magyarországi zsidóknak engedélyezték a nemzetközi
zsidó szervezetekkel való kapcsolattartást, de csak a kommunizmus bukása után kezdődött el a
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zsidó élet igazi újjászületése az országban304. A 90-es évek elején a Magyarországon élő zsidó
közösségekben 12 neológ és egy ortodox rabbi szolgált, Reichmann iskola működött. Az első
választott magyarországi főrabbi az Országos Rabbiképző Intézet volt igazgatója, Schweitzer
József lett305.
Jelenleg, az előforduló antiszemita megnyilvánulások ellenére, a zsidó közösség
nemzetiségi, kulturális és vallási intézményei zavartalanul fejlődhetnek.306
A több mint 10 millió lakosú országban él jelenleg Közép-Kelet-Európa legnagyobb
létszámú zsidó közössége. A magyarországi zsidó népesség számát 35-120 ezerre becslik, de
egyes zsidó források szerint az ország zsidó lakosságának száma eléri a 150-200 ezret is307. A
zsidók számának megállapítását Magyarországon nehezíti, hogy az itt élő zsidók nem tartoznak
semmilyen egyesülethez vagy szervezethez. A magyar zsidók legnagyobb része (a teljes zsidó
népesség (80 %-a) kétségkívül Budapesten él, ahol 20 zsinagóga és számos közösségi valamint
vallási intézmény működik. Kisebb zsidó közösségek működnek jól fejlett közösségi kulturális
intézményhálózattal a megyei jogú városokban, így Debrecenben, Miskolcon és Szegeden 308. A
magyarországi zsidó közösségek, a szervezetek és egyesületek tagjai általában a reform
judaizmus követői, bár Budapesten a Chabad mozgalom is aktívan jelen van309.
A nemzetközi és az országos intézmények és szervezetek többsége hangsúlyozza, hogy ez
egy viszonylag elöregedett népesség, hiszen a tagjainak fele 65 év feletti. A vegyes házasságok
aránya becslések szerint 60 % felett van. A magyarországi zsidók közül különösen sokan
dolgoznak szabadfoglalkozásúként, illetve tudományos és pénzügyi területen. Az utóbbi években
sok izraeli fiatal jelentkezett magyar egyetemekre, különösen Debrecenben (leginkább az angol
nyelvű orvostudományi képzésre). Jóllehet az antiszemitizmus az utóbbi időszakban nem
jelentett nagyobb problémát Magyarországon, ahogy a magyarországi zsidó népességgel
foglalkozó szerzők megjegyzik, az utóbbi években néhányszáz zsidó áttelepedett a közeli
Bécsbe310. Bizonyára összefüggött ez Orbán Viktor jobboldali kormányának antidemokratikus
lépéseivel, valamint a nemzeti ideológiára és jelszavakra hivatkozó populista pártok és
szervezetek hatásának növekedésével. Bizonyítja ezt az a három radikális szervezet által
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létrehozott szövetség, amelynek fő célja a szakítás a politikai korrektséggel és harc a liberalizmus
ellen. A magyar Identitesz, az önvédelmi Betyársereg valamint a Városi Nemzeti Szövetség nevű
mozgalom tagjai „Erő és Elszántság” néven szövetséget hozott létre azzal a céllal, hogy
megvédje „Magyarországot és az egész európai kontinenst a pusztulástól”311. Bár a nacionalista
erők által hirdetett jelszavak nincsenek – vagy nem érezhetőek közvetlenül a zsidó lakosság ellen
irányuló jelszavak – az etnikai szeparatizmus, a fehér faj magyarországi és európai uralmának
hirdetése nyugtalansággal tölthet el.

4.4. Ausztria
Töredékes adatokból tudjuk, hogy a zsidók a mai Ausztria területén már a római korban
megjelentek. A következő források a IX. századból valók és az egyikben azt az információt
találjuk, hogy a salzburgi Arno püspököt egy zsidó orvos (medicum iudaicum) kezelte. Majd a
Raffelstettener Zollordnung (a 903-906-os években befizetett adók nyilvántartása) is bizonyítja,
hogy zsidó kereskedők éltek ebben az időben Ausztriában. Ezt követően, a Badenberg-házi I.
Frigyes uralkodása idején (XII. sz. vége) nagy zsidó közösség települ át Ausztria területére
Bajorországból és a Rajna-vidékről.
1244-ben II. Frigyes császár különböző jogokat biztosított a zsidók számára, és Ausztria a
zsidó tudományos élet vezető központja lett. Ebben az időszakban a zsidók közül néhányan
rangos állami hivatalokat töltöttek be, bányákat vezettek, servi camerae regis státuszban
adóügyekkel és kereskedelemmel foglalkoztak. A század második felében azonban, többek
között a németországi zsidó lakosság beáramlásával kapcsolatban, egyre gyakrabban tapasztaltak
ellenséges magatartást az Egyház részéről. Bár a zsidók hivatalosan teljes jogú lakosságnak
számítottak, 1320-ban először tűnt fel az állami dokumentumokban a zsidó különadó, és nem
sokkal ezután következtek a támadások és mészárlások. 1338-ban Pulkan településen történt az
első pogrom. Válaszul a bécsi zsidók leszállították a kölcsönök kamatait, amivel a hasonló
támadásokat akartak megelőzni, ám a zsidó helyzete egyre rosszabb lett, különösen III. Albert és
Lipót uralkodása alatt. A következő századokban, a reformáció fejlődésével a zsidókat egyre
gyakrabban támadták az antiimperialista és katolikusellenes protestáns erők szövetségeseiként.
Egyre gyakoribbak lettek a zsidókkal szembeni adósságbefagyasztások, vagyonelkobzások,
gazdasági megtorlások. 1420-ban V. Albert király parancsára zsidókat tartóztattak le, és közülük
270-et máglyán elégettek, a többieket pedig vagyonuk elkobzása után kiűzték az országból. A
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zsidók helyzete javult III. Frigyes uralkodása alatt, aki a pápa jóváhagyásával védelmébe vette a
zsidó menekülteket és engedélyezte a letelepedésüket Stájerországban és Karintiában, de a helyi
keresztény kereskedelmi céhek kérésére az új uralkodó, I. Miksa már a század végén
megparancsolta, hogy hagyják el ezt az országrészt és az állam keleti határán az Eisenstadt
melletti Zistersdorfban telepedjenek le312.
A Habsburg birodalom központja Ausztria volt, amelyhez idővel más, jelentős zsidó
népességgel rendelkező országokat csatoltak: Csehországot, Morvaországot, Magyarországot,
Olaszország egy részét, Galíciát és Bukovinát. Ennek következtében a Habsburg birodalom
Európa legnagyobb zsidó népességet tömörítő országa lett. A zsidók helyzete eltérő volt, de
alapvetően jogi és vallási autonómiát élveztek. Az ellenreformáció idején a katolikus
Habsburgoktól távol állt a vallási tolerancia szelleme, de ennek ellenére igyekeztek a zsidók
vagyonvédelmét biztosítani, elsősorban a zsidó lakosságra kivetett magas adók miatt. A
Habsburgok nem egyszer eltöröltek a helyi hatóságok által kihirdetett zsidóellenes dekrétumokat
is. A Habsburg Birodalom volt az első, ahol a zsidókat behívták katonai szolgálatra, és II. József
türelmi rendelete volt az első ilyen típusú dokumentum, amely megszüntette a megalázó
korlátozásokat. 1848-tól az állampolgári jogok mindenkit megillettek vallási hovatartozástól
függetlenül, 1867-től pedig a zsidók teljesen egyenrangú állampolgárnak számítottak a
birodalomban. Jelentős szerepük volt az ország gazdasági életében, különösen az iparban313.
A XIX. század a Habsburg Birodalom területén élő népek között a nemzetiségi szellem
erősödésének kora volt, és ez nem kerülte el a zsidó népességet sem. Számukra azonban a
császári hatalom volt a biztonság legnagyobb garanciája, I. Ferenc József pedig különösen
belopta magát a zsidók szívébe, többek között azzal, hogy elhatárolódott az olyan emberek
antiszemita kijelentéseitől, mint Karl Lueger, bécsi polgármester vagy Georg von Schoenerer. A
zsidó politikusok és gondolkodók, többek között Otto Bauer tudatában voltak annak a
veszélynek, ami abból fakadt, hogy a monarchia többnemzetiségű államalakulat volt; Joseph
Samuel Bloch megfogalmazta a zsidó patriotizmus ideológiájának alapjait; Teodor Herzl
megalapozta a modern cionizmust, ami válasz lehetett az antiszemitizmusra. 314A Nagy Háború
éveiben a Habsburg Birodalomban élő zsidók az „ő császáruk” oldalán álltak, a központi
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hatalmak veresége után pedig a feldarabolt állam többi lakosságával együtt osztoztak a háború
utáni időszak frusztrációiban és nehézségeiben.315
A zsidók helyzete az Osztrák Köztársaságban a harmincas évek közepéig viszonylag stabil
volt. A zsidó lakosság száma 200 ezer körül volt (ebből 180 ezer Bécsben élt). Az osztrákok
többsége mégis lelkesen fogadta az Anschlusst, és elvonatkoztatva a ténytől, hogy Hitler és
Eichmann osztrákok voltak, az osztrákok a németeknél nagyobb arányban léptek be a náci pártba
és teljesítettek szolgálatot a koncentrációs táborokban. 1938 után sok ausztriai zsidónak sikerült
elhagynia az országot, de kb. 70 ezren így is a Holokauszt áldozatai lettek316.
A háború után Ausztriában sok volt az ún. „displaced persons” (a háború miatt hazájától
elszakadt és oda még vissza nem tért személyekre használt angol kifejezés) köztük zsidók is.
Néhányan közülük hazatértek, de többségük 1948 után kivándorolt Izraelbe. Egy kis létszámú
közösség működött Bécsben, amely 1968-ban öregotthont, kórházat és iskolát működtetett. A
kezdetben feszült diplomáciai kapcsolatok Izraellel javultak, miután a Köztársaság támogatta
Izraelt 1967-ben, a hatnapos háború idején.
A XX. század első évtizedében Ausztriában kb. 7400 zsidó élt, közülük mintegy 800 azok
száma, akik a háború előtt Bécsben éltek, 1,5 ezren a volt Szovjetunió államaiból érkeztek (ezen
belül egy elég nagy közösség Grúziából), a többiek más kelet-európai államokból. Bécsen kívül
létezik még néhány zsidó közösség (Baden, Bad Gastein, Graz, Innsbruck, Linz, Salzburg), de
ezek közül egyik létszáma sem haladja meg a száz főt. Az utóbbi években elég sok zsidó
költözött Ausztriába Iránból is. A zsidók számát ma Ausztriában 9-15 ezerre becsülik, a
megadott kritériumok függvényében.317
1991 júliusában az osztrák kormány hivatalosan beismerte Ausztria részvételét a Harmadik
Birodalom bűntetteiben. 1993-ban újra megnyitották az 1938-ban lerombolt innsbrucki
zsinagógát; ugyanebben az évben nyitották meg a Bécsi Zsidók Múzeumát; 1994-ben nyílt meg a
bécsi zsidó közösségi könyvtár; 1995-ben a Congregation Ohr Chadash működésének ötödik
évfordulóját ünnepelte. A 2000-ben megnyitott bécsi Museum Judenplatz a Holokauszt
áldozatainak állít emléket; Bécsben működik egy Freud Múzeum is318.
A legfontosabb zsidó szervezet Ausztriában a Bundesverband der Israelitischen
Kultusgemeinden (jelenlegi elnöke Oskar Deutsch)319. A Szövetségtől függetlenül működik a
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Szefárd Föderáció illetve különböző nemzetközi zsidó szervezetek, mint a B'nai B'rith és a
WIZO (Women's International Zionist Organization) ausztriai képviseletei. Aktív tevékenységet
folytat a Cionista Föderáció, az egyetemi és ifjúsági szervezetek és a jelentős eredményekkel
büszkélkedő sportklub (S.C. Hakoah)320. Ami a vallási életet illeti, az egyetlen bécsi zsinagóga,
amelyet nem pusztítottak el a háború idején, az 1826-ban épült Stadttempel, amely ma a rabbi és
a hitközségek irodáinak ad helyet. Néhány haszid imaház is működik; jelen van a Chabad
szervezet.321
Vannak zsidó óvodák és általános iskola, gimnázium, az ortodox közösség által fenntartott
chederek is322. Zsidó tanulmányokkal foglalkoznak a Bécsi Egyetemen és más felsőoktatási
intézményekben, újságok és folyóiratok jelennek meg, működnek zsidó könyvesboltok és a
főrabbinak saját rádióműsora van. Bécsen kívül zsidó múzeumok találhatók Eisenstadtban és
Hohenemsben, a turisták és az áldozatok leszármazottai gyakran felkeresik a mauthauseni
koncentrációs tábort is323.
Sajnos, a neonácizmus és az antiszemitizmus továbbra is aktuális problémát jelent. A
kilencvenes évek elején a zsidó közösségekkel együttműködő politikusok, hivatalnokok és
újságírók nem egyszer kaptak levélbombát; több politikus, köztük a már nem élő szabadságpárti
Joerg Heider is antiszemita retorikát használt; a horogkeresztek, a zsidóellenes jelszavak és a
rongálások elég gyakran fordulnak elő az utóbbi években. Az osztrák kormány elég kelletlenül és
lassan bírálja el az elkobzott zsidó vagyonokkal kapcsolatos visszatérítési vagy kárpótlási
igényeket324. A náci múltját eltitkoló Kurt Waldheim, volt ENSZ főtitkár választási kampányát
antiszemita manifesztációk kísérték. Mindenestre Waldheim ügye lehetővé tette az osztrákok
számára a szembenézést saját történelmükkel és családjaik fasiszta múltjával is.325
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4.5. Belgium
Az első materiális nyomok, amelyek a zsidó jelenlétre utalnak a mai Belgium területén a
XIII. századból valók. Ebben az esetben ez egy tieneni sírkő, amelyen a héber felirat Rebeka,
Muse lánya emlékét örökítette meg. Valószínű azonban, hogy néhány zsidó már a római korban
is eljutott ezekre a területekre. A XV. és XVI. században a Spanyolországból kiűzött szefárd
zsidók közül sokan az akkor Habsburg uralom alatt álló területeken talált menedéket, majd
amikor 1713 után az osztrák hatalom Belgiumban enyhült és nyitottabbá vált a zsidó lakosság
irányában, askenázi zsidók is letelepedtek. Belgium területén fejlődött a textilipar, virágoztak a
zsidó kiadók és nyomdák, a magasan képzett és specializálódott kézművesség és ékszerészet:
általában véve a zsidóság egy elég tehetős társadalmi közösséget alkotott, amelynek politikai
helyzete tovább javult, amikor az ország francia és holland vezetés alá került. 1831-ben Belgium
független királyság lett326.
A második világháború kitörésekor Belgium területén, különböző becslések szerint, 80-100
ezer zsidó élt, köztük sok közép- és kelet-európai államokból érkezett menekült, akik arra
számítottak, hogy sikerül emigrálniuk Észak- vagy Dél-Amerika valamelyik államába. Belgium
német megszállásakor is sokan várakoztak még közülük a belgiumi kikötőkben. A négyéves
hitleri megszállás alatt, belga kollaboránsok segítségével kb. 25 ezer zsidó került a mecheleni
(Malines) tranzittáborba, ahonnan a haláltáborokba deportálták őket (ma Mechelenben a
deportáltak emlékmúzeuma őrzi emléküket). Annak ellenére, hogy a belgiumi ellenállási
mozgalom és sok civil rejtegette zsidó szomszédjait, nem sokan élték túl a megszállást. Érdemes
azonban kiemelni, hogy a megszállt államok között Belgium volt az egyike a keveseknek, ahol a
szállítmányokat megállították, és megvolt a menekülés lehetősége. A háború után a zsidó élet
ebben az országban akadályok nélkül újjászületett, 4 ezer zsidó mégis az izraeli alijahot
választotta.327
Ma a belgiumi zsidó lakosság száma mintegy 42 ezer, főként Brüsszelben és Antwerpenben
élnek. Míg a főként francia nyelvű brüsszeli zsidók szekularizált közösséget képeznek,
Antwerpen az európai haszid zsidóság, köztük a belzi, a Kálvária hegyi (Ger), a csortkivi,
Lubawitcz cádikok és a szatmári rebbe követőinek legnagyobb központja, Belgiumban 45
zsinagóga működik, közülük 30, valamennyi ortodox Antwerpenben található. Brüsszelben több
mint 10 zsinagóga működik, ezek közül 2 reform (az egyik angol nyelvű szolgálattal), és 3
szefárd. Antwerpenben természetesen egész üzlethálózat működik, amely biztosítja a vallási
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étkezési szokások megtartását (kóser üzletek, húsboltok és pékségek, amelyek egész Európa
zsidó lakosságát ellátják kóser élelmiszerrel, éttermek, fürdők és chederek). Ezen a téren
nehezebb a helyzet Brüsszelben, ahol ennek ellenére aktív tevékenységet folytatnak a különböző
nem-ortodox zsidó társadalmi szervezetek és központok (többek között a Centre Communautaire
Laic Juin i Cercle Ben Turion), Itt található a meggyilkolt belgiumi zsidók és az ellenállási
mozgalomban résztvevő zsidók emlékműve, valamint a Zsidó Múzeum is328. Ugyancsak itt
találhatók a Zsidó Világkongresszus irodái és az Európai Zsidó Diákszövetség székhelye is.
Brüsszelben és Antwerpenben kb. 15-15 ezer zsidó él, kisebb közösségek vannak még Arlonban,
Liége-ben, Monsban, Ostendben, Charleroiban és Ghentben. Az országos vezető szerv a
Belgiumi Zsidó Szervezetek Koordinációs Bizottsága, amelynek élén jelenleg Yohan Benizri329
áll. Az Európa utolsó shtetljének is nevezett Antwerpen a világ gyémántkereskedelmének ismert
és egyik legnagyobb központja, amelynek sajátos közvetítőnyelve a jiddis. A
gyémántkereskedelem szorosan összefonódott a város haszid lakosságával, jóllehet az utóbbi
időben növekvő konkurenciát jelentenek az örmény és indiai kereskedők330. Belgium főrabbiját a
hitközség választja és az ország fő zsinagógájában, a La Régence-ben székel. A rabbit és a fő
zsinagóga fenntartását a kormány fizeti. Jóllehet a belga alkotmány nem tér ki a nemzeti
kisebbségekre, a vallási kisebbségek / közösségek elismerése azt jelenti, hogy az állam a
felekezeti közösségek által vezetett iskolahálózatot az oktatás minden szintjén jó szemmel nézi és
anyagilag is támogatja őket. Antwerpenben hét zsidó iskola működik, Brüsszelben három;
emellett Antwerpenben a gyerekek hagyományos vallásos nevelésben részesülnek.331
A zsidóknak Belgiumban saját sajtótermékeik vannak (francia és flamand nyelven), több lap
jelenik meg jiddis nyelven, a brüsszeli közösségnek saját rádiója van, a Radio Judaica, ugyanitt
zsidó hírügynökség is működik, amely az egyetlen ilyen jellegű intézmény Európában 332.
Brüsszel a zsidó intellektuális élet központjává növi ki magát, a CCLJ , a fent említett Centre
Communautaire Laic Juin legutóbbi vendégei között voltak olyan francia gondolkodók, mint
Alain Finkielkraut és Bernard-Henri Levy, az izraeli „Haaretz” pedig Brüsszelt a jövő
fővárosának nevezte333. Az utóbbi időben azonban megfigyelhető, hogy a város zsidó lakosai a
központból a gazdagabb külvárosi övezetekbe költöznek, ami talán a növekvő terrorveszéllyel is
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összefügg. 2013 után a brüsszeli hitközség eladta a város központjában találhatókét zsinagógáját
és egy iskolaépületét.334
Egy és egységes belgiumi zsidó közösségről nem beszélhetünk. Az antwerpeni ortodox
zsidókat össze sem lehet hasonlítani brüsszeli hittestvéreikkel. A flamandnyelvű országrészen élő
közösségek egyre többször vetik fel igényüket önálló képviseleti szervek felállítására. Az
eltérések ellenére mindkét közösség tudatában van annak, milyen nagy hatással volt a Holokauszt
a világ, és ezen belül a belgiumi zsidóság jelenlegi arculatának alakulására. Franciaországgal
ellentétben, ahol a zsidók többsége Észak-Afrikából érkezett szefárd bevándorló, Belgiumban
döntő többségben askenázi zsidók élnek, akik a harmincas és negyvenes években érkeztek ide
Közép- és Kelet-Európából. Van valami szimbolikus abban a tényben, hogy a legnagyobb
belgiumi Holokauszt Múzeum és a 2012-ben Mechelenben megnyitott Kazerne Dossin
emlékközpont épp Antwerpen és Brüsszel között találhatók félúton. A zsidók az egész országból
itt gyűlnek össze évente, hogy megemlékezzenek az áldozatokról335. Az antiszemitizmus az
ország keresztény és ateista népessége körében gyakorlatilag nem létezik, a zsidó lakosság és a
zsidó szervek ugyanakkor szolidárisak az országban és Európában történt (pl. a 2015-ös párizsi, a
„Charlie Hebdo” szerkesztősége és egy kóser bolt ellen elkövetett) támadások áldozataival.
Belgium zsidó lakossága, az ország más lakosainál nagyobb mértékben ki van téve azonban a
terrortámadások veszélyének az iszlám fundamentalisták részéről. 2014 májusában a fővárosi Fő
Zsinagógától nem messze található Zsidó Múzeumban négy embert öltek meg. Brüsszelben a
Zaventem repülőtéren és a metróállomáson történtek terrortámadások. Többek között ezek miatt
mondtak le a Purim ünnepkor évenként megrendezett karneválszerű felvonulások
szervezéséről336.
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4.6. Spanyolország
A „Sefarad” héber szó jelentése – Spanyolország. A szó szoros értelmében a Sefardim
(többes szám) szó az Ibériai-félszigetről származó zsidókra vonatkozik, bár ma ezt a kifejezést
tágabb értelemben használják az Észak-Afrikában, Irakban (Babilon), Szíriában,
Görögországban, Törökországban élő zsidó közösségekre és a nem askenázi zsidók többségére
(az askenázi kifejezés a héber „német” szóból származik, és ma nemcsak a német, de a keleteurópai és oroszországi zsidókat is magában foglalja). Ma a szefárd és az askenázi zsidók közötti
megkülönbözetés elsősorban hagyomány kérdése; különböző nyelvek (ladino, arab, jiddis), a
héber kiejtése. Míg az askenázi judaizmus irányzatokra oszlik: ortodox, konzervatív, reform,
rekonstrukcionista irányzat. stb. addig a szefárd judaizmus alapvetően egységes maradt és vallási
téren tradicionálisabb337.
A zsidóság története Spanyolországban a római időkre nyúlik vissza; a történészek egy része
a jeruzsálemi Második Templom lerombolása utáni időszakra teszik megjelenésüket és a győztes
rómaiak által magukkal hurcolt zsidó rabszolgákat tekintik az első itt élt zsidóknak; mások még
korábbi időszakot jelölnek meg. Nagyon valószínű, hogy az Ibériai-félszigeten a zsidók, már
korábban is megfordultak, legalábbis kereskedelmi célból338.
A zsidók a középkorban, az arab uralom idején, az Ibériai-félszigeten főként
kereskedelemmel és kézművességgel foglalkoztak, politikai és társadalmi helyzetük az egyes
királyságokban, fejedelemségekben és kalifátusokban eltérő is volt és gyakran változott. Bár a
becslések adatai eltérnek, a történészek nagy része egyetért abban, hogy Izabella és Ferdinánd
házassága előtt a Félsziget területén kb. 200 ezer zsidó élt339. Kasztíliai Izabella és Aragóniai
Ferdinánd dinasztikus házassága elindította azt a folyamatot, amelynek eredményeként létrejött
az egyesült katolikus Spanyolország. Ez a zsidók számára veszélyt jelentett: Spanyolország
katolikus királyai elhatározták, hogy „megtisztítják” az országot a máshitűektől. 1481-ben
létrehozták a Szent Inkvizíciót, amikor pedig 1492-ben a muzulmánokat eltávolították
Granadából, elhatározták, hogy a zsidókat is kiűzik. 1492. július vége előtt több mint 100 ezer
zsidó menekült el Spanyolországból340.
Azoknak, akik az országban akartak maradni, meg kellett keresztelkedniük, de sokan
titokban továbbra is hűek maradtak a judaizmushoz. Ezek közül az ún. conversos zsidók közül,
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akiket gúnyosan marranosnak (disznók) is neveztek, sokan máglyán vesztették életüket,
néhányan Nyugat-Európába menekültek (ahol többek között Hollandia területén telepedtek le)
vagy Latin-Amerikában kerestek menedéket, sokan visszatértek a judaizmusra. A gazdag
konvertiták házasságkötések által összefonódtak a spanyol arisztokráciával. Kisebb zsidó
közösség érkezett Spanyolországba a XIX. században. Az újjászerveződő zsidó népesség már a
XX. század első évtizedeiben zsinagógákat nyitott Barcelonában és Madridban.
A második világháború idején Spanyolország semlegességének köszönhetően több mint 25
ezer zsidónak sikerült Spanyolországon keresztül nyugatra távoznia. Együttműködtek a francia
diplomáciával, majd 1944-ben Spanyolország részt vett a magyar zsidóság megmentésére
irányuló törekvésekben, 2750 menekült befogadásával. Sok spanyol diplomata álláspontja eltért
attól, amit maga Franco képviselt, aki 1939-től egészen 1975-ben bekövetkezett haláláig
irányította az országot. A második világháború után Franco próbálta azt állítani, hogy valóban
igyekezett Spanyolországban a zsidókat menteni, a történészek azonban azt állítják, hogy a
fasiszta Spanyolország nem azért maradt neutrális, mert ideológiai szempontból ellenezte a
csatlakozást a Tengelyhatalmakhoz, hanem azért, mert az 1936-39-es spanyol polgárháború
(amely a Francót támogató német seregek számára egyfajta terepgyakorlat volt), túl sokba került
az országnak és romba döntötte. Franco tábornok ugyan nem épített koncentrációs táborokat az
országban, és nem is küldte a spanyol zsidókat Németországba, bár néhány éve az
archívumokban találtak egy 1941-ből származó dokumentumot, amely bizonyítja, hogy
Spanyolország összeállított egy listát a területén élő zsidókból, azzal a szándékkal, hogy átadja
őket Himmlernek, a „Holokauszt építészének”. Ez abban az időben történt, amikor Németország
és Spanyolország megbeszéléseket folytatott arról, hogy utóbbi csatlakozik a
tengelyhatalmakhoz, amire végül nem került sor341.
A Spanyolországban menedéket talált zsidók döntő többsége a háború után más országokba
távozott, hiszen csak tranzit-, és nem állandó vízumot ajánlottak nekik. Izraelbe 1948 után kb.
1400 személy emigrált. Franco tábornok rezsimje idején Madridban és Barcelonában léteztek
zsidó közösségek; csak 1968-ban nyitottak egy új zsinagógát Madridban. Izrael és Spanyolország
nem létesített diplomácia kapcsolatot egészen 1986-ig, amikor Spanyolország elismerte Izraeli
államot. Ettől függetlenül a spanyol zsidó közösség baráti egyesületeken, a kulturális
együttműködésen, végül a családi kapcsolatokon keresztül biztosította a két ország közötti nem
hivatalos kapcsolatokat. 1992-ban a kormány és Juan Carlos király hivatalosan visszavonták a
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zsidók 1492-es kiutasításáról hozott rendeletet. Az utóbbi években Madridban és Barcelonában új
zsinagógák épültek342.
Ma a zsidó élet két fő központja Spanyolországban Madrid (kb. 4,5 ezer) és Barcelona (kb.
3,5 ezer), majd Malaga, Alicante, Cádiz, Marbella, Mallorca, Torremolinos, Valencia, a Kanáriszigetek (az ottani zsidó közösségeket az Észak-Afrikából érkezett bevándorlók alapozták meg a
XX. sz. ötvenes éveiben), Sevilla. Spanyol Észak-Afrikában, Centa és Melilla városokban is
székel kisebb zsidó közösség. A spanyolországi zsidók ma a háború után Marokkóból, a balkán
országokból és más európai államokból bevándorló zsidóság leszármazottai, és az utolsó nagy
migrációs hullámmal Latin-Amerikából érkezett zsidók343.
Spanyolországban kb. 45 ezer zsidó él (a teljes népesség 0,08 %-a), többségük Madridban és
Barcelonában (15-15 ezer fő, bár a zsidó közösségek hivatalos adatai alacsonyabb számokat
adnak meg). A zsidó közösségek érdekeit a kormány előtt Spanyolország Zsidó Hitközségeinek
Föderációja (Federacion de Comunidades Israelitas de Espada, elnöke jelenleg: Isaac Querub344)
képviseli, amely az ország különböző területein élő ortodox zsidó hitközségeket fogja össze.
Barcelonában reform kongregáció és a Chabad vezetése alatt álló csoportok is vannak. A Chabad
működik Malagában, Gironában, Marbellában és Madridban is345.
A Latin-Amerikából emigrált, erősen elvilágiasodott közösségekből érkezett zsidók saját
egyesületeket hoznak létre, amelyek nem vallási közösségek, tevékenységük iránt igyekeznek
felkelteni más zsidók érdeklődését is. Az egyik legdinamikusabb ilyen szellemiségű szervezet a
Baruch Spinoza Központ. Barcelonában a szefárd és az askenázi zsidók külön zsinagógákban
imádkoznak; a fő központok, Madrid és Barcelona mellett működő zsinagógák vannak többek
között Alicantéban, Malagában, Marbellában, Melillában, Sevillában, Torremolinosban és
Valenciában. Zsidó iskolák működnek Barcelonában, Madridban és Malagában. Aktívak a WIZO
és a B'nai B'rith országos képviseletei, Barcelonában nemrég nyitották meg zsidó örökség
védelmével foglalkozó „Zakhor” központot346.
Toledóban a zsinagógában kapott helyet a Szefárd Múzeum, Córdobában látogatható
Majmonides zsinagógája (Spanyolországban a zsidók kiűzése után sok zsinagóga épülete
katolikus templomként szolgált). Sok városban megtekinthetők a volt zsidó kerületek347.
Spanyolország 2015-ben fogadta el azt a régóta és türelmetlenül várt törvényrendeletet, amely
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világszerte emberek ezrei számára teszi lehetővé, hogy kérvényezzék a spanyol
állampolgárságot, amennyiben bizonyítani tudják, hogy az országból az 1492-es nagy Inkvizíció
üldözései idején kiutasított zsidók leszármazottjai. Ami lényeges, a kérelmezőnek sem már
meglévő állampolgárságáról lemondani, sem Spanyolországban letelepednie nem kell348.
A gyűlölet propagálását vagy a Holokauszt tagadását korlátozó törvény hiányában
Spanyolország a neonácizmus és a szélsőjobboldal más képviselői számára kiadói és terjesztői
központul szolgál. Valóban, a háború után a Franco vezetése alatt álló Spanyolországban talált
menedéket a hitleri rendszer több, háborús bűnösként elítélt tagja és a neonácizmus képviselői,
akiket faji gyűlölet terjesztéséért vagy történelmi revizionizmusért ítéltek el349.
A mai Spanyolországban lényegében nem találkozunk antiszemita megnyilatkozásokkal,
annál meglepőbbek a Gatestone Intézet 2011-es beszámolójának adatai, amely többek között
foglalkozik az antiszemita propaganda és erőszak kérdésével is az Ibériai-félszigeten. A szerzők
állítása szerint Spanyolország az Európai Unió egyik leginkább antiszemita állama lett, a spanyol
kormány semmilyen lépést nem tett, hogy a helyzeten változtasson. Ez időben egybeesett a
Spanyolországban bekövetkezett recesszióval, gazdasági krízissel és társadalmi zavargásokkal,
az antiszemitizmus növekedését pedig a beszámoló szerzői a gazdasági nehézségekért és a
társadalmi zavarásokért okolható „bűnbakkeresés” jól ismert jelenségével kapcsolták össze350.
Egy másik, az európai antiszemitizmust vizsgáló, a New York-i Anti-Defamation League által
publikált jelentésben az áll, hogy a spanyolok 54%-a szerint „a zsidóknak túl nagy a befolyásuk a
nemzetközi piacokon”, míg a megkérdezettek 51%-a vélte úgy, hogy „a zsidók lojálisabbak
Izraellel, mint Spanyolországgal szemben”351. A kérdőív válaszai különösek egy olyan állam
esetében, ahol a zsidóság a lakosságnak alig 0,08%-a, és egy olyan állam esetében, amely „saját”
zsidó lakosságának jelentős részétől néhány évszázada megszabadult.
Megkockáztathatjuk azonban azt az állítást. hogy a zsidó lakosságot ebben az államban
különösen fenyegeti a terrorveszély az iszlám fundamentalisták részéről. A potenciális
fenyegetettséget a spanyol zsidók is érzékelik. Katalónia főrabbija, Meir Bar-Hen egy, a Zsidó
Távirati Irodának adott interjúban felhívta a zsidó lakosságot, hogy hagyják el Katalóniát és
költözzenek át Izraelbe. A rabbi a 2017 augusztusában Madrid belvárosában és Cambrilsben
végrehajtott terrortámadások után nyilatkozott352.
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KÉRDŐÍVES FELMÉRÉS. ZSIDÓ KISEBBSÉG A KIVÁLASZTOTT ÁLLAMOKBAN
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1. RÉSZ. A VIZSGÁLATOK LEFOLYÁSA ÉS MEGVALÓSÍTÁSA
A Chabad Lubawicz Polska szervezettel kapcsolatos ChAI Alapítvány által koordinált
„Comparative Studies on Minorities Situation in Europe and Guidelines to Improve and
Standardize the Minorities’ Status in Europe” megnevezésű, az ERASMUS+ program keretében
megvalósított projekt részére, zsidó kisebbségére vonatkozó kérdőíves felmérés készült az adott
államban. Lengyelországon kívül a felmérést elvégezték Szlovákiában, Magyarországon,
Ausztriában, Belgiumban és Spanyolországban.
A tanulmánynak ebben a részében bemutatásra kerültek a zsidó kisebbséghez tartozók
véleményei, amelyek segítséget nyújtanak többek között azok helyzetének értékeléséhez az adott
államban, a zsidó kisebbséghez tartozók és a hatalmi központok, a többségi társadalom és más
kisebbségek között működő kapcsolódási felületek felvázolásához. A felmérés segítségével
szerzett információk célja megmutatni
-

legalább részben – a zsidó kisebbség helyzetét úgy, ahogyan az ahhoz tartozók maguk látják,

felvázolni pl. a vallásgyakorlás szabadságával és a nemzeti identitás fenntartásával, a zsidó
nyelvek tanulásával és alkalmazásával kapcsolatos nehézségeket, rámutatni az ebből fakadó
szükségletekre és problémákra az egyes országokban (ezen belül az antiszemitizmusra és
diszkriminációra, valamint az ellenük való fellépésre), az egyéb kisebbségek és a többségi
társadalom általi elfogadottságuk szintjére).
A felmérés tárgya és célja:
Lényeges kérdést képezett a válaszadók zsidósági, európai és állampolgársági identitása
és azonosulása meghatározásának kísérlete. A kutatási módszerek rendszerezése és
leegyszerűsítése keretében a kérdőívben a kutatók elkülönítettek néhány kérdéskört: a nyelvvel,
a vallással és a családdal, a másokhoz való viszonnyal, a kisebbség-hatalom viszonyával, az
egyes kormányszervekhez és közintézményekhez való bizalom fokával, az antiszemitizmussal és
megkülönböztetéssel kapcsolatos problémákat. Ezen az alapon törekedtek anyagokhoz jutni,
amelyek segítséget adnak a következő kérdésekre való válaszadásban:
-

Milyen szükségletek léteznek, és milyen fokon kerülnek ezek kielégítésre a zsidó nyelvek

tanulása és alkalmazása, valamint a zsidók kultúrájának és történelmének megismerése terén?
-

Milyen tényezők akadályozzák vagy lehetetlenné teszik a zsidó nyelvek tanulásához és a

zsidók történelmére és kultúrájára vonatkozó tudáshoz való szabad hozzáférést?
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-

Milyen identitásérzés áll legközelebb a zsidó kisebbséghez tartozókhoz az adott országban?

-

A kisebbséghez tartozók hogyan értékelik a kormányzati és önkormányzati szervek

részvételét és elkötelezettségét a kisebbség külső és belső biztonsághoz való jogának
biztosításában, valamint fejlődésének és identitásának támogatásában?
-

A zsidó kisebbséghez tartozók hogyan tekintenek az adott országban lakó más

nemzetiségűekre, különös tekintettel a nagyobb létszámú nemzeti kisebbségekre és hogyan
értékelik azok helyzetét?
-

Hogyan látja a kisebbség saját viszonyát a többségi társadalomhoz?

-

A zsidó kisebbséghez tartozók találkoznak-e a megkülönböztetés és az antiszemitizmus

valamilyen formáival?
A felmérés lefolytatásának helye, a válaszadók kiválasztása, a vizsgálati eszköz jellemzése:
A vizsgálati csoportok alapelv szerint kizárólag az adott országban lévő zsidó
kisebbséghez tartozókból álltak (saját nyilatkozat). A kérdőíves vizsgálatot a Chabad hasid
mozgalommal kapcsolatban lévő szervezetek végezték a Chabad székhelyeiben, illetve a
kérdőíveket szétküldték online a mozgalommal együttműködő szervezet és alapítvány
közvetítésével. . A felmérés kérdőívei lengyel nyelven és angol nyelven készültek (a
Lengyeloroszágon kívüli válaszadók részére),

emellett igénybe lehetett venni tolmács – a

vizsgálatot az adott országban végző személy segítségét, esetleg e-mail levelezés útján történő
kapcsolattartással. A vizsgálat helyszínen való elvégzéséért, a felmérés kérdőíveinek e-mail útján
történő szétküldéséért és összegyűjtéséért a projekt koordinátora és partnerei voltak felelősek: a
ChAI Alapítvány, Varsó (koordinátor), Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség, Budapest,
Chabad Huis voor Cultuur, Zorg en Forming vzw, Antwerpen, Chabad Youth Center, Wien,
Chabad Lubavitch Fundacion Privada, Barcelona, Zidovske vzdelevacie Chabad, Bratislava.
A felmérés kérdőíveit, mint a névtelenség megőrzését és a meglehetősen rövid idő alatt
lehetőleg nagyszámú válaszadó csoportra kiterjedő vizsgálatok elvégzését lehetővé tevő
eszközöket fogadták el a legmegfelelőbb vizsgálati eszközként. A Kérdőív (lásd: Annex), az ún.
anyakönyvvel összefüggő kérdéseken túl (nem, kor, képzettség, létfenntartás forrása, a zsidó
községi vagy zsidó kisebbségi szervezeti tagság), 25 kérdést tartalmazott. Találhatók ezek között
kérdések zárt körből kiválasztható válaszokkal, valamint nyitott kérdések, amelyek lehetővé
teszik a válaszadónak olyan válasz megadását, amelyet ő maga a megfelelőnek talál. Egyes zárt
kérdésekben lehetőséget adtak a választható körön kívüli válasz adására is, amennyiben a
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válaszadó úgy vélte volna, hogy a felajánlott válaszok köre nem fedi le teljesen a kérdésben
felvetett témát, vagy ha sajátos véleménnyel rendelkezett valamilyen kérdésben és azt szerette
volna megosztani.
A vizsgálatok lefolyása:
A vizsgálatok megvalósítása 2017. április-május hónapokban történt, emellett, tekintettel
a

beérkezett

válaszok

elenyésző

számára

egyes

államokból,

azok

összegyűjtését

meghosszabbították augusztus 15-ig. A minta kiválasztása nem volt teljes mértékben
véletlenszerű – a kérdőíveket az egyes országokban a Chabad mozgalommal együttműködő
szervezetek és intézmények tagjai és szimpatizánsai kapták meg, ami nem zárta ki – tekintettel
az egyes szövetségek aktivitásának körére és jellegére – a kérdőívek kitöltését a Chabaddal
kapcsolatban nem lévő, de magukat a zsidó kisebbséghez tartozónak érző személyek által is,
akik az adott állam állampolgárai. A fent említett partner- intézmények közvetítése lehetővé tette
a zsidó kisebbséghez tartozókhoz való közvetlen hozzáférést.
A kérdőívek szétosztását megelőzően minden csoport tájékoztatást kapott arról, hogy a
felmérésben való részvétel önkéntes és névtelenül történik (a megfelelő információ a kérdőív
nyomtatványokon is szerepelt).
Bemutatták a felmérés témáját és célját is, továbbá a projektre vonatkozó tájékoztatást, illetve
egy rövid ismertetést a válaszok kérdőívben való elhelyezésének módjáról. A becslések szerint a
válaszadóknak a kérdések megválaszolásához 15 és 25 perc közötti időtartamra volt szükségük.
A válaszadók vizsgált csoportjának számára, kormegoszlására és jellemzésére vonatkozó
információk megtalálhatók a kérdésekre adott válaszokat megelőző részben (ott, ahol annak
alkalmazására sor került az adott országban érvényes kisebbségi definíció fényében, nem vették
figyelembe azon személyek válaszait, akik ugyan kitöltötték a kérdőívet, de nem voltak az adott
állam polgárai, azaz nem tartoztak az adott országban hivatalosan elismert kisebbséghez.).
Általánosságban, a vizsgálatban kb. 180 válaszadóból álló csoport vett részt, jelentősen eltérő
korban, 17 évtől 70+ éves korig. Az egyes korcsoportok közül a legnagyobb számú a felnőtt és
aktív kereső korban lévő személyek csoportja volt (25 év felett és 60 év alatt).
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2.Rész. LENGYELORSZÁG
2.1. A vizsgált válaszadói csoport szerkezete és jellemzése
A felmérésben 37 válaszadó vett részt, akik a Lengyel Köztársaságban a zsidó
kisebbséghez tartozókként határozták meg önmagukat, ezen belül 19 nő és 18 férfi volt. A
vizsgált csoport tagjai eltérő korúak voltak, túlsúlyban aktív kereső korban: 2 személy 17 év
alatt, egy 18 és 25 év között, 3 személy a 26-30 év közötti korosztályban, 11 személy a 31-40, 77 személy a 41-50 és az 51-60 közötti korosztályban, 3 személy 61-70 év között és egy személy
70 év felett. A válaszadók többsége Lengyelországban született (34 személy), kettő Ukrajnában
egy pedig Szlovákiában.

A válaszadók neme:

Nők
Férfiak

A válaszadók életkora:

0-17
18-25
26-30
31-40
41-50
51-60
61-70
70+
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A válaszadók lakóhelye:

Vidék
Város
Nagyváros

A válaszadók többsége lakóhelyeként nagyvárost (100 000 lakos felett) adott meg,
3 várost és 3 pedig falut. Ezen személyek közül hárman jelenlegi lakóhelyükként más országot
adtak meg, mint Lengyelország: Izrael (nagyváros), Spanyolország (nagyváros) és Ukrajna
(város). A kérdőíves felmérést Varsóban végezték, de úgy tűnik, hogy, - általánosan, annak
ellenére, hogy ez nagyon kicsi minta, a válaszok visszaigazolják a már hosszú ideje erősen
urbanizált

csoportot

képező

zsidó

kisebbség,

hagyományos

letelepedésének

helyeit

Lengyelországban, a városi és nagyvárosi környezetben. A válaszadók között házasságban élt 19
személy, partnerkapcsolatban 4, független volt 12, két személy viszont megtagadta a választ erre
a kérdésre.

Képzettség:

Hiányos
felsőfokú
Középfokú
Felsőfokú

Ez jól képzett csoport: egy személy adott meg nem teljes felsőfokú végzettséget, 9
középfokút és 27 felsőfokút. Létfenntartása forrásaként 8 személy adta meg saját cégét,
kormányzati közigazgatási, illetve civil szervezetben dolgozik 5 személy, szabadfoglalkozású 8,
szellemi foglalkoztatottként dolgozik 4, a kultúra és oktatás terén
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dolgozik 3 fő, tanuló 2 fő, rokkantnyugdíjból és nyugdíjból tartja fenn magát 3 személy és egy
személy pedig fizikai munkás. Három személy nem adott választ erre a kérdésre.
Vallási hitközségnek, kisebbségi szervezetnek tagja etc.

Hitközség és
szövetség
Csak szövetség
Nem tag

Egyéb

A zsidó hitközség tagjaként, illetve a hitközség és a zsidó kisebbségi szövetségek tagjaként
határozta meg magát 19 fő, ketten deklarálták a kisebbségi szövetségekhez való
hovatartozásukat, egy megtagadta a választ, egy nem adott választ, egy személy pedig azt
nyilatkozta, hogy alkalmanként meglátogatja a Chabad Lubawicz székhelyét. Sem a
hitközséghez, sem a zsidó kisebbségi szövetségekhez nem tartozik a válaszadók közül 13
személy.

2.2 A felmérés kiemelt szempontjai
2.2.1. NYELV

Arra a kérdésre „Milyen nyelven beszél leggyakrabban Ön otthonában?” a válaszadók
néhány válasz lehetőség közül választhattak, megtagadhatták a választ, illetve beírhatták saját
változatukat.
Az eredmények:
-

Hazai nyelven (itt: lengyelül) - 28

-

Héberül és lengyelül - 1

-

Jiddis és lengyel nyelven - 2
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-

Lengyelül, héberül, jiddis nyelven - 1

-

lengyelül, héberül, angolul - 1

-

Lengyelül és angolul - 2

-

Lengyelül és szlovákul - 1

-

Oroszul - 1

A válaszadók egyike sem adta meg kizárólag a zsidó nyelveket: a hébert és a jiddist.
Összességében csupán 5 százalékuk deklarálta a zsidó nyelvek egyikének használatát otthon,
emellett ezzel minden alkalommal társult másik nyelv, leggyakrabban a lengyel. Ez következhet
a korlátozott lehetőségekből a zsidó nyelvek, különösen a jiddis tanulására, Lengyelországban.
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Az alábbi táblázat ad tájékoztatást ezekről a lehetőségekről (Kérdés „Van-e Önnek
lehetősége...”):
Igen

Elég
gyakran

Nagyon
ritkán

Nem

Nem
tudom

Megtagd
om
a
választ

20

1

10

5

-

1

Zsidó (jiddis) nyelv tanulására?
10
Barátokkal, kollégákkal, stb. zsidó nyelveken 3
beszélgetni?

1
5

12
15

12
7

1

1

1

2

Sajtó olvasásra, rádióműsorok hallgatására, TV 7
nézésre zsidó nyelveken?

5

10

7

7

3

Sajtó olvasásra, rádióműsorok hallgatására, TV 11
nézésre a zsidó vallás, kultúra és történelem
témakörében (nem-zsidó nyelveken)?

9

7

7

5

25

Héber nyelv tanulására?

Hivatalos ügyek intézésére és zsidó nyelvek 2
használatára irodában vagy hivatalban?

3

1

4

Egyidejűleg a fent említett lehetőségek elég lényegeseknek bizonyultak a válaszadók egy
része számára, amit az alábbi táblázat mutat be (kérdés: „Milyen mértékben fontos Ön
számára...?”):
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Nagyon
fontos

Elég
fontos

Kevéssé
fontos

16
9

11
9

6

Barátokkal, kollégákkal stb. zsidó nyelveken 9
való beszélgetés lehetősége

10

10

A zsidó kultúra, történelem tanulásának 24
lehetősége

8

2

Sajtó olvasás, rádióműsorok hallgatása, TV 13
nézés lehetősége zsidó nyelveken?

10

9

1

3

Sajtó olvasás, rádióműsorok hallgatása, TV 19
nézés lehetősége a zsidó vallás, kultúra és
történelem
témakörében
(nem-zsidó
nyelveken)?

10

4

1

3

Hivatalos ügyek intézésének és zsidó nyelvek 5
használatának lehetősége irodában vagy
hivatalban?

8

10

10

4

A héber nyelvtanulás lehetősége
A zsidó (jiddis) nyelv tanulásának lehetősége

10

Nem
fontos

Nem
tudom

Megtaga
dom
a
választ

1
5

1

2
3

4
-

1
1
-

3
3

A kérdőívet kitöltő személyek többsége részére, a zsidók történelmének és
kultúrájának megismerési lehetőségei, hasonlóan a zsidó nyelvek (különösen a héber
nyelv), tanulásának lehetőségei elég fontosak. A héber nyelv említésének túlsúlya
következhet ennek az Izraelben kötelező nyelvnek a hasznosságából, (nem kizárt az Írás
nyelvének ismeretével kapcsolatos vallási szempont sem), miközben a jiddis ismeretének
kívánsága a tudományos igényekből, irodalmi vagy „szentimentális” érdeklődésből
fakadhat, elméletileg kisebb mértékben gyakorlati okokból. Egyben, Lengyelországban
korlátozottak e nyelvek tanulásának lehetőségei: a központok, ahol héber vagy jiddis
nyelvtanfolyamon lehet részt venni, leggyakrabban a nagyvárosokban találhatók, Varsón
és a nagyobb zsidó vallási községek székhelyein kívül pedig főleg az egyetemi
környezettel vannak kapcsolatban. Még rosszabb a helyzet ezen nyelvek általános és
középiskolai oktatása, ugyanúgy, mint a zsidó kultúrát és történelmet ismertető
tanfolyamokon való részvétel lehetősége esetében. A lengyel válaszadók: „A zsidó
gyerekeknek, azon a helyen, ahol Ön lakik, van lehetősége..?” kérdésre adott válaszai az
alábbiakban szerepelnek:
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Nem

Megtagadom

tudom

választ/Nincs

22

5

válasz
2

17

15

2

3

7

22

5

3

15

16

3

3

Igen

Nem

Állami zsidó iskolába járni (zsidó nyelvekkel)?

8

Magán zsidó iskolába járni (zsidó nyelvekkel)?
Zsidó nyelveket tanulni és megismerni a zsidó kultúrát és
hagyományokat nem zsidó állami iskolákban?
Zsidó nyelveket tanulni és megismerni a zsidó kultúrát és
hagyományokat nem zsidó magán iskolákban ?

a

Határozottan kitűnik a nem állami iskolák túlsúlya is, amelyekben lehet zsidó
nyelven vagy zsidó nyelveket tanulni. Ismételten, emlékezni kell arra, hogy a válaszadók
többsége (több mint 100 000 lakosú) nagyvárosban lakik, valószínűleg Varsóban,
amelyben a zsidó kisebbség intézményeinek többsége összpontosítódik, ahol lehetőség van
ilyen oktatásra, viszonylag könnyen elérhetők a szélesen értelmezett zsidó kultúrára
vonatkozó tanfolyamok. Ugyanakkor az is ismert, hogy Krakkó rendelkezik még hasonló
háttérrel és, kisebb mértékben, a kisszámú zsidó hitközségek székhelyei, illetve a nagyobb
egyetemi központok.
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2.2.2. VALLÁSI ÉS NEMZETI ÜNNEPEK.

A vallási és a hagyományos jellegű családi ünnepeken való részvétel igen fontos feltétele a
„zsidó létnek”, a válaszadók zsidó identitásának. Alább szerepelnek az olyan eseményeken
való részvételre adott válaszok, mint a brit mila, bar micwa, hagyományos esküvő és temetés
stb.
Igenlő választ adott 26 válaszadó, nemlegest 2, 7 kijelentette, hogy nincs ilyen
lehetőség és kettő megtagadta a választ. Nagyon hasonlóak voltak a válaszok arra a kérdésre,
hogy: „A családi ünnepségeken való esetleges részvételen kívül (brit mila, bar micwa,
esküvő, temetés), van Önnek lehetősége a judaizmus és a zsidó hagyományok gyakorlására,
istentiszteleteken és a megtartott ünnepségeken való részvételre (pl. Chanuka, stb.)?” Itt
igennel válaszolt 31 személy, nemleges választ adott 3 személy, egy kijelentette, hogy nem
tudja, két személy viszont megtagadta a válaszadást erre a kérdésre.
A következő kérdésre: „Van Önnek lehetősége kulturális és nemzeti ünnepségeken
való részvételre (pl. a Holocaust Áldozatainak Nemzetközi Emléknapja, stb.)?„ - 33 igenlő
válasz volt, egy személy azt válaszolta, hogy nincs ilyen lehetőség, 3 pedig kijelentette, hogy
nem tudja.
Az előző kérdéshez kapcsolódott a lakóhelyi állami és önkormányzati szerveknek a
zsidó kisebbség vallási és kulturális ünnepségein részvételére vonatkozó kérdés, illetve, hogy
támogatják-e azok szervezését (pl. Chanuka, Holocaust Áldozatainak Nemzetközi
Emléknapja, stb.)? A válaszok az alábbiak voltak:
-

Igen - 18

-

Esetenként - 0

-

Nem - 9

-

Nem tudom -10

Ennél a kérdésnél nem volt válaszadás megtagadása.
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2.2.3.

IDENTITÁSI KÉRDÉSEK.

Az alábbi táblázat tartalmazza: „Büszke-e arra, hogy... ?” kérdésre adott válaszokat:

Egyáltalá Inkább igen Inkább
nem
n nem

Nem
tudom

Megtag
adom a
választ/
Nincs
válasz

7

-

23

1

4

- azon állam állampolgára, 1
ahol lakik?

10

6

11

5

4

- abból a régióból származik,
amelyben
lakik,
vagy 2
amelyből származik?

9

4

17

2

3

10

3

17

2

3

11

1

16

4

3

- zsidó/zsidó származású?

2

Igen/Nag
yon

abból a városból
származik, amelyben lakik, 2
vagy amelyből származik?
- európai állampolgár?
2

A válaszadók többsége azt válaszolta, hogy nagyon büszke zsidó létére, illetve zsidó
származására. A saját lakóhelyét/származási helyét jelentő régió és hely pozitív megítélése
kisebb mértékű, de viszonylag a legkevesebb személy (11) határozta meg teljes odaadását a
származási országával szemben. Általában véve a válaszadók büszkének érzik magukat saját
származásukra, lakóhelyükre, a régióra, az európai közösség tagságára vonatkoztatva.
Ugyanakkor a lakóhelyet jelentő országhoz, a lakóhelyhez, Európához, a régióhoz,
Izrael államhoz való kötődésük mértékére vonatkozó kérdésre a következőképpen
válaszoltak:
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Egyáltalán Gyengén Erősen
nem

Nagyon

Nem tudom Megtagadom a
választ

az országhoz, ahol lakik

2

11

10

12

1

-

a régióhoz

2

17

7

11

1

-

lakóhelyéhez

2

12

8

13

1

-

Európához
Izraelhez

1

10

13

11

2

-

1

7

10

17

1

1

Figyelemre méltó tény, hogy a válaszadók többsége mégis, bár csak minimálisan,
erősebben kötődik/érez kötődést Európához és különösen Izraelhez, mint ahhoz az országhoz,
ahol lakik (Lengyelországhoz). Viszonylagosan gyengébb a régióval és a lakóhellyel
(várossal) való azonosulás.
A fenti adatok igazolják az Európai Unióhoz való viszonyra vonatkozó kérdésre adott
válaszokat, amit a válaszadók a következőképpen határoztak meg:
-

igen pozitív - 12

-

pozitív - 16

-

semleges - 8

-

nem tudom - 1

Nem volt negatív és nagyon negatív válasz, ugyancsak senki nem tagadta meg a választ. Úgy
tűnik tehát, hogy az Európai Unióhoz való viszonyulás teljes mértékben pozitív, sőt, abszolút
igenlő. Meglehetősen hasonlóan válaszoltak Lengyelország Unióhoz való tartozásának
kérdésére (az ország EU-hoz való tartozása kedvező-e a zsidó kisebbség számára?). A
válaszok az alábbiakban.
-

igen - 20

-

nincs jelentősége - 11

-

nem tudom - 6
Mindazonáltal azt is észre lehet venni, hogy az Európai Unióban való tagságból a

zsidó kisebbség számára következő előnyökre vonatkozó vélemények, már jobban
megoszlanak, kevésbé lelkesek, bár nem voltak negatív vélemények.
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A következő kérdés az volt: „Hozna-e az ország elhagyására vonatkozó döntést,
amennyiben jelentős pénzügyi és szociális segítséget nyújtanának Önnek (Asszonyom)?”. Itt
igenlően válaszolt 18 személy, tagadólag 3 személy, „nem tudom” választ adott 14 személy,
továbbá 2 személy megtagadta a választ erre a kérdésre.
Azok, akik a kiutazás mellett döntöttek volna, a következő országokra mutattak: Izrael
(15), USA/Amerika (3), USA vagy Izrael (2), Izrael vagy Kanada (1), Izrael, Kanada, Nagy
Britannia, Svájc vagy Ausztria (1), „nem tudom” választ adott 3 személy, 12 pedig
megtagadta a válaszadást.
Ismét figyelemre méltó az Izraelre mutatók nagy aránya, ami a zsidó állammal
szembeni mélyen gyökerező kapcsolat érzéséről tanúskodik. Nem sok személy mutatott a
„hagyományos” kivándorlási államokra, ahová általában gazdasági okokból szoktak kimenni.
Ez Lengyelország Európai Unióhoz való csatlakozását követően az életszínvonal javulásáról
tanúskodhat, de Izrael, mint esetleges kivándorlási cél magas előfordulási mutatója, úgy
tűnik, hogy mindenekelőtt a válaszadók zsidó identitással való mély azonosulásról és a saját,
zsidó állammal való rendelkezésből fakadó büszkeségről tanúskodik, még akkor is, ha nem
annak állampolgárai.
Érdekesek és általánosságban a fenti feltételezések igazolását képezik az arra a
kérdésre adott válaszok, kinek érzi magát leginkább a válaszadó:
Zsidónak - 14
Lengyelnek - 1
Zsidónak és lengyelnek - 6
Zsidó származású lengyelnek - 6
Lengyel zsidónak - 8
Európainak - 1
Egyéb: orosz zsidónak - 1
Saját zsidó identitását és származását valamilyen formában majdnem minden
válaszadó kihangsúlyozta, miközben csak egy személy határozta meg magát kizárólag
lengyelként és egy - európaiként. Kihangsúlyozták a származási helyet, mint „lengyel” vagy
„orosz” zsidó, de ez az utalás másodrangú jelentőségű volt saját zsidóságuk aláhúzásával
szemben. A „Zsidó származású lengyel” válasz 6 alkalommal szerepelt.
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2.2.4. MÁSOKKAL SZEMBEN.

A kérdőívben a lengyelországi nemzeti és etnikai kisebbségek aktivitásának,
szimpátiáinak és a közszférában való láthatóságuknak értékelésére vonatkozó kérdések is
helyet kaptak. Arra a kérdésre, hogy országában melyik nemzeti kisebbség látható a leginkább
a közszférában, a kulturális és a politikai életben a válaszadók igy feleltek: a zsidó (14), a
német (1), az ukrán (6), az orosz (1), a sziléziai (1), német és ukrán (1), különbözők (1), egyik
sem (2). Itt azonban meg kell jegyezni, hogy a sziléziai kisebbség, azaz a Felső és Alsó
Sziléziában élő sziléziaiak, nem rendelkeznek sem etnikai sem nemzeti kisebbségi státusszal
Lengyelországban. Előfordult kritikus válasz is a lengyelországi valóságra vonatkozóan:
„egyik sem, lengyel-katolikus monokultúránk van”, és volt két téves válasz (lehetséges, hogy
a kérdés meg nem értéséből fakadóan) -„katolikus” és „európai”. Erre a kérdésre 6 személy
nem adott választ.
Általánosságban tehát a válaszadók egy része magasra értékelte a zsidó kisebbség
közszférában való aktivitását és láthatóságát Lengyelországban.
Ugyanakkor a közszférában, a kulturális és politikai életben legkevésbé látható
nemzeti és etnikai kisebbségként a válaszadók a következőket adták meg: zsidó (12), karaim
(1), fehérorosz (2), orosz (1), lemkó (2), roma (3). Tévesen adták meg az etiópiaiakat (1) és a
muzulmánokat (1), akik nem rendelkeznek kisebbségi státusszal, illetve vallási kisebbséget
képeznek. Az a meghatározás „egyik sem” csak egyszer fordult elő, nem adott választ 10
személy, és két személy azt válaszolta: „nem tudom”.
Ebből az következik, hogy közel ugyanolyan számú válaszadó értékelte a zsidó
kisebbséget a közszférában a legjobban láthatóként, mint amennyi a legkevésbé láthatóként.
Ismét figyelembe kell vanni azt, hogy a felmérést nagyvárosi válaszadók között végezték el,
nem pedig pl. Podlasie vagy Warmia és Mazuri tóvidék területén, vagy Opole környékén,
ahol az olyan kisebbségek, mint a németek, fehéroroszok vagy ukránok igen nagy létszámúak
és jobban láthatók a közszférában, legalábbis helyi viszonylatban.
Különböző, meglehetősen eltérő válaszok fordultak elő arra a kérdésre: melyik
nemzeti és etnikai kisebbség élvezi a legtöbb előjogot a közszférában, az ország kulturális és
a politikai életében. A zsidó kisebbséget jelölte meg 8 személy, együtt a németet, ukránt és a
litvánt egy, az ukránt 3, a németet és a sziléziait egy, a romát egy, a németet 5, a
„hegylakókét” (akiket nem ismernek el kisebbségként) egy, és tévesen jelölte meg a
„katolikusokat” és a „lengeleket” egy-egy személy, nem adott választ 10. Egy személy azt a
választ adta: „lengyel-náci-katolikus diktatúránk van”, amelyből igen élesen kihallatszik a
mai Lengyelország társadalmi-politikai realitásaihoz való nagyon kritikus viszony.
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Ugyanakkor

azon

nemzeti

és

etnikai

kisebbségre,

amelyik

a

legerősebb

diszkriminációt szenvedi el a közszférában, a kulturális és a politikai életben a következő
válaszokat adták: a zsidó (13), együtt az arab, a zsidó és az ukrán (1), arab muzulmán (3),
roma (1), orosz (2), kasub (1), ukrán (1) illetve a kisebbségi státusszal nem rendelkező
vietnamiak (1). „Nem tudom” választ egy személy adott, és 13 pedig nem adott választ erre a
kérdésre.
Ebből következtethető, hogy a válaszadók – akik a zsidó kisebbség tagjai – a
leginkább érzékenyek annak helyzetére, észre véve annak nagy aktivitását vagy előjogait is (8
személy), illetve ők érzik leginkább az azzal szembeni megkülönböztetést. (13).
Ugyanakkor a közszférában a legtöbb problémát okozó kisebbségként a válaszadók a
következő kisebbségeket jelölték meg: zsidó (4), muzulmán (1), szíriaiak (1), ukrán (3),
német és arab (1), roma (6), „nem tudom” (1), nincs válasz (16). Ezen belül, hasonlóan az
előző kérdéshez, a válaszadók nem feltétlenül tudták, kit ismernek el Lengyelországban
hivatalosan kisebbségnek (itt: szíriaiak).
Lengyelországban a legkevésbé szeretett kisebbségnek jelölték: a zsidó (15), a
muzulmán és arab (8) kisebbséget, ezen belül voltak olyan megjegyzések: „helyettesként”,
„jelenleg”, a zsidókat az ukránokkal és arabokkal együtt (1), a roma (1), az orosz (1), zsidó és
roma (1), az ukrán (1) kisebbséget. „Nem tudom” választ 1 személy adott, „inkább egyik
sem” választ 1 személy, nem adott választ 7 személy. Találgatni lehet, hogy a „jelenleg” vagy
„helyettesként” megjegyzések a zsidókra vonatkoznak, akiket az arab muzulmánok váltottak
fel. Ebben az esetben megint érzékeljük a saját kisebbség helyzetével szembeni
érzékenységet, de az Európában kialakult helyzet megfigyelésének visszhangját is, amely
próbálja megoldani a muzulmán országokból érkezett menekültek elhelyezését, akik közül
egyesek terrorcselekmények veszélyét hordozzák magukkal.
A következő kérdéscsoport a többi nemzeti és etnikai csoport tagjához való viszonyra
vonatkozott (Lengyelország esetén figyelembe vették a lengyelekre, ukránokra, romákra és
kiegészítőleg a németekre vonatkozó válaszokat). A kérdés így hangzott: „Elfogadna-e Ön
más etnikai/nemzeti kisebbségi csoportból származó személyt az alábbi minőségben:”
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lengyel
nőt 353
Igen

házastársként
partnerként?

Nem

Igen

Nem

Igen

Nem

vagy 22

7

8

16

3

20

33

1

23

7

22

5

30

1

26

5

24

5

33

-

24

7

26

5

31

4

19

9

17

11

barátként?
utcai szomszédként?
Munkahelyi
kollégaként?
ugyanabban a házban
lakó személyként?
-

férfit/lengyel ukrán férfit/ ukrán roma
(cigány)
férfit
nőt 354
roma/cigány nőt

Nem tudom megfelelően lengyel esetében: 6, 1, 2, 1, 1; ukrán esetében: 10, 4, 3, 3, 6; Roma

esetében: 11, 8, 6, 3, 7.
-

Megtagadom a választ megfelelően lengyel esetében: 2, 2, 4, 1, 1; ukrán esetében: 3, 3, 3, 3, 3;

roma esetében: 3, 2, 2, 3, 2.

Általánosságban a lengyelek elfogadóképessége barát, szomszéd stb. minőségben
nagyon magas, de csak a megkérdezettek kb. 2/3 része fogadna el lengyel férfit/lengyel nőt
házastársként vagy partnerként. Ez az elfogadás az ukránok és romák esetén határozottan
csökken, habár továbbra is elég magas marad, amikor barátról, szomszédról vagy munkahelyi
kollégáról van szó.
Lengyelország esetén rákérdeztek (ennek pontosítása nélkül) a Holocaustért felelős
németekre is. Itt az egyes szavazatok a következőként oszlottak meg: házastárs/partner - igen
(9), nem (18), nem tudom (7), válaszadás megtagadása vagy elmulasztása (3); barát - igen
(23), nem (6), nem tudom (4), válaszadás megtagadása vagy elmulasztása (4); szomszéd igen (29), nem (3), nem tudom (3), válaszadás megtagadása vagy elmulasztása (2);
munkahelyi kolléga - igen (26), nem (5), nem tudom (2), válaszadás megtagadása vagy
elmulasztása (4); lakótárs - igen (22), nem (9), nem tudom (4), válaszadás megtagadása vagy
elmulasztása (2).
A németek esetén tehát a válaszok majdnem teljesen azonosak azokkal, amelyek az
ukránok esetén láthatók. Ugyancsak nem kelt ellenérzést a szomszéd/szomszédasszony, barát,
munkahelyi kolléga/kolléganő, azonban nem sok személy döntene a két nemzet képviselőivel
való házasságkötés vagy partnerkapcsolat kialakítása mellett (a pozitív válaszok aránya 20%
alatt

353
354

marad).

Megfelelően: szlovák, magyar, osztrák, belga, spanyol.
A megfelelő kisebbség minden partner országban.
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A kérdőív kitért az antiszemita viselkedésekre is. Az első kérdés itt így hangzott:
„Vajon az Ön lakóhelyét képező országban észrevehető-e az alábbi antiszemita
viselkedések valamelyike a közszférában és közterületen, nem feltétlenül személyesen
Önre irányulóan?” A válaszadók válaszait a táblázat mutatja be.
Igen

Nem

Nem tudom
-

Megtagadom
a választ
-

- a politikusok nyilatkozataiban?

32

5

- a közmédiában?

7

1

1

- a magán médiában?

28
30

4

2

1

- az utcán, tüntetések alatt?

31

4

- stadionban, sportversenyek alatt?

2

1
3

1

31

- állami, helyi ünnepségek alatt?

20
33

10
3

6
-

1

7

-

1

- antiszemita feliratok az épületeken, stb.?

- antiszemita feliratok vagy egyéb módon történő
rongálások egyházi épületeken, temetőkben, zsidó 29
hitközségek és intézmények székhelyén?

1
1

Ahogy a fentiekből következik, a válaszadók egybehangzó véleménye szerint
Lengyelországban a közszférában nem hiányoznak az antiszemita magatartások, és habár
ezek feljegyzésének gyakorisága kifejezetten alacsonyabb a hivatalos állami ünnepségek
tartama alatt, továbbra is nagyon magas maradt.
A válaszadók egy része a legutóbbi 12 hónap alatt személyesen érzett magával
szembeni elutasítást vagy találkozott diszkriminációval vagy üldözéssel mások részéről,
származására, vallási hitére vagy más okokra való tekintettel. Válaszaikat az alábbi
táblázat tartalmazza:
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Igen

Etnikai/ nemzeti származás
Vallás (hit)
Egyéb okokból

Nem

22

8

29

6

11

16

Ezen okok Nem tudom
egyike miatt
se
3

Megtagadom
a választ

-

1

2

-

2

2

3

5

A fentiek pontosítása céljából, feltettek néhány további kérdést: „Az utóbbi 12
hónapban az alább felsorolt körülmények, környezet, helyszín közül mely közegben érzett
elutasítást és/vagy diszkriminációt, vagy üldözést etnikai/nemzeti származása vagy vallási
hite miatt?

Igen

4

Iskolában/egyetemen
Munkában/munkát
kilépve

keresve/

munkából 10

16

A felsorolt
Neme
helyzetek
tudom
egyikében
sem
4
3

13

3

3

8

Nem

Megtagadom
a választ
8

Egészségvédelmi intézetben

7

18

4

2

6

Bíróságon vagy hivatalban

4

19

4

3

7

a rendőrséggel vagy más egyenruhás 7
szolgálattal való kapcsolatban

19

3

2

6

Étteremben, bárban vagy diszkóban

8

17

1

6

5

Utcán

21

2

1

3

Szomszédok között

10

10
19

2

2

4

Üzletben/piacon

10
14

19
15

3
2

3
2

4
4

Tömegközlekedési eszközön

Az antiszemita kötözködésekre és viselkedésekre leggyakrabban az utcán és a
tömegközlekedési eszközökön került sor. Az iskola, egyetem, a hivatal olyan helyek, ahol a
legritkábban fordult elő ilyen helyzet, bár nyugtalanító, hogy ott egyáltalán ilyenre sor
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került. Hiszen az egyetem, az iskola, a hivatal vagy a bíróság olyan helyek, amelyekben,
tekintettel oktatási és társadalmi szerepükre, egyetlen állampolgárnak sem lenne szabad
antiszemita kicsengésű magatartással vagy bármilyen megkülönböztetéssel találkoznia.
Egyes intézmények a nemzeti és etnikai kisebbség biztonságának és jogainak garanciáját
hivatottak biztosítani. Emiatt lényegesek a következő kérdésre adott válaszok is: „Egyes
intézmények feladata a nemzeti és etnikai kisebbség biztonságának és jogainak garantálása.
Figyelembe véve ezt az összefüggést, mekkora bizalommal él Ön az alábbiakkal szemben:

Egyáltalán
nem
-

Király 355

Inkább

Teljes

-

igen
-

bizalommal
-

Inkább nem

Nem tudom
-

Megtagadom
választ
-

Államfő

14

11

5

3

1

3

Parlament

9

18

3

2

1

4

Kormány

16

13

1

3

1

3

más 7

12

14

0

1

3

Katonaság

5

11

9

2

7

3

Bíróságok

5

13

11

2

3

3

Önkormányzati szervek

9

12

8

2

2

3

Rendőrség

és

a

egyenruhás szolgálatok

Az derül ki, hogy, a felmérésben résztvevő zsidó kisebbséghez tartozók korlátozott mértékben
bíznak meg a hatalmi szervekben. Úgy tűnik azonban, hogy ez olyan vélemény, amelyben
osztoznak Lengyelország nagy és legnagyobb városainak jól képzett és tehetősebb lakói is,
akik általában kritikus beállítottságúak a Jog és Igazságosság kormányzásával szemben,
amely pártot az állampolgárok egy része populistának tart, nacionalista kilengésekkel, amely
megsérti a jogot és az alkotmányt. A Lengyelországban lakó zsidók között, és ahogy a

355

Ha a kérdés nem vonatkozik a válaszadóra, a helyet - üresen hagyják.
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felmérésből kiderül, az abban résztvevők között is, túlsúlyban vannak a nagyvárosok jó
képzettséggel rendelkező lakosai.
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3. SZLOVÁKIA.
3.1. A vizsgált válaszadói csoport szerkezete és jellemzése.

A felmérésben 21 válaszadó vett részt, akik a Szlovák Köztársaságban a zsidó
kisebbséghez tartozókként határozták meg önmagukat, ezen belül 7 nő és 12 férfi volt,
két személy pedig megtagadta nemének megadását. A vizsgált csoport tagjai eltérő
korúak voltak: 2 személy 18 és 25 év között, 1 személy a 26-30 év közötti
korosztályban, 7 személy a 31-40, 4 személy a 41-50, két személy az 51-60 közötti
korosztályban, 5 személy 61-70 év között. A válaszadók többsége Szlovákiában
született (18 személy), három Magyarországon, USA-ban és Spanyolországban.

A válaszadók neme:

Kobiety
Nők
Mężczyźni
Férfiak

Nincs válasz
Brak
odpoow iedzi

A válaszadók életkora:

18-25
26-30
31-40
41-50
51-60
61-70
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A válaszadók lakóhelye:

Város
Nagyváros

A válaszadók többsége lakóhelyeként nagyvárost (100 000 lakos felett) adott meg,
7 várost. A kérdőíves felmérés Szlovákia esetén, hasonlóan Lengyelországhoz, azt
igazolja, hogy ez a csoport erősen elvárosiasodott. A válaszadók között többsége
házasságban élt - 16 személy, 5 személy egyedülállóként nevezte magát, 5 pedig
függetlenként.

Képzettség:

Szakmai
Felsőfokú

Ez jól képzett csoport: két személy adott meg szakmai végzettséget, 19 felsőfokú
végzettséget. Ami a létfenntartási forrást illeti: 2 személy adta meg saját cégét,
kormányzati közigazgatási, illetve civil szervezetben dolgozik egy személy, a non-profit
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típusú szervezetben két, oktatásban 6 személy, szellemi foglalkoztatottként dolgozik 7,
tanuló 1 fő, nyugdíjból él 1 személy. Egy személy nem adott választ erre a kérdésre.

Vallási hitközségnek, kisebbségi szervezetnek tagja etc.

Hitközség
Szövetség

Minden válaszadó a zsidó hitközség tagjaként (19), illetve a hitközség és a zsidó kisebbségi
szövetségek tagjaként határozta meg magát (2). A vizsgált csoportot tehát 100%-ban a kisebbség
képviselőjének kell tekinteni.

3.2. A felmérés kiemelt szempontjai.

3.2.1. NYELV.

Arra a kérdésre „Milyen nyelven beszél leggyakrabban Ön otthonában?” - a
válaszadók néhány válasz lehetőség közül választhattak, megtagadhatták a választ,
illetve beírhatták saját változatukat. A válaszok: hazai nyelven (itt: szlovákul) – 15,
héberül és szlovákul – 1, jiddis nyelven – 1, angolul – 1, szlovákul és magyarul – 2,
szlovákul és spanyolul – 1. A spanyol vagy az angol nyelv megjelenése, hasonlóan, mint
Lengyelországban (az orosz), abból fakadhat, hogy a válaszadó pl. spanyol
nyelvterülethez tartozó országból származó személlyel él házasságban.
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3.2.5. ANTISZEMITIZMUS

A vizsgálatban részt vevők közül mindössze egyetlen személy utalt zsidó nyelv - a
jiddis kizárólagos használatára mindennap/otthon, egy személy pedig megadta a hébert a
szlovák nyelv mellett. Emellett úgy tűnik, ahogyan az alábbi táblázatból következik, hogy a
válaszadóknak van lehetőségük ezen nyelvek tanulására. Az alábbi táblázat tájékoztat
többek között ezekről a lehetőségekről (kérdés „Van-e Önnek lehetősége...”):
Igen

Elég

Nagyon

gyakran

ritkán

Nem

Nem

Megtagad

tudom

om

a

választ
/Nincs
válasz
A héber nyelvtanulás lehetősége

12

3

3

1

2

-

A zsidó (jiddis) nyelv tanulásának lehetősége

2

3

4

9

3

-

3

5

10

1

3

5

10

5

7

3

2

1

15

Barátokkal, kollégákkal stb. zsidó nyelveken való
beszélgetés lehetősége

2

Sajtó olvasás, rádióműsorok hallgatása, TV nézés 3

-

lehetősége zsidó nyelveken?
Sajtó olvasás, rádióműsorok hallgatása, TV nézés 6
lehetősége

a

zsidó

vallás,

kultúra

és

történelem

témakörében (nem-zsidó nyelveken)?
Hivatalos

ügyek

intézésének

és

zsidó

nyelvek 1

2

használatának lehetősége irodában vagy hivatalban?

Mindazonáltal, a fent említett lehetőségek csak a válaszadók egy része számára
fontosak és nagyon fontosak, kisebb számban fordulnak elő, mint Lengyelország esetén,
(az alábbi táblázat tartalmazza a válaszokat a kérdésre: „Milyen mértékben fontos Ön
számára...?”):
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Nagyon
fontos

Elég
fontos

Kevéssé
fontos

Nem
fontos

Nem
tudom

Megtagad
om
a
választ
/Nincs
válasz

4

11
7

3

3
4

-

-

Barátokkal, kollégákkal stb. zsidó nyelveken való
1
beszélgetés lehetősége

3

7
8

1

A zsidó kultúra, történelem tanulásának lehetősége

15

-

2

1

Sajtó olvasás, rádióműsorok hallgatása, TV nézés 1
lehetősége zsidó nyelveken?

4

7

5

2

Sajtó olvasás, rádióműsorok hallgatása, TV nézés 2
lehetősége a zsidó vallás, kultúra és történelem
témakörében (nem-zsidó nyelveken)?

9

3

7

Hivatalos ügyek intézésének és zsidó nyelvek 1
használatának
lehetősége
irodában
vagy
hivatalban?

3

11

4

A héber nyelvtanulás lehetősége
A zsidó (jiddis) nyelv tanulásának lehetősége

1

3

8

1

-

2

A kérdőívet kitöltő személyek többsége részére a zsidók történelmének és
kultúrájának megismerési lehetőségei, hasonlóan a zsidó nyelvek tanulásának lehetőségei
nem túl fontosak. Ez a közösség – annak egy része – nagyon jól megvan továbbképzés
vagy zsidó nyelvek tanulásának igénye nélkül, viszonylag kevés válaszadó érzi szükségét
annak, hogy többet tudjon meg a zsidó kultúráról és történelemről a nem zidó nyelvű
média közvetítésével, és még inkább, a leggyakrabban gyengén ismert vagy nem használt
zsidó nyelveken. Nyilvánvaló, hogy a gyerekek és a fiatalok számára nincs sok lehetőség
ilyen képzésre (itt a szabályszerű iskolai oktatásról van szó). Egybecsengenek ezekkel a
válaszokkal a kérdőív eredményei arra a kérdésre is: „A zsidó gyerekeknek és fiataloknak,
azon a helyen, ahol Ön lakik, van lehetősége..?” - többek között zsidó nyelvek tanulására,
zsidó nyelveken történő tanulásra és a zsidó kultúra és történelem megismerésére:
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Igen

Megtagadom

Nem
Nem tudom

a

választ/Nincs válasz

Állami zsidó iskolába járni (zsidó nyelvekkel)?

1

19

1

-

Magán zsidó iskolába járni (zsidó nyelvekkel)?

7

13

1

-

Zsidó nyelveket tanulni és megismerni a zsidó kultúrát és 4
hagyományokat nem zsidó állami iskolákban?

15

2

-

Zsidó nyelveket tanulni és megismerni a zsidó kultúrát és 3
hagyományokat nem zsidó magán iskolákban ?

15

3

-

Szlovákia esetén is kifejezetten látható a nem állami iskolák túlsúlya azok között,
amelyekben lehet zsidó nyelven vagy zsidó nyelvet tanulni.

3.2.3.

VALLÁSI ÉS NEMZETI ÜNNEPEK.
A vallási és a hagyományos jellegű családi ünnepeken való részvétel igen fontos

feltétele a „zsidó létnek”, a válaszadók zsidó identitásának. Alább szerepelnek az olyan
eseményeken való részvételre adott válaszok, mint a brit mila, bar micwa, hagyományos
esküvő és temetés stb..
Igenlő választ adott 12 válaszadó, nemlegest 5, 3 kijelentette, hogy nincs ilyen
lehetőség, de szeretné, ha lenne ilyen, egy személy megtagadta a választ. Meglehetősen
hasonlóak voltak a válaszok arra a kérdésre, hogy a családi ünnepeken való részvételen
kívül vannak-e lehetőségek a judaizmus és a zsidó hagyományok gyakorlására,
istetiszteleten és az ünnepek megünneplésében való részvételre. Itt a többség, azaz 17
személy igenlően válaszolt, negatív választ adott 3 személy, egy kijelentette, hogy nem
ismeri a választ erre a kérdésre.
Arra a kérdésre viszont „Van Önnek lehetősége kulturális és nemzeti ünnepségeken
való részvételre (pl. a Holocaust Áldozatainak Nemzetközi Emléknapja, stb.)?” igenlő
válasz 20 volt (ebben „időnként” 8), negatív választ egy személy adott. Nehéz
megállapítani, hogy annak a személynek a válasza, hogy csak időnként van ilyen
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lehetőségük, abból következik, hogy azokat ritkán szervezik, vagy abból, hogy családi és
egyéb okokból csak időnként tudják azt megengedni maguknak.
Az előző kérdéshez kapcsolódott a kérdés a válaszadók lakóhelyén az állami és
önkormányzati szervek részvételéről illetve szervezésük támogatásáról a zsidó kisebbség
vallási és kulturális ünnepségein, mint amilyen pl. a Chanuka, a Holocaust Áldozatainak
Nemzetközi Emléknapja, stb. Igenlő válasz volt 8, ritkán (időnként) - 12, negatív pedig
egy.

3.2.4. IDENTITÁSI KÉRDÉSEK.

Az alábbi táblázat tartalmazza a válaszokat arra témára: „Büszke Ön arra, hogy... ?”:

Egyáltal Inkább igen Inkább
án nem
nem

Igen/
nagyon

Nem
tudom

Megtagado
m a választ/
Nincs válasz

2

8

1

10

-

-

- azon állam állampolgára, ahol lakik?

11

4

3

2

1

- abból a régióból származik,
amelyben lakik, vagy amelyből 1
származik?

8

4

5

2

1

9

4

4

2

1

13

-

5

1

-

- zsidó/zsidó származású?

- abból a városból származik,
amelyben lakik, vagy amelyből 1
származik?
- európai állampolgár?
2

A válaszadók többsége azt válaszolta, hogy büszke zsidó létére illetve zsidó
származására. és hasonló arány vonatkozott az európai létre való büszkeségre is.
Valamivel kevesebben éreztek büszkeséget amiatt, hogy Szlovákia állampolgárai, illetve a
legalacsonyabb volt a saját régió vagy a lakóhely/az adott városból vagy régióból való
származás pozitív értékelésének foka. Az identitás és a lokális azonosulás átadja a helyét a
zsidó vagy európai identitásnak, általánosságban azonban a válaszadók büszkék
származásukra, lakóhelyükre, régiójukra, az európai közösséghez való tartozásukra.
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A fenti kérdésre adott válaszok (az államra/országra és a lakóhelyi régióra) kissé
szemben állnak az országgal és lakóhelyi régióval érzett összefonódás/közelség érzés
fokára vonatkozó kérdésre adott válaszokkal:

Egyáltalán
nem

Gyengén

Erősen

Nagyon

Nem tudom

Megtagadom
választ

1

5

7

8

-

-

a régióhoz

1

6

8

6

-

-

lakóhelyéhez

1

6

11

5

-

-

Európához

-

3

9

9

-

-

Izraelhez

1

6

8

6

-

-

az országhoz, ahol lakik

a

Figyelemre méltó az a tény, a válaszadók többsége kissé erősebben kötődik/érzi a
kapcsolatot Európával, mint azzal az országgal, ahol lakik. Azonos itt azok százalékos
aránya akik erős és nagyon erős kötődést éreznek Izraellel.
A fenti adatok igazolják az Európai Unióhoz való viszonyra vonatkozó kérdésre adott
válaszokat, amelyet a válaszadók az alábbi módon határoztak meg::
-

nagyon pozitív - 6

-

pozitív - 11

-

semleges - 2

-

negatív - 2
Úgy tűnik tehát, hogy az Európai Unióhoz való viszony általában véve pozitív. az

alábbiakban találhatók a Szlovákia Európai Unióhoz való tartozásának tényére vonatkozó
kérdésre adott válaszok (vajon az országnak az Európai Unióhoz való tartozása előnyös a
zsidó kisebbség számára?). Válaszok: igen - 12; nem - 2; nincs jelentősége - 1; nem tudom
- 6.
Észrevehető, a zsidó kisebbség számára az Európai uniós tagságnak köszönhető
előnyökről a vélemények már jobban megoszlanak, fellép bizonyos euroszkeptikusság. Két
személy úgy vélte, hogy az unióhoz való tartozás egyenesen kedvezőtlen a zsidó kisebbség
számára, 6 pedig úgy vélte, hogy ennek nincs semmi jelentősége.
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A következő kérdés volt „Hozna-e az ország elhagyására vonatkozó döntést,
amennyiben jelentős pénzügyi és szociális segítséget nyújtanának Önnek (Asszonyom)?”.
Itt igenlően válaszolt 4 válaszadó, tagadólag 6 személy, „nem tudom” választ adott 9
személy, ketten pedig megtagadták a válaszadást erre a kérdésre.
Az a néhány személy, akik a kiutazás mellett döntöttek, a következőkre mutattak:
Izrael (3), Izrael és Csehország (1), Izrael és Új Zéland (1), Izrael, Új Zéland és Kanada
(1), Izrael, USA és Kanada (1), USA (1). Figyelemre méltó Izrael megjelenésének
gyakorisága ezekben a válaszokban, általában azonban a válaszadók nagy része nem
gondol kivándorlásra.
Érdekesek, és általában a fenti hipotéziseket igazolják az arra a kérdésre adott
válaszok is, kinek érzi magát leginkább a válaszadó. Zsidó identitását vagy származását
hangsúlyozza a válaszadók többsége (13 személy a 21-ből). A válaszok:
Zsidónak - 6
Szlováknak - 6
Zsidónak és szlováknak - 5
Zsidó származású szlováknak - 2
Európainak - 1
Más: „emberi lénynek” - 1

3.2.4. MÁSOKKAL SZEMBEN.

A kérdőívben a lengyelországi nemzeti és etnikai kisebbségek aktivitásának,
szimpátiáinak és a közszférában való láthatóságuknak értékelésére vonatkozó kérdések is
helyet kaptak. Arra a kérdésre, hogy országában melyik nemzeti kisebbség látható a
leginkább a közszférában, a kulturális és a politikai életben a válaszadók így feleltek, hogy
a zsidó (14), a roma (2), roma és magyar (2), magyar (8). Nem adott erre a kérdésre választ
egy személy, 4 hibásan mutatott a „szlovák kisebbségre” és a „katolikus kisebbségre”
(megfelelően 3 és 1).
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Általánosságban tehát a válaszadók egy része magasra értékelte a zsidó kisebbség
közszférában való aktivitását és láthatóságát, jelentősen magasabbra, mint a legnagyobb
számban lévő magyar kisebbségét.
Ugyanakkor a közszférában, a kulturális és politikai életben legkevésbé látható
nemzeti és etnikai kisebbségként a válaszadók a következőket adták meg: a zsidó (12), a
roma (3), a rusin (3), távesn: „a szlovák” (1), a vizsgálatba nem bevont LGBT közösséget
(1), és egy személy nem adott választ.
Ebből az következik, hogy majdnem ugyanolyan számú válaszadó értékelte a zsidó
kisebbséget a közszférában a legjobban láthatóként, mint amennyi a legkevésbé
láthatóként, ami a saját csoportra vonatkozóbizonyos érzékenységből fakadhat.
Az arra a kérdésre adott válaszokban viszont, hogy az ország melyik nemzeti és
etnikai kisebbsége élvezi a legtöbb előjogot a közszférában, a kulturális és a politikai
életben, a zsidó kisebbséget jelölte meg 6 személy, a magyarokat 8, a romákat egy
személy, a magyarokat és romákat kettő, hibásan a szlovákokra mutatott kettő, nem
válaszolt szintés két személy, egy pedig ezt válaszolta „fehér keresztények”.
A leginkább diszkriminált kisebbségi csoportnak ismerték el a romákat (13), a
romákat és zsidókat együtt (1), a zsidókat (5). a romákra és arabokra mutatott egy személy,
egy pedig nem adott választ. A romákat ismerték el a legtöbb gondot okozó kisebbségnek
Szlovákiában (12), majd a zsidókat (3), a romákat és magyarokat (1), egy személy azt
válaszolta, hogy „a szlovák kisebbség”, egy személy kijelentette, hogy „nem tudja”,
hárman nem válaszoltak a kérdésre.
A legkevésbé népszerűként és kedveltként jelölték meg: a romákat (13), a zsidókat
(4), a romákat és zsidókat együtt (1), a romákat és magyarokat együtt (1), „minden
kisebbségi csoportot” (1). Egy személy pedig nem adott választ. Ebben az esetben is a
válaszadók a szlovákiai romák iránt látnak kifejezett vonakodást.
A következő kérdéscsoport a többi nemzeti és etnikai csoport tagjának elfogadására
vonatkozott. Szlovákia esetén figyelembe vették a szlovákokra, magyarokra és romákra és
kiegészítőleg a németekre (táblázaton kivül) vonatkozó válaszokat.
A kérdés így hangzott: „Elfogadna-e Ön más etnikai/nemzeti kisebbségi csoportból
származó személyt az alábbi minőségben:”
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Szlovák

férfit/szlovák Magyar férfit/maglar Roma

nőt

nőt

(Cigány)férfit/Ro

igen

nem

igen

nem

13

3

9

3

ma (cigány) nőt
igen
nem
a
4
5

barátként?

17

2

17

2

15

3

utcai szomszédként?

17

2

18

2

11

4

munkahelyi kollégaként?

18

2

17

2

14

3

házastársként

vagy

partnerként?

ugyanabban a házban lakó

17
2
17
2
13
2
személyként?
Nem tudom: megfelelően szlovák esetében: 3, 1, 1, 0, 1; magyar esetében: 7, 2, 1, 2, 2;
Roma esetében: 8, 2, 1, 3, 5.
-

Megtagadom a választ megfelelően szlovák esetében: 2, 1, 1, 1, 1; magyar esetében: 2,

0, 0, 0, 0; Roma esetében: 4, 1, 1, 1, 1.

Általánosságban a szlovák és magyar elfogadóképessége barát, szomszéd stb.
minőségben nagyon magas, de megfelelően kisebb a házastársként vagy partnerként
elfogadására (13 szlovák esetében, 9 magyar esetében). Ez az elfogadás a romák esetén
határozottan csökken (csak 4 személy fogadná el a gondolatot, hogy a roma férfival/roma
nővel kapcsolatot teremtsen, de mindössze 8 jelentette ki, hogy „nem tudja”). Az elfogadás
továbbra is elég magas marad, (50%

felett) amikor barátról, szomszédról vagy

munkatársról van szó.
Rákérdeztek a németek elfogadására is. Itt az egyes szavazatok a következőként
oszlottak meg: házastárs/partner - igen (7), nem (4), nem tudom (8), válaszadás
megtagadása vagy elmulasztása (2); barát - igen (16), nem (3), nem tudom (1), válaszadás
megtagadása vagy elmulasztása (1); szomszéd - igen (16), nem (3), nem tudom (1),
válaszadás megtagadása vagy elmulasztása (1); munkahelyi kolléga - igen (17), nem (2),
nem tudom (1), válaszadás megtagadása vagy elmulasztása (1); lakótárs - igen (17), nem
(2), nem tudom (1), válaszadás megtagadása vagy elmulasztása (1). A németek esetén tehát
a válaszok majdnem teljesen azonosak azokkal, amelyek a diszkriminált, megvetett és a
kultúra és az életvitel valamint szakmai összetétel szempontjából teljesen eltérő romák
esetén láthatók. Ugyancsak nem kelt ellenérzést a szomszéd/szomszédasszony, barát,
munkahelyi kolléga/kolléganő, azonban nem sok személy döntene a roma férfival/roma
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nővel, illetve a német férfival/német nővel való házasságkötés vagy partnerkapcsolat
kialakítása mellett.
„Vajon az Ön lakóhelyét képező országban észrevehető-e az alábbi antiszemita
viselkedések valamelyike a közszférában és közterületen, nem feltétlenül személyesen Önre
irányulóan?” A válaszadók válaszait a táblázat mutatja be.
Igen

Nem

Nem tudom Megtagadom

- a politikusok nyilatkozataiban?

15

3

3

a választ
-

- a közmédiában?

6

11

5

-

- a magán médiában?

11

5

5

-

- az utcán, tüntetések alatt?

13

5

3

-

- stadionban, sportversenyek alatt?

15

3

3

-

- állami, helyi ünnepségek alatt?

7

10

4

-

- antiszemita feliratok az épületeken, stb.?

15

4

2

-

egyházi épületeken, temetőkben, zsidó hitközségek és intézmények 15

4

2

-

- antiszemita feliratok vagy egyéb módon történő rongálások
székhelyén?

Ahogy a fentiekből következik, a válaszadók egybehangzó véleménye szerint a
közszférában nem hiányoznak az antiszemita magatartások, habár az elutasítás leginkább
nem érintette személyesen a válaszadót. A válaszadók felé feltett kérdésre, hogy a
legutóbbi 12 hónap alatt személyesen érzett-e magával szembeni elutasítást vagy
találkozott diszkriminációval vagy üldözéssel mások részéről, származására, hitvallására
vagy más okokra való tekintettel, a válaszokat az alábbi táblázat tartalmazza:

Igen

Nem

Ezen

okok

egyike Nem

miatt se

tudom
Megtagado
m a választ

7
Etnikai/ nemzeti származás

12

2

-

-

Vallás (hit)

7

12

2

-

-

Egyéb okokból

5

13

1

2

-
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A fentiek pontosítása céljából, feltettek néhány további kérdést: „Az utóbbi 12
hónapban az alább felsorolt körülmények, környezet, helyszín közül mely közegben érzett
elutasítást és/vagy diszkriminációt, vagy üldözést etnikai/nemzeti származása vagy
hitvallása

miatt?
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A
Igen

Nem

felsorolt

helyzetek

Neme

egyikében

tudom

Megtagadom a
választ

Iskolában/egyetemen

1

15

sem
2

Munkában/munkát keresve/ munkából kilépve

2

17

1

1

-

Egészségvédelmi intézetben

1

17

1

2

-

Bíróságon vagy hivatalban

1

17

1

2

-

2

17

1

1

-

1

17

1

2

-

Utcán

4

14

1

2

-

Szomszédok között

2

17

1

1

-

Üzletben/piacon

1

17

1

1

-

Tömegközlekedési eszközön

1

17

1

2

-

a rendőrséggel vagy más egyenruhás szolgálattal
való kapcsolatban
Étteremben, bárban vagy diszkóban

3

-

A fentiekből következik, hogy az antiszemita kötözködésekre és viselkedésekre
leggyakrabban az utcán került sor.
A bizalom fokára vonatkozó kérdésre viszont („Milyen mértékben bízik meg
Ön.?”) egyes közintézményekkel és hivatalokkal szemben, a válaszadók a következő
válaszokat adták:

Egyáltalán nem

Inkább nem

Inkább igen

Teljes bizalommal

Nem tudom

Megtagadom a
választ

Király

-

-

-

-

-

-

Államfő

2

2

9

8

-

-

Parlament

3

10

7

1

-

-

Kormány

4

9

4

2

2

-

3

6

9

2

1

-

2

5

9

2

3

-

Bíróságok

4

6

9

2

1

-

Önkormányzati szervek

2

7

9

2

1

-

Rendőrség

és

más

szolgálatok
Katonaság

egyenruhás

Az derül ki, hogy, a felmérésben résztvevő zsidó kisebbséghez tartozók
vélemenyei nagyon eltérnek egymástól. Sokan korlátozott mértékben bíznak meg a
kormányban és a parlamentben, nagy részének nem túl jó véleménye van az
egyenruhás szolgálatokról és a hadseregről, még a bíroságokról se. Lehetséges
azonban, hogy a különbségek inkább a politikai rokonszenvből, illetve ellenérzésből
és a szlovákiai politikai és gazdasági valóság értékeléséből származnak, mint a
hatalom és közszolgálatók zsidó kisebbséghez, mint olyanhoz való hozzállásából.
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4. MAGYARORSZÁG.
4.1. A vizsgált válaszadói csoport szerkezete és jellemzése.

A felmérésben 20 válaszadó vett részt, akik a Magyarországon a zsidó
kisebbséghez tartozókként határozták meg önmagukat (egy személy kijelentette, hogy
nem zsidó és nem tagja a zsidó kisebbségnek), ezen belül 9 nő és 11 férfi volt. A
vizsgált csoport tagjai különböző korúak voltak: 2 személy 18 és 25 év közötti, 2
személy a 26-30 év közötti korosztályban, 4 személy a 31-40, 7 személy a 41-50 és egy
személy az 51-60 közötti korosztályban, 3 személy pedig 61-70 év között. A válaszadók
többsége Magyarországon született (19 személy), egy a történelmi Magyarország
határain belül, Erdélyben, ami a háború után Romániához tartozik.
.
A válaszadók neme:

Nők
Férfiak

A válaszadók életkora:

18-25
26-30
31-40
41-50
51-60
61-70
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A válaszadók lakóhelye:

Vidék
Város
Nagyváros

A válaszadók többsége lakóhelyeként nagyvárost (100 000 lakos felett) adott
meg, 5 várost, kettő falut. A kérdőíves felmérés ez az ország esetében is azt igazolja,
hogy ez a csoport erősen elvárosiasodott.

A válaszadók között nyolcan házasságban és négyen partnerkapcsolatban éltek, 7 személy
egyedülállóként nevezte magát, egy pedig nem válaszolt.

Képzettség:

Középfokú
Hiányos
felsőfokú
Felsőfokú

Ez jól képzett csoport: 3 személy adott meg középfokú végzettséget, 4 nem teljes
felsőfokú végzettséget, 13 felsőfokú végzettséget. Ami a létfenntartási forrást illeti: 4 személy
adta meg saját cégét, kormányzati közigazgatási, illetve civil szervezetben dolgozik egy
személy,

a

non-profit

típusú

szervezetben

6,

oktatásban

2

személy,

szellemi

foglalkoztatottként dolgozik 6, tanuló 1 fő. Egy személy nem adott választ erre a kérdésre.
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Hitközséghez, kesebbségi szervezethez stb. való tartozás stb.

Hitközség
Hitközség és
szövetség
Nem tag
Megtagadta a
választ

A válaszadók majdnem 50-50%-ban a zsidó hitközség tagjaként, illetve a hitközség és
a zsidó kisebbségi szövetségek tagjaként határozták meg magukat (11), vagy a megadták,
hogy nem tartoznak a szervezethez illetve a hitközséghez, egyúttal kijelentve, hogy a zsidó
kisebbséghez tartozónak érzik magukat (8 személy). Egy nem adott választ.

4.2.

A felmérés kiemelt szempontjai.

4.2.1.

NYELV.

Arra a kérdésre „Milyen nyelven beszél leggyakrabban Ön otthonában?” a válaszadók
néhány válasz lehetőség közül választhattak, megtagadhatták a választ, illetve beírhatták saját
változatukat. Válaszok: hazai nyelven (itt: magyarul) kommunikál 18 személy, magyarul,
héberül és angolul egy személy, illetve angolul - egy.
A válaszadók egyike sem adta meg kizárólag a zsidó nyelvet, mint mindennap használtat;
elismerve, hogy a válaszadóknak van lehetősége ezeknek a nyelveknek a tanulására. Az
alábbi táblázat ad tájékoztatást ezekről a lehetőségekről (Kérdés „Van-e Önnek
lehetősége...”):
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Igen Elég
gyakran

Héber nyelv tanulására?
Zsidó (jiddis) nyelv tanulására?
Barátokkal, kollégákkal, stb.
nyelveken beszélgetni?

zsidó

Sajtó
olvasásra,
rádióműsorok
hallgatására, TV nézésre zsidó nyelveken?
Sajtó
olvasásra,
rádióműsorok
hallgatására, TV nézésre a zsidó vallás, kultúra
és
történelem
témakörében
(nem-zsidó
nyelveken)?
Hivatalos ügyek intézésére és zsidó
nyelvek használatára irodában vagy hivatalban?

Nagyon
ritkán

Nem

Nem
tudom

3

-

-

6
9

1
-

-

12

1

6

2

4
5

8

1

2

6

3

3

8

10

6

2

1

1

4

10

2

4

Megtagdo
ma választ
/Nincs
válasz

-

Mindazonáltal, a fent említett lehetőségek csak a válaszadók egy része számára fontosak
és nagyon fontosak, (határozottan kisebb számban a tanulás és zsidó nyelvek használata
esetén). Az alábbi táblázat tartalmazza a válaszokat a kérdésre: „Milyen mértékben fontos Ön
számára...?”):
Nagyon
fontos

A héber nyelvtanulás lehetősége

Elég
fontos

Kevéssé
fontos

6

6

-

5

2

6

6

A zsidó kultúra, történelem tanulásának
lehetősége

9

9

--

Sajtó olvasás, rádióműsorok hallgatása,
TV nézés lehetősége zsidó nyelveken?

2

5

6

6

Sajtó olvasás, rádióműsorok hallgatása,
TV nézés lehetősége a zsidó vallás, kultúra és
történelem
témakörében
(nem-zsidó
nyelveken)?

6

11

1

2

Hivatalos ügyek intézésére és zsidó
nyelvek használatára irodában vagy hivatalban?

2

11

7

A zsidó
lehetősége

(jiddis)

nyelv

tanulásának

Barátokkal, kollégákkal stb.
nyelveken való beszélgetés lehetősége

zsidó

3

Nem fontos Nem
tudom

8

4
5

6
2

Megtagado
m a választ/
Nincs
válasz

-

1

1

1

-

-

-

-

1

A kérdőívet kitöltő személyek többsége részére, a zsidók történelmének és kultúrájának
megismerési lehetőségei, hasonlóan a zsidó nyelvek tanulásának lehetőségeihez, nem túl
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fontosak. Ez a közösség – annak egy része – nagyon jól megvan továbbképzés vagy zsidó
nyelvek tanulásának szükségessége nélkül, viszonylag kevés válaszadó érzi szükségét annak,
hogy többet tudjon meg a zsidó kultúráról és történelemről és még inkább, a leggyakrabban
gyengén ismert vagy nem használt zsidó nyelveken. Nyilvánvaló az alábbi kérdésre adott
válaszokból, hogy a résztvevők/a gyerekeik többségének van lehetősége a zsidó nyelvek
tanulására és a zsidó kultúrának és történelemnek szentelt foglalkozásokon való részvételre:
(„A zsidó gyerekeknek és fiataloknak, azon a helyen, ahol Ön lakik, van lehetősége..?” többek között zsidó nyelvek tanulására, zsidó nyelveken történő tanulásra és és a zsidó kultúra
és történelem megismerésére):?”
Igen

Nem

Nem tudom Megtagadom
a
választ/Nincs válasz

11

8

1

-

14

5

1

-

Zsidó nyelveket tanulni és megismerni a zsidó kultúrát és
hagyományokat nem zsidó állami iskolákban?

9

9

2

-

Zsidó nyelveket tanulni és megismerni a zsidó kultúrát és
hagyományokat nem zsidó magán iskolákban ?

11

7

2

-

Állami zsidó iskolába járni (zsidó nyelvekkel)?
Magán zsidó iskolába járni (zsidó nyelvekkel)?

Magyarország esetén is látható a nem állami iskolák kismértékű túlsúlya azok között,
amelyek ilyen lehetőséget ajánlanak.

4.2.2. VALLÁSI ÉS NEMZETI ÜNNEPEK
A vallási és a hagyományos jellegű családi ünnepeken való részvétel igen fontos feltétele
a zsidó identitásának. Alább szerepelnek az olyan eseményeken való részvételre adott
válaszok, mint a brit mila, hagyományos esküvő stb.
Igenlő választ adott 11 válaszadó, nemlegest 7, két személy kijelentette, hogy nincs ilyen
lehetősége, de szeretné, ha lenne ilyen. Meglehetősen hasonlóak voltak a válaszok arra a
kérdésre, hogy a családi ünnepeken való részvételen kívül vannak-e lehetőségek a judaizmus
és a zsidó hagyományok gyakorlására, istentiszteleten és az ünnepek megünneplésében való
részvételre. Itt is az igenlő választ adott 11 személy, negatív választ adott 5, 3 kijelentette,
hogy csak időnként, egy kijelentette, hogy nem ismeri a választ erre a kérdésre.
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Arra a kérdésre viszont „Van Önnek lehetősége kulturális és nemzeti ünnepségeken való
részvételre (pl. a Holocaust Áldozatainak Nemzetközi Emléknapja, stb.)?” - igenlő válasz 17
volt, negatív választ két személy adott, „nem tudom” választ adott 1 személy. Nehéz
megállapítani, hogy annak a személynek a válasza, hogy csak időnként van ilyen lehetőségük,
abból következik, hogy azokat ritkán szervezik, vagy abból, hogy családi és egyéb okokból
csak időnként tudják azt megengedni maguknak. Az előző kérdéshez kapcsolódott a kérdés a
válaszadók lakóhelyén az állami és önkormányzati szervek részvételéről illetve azok
szervezésének támogatásáról a zsidó kisebbség vallási és kulturális ünnepségein, mint
amilyen pl. a Chanuka, a Holocaust Áldozatainak Nemzetközi Emléknapja, stb. igenlő válasz
volt 10, ritkán (időnként) - 4, negatív 5 és egy személy nem tudta a választ.

4.2.3. AZ IDENTITÁS KÉRDÉSE
Az alábbi táblázat tartalmazza a válaszokat a témára: „Büszke Ön arra, hogy...?”:

Egyáltalán Inkább
igen
nem

Inkább
nem

Igen/

Nem
Nagyon tudom

Megtagadom
választ/Nincs
válasz

1

9

-

7

2

1

- azon állam állampolgára,
ahol lakik?

1

8

7

2

2

-

abból
a
régióból
származik, amelyben lakik, vagy
amelyből származik?

1

8

7

3

1

-

-

7

9

3

1

-

2

6

6

5

1

-

- zsidó/zsidó származású?

abból a városból
származik, amelyben lakik, vagy
amelyből származik?
- európai állampolgár?

a

A válaszadók többsége azt válaszolta, hogy büszke zsidó létére illetve zsidó
származására, és hasonló arány vonatkozott az európai létre való büszkeségre is; kifejezetten
kevesebben éreztek büszkeséget amiatt, hogy a bizonyos országnak az állampolgárai, vagy
adott régióból származnak, vagy ott lakóhelyük van. Az identitás és a lokális azonosulás tehát
átadja a helyét a zsidó identitásnak.
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A fenti kérdésre adott válaszok (az államra/országra és a lakóhelyi régióra) kissé
szembenállnak az országgal és lakóhelyi régióval érzett összefonódás/közelség érzés fokára
vonatkozó kérdésre adott válaszokkal:
Egyáltalán nem
az országhoz, ahol lakik
a régióhoz
lakóhelyéhez
Európához
Izraelhez

Gyengén

Erősen

Nagyon

Nem tudom Megtagadom a
választ

2

6

9

2

2

-

2

5

10

1

2

-

-

6

9

3

2

-

1

3

10

5

1

-

1

3

11

4

1

-

Figyelemre méltó az a tény, a válaszadók többsége kissé erősebben kötődik/érzi a
kapcsolatot Európával, mint azzal az országgal, ahol lakik, hasonlóan, mint az Izraellel
kapcsolatos kötődés esetén.
Az Európai Unióhoz való viszonyra vonatkozó kérdésre adott válaszokat, amelyet a
válaszadók az alábbi módon határoztak meg:
nagyon pozitív - 7
pozitív - 8
semleges - 2
negatív - 1
nagyon negatív - 1
nincs válasz - 1
Úgy tűnik tehát, hogy az Európai Unióhoz való viszony általában véve pozitív. A
Magyarország Európai Unióhoz való tartozásának tényére (pozitívnak, negatívnak találják
stb) és a zsidó kisebbség számára való előnyösségére vonatkozó kérdésére adott válaszok a
következők: igen - 11; nincs jelentősége - 5; nem tudom - 4.
Észrevehető, hogy az Európai Unió tagságából a zsidó kisebbség számára következő
előnyök

témájában

a

vélemények

már

jobban

eltérnek,

megfigyelhető

bizonyos

euroszkeptikusság, bár nem volt egyértelműen negatív válasz.
A következő kérdés az volt „Hozna-e az ország elhagyására vonatkozó döntést,
amennyiben jelentős pénzügyi és szociális segítséget nyújtanának Önnek (Asszonyom)?”. Itt
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igenlően válaszolt 8 válaszadó, tagadólag 3 személy, „nem tudom” választ adott 8 személy,
egy pedig megtagadták a válaszadást erre a kérdésre.
Az a néhány személy, akik a kiutazás mellett döntöttek leggyakrabban Izraelre (3)
mutattak, Izraelre, Kanadára vagy Egyesült Királyságra (1), Izraelre vagy Németországra (1),
Egyesült Királyságra (1) Egyesült Királyságra, Németországra vagy Új Zélandra (1), Indiára
(1) USA-ra vagy Svajcra (1), Ausztráliát vagy más EU országokat (1). Egy személy
kijelentette, hogy bárhová kiutazna, ahol a családja boldog lenne.
Az arra a kérdésre adott válaszok is, kinek érzi magát leginkább a válaszadó, a zsidó
identitását és annak elemeit hangsúlyozta a válaszadók többsége (13 személy a 20-ból). A
válaszok:
Zsidónak – 5,
Zsidónak és magyarnak – 2,
Zsidó származású magyarnak – 3,
Magyar zsidónak – 2,
Európainak – 5,
Egyéb: „emberi lénynek” - 1
Egy személy kijelentette, hogy „nem tudja”, egy pedig, hogy a HaSzem (Isten Nevének)
teremtése. Ez az utolsó válasz a válaszadó erős vallási (judaisztikus) identitásáról tanúskodik.
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4.2.4. MÁSOKKAL SZEMBEN
A kérdőívben a kisebbségek aktivitásának, szimpátiáinak és a közszférában való
láthatóságuknak értékelésére vonatkozó kérdések is helyet kaptak. Arra a kérdésre, hogy
országában melyik nemzeti kisebbség látható a leginkább a közszférában, a kulturális és a
politikai életben, a válaszadók így feleltek, hogy a zsidó (9), a roma (5), román (1) 356. Nem
adott erre a kérdésre választ két személy, kettő kijelentette, hogy „nincs ilyen kisebbség”.
Ugyanakkor a közszférában, a kulturális és politikai életben legkevésbé látható nemzeti
és etnikai kisebbségként a válaszadók a következőket adták meg: zsidó (3), roma (4), örmény
(1), roma és szegények (2), „feketék” (1), meg 10 személy azt válaszolta: „nem tudom”.
Az arra a kérdésre adott válaszokban viszont, hogy az ország melyik nemzeti és etnikai
kisebbsége élvezi a legtöbb előjogot a közszférában, a kulturális és a politikai életben,
válaszadóknak a fele a zsidó kisebbséget jelölte meg, 10 személy, a romákat egy személy, a
svábokat egy, 1-1 személy így válaszolt „magyarok” és „keresztények”, egy kijelentette, hogy
„egyik se”, 5 pedig válaszolt, hogy nem tudja.
A leginkább diszkriminált kisebbségi csoportnak ismerték el a romákat (13), a romákat és
zsidókat együtt (2), a románokat (2), a romákat és szegényeket (1). Ketten kijelentették, hogy
nem tudják.
A zsidókat (2), a romákat (9), a zsidókat és romákat (1) ismerték el a legtöbb gondot
okozó csoportnak, két személy azt válaszolta, hogy nincs ilyen kisebbség, ketten hibásan a
magyarokra mutattak, és egy személy pedig a keresztényekre. 3 személy kijelentette, hogy
„nem tudja”. A legkevésbé népszerűként és kedveltként jelölték meg: a romákat (13), a
zsidókat (3), a romákat és zsidókat együtt (2), a menekülteket és „színeseket” (1), egy
személy nem tudta.
A következő kérdéscsoport a többi nemzeti és etnikai csoport tagjának elfogadására
vonatkozott. Magyarország esetén figyelembe vették a címbeli nemzetre és társadalomra, a
szlovákokra, romákra és kiegészítőleg (táblázaton kivül) a németekre vonatkozó válaszokat.
Magyarország esetén figyelembe vett válaszok: szlovákok, romák és a táblázaton kívül a
németek. A kérdés így hangzott: „Elfogadna-e Ön más etnikai/nemzeti kisebbségi csoportból
származó

személyt

az

alábbi

minőségben:”

Nem kizárt, hogy itt a romákra utaltak, akiket Europának ezen részében sok országban sokszor tévesen románnak
neveznek.
356
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Szlovák
férfit/szlovák nőt

Magyar
férfit/magyar nőt

Roma
(Cigány)férfit/Rom
a nőt
a
Igen
Nem

Igen

Nem

Igen Nem

15

4

12

4

8

6

barátként?

18

1

18

1

16

2

utcai szomszédként?

19

-

19

-

15

2

19

-

19

-

16

1

19

-

19

-

15

2

házastársként
partnerként?

vagy

munkahelyi kollégaként?
ugyanabban a házban
lakó személyként?

N Nem tudom: megfelelően magyar esetében: 1,-,-,-,-,;

szlovák esetében:

4, 1, 1, 1, 1; roma esetében: 6, 2, 3, 3, 2.
Megtagadom a választ megfelelően magyar esetében: 1, 1, 1, 1, 1; szlovák
esetében: -, -, -, -, -; Roma esetében: -, -, -, -, -;

Általánosságban a szlovák és magyar felé az elfogadóképesség barát, szomszéd stb.
minőségben nagyon magas, de megfelelően kisebb a házastársként vagy partnerként való
elfogadására (15 magyar esetében, 12 szlovák esetében). Ez az elfogadás a romák esetén
határozottan csökken, csak 8 személy fogadná el a gondolatot, hogy a roma férfival/roma
nővel kapcsolatot teremtsen, és 6 ellene lenne. Az elfogadás továbbra is elég magas marad
(75% és több), amikor barátról, szomszédról vagy munkatársról van szó vagy ugyanabban a
házban lakóról.
Rákérdeztek a németek elfogadására is. Itt az egyes szavazatok a következőként oszlottak
meg: házastárs/partner - igen (12), nem (4), nem tudom (4); barát - igen (18), nem tudom (2);
szomszéd - igen (19), nem tudom (1); munkahelyi kolléga - igen (19), nem tudom (1),
válaszadás megtagadása vagy elmulasztása (1); lakótárs - igen (19), nem tudom (1). A
németek esetén tehát a válaszok majdnem teljesen azonosak, mint a szlovákok esetében és az
elfogadás szintje vonatkozásában elmaradnak a magyaroktól.
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4.2.5. ANTISZEMITIZMUS
A kérdőív kitért az antiszemita viselkedésekre is. Az első kérdés itt így hangzott: „Vajon
az Ön lakóhelyét képező országban észrevehető-e az alábbi antiszemita viselkedések
valamelyike a közszférában és közterületen, nem feltétlenül személyesen Önre irányulóan?”
A válaszadók válaszait a táblázat mutatja be.
Nem tudom Megtagadom
választ

Igen

Nem

- a politikusok nyilatkozataiban?

16

2

1

1

- a közmédiában?

16

3

1

-

- a magán médiában?

1
5

1

-

- az utcán, tüntetések alatt?

18
14

-

- stadionban, sportversenyek alatt?

17

-

1
3

- állami, helyi ünnepségek alatt?

6

8

6

-

- antiszemita feliratok az épületeken, stb.?

14

3

3

-

13

3

4

-

- antiszemita feliratok vagy egyéb módon történő
rongálások egyházi
épületeken,
temetőkben,
zsidó
hitközségek és intézmények székhelyén?

-

Ahogy a fentiekből következik, a válaszadók egybehangzó véleménye szerint a
közszférában nem hiányoznak az antiszemita magatartások (a válaszok megoszlása nagyon
hasonló, mint Szlovákia esetében). A válaszadók felé feltett kérdésre, hogy a legutóbbi 12
hónap

alatt

személyesen

érzett-e

magával

szembeni

elutasítást

vagy

találkozott

megkülönböztetéssel vagy üldözéssel mások részéről, származására, hitvallására vagy más
okokra való tekintettel, a válaszokat az alábbi táblázat tartalmazza:
Igen

7

Nem

9

Etnikai/ nemzeti származás
Vallás (hit)
Egyéb okokból

Ezen
okok Nem
egyike miatt se tudom

1

3

Megtagad
om
a
választ
-

6

11

1

2

-

8

9

1

2

-

A fentiek pontosítása céljából, feltettek néhány további kérdést: „Az utóbbi 12 hónapban
az alább felsorolt körülmények, környezet, helyszín közül mely közegben érzett elutasítást
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a

és/vagy megkülönböztetést, vagy üldözést etnikai/nemzeti származása vagy vallási hite
miatt”?

A felsorolt
Nem tudom
helyzetek
egyikében
Megtagadom
sem
a választ
3
2

Igen

Nem

1

14

3

13

2

2

-

1
-

14

3

2

-

15

3

2

-

1

14

3

2

-

Étteremben, bárban vagy diszkóban

4

11

3

2

-

Utcán

6

10

2

2

-

Szomszédok között

1

15

2

2

-

Üzletben/piacon

2

14

2

2

-

Tömegközlekedési eszközön

6

10

2

2

-

Iskolában/egyetemen
Munkában/munkát keresve/ munkából
kilépve
Egészségvédelmi intézetben
Bíróságon vagy hivatalban
a rendőrséggel vagy más egyenruhás
szolgálattal való kapcsolatban

A fentiekből kiderül, hogy az antiszemita kötözködésekre és viselkedésekre
leggyakrabban az utcán és a tömegközlekedési eszközökön került sor, ritkábban bárban,
diszkóban vagy étteremben.
A bizalom fokára vonatkozó kérdésre viszont („Milyen mértékben bízik meg Ön.?”)
egyes közintézményekkel és hivatalokkal szemben, a válaszadók a következő válaszokat
adták:
Egyáltalán
nem

Inkább nem

Inkább igen

Teljes
bizalommal

Király

-

-

-

-

Államfő

7

5

4

2

2

-

Parlament

6
5

6

5

2

-

6

7

1
-

2

-

4

5

9

1

1

-

Katonaság

4

5

6

4

-

Bíróságok

4

12

Önkormányzati szervek

3

2
3

1
-

10

-

1
4

1
-

Kormány
Rendőrség és más egyenruhás
szolgálatok

Nem tudom Megtagado
m a választ
-
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Az derül ki, hogy, a felmérésben résztvevő zsidó kisebbséghez tartozók általában
bizalmatlansággal viseltetnek a hatalmi szervekkel, ezen belül a katonasággal vagy
rendőrséggel szemben is. A többség korlátozott mértékben ad bizalmat a kormánynak és a
parlamentnek, majdnem a fele az egyenruhás szolgálatoknak, kb. egy harmada az
önkormányzati szervezeteknek és az igazságszolgáltatásnak. Ez összefügghet a magyarországi
politikai helyzettel illetve az ellenzék és a közvélemény egy részének Orbán Viktor
tevékenységével szembeni kritikus hozzáállásával, de, ahogyan a fenti kérdőívekből
következik,

a

zsidó

kisebbség

egy

része

személyesen

találkozott

antiszemita

megnyilvánulásokkal és az antiszemita nyilatkozatok és akcentusok nem hiányoztak a
politikusok nyilatkozataiból vagy az állami és lokális ünnepségeken sem. Ez is alááshatja a
hatalommal szembeni bizalmat és kétségeket kelt azokkal, mint a zsidó kisebbség biztonságát
és szabad fejlődését garantálók eredményességével szemben.
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5. AUSZTRIA
5.1. A vizsgált válaszadói csoport szerkezete és jellemzése.
A felmérésben 18 válaszadó vett részt, akik a Köztársaságban a zsidó kisebbséghez
tartozóként határozták meg önmagukat (egy személy kijelentette, hogy ő evangélikus, de nem
tette utána azt, hogy tagja a zsidó kisebbségnek – ez nem zárja ki ezt az odatartozást, de
tekintettel erre a tisztázatlanságra, őt nem vették figyelembe a vizsgálatban). Ezen belül 6 nő
és 12 férfi volt. A vizsgált csoport tagjai meglehetősen fiatalok voltak: 1 személy 17 év alatt,
8 személy 18 és 25 év közötti, 5 személy a 26-30 év közötti korosztályban, 1 személy a 31-40,
2 személy a 41-50 és egy személy a 51-60 közötti korosztályban. A legtöbb válaszadó (bár
kevesebb

mintt

Görögországban,

50%)

Ausztrábian

Belgiumban,

született

Oroszországban,

(7

személy),
Bulgáriában,

5

Izraelben,

egy-egy

Németországban

és

Szlovákiában. Ausztria, közismerten, olyan ország, amelyben viszonylag nagyszámú külföldi
telepedett le, amit igazol a vizsgált, magát a zsidó kisebbséghez tartozónak nyilvánító csoport
születési összetétele is.

A válaszadók neme:

Nők
Férfiak

A válaszadók életkora:

0-17
18-25
26-30
31-40
41-50
51-60
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A válaszadók lakóhelye:

Nincs válasz
Város
Nagyváros

A válaszadók többsége lakóhelyeként nagyvárost (100 000 lakos felett) adott meg, két
személy várost, egy személy nem válaszolt. A kérdőíves felmérés ebben az államban is azt
igazolja, hogy ez a csoport kiemelkedően városi jellegű. A válaszadók között 7 személy
házasságban élt és 1 partnerkapcsolatban, 10 személy egyedülállóként nevezte meg magát.

Képzettség:
Középfokú
Hiányos
felsőfokú
Felsőfokú
Alapfokú
Nem tudom

Ez jól képzett illetve tanuló csoport: két személy adott meg középfokú végzettséget, 7
nem teljes felsőfokú végzettséget, 7 felsőfokú végzettséget, egy általános iskolai végzettséget
és egy kijelentette, hogy nem tudja. Ami a létfenntartási forrást illeti: 1 személy adta meg
saját cégét, kettő az oktatásban, 4 szellemi foglalkoztatottként dolgozik, tanuló 10 fő, egy
személy nyugdíjas/rokkant járadékos.
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Hitközséghez, kisebbségi szervezethez stb. való tartozás

.
Hitközség
Hitközség és
szövetség
Nem tag
Szövetség
Megtagadta a
választ

A válaszadók a zsidó hitközség tagjaként (9), illetve a hitközség és a zsidó kisebbségi
szövetségek tagjaként (1) határozták meg magukat, csak zsidó kisebbségi szövetség tagjaként
egy, a szervezethez vagy hitközséghez való tartozás nélküli, de egyidejűleg a zsidó
kisebbséghez való tartozását nyilvánította ki 5 személy. Kettő nem adott választ (sötétlila
szín).
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5.2. A vizsgálat kiemelt vonatkozásai
5.2.1. NYELV.
Arra a kérdésre „Milyen nyelven beszél leggyakrabban Ön otthonában?” a válaszadók
néhány válasz lehetőség közül választhattak, megtagadhatták a választ, illetve beírhatták saját
változatukat. Válaszok: héberül (6), héberül és németül (1), szlovákul (1), németül és oroszul
(2), oroszul (1), magyarul, németül és angolul (1), németül és jiddis nyelven (1), németül,
jiddis és angolul (1), bolgárul (1), németül (1). A vizsgált csoport nagy részének bevándorló
jellegét igazolják tehát a nyelvre vonatkozó kérdésekre adott válaszok – mindössze egy
személy, aki egyébként Németországból származik, közölte, hogy kizárólag a német nyelvet
használja otthon.

Az alábbi táblázat tájékoztat többek között a zsidó nyelvek tanulásának lehetőségeiről
(kérdés „Van-e Önnek lehetősége...”):

Igen Elég
gyakran

Nagyon
ritkán

Nem

Nem
tudom

Megtagad
om a
választ/
Nincs
válasz

A héber nyelvtanulás lehetősége

13

-

1

1

1

2

A zsidó (jiddis) nyelv tanulásának lehetősége

3

1

3

9

1

1

Barátokkal, kollégákkal stb. zsidó nyelveken
való beszélgetés lehetősége

8

6

1

2

Sajtó olvasás, rádióműsorok hallgatása, TV
nézés lehetősége zsidó nyelveken?

7

6

2

1

Sajtó olvasás, rádióműsorok hallgatása, TV
nézés lehetősége a zsidó vallás, kultúra és történelem
témakörében (nem-zsidó nyelveken)?

7

3

7

Hivatalos ügyek intézésére és zsidó nyelvek
használatára irodában vagy hivatalban?

2

5

-

1
2

1

8

1

2

A fent említett lehetőségek csak a válaszadók egy része számára fontosak és nagyon
fontosak, főleg a jiddis nyelv tanulása nem tűnik lényegesnek. Az alábbi táblázat tartalmazza
a

válaszokat

a

kérdésre:

„Milyen

mértékben

fontos

Ön

számára...?”):”
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Nagyon
fontos

A héber nyelvtanulás lehetősége

Elég
fontos

6

3

1

2

Barátokkal, kollégákkal stb. zsidó nyelveken
való beszélgetés lehetősége

4

5

Sajtó olvasás, rádióműsorok hallgatása, TV
nézés lehetősége zsidó nyelveken?

7

5

Sajtó olvasás, rádióműsorok hallgatása, TV
nézés lehetősége a zsidó vallás, kultúra és történelem
témakörében (nem-zsidó nyelveken)?

2

Hivatalos ügyek intézésére és zsidó nyelvek
használatának lehetősége irodában vagy hivatalban?

A zsidó (jiddis) nyelv tanulásának lehetősége

A héber nyelvtanulás lehetősége

Kevéssé
fontos

Megtagad
om a
választ/
Nincs
válasz

Nem fontos Nem
tudom

3

3

2

7

7

-

3

5

-

2

2

1

7

4

4

1

3

4

5

4

2

2

2

9

3

1
1
1
1

1

1

A kérdőívet kitöltő személyek csak egy részének fontosak a zsidók történelmének és
kultúrájának megismerési lehetőségei, többek között a médiából, hasonlóan a zsidó nyelvek
tanulásának lehetőségeihez, attól függetlenül, hogy vannak lehetőségek- legalábbis a
gyerekeknek – a zsidó nyelvek tanulására és a zsidók történelmének és kultúrájának
megismerésére. Alábbiakban találhatók a válaszok a kérdésre: „A zsidó gyerekeknek és
fiataloknak, azon a helyen, ahol Ön lakik, van lehetősége..?” - többek között zsidó nyelvek
tanulására, zsidó nyelveken történő tanulásra és a zsidó kultúra és történelem megismerésére?:
Megtagadom a
Igen

Nem

Nem tudom választ/ Nincs

válasz
9

5

3

1

13

1

3

1

Zsidó nyelveket tanulni és megismerni a zsidó kultúrát és
hagyományokat nem zsidó állami iskolákban?

11

4

2

1

Zsidó nyelveket tanulni és megismerni a zsidó kultúrát és
hagyományokat nem zsidó magán iskolákban ?

11

3

3

1

Állami zsidó iskolába járni (zsidó nyelvekkel)?
Magán zsidó iskolába járni (zsidó nyelvekkel)?

Ausztria esetén is kismértékben látható a nem állami iskolák túlsúlya az ilyen
lehetőségeket ajánlók között.
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5.2.1.

VALLÁSI ÉS NEMZETI ÜNNEPEK.

Alább szerepelnek az olyan eseményeken való részvételre adott válaszok, mint a brit
mila, bar micwa, hagyományos esküvő stb.
Igenlő választ adott 16 válaszadó, nemlegest 1, 2 kijelentette, hogy nincs ilyen lehetőség,
de szeretné, ha lenne ilyen. Meglehetősen hasonlóak voltak a válaszok arra a kérdésre, hogy a
családi ünnepeken való részvételen kívül vannak-e lehetőségek a judaizmus és a zsidó
hagyományok gyakorlására, istetiszteleten és az ünnepek megünneplésében való részvételre.
Itt 17 személy igenlően válaszolt, negatív választ adott 1 személy erre a kérdésre. Arra a
kérdésre viszont „Van Önnek lehetősége kulturális és nemzeti ünnepségeken való részvételre
(pl. a Holocaust Áldozatainak Nemzetközi Emléknapja, stb.)?” igenlő válasz szintén 17 volt,
negatív választ egy személy adott, a lakóhelyi állami és önkormányzati szervek képviselőinek
a zsidó kisebbség vallási és kulturális ünnepségein, mint például a Chanuka, a Holocaust
Áldozatainak Nemzetközi Emléknapja stb., való részvételére, esetleg azok szervezésének
támogatására vonatkozó kérdésre pedig 14 igenlő válasz volt, ’időnként’ egy, negatív egy, két
személy kijelentette, hogy nem tudja. A kérdőív nem pontosította, hogy ilyen személyeket
felkértek és azok megtagadták, vagy ők kezdeményezik a részvételt, vagy pedig a hitközség
és a szervezők őket mellőzik.

5.2.2.

IDENTITÁSI KÉRDÉSEK.

Az alábbi táblázat tartalmazza a válaszokat arra a témára: „Büszke Ön arra, hogy... ?”:

Inkább
Egyáltalán
Inkább igen nem
nem

- zsidó/zsidó származású?
- azon állam állampolgára, ahol lakik?
- abból a régióból származik, amelyben
lakik, vagy amelyből származik?
- abból a városból származik, amelyben
lakik, vagy amelyből származik?
- európai állampolgár?

Igen/

Nem tudom

Nagyon

Megtagado
m a választ/
Nincs
válasz

1

5

1

10

-

1

1

9

3

2

2

1

-

6

4

6

1

1

-

9

3

5

-

1

1

5

3

5

1

3
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A válaszadók többsége azt válaszolta, hogy büszke zsidó létére illetve zsidó származására
és viszonlag sokan éreznek büszkeséget európai létükre is; kifejezetten kevesebben éreznek
büszkeséget azon állam vonatkozásában, amelynek állampolgárai, illetve a származásuk
szerinti régióval vagy várossal/illetve lakóhellyel szemben. Az identitás komponenseként a
zsidóság és a zsidó származás a legfontosabb, amennyiben a válaszadók csoportját együttesen
kezeljük. A fenti kérdésekre adott válaszok (a lakóhelyet adó államról/országról és régióról)
részben egybecsengenek az országgal és lakóhelyi régióval érzett összefonódás/közelség érzés
fokára vonatkozó kérdésre adott válaszokkal:
Egyáltalán
nem

Gyengén

Erősen

Nagyon

Nem tudom Megtagadom a
választ

az országhoz, ahol lakik

3

4

5

4

1

1

a régióhoz

3

6

4

3

1

1

lakóhelyéhez

1

2

7

6

1

1

Európához
Izraelhez

-

1

8

7

-

2

6

2

1

-

2

7

Figyelemre méltó az a tény, a válaszadók többsége kissé erősebben kötődik/érzi a
kapcsolatot Európával, mint Ausztriával (ez megint bizonyítja a vizsgált csoport nagy
részének bevándorló jellegét); az Izraelhez való kötődés szintén, bár ez em jelentősen, de
kissé elmarad az Európához való kötődéstől.
Ugyanakkor az európai Unióhoz való viszonyukat a válaszadók úgy határozták meg,
mint:
nagyon pozitív - 4
pozitív - 7
semleges - 2
negatív - 1
bardzo negatív - 1
nincs válasz (nem tudom) - 3
Ausztriának az Európai Unióhoz való tartozása tényére vonatkozó kérdésre (pozitívan,
negatívan értékelik, stb.) és hogy ebből fakadnak–e előnyök a zsidó kisebbség számára, a
következőképpen oszlottak meg: igen - 7; nincs jelentősége - 4; nem tudom - 5, egy személy
nem válaszolt, egy kijelentette, hogy nincsenek ilyen címen semmilyen előnyök. Ez a személy
hozzátette, hogy az EU-nak nagyon negatív képe van Izraelről, „az egyetlenn zsidó államról a
világon” – ami őt felháborítja.
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A következő kérdésre „Hozna-e az ország elhagyására vonatkozó döntést, amennyiben
jelentős pénzügyi és szociális segítséget nyújtanának Önnek (Asszonyom)?”. Itt igenlően
válaszolt 3 személy, tagadólag 11, „nem tudom” választ adott 3 személy és 3 nem válaszolt
egyáltalán.
Azok, akik a kiutazás mellett döntenének, leggyakrabban a következő országokra
mutattak: Izrael (3), Izrael vagy USA (1), USA (New York - 1), Kína (1), Görögország (1),
Németország (1). Egy válaszadó azt válaszolta, hogy oda menne, ahol „jó” az ortodox zsidók
közössége.
A fentiekből következik, ahogyan az a tanulmány következő részében elemzés tárgyát
fogja képezni, hogy kevesebb személy döntene egy tehetős állam elhagyására, amilyen
Ausztria, mint Lengyelország, Magyarország vagy Szlovákia esetén.
A válaszban, kinek érzi magát leginkább a válaszadó, nagyon erősen kihangsúlyozták
saját zsidó identitásukat vagy annak komponenseit. A válaszok:
Zsidónak - 9
Zsidónak és osztráknak - 4
Egyéb: embernek, bécsinek, görögnek;
Egy személy kijelentette, hogy nem tudja, egy nem válaszolt.

5.2.4.

MÁSOKKAL SZEMBEN.

A kérdőívnek a zsidó kisebbség aktivitására, szimpátiáira vagy antipátiáira, a
közszférában való láthatóságára vonatkozó részében, többek között arról kérdeztek, hogy az
országban melyik nemzeti és etnikai kisebbség a leginkább látható a közszférában, a kulturális
és politikai életben. A válaszadók feleletei: a zsidó (7), a török (1), a muszlim (4) a törökök és
muszlimok (1), a törökök, más muszlimok és a balkáni országokból érkezettek (1), a roma (1),
a szerb (1), két személy kijelentette, hogy nem tudja.
Ugyanakkor a közszférában, a kulturális és politikai életben legkevésbé látható
kisebbségként a válaszadók megjelölték: a zsidót (8) a romát (1), az örményt (1), a muszlimot
(1), egy-egy válasz jutott az indiaiaknak, buddistáknak, ateistáknak, 3 személy kijelentette,
hogy nem tudja, egy pedig azt válaszolta, hogy „a zsidók középen vannak”.
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Arra a kérdésre, országában melyik nemzeti és etnikai kisebbség élvezi a legtöbb előjogot
a közszférában, a kulturális és a politikai életben, a fele (9 személy) a zsidókra mutatott,
ketten a törökökre, egy a muszlimokra, 6 személy jelentette ki, hogy nem tudja.
A legerősebben diszkriminált és elnyomott

kisebbségi csoportként egyetértésben

ismerték el a romát (13), a romát és zsidókat együtt (2), a románokat (2), a romát és
szegényeket (1), két személy jelentette ki, hogy nem tudja.
A legtöbb problémát okozóként ismerték el a zsidókat (4), a romákat (2), a muszlimokat
(3), az afgánokat (1), a törököket és a bevándorlókat Észak Afrikából (1), „új imingrásokat,
akik nem akarnak beilleszkedni” (1), különbözőek (1), ezen kívül 4 személy elismerte, hogy
nem tudja. Ugyanakkor a legkevésbé népszerűeknek és kedvelteknek ismerték el: a romákat
(1), a zsidókat (8), a muszlimokat és zsidókat (1), az Arabokat és muszlimokat (1), a romákat
és muszlimokat (1), 4 személy kijelentette, hogy nem tudja.
Itt is kihallatszik a válaszokból a „saját” csoportra vonatkozó nagy érzékenység, de a
muszlimokkal szembeni elutasítás is, megsokszorozva Afrika és a Közel-Kelet a háborúval
sújtott

országaiból

menekültekkel

kapcsolatos

problémákat.

„Hagyományosan”

a

problematikus (problémát okozó) és nem kedvelt kisebbségként jelennek meg a romák.
A következő kérdéscsoport a más nemzeti és etnikai kisebbség tagjának elfogadására
vonatkozott. Ausztria esetén elfogadták a címbeli nemzetre – a történelmileg Ausztriával
összekapcsolt magyarokra (habsburgi birodalom), a romákra és (a táblázaton kívül) a
németekre vonatkozó válaszokat. Az első kérdés így hangzott: „Elfogadna-e Ön más
etnikai/nemzeti kisebbségi csoportból származó személyt az alábbi minőségben”:
Osztrák férfit/osztrák nőt

házastársként vagy partnerként?

Magyar férfit/magyar
nőt

Igen

Nem

Igen

Igen

10

3

10

Roma (Cigány) férfit/Roma
nőt
a

Nem

Igen

4

8

6

2

13

2

2

14

1
2
3

barátként?

16

1

13

utcai szomszédként?

16

1

14

16

1

14

2

14

15

1

14

2

11

munkahelyi kollégaként?
ugyanabban a házban lakó személyként?

Nem tudom: osztrák esetén megfelelően: 4, -, -, -, 1; magyar esetén: 3, 1, 1, 1, 1; roma esetén: 2, 1, 1, 1, 1.
- Megtagadom a választ: osztrák esetén megfelelően: 1, 1, 1, 1, 1; magyar esetén: 1, 1, 1, 1, 1; roma esetén: 1, 1, 1, 1, 1.

Általánosságban az osztrák iránti elfogadóképesség barát, szomszéd stb. minőségben
nagyon magas, de megfelelően kisebb a házastársként vagy partnerként való elfogadására (10,
ugyanolyan, mint a magyar esetében), és kisebb, de nem drasztikusan, (8) roma esetében. Az
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elfogadás a felsorolt kisebbségek tagja iránt továbbra is elég magas marad, amikor barátról,
szomszédról vagy munkatársról van szó.
Rákérdeztek a németek elfogadására is, itt az egyes szavazatok a következőként oszlottak
meg: házastárs/partner - igen (11), nem (3), nem tudom (3), válaszadás elmulasztása (1); barát
- igen (17), válaszadás hiánya (1); szomszéd - igen (17), válaszadás hiánya (1); munkahelyi
kolléga - igen (17), válaszadás elmulasztása (1); lakótárs - igen (16), válaszadás hiánya (1). A
németek esetén tehát a pozitív válaszok száma magasabb, mint a címbeli nemzet esetén.

5.2.5.

ANTISZEMITIZMUS.

A kérdőív kitért az antiszemita viselkedésekre is, az első kérdés itt így hangzott: „Vajon
az Ön lakóhelyét képező országban észrevehető-e az alábbi antiszemita viselkedések
valamelyike a közszférában és közterületen, nem feltétlenül személyesen Önre irányulóan?”
A válaszadók válaszait a táblázat mutatja be.

Nem tudom Megtagadom a
választ
3
1

Igen

Nem

- a politikusok nyilatkozataiban?

8

6

- a közmédiában?

9

5

3

1

- a magán médiában?

11

3

2

2

- az utcán, tüntetések alatt?

14

2

-

2

- stadionban, sportversenyek alatt?

10

4

2

2

- állami, helyi ünnepségek alatt?

7

9

-

2

- antiszemita feliratok az épületeken, stb.?

13

1

2

2

12

2

3

1

- antiszemita feliratok vagy egyéb módon történő rongálások
egyházi épületeken, temetőkben, zsidó hitközségek és intézmények
székhelyén?

Ahogy a fentiekből következik, a válaszadók véleménye szerint a közszférában legtöbb
antiszemita megnyilvánulás az utcán, stadionokban, a házak falain és a szakrális
létesítményeken látható, de a médiákban is, főleg a magán médiákban, bár ezek az esetek
ritkábbak, mint az előző országok esetében. A válaszadók felé feltett kérdésre, hogy a
legutóbbi 12 hónap alatt személyesen érzett-e magával szembeni elutasítást vagy találkozott-e
diszkriminációval, vagy üldözéssel mások részéről, származására, hitvallására vagy más
okokra való tekintettel. A válaszokat az alábbi táblázat tartalmazza:
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Igen

3

Ezen okok egyike Nem
miatt se
tudom

Megtagado
m a választ

11

1

2

1

6

9

1

1

1

2

12

2

1

1

Etnikai/ nemzeti származás
Vallás (hit)
Egyéb okokból

Nem

A fentiek pontosítása céljából, feltettek néhány további kérdést: „Az utóbbi 12 hónapban
az alább felsorolt körülmények, környezet, helyszín közül mely közegben érzett elutasítást
és/vagy diszkriminációt, vagy üldözést etnikai/nemzeti származása vagy vallási hite miatt?:

163

A felsorolt
Nem helyzetek
egyikében
sem

Igen

Iskolában/egyetemen

3

Munkában/munkát keresve/ munkából kilépve

4

Egészségvédelmi intézetben

3

Megtagadom a
választ /Nincs
válasz

-

1

1

12

1

-

1

14

-

-

1

1

16

-

-

1

2

15

-

-

1

4

13

-

-

1

6

11

-

-

1

Szomszédok között

2

15

-

-

1

Üzletben/piacon

3

14

-

-

1

Tömegközlekedési eszközön

3

14

-

-

1

Bíróságon vagy hivatalban
a rendőrséggel vagy más egyenruhás szolgálattal
való kapcsolatban
Étteremben, bárban vagy diszkóban
Utcán

13

Nem tudom

A fentiek alapján az antiszemita kötözködésekre és viselkedésekre leggyakrabban az
utcán, munkahelyen, illetve bárban, diszkóban vagy étteremben került sor.
A bizalom fokára vonatkozó kérdésre viszont („Milyen mértékben bízik meg Ön?”) egyes
közintézményekkel és hivatalokkal szemben, a válaszadók a következő válaszokat adták:

Egyáltalán nem Inkább nem

Inkább igen

Teljes
bizalommal

Megtagadom
Nem tudom a választ
/Nincs válasz

Király

-

-

-

-

-

-

Államelnök

-

7

7

1

1

2

Parlament

1

5

8

1

1

2

Kormány

1

6

6

1

2

2

2

3

9

-

3

1

Katonaság

1

4

7

1

3

2

Bíróságok

2

5

6

-

3

2

Önkormányzati szervek

2

5

8

-

1

2

Rendőrség és más egyenruhás
szolgálatok

Az derül ki, hogy bár a felmérésben résztvevő zsidó kisebbséghez tartozók bizalmának
szintje korlátozott az egyes intézmények és hatalmi szervek felé, mégis jelentősen magasabb,
mint az előzőekben elemzett közép-kelet európai országokban. A Köztársaság elnöke, a
bíróságok és a helyi hatóságok élvezik viszonylag a legkisebb számú válaszadó csoport
bizalmát.
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BELGIUM
6.1.

A vizsgált válaszadó csoport összetétele és jellemzése.

A vizsgálatban 40 személyt vettek figyelembe, akik Belgiumban a zsidó kisebbséghez tartozónak
nyilvánították magukat – figyelembe véve, hogy ennek az országnak a jogrendjében nem működik a
nemzeti vagy etnikai kisebbség fogalma. a válaszadók között volt 13 nő, 25 férfi és két személy, akik
nem kívántak erre válaszolni. A vizsgált csoporton belül többségben voltak a középkorú személyek:
17 éven aluli ember (1), a 18 és 25 év közötti (3), a 26-30 közötti korosztályban (5), a 31-40
korosztályban (7), 41-50 korosztályban (9), az 51-60 korosztályban (9), 61-70 közötti korban (4) és
70+ (2). A legtöbb válaszadó Belgiumban született (24 személy), 5 Izraelben, 2-2 személy
Franciaországban és az USA-ban, egy-egy Svájcban, Nagy Britanniában, Lengyelorországban,
Ausztriában, Oroszországban, Magyarországon és Ukrajnában. Belgium tehetős ország, ahol
viszonylag sok külföldi telepedett le, amit a vizsgált csoport tagjai születési helyeinek összetétele is
igazol.

A válaszadók neme:

Nők
Férfiak
Nincs válasz

A válaszadók életkora:

0-17
18-25
26-30
31-40
41-50
51-60
61-70
70+
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A válaszadók lakóhelye:

Város
Nagyváros

A válaszadók többsége lakóhelyeként nagyvárost adott meg (100 000 lakos felett), két
személy várost, egy pedig nem válaszolt. A kérdőíves felmérés ebben az országban is igazolta
ennek a közösségnek a kifejezetten városi jellegét. A válaszadók között házasságban és
partnerkapcsolatban élt, megfelelően 27 és 1 személy, 10 függetlenként határozta meg magát,
két személy pedig megtagadta a választ.

Képzettség:
Nincs válasz
Hiányos
felsőfokú
Felsőfokú
Alapfokú
Szakmai
Középfokú

Ez jól képzett illetve tanuló csoport: 11 személy adott meg középfokú végzettséget, 4
hiányos felsőfokú végzettséget, 17 felsőfokút, kettő alapfokút, 3 szakmai képzettséget, 3 nem
adott választ. Ami a létfenntartás forrását illeti, a válaszadók között volt: 10 cégtulajdonos,
három, aki magát freelancerként határozta meg, két személy az oktatásban dolgozik, kettő
non-profit típusú szervezetben, 5 szellemi dolgozóként, 6 továbbra is tanul, egy kormányzati
vagy önkormányzati szervnél, 6 személy nem adott választ, egy nyugdíjas/rokkantnyugdíjas
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és 4 személy (nők), kijelentette, hogy háztartás vezetéssel foglalkozik, gyereket nevel, nem
dolgozik, háztartásbeli.
Hitközséghez, kisebbségi szervezethez való tartozás stb.
Hitközség

Nem tartozik a
kissebbséghez
, tartozik a
hitközséghez
Megtagadta a
választ

Figyelemre méltó a (vallási) hitközséghez tartozó személyek magas százalékaránya 30 személy, azaz 75%. A zsidó szervezethez vagy hitközséghez való tartozás hiányát, egyben
a zsidó kisebbséghez való tartozás érzését nyilvánította ki 9 személy, egy pedig nem válaszolt.
6.2. A vizsgálat kiemelt vonatkozásai
6.2.1.
NYELV.

Arra a kérdésre „Milyen nyelven beszél leggyakrabban Ön otthonában?” a válaszadók
néhány válasz lehetőség közül választhattak, megtagadhatták a választ, illetve beírhatták saját
változatukat. Az eredmények: héberül (8), jiddis nyelven (6), franciául (8), hollandul (3),
oroszul (1), angolul (6), héberül és angolul (1), héberül, hollandul, franciául és angolul (1),
héberül, hollandul és oroszul (1), héberül, jiddis nyelven és angolul (1), héberül,

jiddis

nyelven, franciául és angolul (1), hollandul, franciául (1), franciául és angolul (1), nem
válaszolt egy személy.
Az eredmények tehát igazolják a válaszadók egy részének bevándorló jellegét, valamint
erős, valószínűleg ortodox zsidó komponens jelenlétét (kizárólag a jiddis nelvet beszélik
otthon).
Az alábbi táblázat ad tájékoztatást többek között a zsidó nyelvek tanulásának
lehetőségéről (kérdés: „Van-e Önnek lehetősége...”)
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Igen Elég
gyakran

Nagyon
ritkán

Nem

Nem tudom Megtagado
m a választ
/Nincs
válasz

Héber nyelv tanulására?

28

1

7

-

1

3

Zsidó (jiddis) nyelv tanulására?

24

2

4

6

1

3

Barátokkal, kollégákkal, stb. zsidó nyelveken
beszélgetni?

30

3

3

-

Zsidó kultúra és történelem tanulására?

27

5

5

Sajtó olvasásra, rádióműsorok hallgatására, TV
nézésre zsidó nyelveken?

26

3

4

4

Sajtó olvasásra, rádióműsorok hallgatására, TV
nézésre a zsidó vallás, kultúra és történelem
témakörében (nem-zsidó nyelveken)?

12

4

11

8

1

3
3

3

1

4

Egyúttal a fent említett lehetőségek fontosak és nagyon fontosak a válaszadók nagy része
számára. Az alábbi táblázat tartalmazza a válaszokat arra a kérdésre: „Milyen mértékben
fontos az Ön számára...?”:
Nagyon
fontos

Elég
fontos

A héber nyelvtanulás lehetősége

24

8

A zsidó (jiddis) nyelv tanulásának lehetősége

15

Barátokkal, kollégákkal stb. zsidó nyelveken
való beszélgetés lehetősége

17

A zsidó kultúra, történelem tanulásának
lehetősége

22

11
15
14

Kevéssé
fontos

1
4

1

Nem fontos Nem
tudom

4
8
5

1

1

-

Megtagad
om a
választ
/Nincs
válasz
3
2
2
2

Sajtó olvasás, rádióműsorok hallgatása, TV
nézés lehetősége zsidó nyelveken?

12

15

3

7

Sajtó olvasás, rádióműsorok hallgatása, TV
nézés lehetősége a zsidó vallás, kultúra és történelem
témakörében (nem-zsidó nyelveken)?

11

18

3

6

2

Hivatalos ügyek intézésének és zsidó nyelvek
használatának lehetősége irodában vagy hivatalban?

2

10

10

14

4

1

2

A kérdőívet kitöltő személyek többsége részére lényeges a zsidók történelmére és
kultúrájára vonatkozó ismeretek megszerzésének lehetősége, többek között a médiából,
hasonlóan a zsidó nyelvek tanulásának lehetőségéhez. Úgy tűnik, hogy Belgiumban a
gyerekeknek és a fiataloknak nagy lehetőségeik vannak népük kultúrájáról és történelméről
való tanulásra is, vagy az iskolán kívüli ismeretszerzésre. Alább találhatók a válaszok arra a
kérdésre: „A zsidó gyerekeknek és fiataloknak, azon a helyen, ahol Ön lakik, van
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lehetősége..?” - többek között zsidó nyelvek tanulására, zsidó nyelveken való tanulásra és a
zsidó kultúra és történelem megismerésére?:
Igen
3
Állami zsidó iskolába járni (zsidó nyelvekkel)?

3

Magán zsidó iskolába járni (zsidó nyelvekkel)?

7

3
Zsidó nyelveket tanulni és megismerni a zsidó kultúrát és
hagyományokat nem zsidó állami iskolákban?

0

Zsidó nyelveket tanulni és megismerni a zsidó kultúrát és
hagyományokat nem zsidó magán iskolákban ?

6

Nem
tudom

Nem

3
2

Megtagadom
választ/
Nincs válasz

4

2

1

2

-

1

5

4

1

7

6

1

a
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6.2.2. VALLÁSI ÉS NEMZETI ÜNNEPEK
A vallási és a hagyományos jellegű családi ünnepeken való részvétel igen fontos feltétele
a zsidó identitásnak. Alább szerepelnek az olyan eseményeken való részvételre adott
válaszok, mint a brit mila, bar micwa, hagyományos esküvő és temetés stb.
Igenlő választ adott 39 válaszadó, egy megtagadta a választ. Azonosak voltak a válaszok
a judaizmus és a zsidó hagyományok gyakorlására vonatkozó kérdés esetén (39 és 1). Arra a
kérdésre viszont „Van Önnek lehetősége kulturális és nemzeti ünnepségeken való részvételre
(pl. a Holocaust Áldozatainak Nemzetközi Emléknapja, stb.)?” - igenlő válasz 34 volt negatív
kettő, 3 nem ismerte, egy pedig megtagadta a választ. A lakóhelyi állami és önkormányzati
szervek képviselőinek a zsidó kisebbség vallási és kulturális ünnepségein, mint például a
Chanuka, a Holocaust Áldozatainak Nemzetközi Emléknapja stb., való részvételére, esetleg
azok szervezésének támogatására vonatkozó kérdésre 32 igenlő válasz volt, negatív nem volt,
időnként 5, két személy kijelentette, hogy nem tudja és egy megtagadta a választ.

6.2.3. IDENTITÁSI KÉRDÉSEK.
Az alábbi táblázat tartalmazza a válaszokat arra a témára:„Büszke Ön arra, hogy.. ?”:

Egyáltalán Inkább igen Inkább
nem
nem

Igen/

Nem tudom

Nagyon

Megtagado
ma
választ/Nin
cs válasz

2

13

1

22

1

1

- azon állam állampolgára,
ahol lakik?

3

16

10

7

3

1

- abból a régióból származik,
amelyben lakik, vagy amelyből
származik?

4

20

4

10

-

2

5

16

10

7

1

1

1

17

9

11

1

1

- zsidó/zsidó származású?

- abból a városból származik,
amelyben lakik, vagy amelyből
származik?
- európai állampolgár?

A válaszadók többsége azt felelte, hogy büszke arra, hogy zsidó, illetve zsidó
származású, és ez a fajta büszkeség határozottan túlsúlyban volt a többivel szemben. A
zsidóság és a zsidó származás, eszerint az összességében kezelt válaszadó csoport
identitásának legfontosabb komponensei. A fenti kérdésre adott válaszok részben
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egybecsengenek a lakóhely szerinti országhoz és régióhoz, helyhez/városhoz valamint a
kontinenshez és Erec Izrael (Izraelhez) való kötődés/közelség érzés fokára vonatkozó
kérdésre adott válaszokkal):

az országhoz, ahol lakik

Egyáltalán
nem
4

Gyengén

Erősen

Nagyon

Nem tudom Megtagadom a
választ

13

16

6

-

1

11

17

6

-

1

8

-

1

a régióhoz

5

lakóhelyéhez

4

8

19

Európához
Izraelhez

3

8

18

9

1

1

2

14

21

1

1

1

A válaszadók többsége erősen kötődik/érzi összefonódását Izraellel. Ugyanakkor az
európai Unióhoz való viszonyukat a válaszadók úgy határozták meg, mint:
- nagyon pozitív - 4
- pozitív - 10
- semleges - 11
- negatív - 8
- nagyon negatív - 4
- nincs válasz (nem tudom) - 2
- nem tudom válasz - 1

Az Európához való viszony eltérő, de a válaszadó csoport többsége részére semleges
(11). Az Európai Unióhoz való tartozás tényére vonatkozó kérdésre (pozitívan, negatívan
értékelték, stb.) és hogy ebből fakadnak–e előnyök a zsidó kisebbség számára, a
következőképpen oszlottak meg: igen - 8; nincs jelentősége - 9; nem tudom -12, nem - 10, egy
személy nem válaszolt. Azok, akik negatívan viszonyultak Belgium Európai Közösséghez
való tartozásának tényéhez, kritizálták vagy a következő véleményüket fejezték ki: „hiányzik
a segítség és a megértés a zsidókkal szemben”, „az EU antiszemita”, „az EU semmit nem tesz
a zsidók részére”, „a radikális baloldalnak túlzottan nagy befolyása van az Unióban és a
médiában és az arabokat támogatja”, „nincsenek választott szervek”, „korlátozások és
problémák vannak a brit mila és szechita előtt”, „a szechita ügye”. Különösen az utolsó
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válaszok a Belgiumban élő zsidó közösség nagy részének ortodox jellegéről tanúskodnak,
valamint magasfokú szkepticizmusról általában az Európai Unióval szemben. Ez éles
ellentétben áll az ún. „új Unió” (itt: Lengyelország, Magyarország, Szlovákia) lakóinak
gyakran meglehetősen pozitív viszonyulásával.
A számos kritikus hang ellenére, csak a válaszadók egy része lenne kész elhagyni
Belgiumot - a következő kérdésre adott válaszok szerint: „Hozna-e az ország elhagyására
vonatkozó döntést, amennyiben jelentős pénzügyi és szociális segítséget nyújtanának Önnek
(Asszonyom)?”. Itt igenlően válaszolt 11 személy, tagadólag 15, „nem tudom” választ adott
13 személy, egy nem válaszolt.
Azok, akik a kiutazás mellett döntenének, leggyakrabban a következő országokra
mutattak: Izrael (14), Izrael vagy USA (3), USA (1), Kelet-Európa (1), egy személy azt
válaszolta: bárhova, csak itt (Belgiumban).
A válaszban, kinek érzi magát leginkább a válaszadó, nagyon erősen kihangsúlyozták
saját zsidó identitásukat vagy annak összetevőit.
A válaszok:
Zsidónak - 33
Zsidónak és belgának - 4
Zsidó származású belgának - 1
Orosz zsidónak - 1
Európainak - 1
A fenti válaszok mutathatnak a vizsgált csoport (vagy annak nagy része) ortodox vallási
jellegére.

6.2.4. MÁSOKKAL SZEMBEN
A kérdőívnek a zsidó kisebbség aktivitására, szimpátiáira vagy antipátiáira, a
közszférában való láthatóságára vonatkozó részében, többek között arról kérdeztek, hogy az
országban melyik nemzeti més etnikai kisebbség a leginkább látható a közszférában, a
kulturális és politikai életben. A válaszadók feleletei: a zsidó (7), a marokkói (2), az északafrikai (1), a muszlim (17), a lengyel, oroszok és kínaiak (1), de szintén az európaiak (2),
belgák (1), mások (2), 4 személy kijelentette, hogy nem tudja, kettő nem válaszolt.
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Ugyanakkor a közszférában, a kulturális és politikai életben legkevésbé látható
kisebbségként a válaszadók megjelölték: a zsidót (9) és „a zsidót Antverpenen kívül” (1),
arabokat és muszlimokat (3), magyarokat (1), indiaiakat (1), romákat (2), törököket (1),
olaszokat (2), kínaiakat (1), belgákat (1), a kelet-europaiakat (1), „különféle apró
kisebbségeket” (1), maszonokat-szabadkőműveseket, 13 személy kijelentette, hogy nem tudja,
egy nem válaszolt.
Arra a kérdésre, országában melyik nemzeti és etnikai kisebbség élvezi a legtöbb előjogot
a közszférában, a kulturális és a politikai életben, a zsidót adta meg 8 személy, a muszlimokét
9, az imigránsokat egy, a maszonokat kettő, másokat kettő, 14 személy jelentette ki, hogy nem
tudja, egy nem adott választ. A legerősebben diszkriminált és elnyomott

kisebbségi

csoportként ismerték el a zsidót (12), a romát (1), az afrikaiakat (1), muszlimokat (2), másokat
(2), a kisebbségek egyikét sem (1), 18 személy jelkentette ki, hogy nem tudja, egy nem
válaszolt.
A legtöbb problémát okozóknak ismerték el a muszlimokat, Arabokat és marokkóiakat
(24), a „lengyel muszlimokat” (1), másokat (2), „az nem mindig kisebbség” válaszolt egy
személy, „radikálok” (1), egy személy megállapította, hogy „ez szubjektív kérdés”, ezenkívül
két személy nem válaszolt és 8 személy elismerte, hogy nem tudja. Ugyanakkor a legkevésbé
népszerűeknek és kedvelteknek ismerték el: a romákat (1), a zsidókat (11), a muszlimokat és
zsidókat (2), az afrikaiakat (1), a muszlimokat (7), az „izraeli megszállókat” (1), 12 személy
kijelentette, hogy nem tudja, kettő nem adott választ.
És itt is kihallatszik a válaszokból a „saját” csoportra és Izraelre vonatkozó nagy
érzékenység.

A következő kérdéscsoport a más nemzeti és etnikai kisebbség tagjnak elfogadására
vonatkozott. Belgium esetén elfogadták a címbeli nemzetre - a belgákra, a franciákra, romákra
és németekre vonatkozó válaszokat (a táblázaton kívül). Az első kérdés így hangzott:
„Elfogadna-e Ön más etnikai/nemzeti kisebbségi csoportból származó személyt az alábbi
minőségben:”:
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Francia
férfit/Francia nőt

Belga
férfit/belga nőt

Igen

Nem

Igen

Roma
(Cigány)
férfit/Roma nőt
Igen Nem a Igen

házastársként vagy
partnerként?

18

13

18

14

6

22

barátként?

32

4

31

4

20

11

utcai szomszédként?

34

2

31

2

15

10

munkahelyi kollégaként?
ugyanabban a házban
lakó személyként?

35

1

31

1

20

6

29

4

28

3

10

14

- Nem tudom: belga esetén megfelelően: 8, 3, 3, 3, 5; francia esetén: 7, 3, 6, 7, 6; roma
esetén: 9, 6, 11, 10, 11.
- Megtagadom a választ: belga esetén megfelelően: 1, 1, 1, 1, 2; francia esetén: 1, 2, 1, 1, 3;
roma esetén: 3, 3, 4, 4, 5.

Általában, az „idegenek” elfogadása házastársként a vizsgálatba bevont zsidó csoportok
közül itt a legkisebb. A barátok, szomszédok, stb. felé a belgák vagy a franciák elfogadása
viszonylag magas, de drasztikusan lecsökken (kb. 50%-kal) minden kategóriában, ha a
romákról van szó.
A németek elfogadására vonatkozó kérdések esetén, az egyes szavazatok a
következőképpen oszlottak meg: partner/házastárs - igen (11), nem (19), nem tudom (8), nincs
válasz; barát - igen (23), nem (8), nincs válasz (4); nem tudom (5); szomszéd - igen (26), nem
(3), nem tudom (3), nincs válasz (3); munkahelyi kolléga - igen (27), nem (4), nem tudom (6),
nincs válasz (3); lakótárs- igen (19), nie (7), nem tudom (10), nincs válasz.
A pozitív válaszok a németek esetén tehát gyakoribbak, mint a romák esetén, de
kifejezetten kisebb a számuk, mint a belgák vagy franciák esetén. Ez a válaszadók bizonyos
óvatosságára, a németekkel szembeni előítéleteire utal.

6.2.5. ANTISZEMITIZMUS
A kérdőív antiszemita magatartásokra vonatkozó részében az első kérdés így hangzott:
„Vajon az Ön lakóhelyét képező országban észrevehető-e az alábbi antiszemita viselkedések
valamelyike a közszférában és közterületen, nem feltétlenül személyesen Önre irányulóan?”
A válaszadók válaszait az alábbi táblázat tartalmazza.
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Nem tudom Megtagadom a
választ
8
2

Igen

Nem

- a politikusok nyilatkozataiban?

26

4

- a közmédiában?

27

4

6

3

- a magán médiában?

23

5

6

3

- az utcán, tüntetések alatt?

27

7

4

2

- stadionban, sportversenyek alatt?

15

13

10

2

- állami, helyi ünnepségek alatt?

7

20

11

2

- antiszemita feliratok az épületeken, stb.?

21

7

10

2

19

6

13

2

- antiszemita feliratok vagy egyéb módon történő rongálások
egyházi épületeken, temetőkben, zsidó hitközségek és intézmények
székhelyén?

Ahogyan a fentiekből következik, a válaszadók véleménye szerint a legtöbb antiszemita
magatartás a közszférában a politikusok nyilatkozataiban és az - azonos mértékben a magán
és a közmédiában figyelhető meg. Meglehetősen sűrűn fordul elő ilyen magatartás az utcákon
és a stadionokban; sok személy említette meg az antiszemita graffitit és jelszavakat a falakon.
Alább találhatók azok a válaszok, hogy utóbbi 12 hónap folyamán az adott személy érzett-e
elutasítást vagy érte-e diszkrimináció, vagy üldözés mások részéről a szrmazása, a gyakorolt
vallása vagy más ok miatt:
Igen

Nem Ezen okok egyike
miatt se

Nem
tudom
Megtagadom a
választ

Etnikai/ nemzeti származás
Vallás (hit)
Egyéb okokból

4

30

3

1

2

15

19

2

2

2

5

26

2

5

2
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Pontosítva, megkérdezték: „Az utóbbi 12 hónapban az alább felsorolt körülmények,
környezet, helyszín közül mely közegben érzett elutasítást és/vagy diszkriminációt vagy
üldözést etnikai/nemzeti származása vagy vallási hite miatt ”?
A felsorolt
Nem helyzetek
egyikében
sem

Igen

Nem tudom

Megtaga
dom a választ
/Nincs válasz

3

31

2

2

2

5

29

2

2

2

Egészségvédelmi intézetben

3

28

5

2

2

Bíróságon vagy hivatalban

5

28

3

2

2

8

24

2

4

2

Étteremben, bárban vagy diszkóban

6

27

2

3

2

Utcán

19

17

-

2

2

Szomszédok között

5

30

1

2

2

Üzletben/piacon

15

21

-

2

2

Tömegközlekedési eszközön

13

23

-

2

2

Iskolában/egyetemen
Munkában/munkát keresve/ munkából
kilépve

a rendőrséggel vagy más egyenruhás
szolgálattal való kapcsolatban

Az antiszemita kötözködések és viselkedések legtöbbször az utcákon, üzletekben/a
piacon, tömegközlekedési eszközökön fordultak elő.
Az egyes közintézményekkel és hivatalokkal szembeni bizalom mértékére vonatkozó
kérdésre („Mennyire bízik meg Ön.?”) - a válaszadók így feleltek:

Egyáltalán nem Inkább nem

Inkább igen

Teljes
bizalommal

Megtagadom
Nem tudom a választ
/Nincs válasz

Király

3

10

14

3

7

3

Államelnök

-

-

-

-

-

-

Parlament

3

16

9

3

7

2

Kormány

3

11

12

2

10

2

2

19

16

3

8

2

Katonaság

1

4

22

4

7

2

Bíróságok

1

9

15

4

9

2

Önkormányzati szervek

3

6

18

4

7

2

Rendőrség és más egyenruhás
szolgálatok

Az derül ki, hogy a válaszadók viszonylagos bizalmát élvezi a katonaság, a bíróságok és
a helyi hivatalok és hatalmi szervek. A legkisebb bizalommal az egyenruhás szolgálatokkal és
a parlamenttel szemben viseltetnek.
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7. Rész. SPANYOLORSZÁG
7.1. A vizsgált válaszadó csoport összetétele és jellemzése.
A Spanyol Királyság esetén a vizsgálatban 48 személyt vettek figyelembe, akik
kinyilvánították a zsidó kisebbséghez való tartozásukat ebben az államban. Közöttük volt 14
nő, 28 férfi, 6 személy pedig nem kívánta meghatározni a nemét. A vizsgált csoporton belül
többségben voltak a középkorú emberek: 17 évnél fiatalabb emberek (3), 18 és 25 év
közöttiek (2), a 26-30 közötti korosztályban (7), a 31-40 korosztályban (9), a 41-50
korosztályban (12), az 51-60 korosztályban (9), 61-70 közötti korban (2) és 70+ korban (4). A
legtöbb válaszadó, bár a felénél kevesebb, Spanyolországban született (21 személy), 8
Argentínában, 3 Belgiumban, kettő Marokkóban, egy-egy Izraelben, Görögországban,
Ausztriában, Mexikóban és Libánban, kettő-kettő Lengyelországban, Szlovákiában és
Chilében, valamint 3 személy az USA-ban. A vizsgálatokba bevont közösség tehát nagyon
különböző, lehetséges, hogy ehhez hozzájárult, hogy néhány évvel ezelőtt speciális
törvényben lehetővé tették a visszatérést és a spanyolországi állampolgárság visszaszerzését
az országból az Inkvizíció és az ottani zsidóság üldözésének ideje alatt kitoloncolt zsidó
közösség tagjai leszármazottainak.

A válaszadók neme:

Nők
Férfiak
Nincs válasz
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A válaszadók életkora:

0-17
18-25
26-30
31-40
41-50
51-60
61-70
70+

A válaszadók lakóhelye:

Város
Nagyváros
Vidék
Nincs válasz

A válaszadók többsége, 25 személy, lakóhelyeként nagyvárost adott meg (100 000
feletti lakos), 10 várost, 10 falut, hárman nem válaszoltak. Spanyolország esetén tehát van egy
bizonyos zsidó/zsidó kisebbséghez tartozó csoport, amely a metropoliákon és városokon kívül
lakik. A válaszadók közül házasságban és partnerkapcsolatban élt megfelelően 21 és 6
személy, 17 függetlenként határozta meg magát, 4 személy megtagadta a választ.odpowiedzi.
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Felsőfokú
Hiányos
felsőfokú
Középfokú
Szakmai
Alapfokú
Nem tudom
Nincs válasz

Ez a képzettséget tekintve különböző csoport (ezt magyarázza a válaszadóknak a világ
különféle részéről és különböző kulturájú és eltérő gazdasági fejlettségű államokból való
származása), túlsúlyban vannak azonban a felsőfokú és nem teljes felsőfokú végzettségű
személyek (megfelelően 17 és 14 személy). A vizsgált csoportban középfokú végzettséggel
rendelkezik 6 személy, alapfokúval 3, szakmai képzettséggel 4, nem tudja végzettségét
meghatározni 3 személy, egy nem válaszolt (nincs leírás a magyarázatban, a grafikonban kék
színnel jelölve). Ami a létfenntartási forrást illeti, a válaszadók között volt: cégtulajdonos (7),
freelancer (8), oktatásban dolgozó (7), non-profit szervezetnél dolgozó (3), tanuló (7),
kormány vagy önkormányzati egységnél dolgozó (3), szellemi dolgozó (6), fizikai dolgozó
(1), nyugdíjas (2), nem válaszolt (4).
A hitközséghez, kisebbségi szervezethez stb. való tartozás

Hitközség

Tartozik a
kissebbséghez
, nem tartozik
a hitközséghez
Válasz
megtagadása

A zsidó hitközségekhez tartozik 33 személy, nem tartozik szervezethez vagy
hitközséghez, de deklarálja a zsidó kisebbséghez való tartozás érzését 12 személy (az összes
válaszadó 25%-a), egy nem válaszolt.
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7.1.

A felmérés kiemelt kérdései.

7.2.1.

NYELV.

Arra a kérdésre „Milyen nyelven beszél leggyakrabban Ön otthonában?”, a
válaszadóknak néhány válasz lehetőségük volt, megtagadhatták a választ, esetleg megadhatták
saját változatukat. A válaszok: spanyolul (24), spanyolul és lengyelül (1), magyarul (1),
holland nyelven (1), franciául (2), héberül (6), szlovákul (1), angolul (2), héberől és spanyolul
(6), angolul és katalón nyelven (1), spanyolul és franciául 1), franciául és jiddis nyelven (1).
Az eredmények így visszaigazolják a válaszadók nagy részének bevándorlóként való
jellemzését. A zsidó nyelvek viszonylag ritkán szerepelnek. A lenti táblázat tájékoztat többek
között nyelvtanulási lehetőségeikről a válaszadók szerint (kérdés: „Van Önnek lehetősége...”):
Elég
gyakran

Igen

Nagyon
ritkán

Nem

Nem tudom Megtagdom
a választ
/sNincs
válasz

Héber nyelv tanulására?

28

7

11

2

-

-

Zsidó (jiddis) nyelv tanulására?

9

9

13

17

-

-

Barátokkal, kollégákkal, stb. zsidó nyelveken
beszélgetni?

20

10

11

7

-

-

Zsidó kultúra és történelem tanulására?

13

18

9

12

1

Sajtó olvasásra, rádióműsorok hallgatására, TV
nézésre zsidó nyelveken?

7

13

14

12

1

Sajtó olvasásra, rádióműsorok hallgatására, TV
nézésre a zsidó vallás, kultúra és történelem
témakörében (nem-zsidó nyelveken)?

5

8

12

19

2

2

A válaszadók nagy csoportja szerint vannak lehetőségek a zsidó nyelvek tanulására,
kevesebb - szerintük – a lehetőség megtudni valamit a történelemről és kultúráról. Lentebb
található az értékelés, mekkora jelentőséget tulajdonítanak a válaszadók a zsidó nyelvek
tanulási és kultúrájuk megismerési lehetőségeinek és a zsidó nyelvek hivatalban való
használatának

stb.

A

kérdés:

„Milyen

mértékben

fontos

az

Ön

számára...?”:
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Nagyon
fontos

A héber nyelvtanulás lehetősége

22

A zsidó (jiddis) nyelv tanulásának
lehetősége
Barátokkal, kollégákkal stb. zsidó
nyelveken való beszélgetés lehetősége
A zsidó kultúra, történelem tanulásának
lehetősége
Sajtó olvasás, rádióműsorok hallgatása,
TV nézés lehetősége zsidó nyelveken?

23

Sajtó olvasás, rádióműsorok hallgatása,
TV nézés lehetősége a zsidó vallás, kultúra és
történelem témakörében (nem-zsidó
nyelveken)?
Hivatalos ügyek intézésének és zsidó
nyelvek használatának lehetősége irodában
vagy hivatalban?

9

Elég
fontos

18
18

Kevéssé
fontos

Megtagad
om a
választ/
Nincs
válasz

Nem fontos Nem
tudom

-

5

3

-

-

4

3

-

9

4

-

7

3

-

2

1

3

1

20

6

18

18

2

22

21

2

12

20

5

11

6

15

9

14

A kérdőívet kitöltő személyek többsége számára lényeges a zsidók történelméről és
kultúrájáról való ismeretszerzés lehetősége pl. médiából, hasonlóan, mint a zsidó nyelvek
tanulásának lehetősége. Lejjebb található az értékelés ilyen ismeretek megszerzésének
lehetőségeiről a gyerekek és a fiatalok által a válaszadók lakóhelyén. A kérdés így hangzott:
„A zsidó gyerekeknek és fiataloknak, azon a helyen, ahol Ön lakik, van lehetősége...?” többek között zsidó nyelvek tanulására, zsidó nyelven történő tanulásra és a zsidó kultúra és
történelem megismerésére?:
Megtagadom a
Nem tudom választ/Nincs
válasz

Igen

Nem

10

32

5

1

21

16

10

1

Zsidó nyelveket tanulni és megismerni a zsidó kultúrát és
hagyományokat nem zsidó állami iskolákban?

11

25

12

-

Zsidó nyelveket tanulni és megismerni a zsidó kultúrát és
hagyományokat nem zsidó magán iskolákban ?

12

23

11

2

Állami zsidó iskolába járni (zsidó nyelvekkel)?
Magán zsidó iskolába járni (zsidó nyelvekkel)?
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Ahogy a fentiekből következik, ezek a lehetőségek meglehetősen szűkösek, különösen,
ami az állami oktatási intézményeket illeti.

7.2.2.

VALLÁSI ÉS NEMZETI ÜNNEPEK.

A vallási és a hagyományos jellegű családi ünnepeken való részvétel a zsidó identitás
fontos előfeltételét jelenti. Az alábbiakban találhatók a válaszok az olyan eseményeken való
részvetelre vonatkozó kérdésre, mint a brit mila, bar micwa stb.
Igenlő választ adott 36 válaszadó, negatívat kettő, egy megtagadta a válaszadást, 9
személy számára nincs ilyen lehetőség, de szeretné, ha lenne ilyen. A judaizmus és a zsidó
hagyományok gyakorlásának lehetőségére vonatkozó kérdésre 37 pozitív és 8 negatív válasz
érkezett, két személy közölte, hogy nem tudja, egy pedig nem válaszolt. Arra a kérdésre „Van
Önnek lehetősége kulturális és nemzeti ünnepségeken való részvételre (pl. a Holocaust
Áldozatainak Nemzetközi Emléknapja, stb)?” - igenlő válasz volt 32, negatív 13, egy nem
tudta, ketten megtagadták a választ. A válaszadó lakóhelyén az állami és önkormányzati
szervek képviselőinek a zsidó kisebbség vallási és kulturális ünnepségein (pl. Chanuka,
Holocaust Áldozatainak Nemzetközi Emléknapja, stb.) való

részvételére vagy a

szervezésükhöz nyújtott támogatására igenlő válasz volt 12, negatív 8, „időnként” 21, 6
kijelentette, hogy nem tudja, egy pedig megtagadta a választ.
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Az alábbi táblázat tartalmazza a válaszokat abban a témában: „Büszke Ön arra, hogy... ?”:

Egyáltalán Inkább igen Inkább
nem
nem

Igen/Nag Nem
yon
tudom

Megtagadom
a választ/
Nincs válasz

3

14

6

24

1

-

- azon állam állampolgára,
ahol lakik?

3

14

10

14

1

1

- abból a régióból származik,
amelyben lakik, vagy amelyből
származik?

4

18

10

14

1

1

6

21

5

14

1

1

4

22

7

8

4

3

- zsidó/zsidó származású?

- abból a városból származik,
amelyben lakik, vagy amelyből
származik?
- európai állampolgár?

A válaszadók többsége azt felelte, hogy büszkének érzi magát amiatt, hogy zsidó, illetve
zsidó származású, és ez a fajta büszkeség túlsúlyban volt a többivel szemben. A fenti kérdésre
adott válaszok részben egybecsengenek a lakóhelyet jelentő országhoz és régióhoz,
helyhez/városhoz valamint a kontinenshez és Izraelhez való kötődés/közelség érzés fokára
vonatkozó kérdésre adott válaszokkal:
:
Egyáltalán
nem

Gyengén

Erősen

Nagyon

Nem tudom

Megtagadom a
választ

az országhoz, ahol lakik

5

15

20

7

-

1

a régióhoz

5

10

23

6

-

1

lakóhelyéhez

5

10

23

9

-

1

Európához
Izraelhez

4

14

18

9

1

2

1

17

17

22

1

-

A válaszadók többsége erősen kötődik/érzi összefonódását Izraellel, ugyanakkor a
válaszadók a régióhoz, városhoz/helyhez szorosabban kötődnek, mint az országhoz, ahol
laknak, de még európához is. Az európai Unióhoz való viszonyukat a válaszadók úgy
határozták meg, mint:
-

nagyon pozitív - 3

-

pozitív - 22
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-

semleges - 13

-

negatív - 2

-

bardzo negatív - 4

-

nincs válasz (nem tudom) - 3

Az Európához való viszony különféle, de általában pozitív. Az európai Unióhoz való
tartozás (pozitívan vagy negatívan értékelt) tényére és az ebből a zsidó kisebbség számára
eredő előnyökre vonatkozó válaszok a következőképpen oszlottak meg: igen - 18; nincs
jelentősége - 4; nem tudom - 13, nem - 13. Azok, akik kifejezték negatív hozzáállásukat
Spanyolország Unióhoz való tartozásának tényéhez, válaszukat antiszemitizmussal indokolták
meg, vagy megállapították, hogy „Spanyolország veszélyes hellyé vált a zsidók számára”.
A válaszadók egy része kész lenne elhagyni Spanyolországot - a következő kérdés az volt
„Hozna-e az ország elhagyására vonatkozó döntést, amennyiben jelentős pénzügyi és szociális
segítséget nyújtanának Önnek (Asszonyom)?”. Itt igenlően válaszolt 16 személy, tagadólag
szintén 16, „nem tudom” választ adott 13 személy és 3 nem válaszolt. Azok, akik a kiutazás
mellett döntenének, leggyakrabban Izraelre mutattak (12), illetve a következő országokra:
Izrael vagy USA (2), Izrael vagy Nagy Britannia (1), USA vagy Kanada (1), Norvégia (1),
Ausztrália (1), nem tudja két személy.
Az arra a kérdésre adott válaszban, kinek érzi magát leginkább a válaszadó, igen erősen
kihangsúlyozták saját zsidó identitásukat vagy annak összetevőit. A válaszok:
Zsidónak - 30
Zsidónak és spanyolnak - 7
Zsidó származású spanyolnak - 7
Spanyol zsidónak - 1
Európainak - 2
Nincs válasz - 1

7.2.4. MÁSOKKAL SZEMBEN
A kérdőívnek a kisebbség közszférában való aktivitására, szimpátiáira és antipátiáira, a
közszférában való láthatóságára vonatkozó részében, többek között feltették azt a kérdést,
hogy az adott országban melyik nemzeti és etnikai kisebbség a leginkább látható a
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közszférában, a kulturális és politikai életben. A válaszadók (eltekintve attól, hogy értették-e
vagy nem a kisebbség fogalmát), így válaszoltak: a zsidó (23), a roma (1), a muszlim (15), a
muszlim és a keresztény (1), a keresztény (2), dél-amerikai (1), homoszexuális (1), japán (1),
más (1), két személy kijelentette, hogy nem tudja, egy nem válaszolt.
A közszférában, a kulturális és politikai életben legkevésbé látható nemzeti és etnikai
kisebbségként a válaszadók megadták: a zsidót (36), a romát (1), a hindut (1), arabot (1), „a
feketéket” (1), „kisebbséget” (1), 5 személy kjelentette, hogy nem tudja. A zsidó kisebbségre
vonatkozó válaszok - leginkább látható (23) és legkevésbé látható (36) kioltják egymást, ami
ennek a csoportnak a nagy érzékenységéről is tanúskodik.
Ezt követően, arra a kérdésre, hogy melyik nemzeti és etnikai kisebbségnek van az
országban a legtöbb előjoga a közszférában, a kulturális és politikai életben a zsidóra
szavaztak legtöbben, azaz 22 személy, a muszlimokra 14, az afrikaiakra egy, a keresztényekre
3, 7 személy kijelentette, hogy nem tudja, egy pedig nem adott választ.
A leginkább diszkriminált és elnyomott kisebbségi csoportként ismerték el a zsidót (35) –
megint nagy szórással találkozunk a válaszokban: a romákat, (3), afrikaiakat (1), muszlimokat
(4), „feketéket” (1), „feketéket és cigányokat” (1), a kisebbségek egyikét sem (1), egy pedig
nem tudta.
A legtöbb problémát okozó csoportként ismerték el a muszlimokat (19), zsidókat (19), a
romákat (1), „az embereket Keletről” (1), bulgárokat (1), muszlimokat és az európai Unió
nyugati államaiból jött embereket (1). A legkevésbé népszerűek és kedveltek: a zsidók (32), a
romák (3), a muszlimok (5), a kínaiak (1), „a feketék” (1), keresztények és muszlimok (1), 5
személy kijelentette, hogy nem tudja. És itt a válaszokból kihallatszik a nagy érzékenység a
„saját” csoportra vonatkozóan.
A következő kérdéscsoport a más nemzeti és etnikai csoport tagjának elfogadására
vonatkozik. Spanyolország esetében figyelembe vették a címbeli nemzetre, az ebben az
országban egyre nagyobb számban jelenlévő lengyelekre, mint Kelet-Európa és az ún. Új
Unió sajátos képviselőire, továbbá romákra és a németekre vonatkozó válaszokat (a
táblázaton kívül). Az első kérdés így hangzott: „Elfogadna-e Ön más etnikai/nemzeti
kisebbségi csoportból származó személyt az alábbi minőségben:”:
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Spanyol
férfit/Spanyol nőt

házastársként vagy
partnerként?
barátként?
utcai szomszédként?
munkahelyi
kollégaként?
ugyanabban a házban
lakó személyként?

Lengyel
férfit/lengyel nőt

Roma
(Cigány)
férfit/Roma nőt
Ige
Ne
a
Nem
n
m

Igen

Nem

Igen

18

18

16

13

10

23

28

12

26

13

22

17

31

11

24

12

20

17

28

10

25

12

24

15

16

17

11

22

11

24

- Nem tudom: spanyol esetén megfelelően: 9, 5, 3, 6, 9; lengyel esetén: 13, 6, 8, 7, 10; roma
esetén: 12, 5, 8, 6, 9.
- Megtagadom a választ spanyol esetén megfelelően: 3, 3, 3, 4, 6; lengyel esetén: 6, 3, 4, 4,
5; roma esetén: 3, 4, 3, 3, 4.

Általában, az „idegenek” elfogadása házastársként nem magas, jelentősen 50% alatt van
minden esetben, megfelelően magasabb a barátok, szomszédok stb. részére, viszonylag a
legalacsonyabb a fenti csoportok közül a romák irányában, de a különbségek nem túl
drasztikusak. A németek elfogadására vonatkozó kérdések esetén a válaszok a
következőképpen oszlottak meg: partner/házastárs - igen (12), nem (18), nem tudom (14),
nincs válasz (4); barát - igen (21), nem (15), nincs válasz (6); nem tudom (6); szomszéd - igen
(23), nem (14), nem tudom (7), nincs válasz (4); munkahelyi kolléga - igen (23), nem (14),
nem tudom (5), nincs válasz (6); lakótárs - igen (10), nem (21), nem tudom (10), nincs válasz
(7). Látható, hogy a németek esetén a válaszok nagyon hasonlítanak a romákra adottakhoz.
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A kérdőív antiszemitizmusra vonatkozó részében az első kérdés így hangzott: „Vajon az
Ön lakóhelyét képező országban észrevehető-e az alábbi antiszemita viselkedések
valamelyike a közszférában és közterületen, nem feltétlenül személyesen Önre irányulóan?”
A válaszadók feleleteit a táblázat tartalmazza:
.
Nem tudom Megtagadom a
választ
5
2

Igen

Nem

- a politikusok nyilatkozataiban?

29

12

- a közmédiában?

29

12

7

-

- a magán médiában?

29

12

7

-

- az utcán, tüntetések alatt?

25

15

8

-

- stadionban, sportversenyek alatt?

24

14

9

1

- állami, helyi ünnepségek alatt?

17

21

10

-

- antiszemita feliratok az épületeken, stb.?

28

14

5

1

23

15

8

2

- antiszemita feliratok vagy egyéb módon történő rongálások
egyházi épületeken, temetőkben, zsidó hitközségek és intézmények
székhelyén?

A válaszadók véleménye szerint a legtöbb antiszemita magatartást a közszférában a
politikusok nyiltakozataiban és (azonos arányban a magán mint a köz) médiákban
figyelhetjük meg. Elég gyakoriak ilyen magatartások az utcán és a stadionokban; sok személy
hívta fel a figyelmet az antiszemita graffitira és jelszavakra a falakon. Alább találhatók a
válaszok arra a kérdésre, hogy az adott személy az utóbbi 12 hónapban érzett-e személyesen
elutasítást

vagy

találkozott

megkülönböztetéssel

vagy

üldözéssel

mások

részéről

származására, hitvallására vagy más okra való tekintettel:
Igen

Etnikai/ nemzeti származás
Vallás (hit)
Egyéb okokból

12

Nem
27

Ezen okok egyike Nem
miatt se
tudom

Megtagado
m a választ

2

5

2

15

23

2

7

5

9

24

3

7

5

Pontosítva, érzett-e magával szemben a válaszadó az utóbbi évben diszkriminációt vagy
üldözést saját etnikai/nemzeti származása vagy hitvallása miatt az alábbi körülmények között:
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Igen

A felsorolt
Nem tudom
helyzetek egyikében
Megtagadom a
sem
választ
5
5
1

Nem
7

30

9

30

3

3

3

Egészségvédelmi intézetben

8

30

3

4

3

Bíróságon vagy hivatalban

8

32

1

3

4

6

33

3

2

4

Étteremben, bárban vagy diszkóban

6

32

4

4

2

Utcán

12

28

3

2

3

Szomszédok között

9

24

3

7

5

Üzletben/piacon

6

32

4

4

2

Tömegközlekedési eszközön

8

28

5

4

3

Iskolában/egyetemen
Munkában/munkát keresve/ munkából
kilépve

a rendőrséggel vagy más egyenruhás
szolgálattal való kapcsolatban

A fentiekből az következik, hogy az antiszemita kötözködésre és magatartásokra a
leggyakrabban az utcán és a szomszédi kapcsolatokban került sor, de iskolákban,
munkahelyeken, orvosi rendelőkben, kórházakban vagy ambulatóriumokban, valamint
bíróságokon vagy hivatalokban is. Általában a válaszadók kb.20%-a találkozott személyesen
az antiszemitizmus jelenségeivel és elutasítással faji (rasszista) vagy vallási okokból. Ez
meglehetősen magas százalékarány.
Ezt követően a bizalom fokára vonatkozó kérdésre („Mekkora bizalommal él Ön az
alábbiakkal szemben...?”) - néhány intézményre és közhivatalra vonatkozóan a válaszadók így
feleltek:
Egyáltalán nem Inkább nem

Inkább igen

Teljes
bizalommal

Nem tudom Megtagadom
a választ

Király

9

20

9

4

4

2

Államelnök

-

-

-

-

-

-

Parlament

10

14

14

4

4

2

Kormány

12

13

12

5

4

2

5

13

18

7

3

2

7

17

11

7

4

2

Bíróságok

6

14

16

8

2

2

Önkormányzati szervek

8

17

13

5

3

2

Rendőrség és más egyenruhás
szolgálatok
Katonaság
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Az derül ki, hogy a válaszadók közül sokan nem fordulnak bizalommal a felsorolt
intézmények egyikéhez sem. Az „egyáltalán nem bízok meg” és az „inkább nem bízok meg”
válaszok százalékos aránya a kb. 40% és a több mint 50% között mozog. Viszonylag
legnagyobb bizalomnak örülhet, bár csak korlátozott számú személytől, a rendőrség és a
bíróságok.

Igen

Nem

A
felsorolt
helyzetek
egyikében
sem

Neme
tudom

Megtaga
dom a választ

3

31

2

2

2

5

29

2

2

2

Egészségvédelmi intézetben

3

28

5

2

2

Bíróságon vagy hivatalban

5

28

3

2

2

8

24

2

4

2

Étteremben, bárban vagy diszkóban

6

27

2

3

2

Utcán

19

17

-

2

2

Szomszédok között

5

30

1

2

2

Üzletben/piacon

15

21

-

2

2

Tömegközlekedési eszközön

13

23

-

2

2

Iskolában/egyetemen
Munkában/munkát keresve/ munkából
kilépve

a rendőrséggel vagy más egyenruhás
szolgálattal való kapcsolatban

A fentiekből következik, hogy az antiszemita kötekedésekre és magatartásokra leggyakrabban az
utcán, a vásárban/üzletben és a tömegközlekedési eszközökön került sor.

Ezt követően a bizalom fokára vonatkozó kérdésre („Mekkora bizalommal él Ön az
alábbiakkal szemben...?”) - néhány intézményre és közhivatalra vonatkozóan a válaszadók így
feleltek:
Egyáltalán nem Inkább nem

Inkább igen

Teljes
bizalommal

Nem tudom Megtagadom
a választ

Király

2

10

14

3

8

3

Államelnök

-

-

-

-

-

-

Parlament

3

17

9

3

6

2

Kormány

3

11

13

1

10

2

2

9

16

3

8

2

Katonaság

1

4

22

4

7

2

Bíróságok

2
3

8
5

14

5

9

2

19

4

7

2

Rendőrség és más egyenruhás
szolgálatok

Önkormányzati szervek
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Az derül ki, hogy a vizsgált csoport a legnagyobb bizalommal a hadsereg és az
önkormányzati szervek felé, a legkisebb bizalommal pedig a kormány és a parlament felé
fordul.

8. Rész. KISÉRLET ÖSSZEHASONLÍTÁSRA ÉS ÖSSZEGZÉSREs
8.1.

Általános jellemzők

A vizsgálat olyan közösségekre vonatkozott, amelyek az adott országban hivatalosan a
zsidó kisebbséghez tartoznak vagy akik a zsidó kisebbséghez tartozóknak vallják magukat.
Feldolgozásra került - a szükséges korrekciók után

357

- 173 személy válasza. Minden

csoportban a férfiak voltak többségben. A vizsgálat során figyelembe vett válaszok
megoszlása 37 fő Lengyelországból (ebből 9 nő), 21 Szlovákiából (ebből 7 nő, és két fő, aki
nem a meg a nemét), 20 fő Magyarországról (9 nő), 18 Ausztriából (6 nő), 40 Belgiumból (13
nő, két fő, aki nem a meg a nemét), 48 Spanyolországból (14 nő, 6 személy, aki nem adta meg
a nemét).
A felmérés során nem vizsgálták, hogy a kérdőívek milyen úton jutottak el a
válaszadókhoz - de figyelemmel arra a tényre, hogy olyan szervezetek és társaságok
terjesztették azokat, akik kötődnek a haszid Chabad mozgalomhoz (ChAI Alapítvány, Varsó;
Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség, Budapest; Chabad Huis voor Cultuur, Zorg en
Forming vzw, Antwerpen; Chabad Youth Center, Wien; Chabad Lubavitch Fundacion
Privada, Barcelona; Zidovske vzdelevacie Chabad, Bratislava), feltételezhető, hogy a
válaszadók valóban a zsidó kisebbséghez tartoznak. Másrészt a Chabad mozgalom jellege
eredményezhette, hogy a szimpatizáló, együttműködő, vagy a mozgalomhoz tartozó
személyek érzékenyek voltak a vallási kérdésekre.
A csoportok kor szerinti megosztása eltérő volt, de leginkább a középkorú felnőttek
voltak túlsúlyban. Lengyelországban a vizsgált csoportban legnagyobb számban a 31-40, 4150 és 51-60 korúak szerepeltek. Szlovákiában 31-40, 41-50 valamint 61-70, Magyarországon
ugyanúgy: 31-40, 41-50 valamint 61-70. Ausztriában a két legszámosabb korosztály a 26-30
és 41 -50 éves, Belgiumban a 41 -50 és 51 -60, Spanyolországban a 31-40, 41 -50 és 51-60
éves.

Olyan helyzetekben, amikor kétségek merültek fel arra vonatkozóan, hogy az adott személy egy adott
országban él-e, vagy állampolgárságú-e, a választ nem vették figyelembe.
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A válaszadók többségének lakóhelye város és nagyváros volt, csupán egyes személyek
adtak meg lakóhelyükként vidéket. Minden vizsgált csoportban többségben és kiemelkedő
többségben voltak szintén a jól képzett, teljes vagy nem teljes felsőfokú végzettséggel
rendelkezők. A válaszadók többsége megélhetés forrásként szellemi munkát, oktatásban és
civil szervezeteknél végzett munkát, szabadfoglalkozást és kisebb százalékban saját
vállalkozást nevezett meg.
A közép- és kelet-európai államok esetében, a volt kommunista államokban a válaszadók
túlnyomó többsége született ott, és a Lengyelországban, Szlovákiában vagy Magyarországon
letelepedett, ezen országokon kívül születettek aránya elhanyagolható. Belgium esetében az
országon kívül születettek aránya 40% és még magasabb Spanyolország esetében (több mint
56%) és Ausztriában (több mint 60%). Ezek az államok, különösen Ausztria és Belgium,
régóta kedvelt bevándorlási célországok, ami szintén igaz a zsidóság esetében. Hasonló a
helyzet Spanyolországban is, amely egyúttal szorosan kötődik a latin-amerikai országokhoz,
ezért is jelentős számú bevándorló érkezett a nyugati féltekéről (mindenek előtt
Argentínából). Úgyszintén a Spanyolországból a XV. és XVII. században elüldözött zsidók
visszatérő leszármazottainak az állampolgárságot visszaadó törvény erősíthette a migrációt
ebbe az országba a világ számos régiójából. Az alábbi grafikonok szemléltetik a lakóhely
szerinti országban és az azon kívül születettek százalékos arányát az egyes országokban.

A lakóhely szerinti országban és azon kívül születtek:

Lengyelország (a lakóhely szerinti országon kívül 8,1%)

Lakóhely
szerinti
országban
Lakóhely
szerinti
országon kívül
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Szlovákia (a lakóhely szerinti országon kívül 14,28%)

Lakóhely
szerinti
országban
Lakóhely
szerinti
országon kívül

Magyarország (a lakóhely szerinti országon kívül 5%)

Lakóhely
szerinti
országban
Lakóhely
szerinti
országon kívül

Ausztria (a lakóhely szerinti országon kívül 61,11%)

Lakóhely
szerinti
országban
Lakóhely
szerinti
országon kívül

Belgium (a lakóhely szerinti országon kívül 40%)

Lakóhely
szerinti
országban
Lakóhely
szerinti
országon kívül
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Spanyolország (a lakóhely szerinti országon kívül 56,25%)

Lakóhely
szerinti
országban
Lakóhely
szerinti
országon kívül

A megkérdezett közösségek közös jellemzői - hagyományosan - metropoliszokban és
városokban élnek, az életkoruk sokszínű, általában magas iskolai végzettségűek és az állítólag
viszonylag magas társadalmi státuszuk. Ami megkülönbözteti őket, a kelet-európai
válaszadók többségének születési helye a lakóhelyük szerinti ország, valamint a nemzetközi
migrációs folyamatok általános tendenciái miatt, az országon kívüli születési arányok
nagysága a nyugat-európai országokban, a gazdasági emigráció és napjainkban kisebb
mértékben a politikai okok miatt.
Az értékek hasonlóak a vizsgált országok zsidó közösségeinek szervezettségi szintje
szempontjából. Szlovákián kívül, ahol minden válaszadó egy szervezethez vagy egy
hitközséghez tartozik, a "hozzá tartozás" magas aránya továbbra is Belgiumra jellemző, a
többi országban pedig 55-től közel 69%-os tartományon belül változik. A hitközséghez vagy
kisebbségi szövetséghez/szervezethez tartozók mutatói az egyes országokban a következők
szerint alakulnak: Lengyelország - 56,75%; Szlovákia - 100%; Magyarország - 55%; Ausztria
- 61,11%; Belgium - 75%; Spanyolország - 68,75%.
Ebből megállapítható, a válaszadók többsége szükségesnek tartja a zsidó kisebbség
ügyeivel foglalkozó vallási egyesületek vagy szervezetek fenntartását és a hozzájuk való
tartozását, amelyek elősegítik a vallási parancsolatok tiszteletben tartását, a nemzeti identitás
erősítését és azok fejlesztését. Ezt az alábbi ábrák szemléltetik.
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Hitközséghez, kisebbségi szervezethez stb. való tartozás358:

Igen
Nem

Szlovákia

Igen
Nem

Magyarország

Igen
Nem

358

A válaszok hiányának a jelölése a grafikonon „nem tartozik hozzá” értékeléssel történt (Spanyolország, Belgium, Magyarország
esetében).
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Ausztria

Igen
Nem

Belgium

Igen
Nem

Spanyolország

Igen
Nem
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8.2.

Nyelvi kérdések.

A nemzeti identitás egyik kritériuma az otthon beszélt nyelv. A diaszpórában élő zsidó
közösség esetében ez nem volt, és ez jelenleg sem nyilvánvaló, ami nem változtatja meg azt a
tényt, hogy a nyelv a zsidó identitás fontos eleme. A kutatás során rákérdeztek a héber
nyelvre, Izrael hivatalos nyelvére, amelynek mindennapi használata (nem csak ismerete és
liturgikus célokra, valamint a Tóra tanulmányozása kapcsán való használata) volt az egyik
legfontosabb alapelve a cionista ideológiának, és a jiddis nyelv, amelyet

1939 előtt az

askenázi zsidók többsége használt, napjainkban pedig elsősorban a Hasid közösségek. A
naponta héber és/vagy jiddis nyelveket használó válaszadók százalékos aránya az egyes
országokban, abban az esetben is, ha azokon kívül még más nyelvet is használnak:
Lengyelország - 10,81%; Szlovákia - 9,52%; Magyarország - 5%; Ausztria - 50%; Belgium 47,5%; Spanyolország - 27,08%359.
A különbségek sok okból adódhatnak, elsősorban a családi hagyományokból (a jiddist
használó ortodox közösségek Belgiumban), valamint a zsidó nyelvek tanulási lehetőségeiből.
Az alábbi táblázat szintén tartalmazza a zsidó nyelveken nézhető TV és a zsidó nyelvekkel
intézhető hivatalos ügyekkel kapcsolatos válaszokat is.
Táblázat: A zsidó nyelvek tanulásának és a zsidó kultúrának szentelt műsorok nézésének
a lehetősége, valamint a hivatalos ügyek intézése zsidó nyelveken (%).

Lengyelország

Szlovákia

Magyarország

Ausztria

Belgium

72,22

70,00

16,16

60,00

Spanyolország

héber nyelv tanulása

54,05

57,14

jiddis nyelv tanulása

27,02

9,52

30,00

a zsidó kultúrának szentelt tévéműsorok
stb. nézésének a lehetősége zsidó nyelveken

18,91

14,28

30,00

38,88

67,50

27,08

a zsidó kultúrának szentelt tévéműsorok
stb. nézésének a lehetősége nem zsidó
nyelveken

29,72

28,57

50,00

38,88

60,00

14,58

a hivatalos
nyelveken

5,40

4,76

20,00

11,11

30,00

10,41

ügyek

intézése

zsidó

60,00

58,33
18,75

A fentiekből következik, hogy a tanulás lehetőségei tekintetében a jiddis nyelv
egyértelműen háttérbe szorul a mai gyakorlatias héberrel szemben (Belgium esetében van
A tanulmány előző részében találhatók az adatok, amelyek megkülönböztetik a válaszadók által használt
nyelveket egy adott országban.
359

196

csak csekély különbség). Hébert a többség általában tanulhat - a válaszadók több mint 50%-a,
esetenként több mint 72%-a - minden országban. A zsidó hagyományoknak, történelemnek és
a kultúrának szentelt zsidó nyelvű televíziós műsorok - Belgiumot és kisebb mértékben
Ausztriát kivéve - korlátozott mértékben elérhetőek, a nem zsidó nyelvűek sokkal nagyobb
mértékben, jellemzően – a nemzeti nyelveken. Valószínűleg ezek a nagyközönségnek, nem
feltétlenül a zsidó kisebbségnek szóló műsorok. Belgiumon kívül nincs nagyobb lehetőség
arra hivatalos ügyek a zsidó nyelveken való intézésére - ebben az országban, ahol a zsidó
közösség egybefüggő településeken lakik, főként Antwerpenben, valószínűleg gyakorlati
okokból kifolyólag - a kormány és önkormányzati hivatalokban foglalkoztatott tisztviselők
gyakran a helyi közösség tagjai, ismerik a zsidó nyelveket.
A zsidó nyelvek szűkkörű ismerete és az elenyésző mindennapi használhatósága az olyan
országokban, mint Lengyelország, Szlovákia, Magyarország vagy kisebb mértékben
Spanyolország, úgy tűnhet, hogy az oktatásuk fontossága kevésbé jelentős. Kiderült viszont,
hogy a válaszadók többségének ez kiemelkedően fontos, különösen, ha a héberről van szó,
amelyet az alábbi táblázat szemléltet.

Táblázat: A zsidó nyelvek oktatásának fontossága (%).
Lengyelorsz Szlovákia

Magyarország

Ausztria

Belgium

Spanyolország

ág
Héber nyelv tanulása

72,97

71,42

Jiddis nyelv tanulása

48,64

38,09

60,00
25,00

50,00
16,16

80,00
65,00

83,33
85,41

Ausztrián és Magyarországon kívül, a válaszadók 73-tól 83%-a fontosnak és elég
fontosnak ismerte el a héber nyelvtanulás lehetőségét. Ami érdekes, Spanyolországban
azoknak a személyek az aránya, akiknek fontos a jiddis nyelv tanulása, minimálisan még
ennél magasabb, az ismert okok miatt magas Belgiumban, de Lengyelországban is (közel
50%). Feltételezhető, hiába a válaszadókat a héber nyelv kapcsán annak gyakorlati
használhatósága befolyásolhatta, - pl. az Izraelbe utazás, vagy, mint a Tóra nyelve,
nélkülözhetetlen a vallás tanulmányozásához - akkor a jiddis kapcsán megmutatkozó magas
arány egyfajta ideológiai nyilatkozat és bizonyíték a saját zsidóságukhoz való kötődésükről,
illetve annak vágya, hogy feltárhassák és megismerhessék saját gyökereiket.
A zsidó nyelvek tanulása elérhető a vizsgált államokban, igaz eltérő arányban. Bár
Belgiumban nincs probléma, ahol mind az állami, mind a magániskolákban tanulható, (több
mint 80% és több mint 90% igenlő válasz), nagyon jó a helyzet Magyarországon (55% és
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70%) és Ausztriában ( 50% és több mint 70%), más országokban viszont sokkal nehezebb
tanulni, különösen az állami (közintézményi) iskolákban. A legrosszabbnak tűnő helyzet
Szlovákiában tapasztalható, ahol a válaszadók nem egészen 5%-a válaszolta, hogy lehetősége
van a gyerekeit közintézményi oktatási intézményekbe küldeni zsidó nyelveket tanulni, igaz
egyharmaduk jelezte, hogy erre magán intézményekben nyílik lehetősége (Lengyelországban
és Spanyolországban a válaszadók közel fele is igazolta ezt a lehetőséget).
Táblázat: A válaszadók, akiknek lehetőségük van zsidó nyelveket tanulni (%).
Lengyelország

Állami iskolák

21,62

Magán iskolák

45,94

8.3.

Szlovákia

Magyarország

Ausztria

Belgium

Spanyolország

4,76

55,00

50,00 82,50

20,83

33,33

70,00

72,22 92,50

43,75

Családi, vallási élet, nemzeti ünnepek.

A vallási és a hagyományos jellegű családi ünnepeken való részvétel igen fontos feltétele
a „zsidó létnek”, a válaszadók zsidó identitásának, az ortodox közösségeknél - egyenesen a
legfontosabb. Alább szerepelnek az olyan eseményeken való részvételre adott válaszok, mint
a brit mila, bar micwa, hagyományos esküvő és temetés stb.
Táblázat: A válaszadók, akik megtartják a hagyományos családi, vallási és zsidó nemzeti
ünnepeket (%).
Lengyelország
A családi ünnepeket
hagyományok szerint ünneplik

a

judaista

70,27

Szlovákia
57,14

Magyarország

Ausztria

55,00

Belgium

Spanyolország

97,50

75,00

88,88

Megünneplik a zsidó ünnepeket

83,78

80,95

55,00

94,44 97,50

77,08

Megünneplik a zsidó nemzeti ünnepeket

89,18

95,23

55,00

94,44 85,00

66,66

Minden egyes mintában az említett ünnepeket megtartók százalékos aránya általában
nagyon magas. Mind Magyarországon, mind Szlovákiában, amelyek a válaszok szerint a
leginkább szekularizáltak, több mint 50% (sokan jelezték, hogy nem vesznek részt a családi
ünnepségeken, de szeretnének részt venni). Ebben az esetben az indok lehet a magyarországi
és a csehszlovákiai kommunista hatóságok ateista politikája a rendszerváltás előtt,
Szlovákiában pedig az egykori csehszlovák államban az ateisták viszonylag magas aránya,
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amely szintén kedvezőtlenül befolyásolhatta a zsidó válaszadók családi hagyományait és
vallásosságát. Más országokban ez a százalékarány magas - a legmagasabb Belgiumban, a
legalacsonyabb Spanyolországban, ahol a zsidó közösség olyan emberekből áll, akik a világ
különböző részeiből származnak és különböző kulturális háttérrel rendelkeznek. Talán ennek
a kisebbségnek a megerősödése és kölcsönös megismerése is elősegíti a hagyományos
szellemben történő ünnepségek és családi ünnepek gyakoribb megtartásának növekedését.
Magyarországon kívül, ahol a válaszadók 45 %-a nem vesz részt / ünnepli a családi és
vallási ünnepeket a hagyományos módon, és nem vesz részt a nemzeti ünnepségeken, a
túlnyomó többség ünnepli a vallási ünnepeket, éppúgy, ahogyan részt vesz a nemzeti
szertartásokon is. Ez utóbbi esetében az igenlő válaszok legalacsonyabb aránya
Spanyolországra volt érvényes. Mindez abból adódhat, hogy a zsidó közösség egy része olyan
helyekről jött ebbe az országba, ahol nem volt holokauszt, pedig az európai zsidó ünnepségek
többsége épp a népirtáshoz kapcsolódik. Magát Spanyolországot nem foglalta el a náci
Németország, így a holokauszt kevésbé érintette az ottani, a háború előtt nem számottevő
diaszpórát, vagy a nácik elől menekülő embereket, akik ebbe az országba kerültek.
A válaszadók aránya, amely megerősíti a kormányzati és helyi hatóságok képviselőinek a
zsidó nemzeti és vallási ünnepségeken való részvételét az egyes országokban, a következő:
Lengyelországban (48,64) - de ebben az esetben nem szabad megfeledkezni arról, hogy a
lengyel területeken voltak a német megsemmisítő táborok, ahol évente ünnepelik
felszabadulásuk évfordulóit; Itt is, Európa legnagyobb zsidó lakosságú központi városában,
Varsóban volt a gettó felkelés, amelyről minden évben megemlékeznek. Az ünnepségen részt
vesznek a lengyel hatóságok képviselői, és a nemzetközi küldöttségek is.
A következő országokban ez az arány a következőképpen néz ki: Szlovákia (38,09);
Magyarország (50); Ausztria (77,77); Belgium (80); Spanyolország (25). Ismét Spanyolország
esetében, emlékeztetve a holokausztra, az állami televíziós csatornákon az ezzel kapcsolatos
ünnepségek nem olyan gyakoriak, mint más európai országokban. A holokauszt tudatossága
és emléke kevésbé van jelen a köztudatban, vagy a tudományos kutatásokban, az oktatásban
és a kultúrában.
9. Identitási kérdések.
Nagyon hasonlóak a válaszok arra a kérdésre, hogy büszkék-e a válaszadók zsidóságukra,
vagy zsidó származásukra. Minden államban ez az arány eléri, vagy meghaladja a 80%-ot. Ez
a zsidóság büszkesége, amelyet a kisebbségek tagjai megosztanak a vizsgálatba bevont
államok mindegyikében.
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Táblázat: A válaszadók nagyon és inkább büszkék származásukra (%).
Lengyelország
Nagyon büszkék és inkább büszkék

81,08

Szlovákia Magyarország Ausztria

Belgium Spanyolország

85,71

87,50

80,00

83,33

79,16

származásukra

Más a helyzet, azon állam iránti büszkeségnek kapcsán, amelyben élnek a válaszadók.
Lengyelországban: a válaszadók 43,24%-a büszke arra, hogy Lengyelországban él, és lengyel
állampolgár, 72,97%-uk arra, hogy az adott városban/régióban és 72,97%-uk arra, hogy
Európában él. Szlovákiában ez a százalékos arány a következő: 66,66%, 61,90% és 85,71%.
Magyarországon: 50%, 50%, 55%, Ausztriában 61,11%, 77,77% és 55,55%, Belgiumban
57,5%, 57,5% és 70% valamint Spanyolországban 58,33%, 72,91% és 62,5%.
Lengyelország és Szlovákia, az egykori keleti blokk államai esetében meglehetősen
magas az európaiságukra büszke válaszadók aránya, Szlovákiában ez az arány eléri még a
zsidó származásukra büszkék számát is. Magyarország esetében, szintén posztkommunista
országban, a válaszok kiegyenlítettebbek. Lengyelországban és Szlovákiában meglehetősen
magas a helyi büszkeség, Magyarország esetében egyértelműen alacsonyabb, mint a fent
említett két államban. Belgium zsidó lakói is kötődnek Európához, míg Ausztriában és
Spanyolországban az európaiság büszkesége átadja a helyét - nevezzük így - a lokális
büszkeségnek. Az egy adott országban élők lokális büszkeségének legnagyobb aránya a
szlovák zsidókra, majd az osztrák lakosokra jellemző, a többi csoport inkább szkeptikusabb.
Ez eléggé kritikus képet mutat saját országukról, de Európáról és az Európai Unióról alkotott
véleményükről is.
Megfelelnek ennek az arra a kérdésre adott válaszok, hogy (mindenekelőtt) kinek is érzi
magát a válaszadó. Az ún., ahogy itt bátorkodunk nevezni, zsidó komponenst (pl. zsidó,
lengyel zsidó, zsidó és lengyel, zsidó származású lengyel) - rangsorolása nélkül kihangsúlyozta az egyes államokban mintákban/országokban: Lengyelországban - 94,59%,
Szlovákiában 61,9%, Magyarországon 65%, Ausztriában 72,22%, Belgiumban 97,5%,
Spanyolországban 93,75%. Kiderült, hogy Belgiumon kívül a lengyel válaszadók érzik
leginkább saját zsidóságukat. Míg Belgiumban, ahol vizsgált felölelte - ahogyan a mindennapi
jiddis használatra, vagy a láthatóan kizárólag otthon dolgozó nők csoportjára vonatkozó
nyilatkozatokból kiderül - az ortodox zsidók nagy csoportját is, akik számára a származás és
vallás a zsidóság a legfontosabb, és gyakran az egyetlen meghatározója, addig a lengyel
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válaszadók válaszai a zsidó közösség egyértelmű reneszánszát mutathatják ebben az
országban.
A válaszadók eltérő mértékben kötődnek lakóhelyükhöz. Az alábbiakban az országhoz, a
lakóhelyét képező városhoz / régióhoz és Európához nagyon kötődők és kötődők aránya
található.

Táblázat: Az országhoz, lakóhelyhez és Európához kötődés mértéke (%).
Szlovák

Lengyelorsz
ág

Magyarors
zág

ia

A lakóhely/állampolgárság állama

59,45

71,42

Város/lakóhely

56,75

76,19

Európa

64,86

71,42

Ausztr
ia

55,00

Belg

ium
50,00 55,00

Spanyolors
zág
56,25

72,22 67,50

60,00
75,00

66,66

83,33 67,50

56,25

A válaszadók viszonya lakóhelyük államához szkeptikus, kivéve a Szlovákiában, ahol
meghatározó többségük nagyon kötődik az országhoz. A régióhoz és a lakóhelyhez szorosan
kötődők aránya magasabb (Lengyelország kivételével), míg Európához viszonyulva az
osztrák és a magyar lakosok kötődnek leginkább a kontinenshez. Majd minden csoport érezi
azt a szoros kötődést Izraelhez, amely gyakran sokkal erősebb, mint a saját államukhoz,
városukhoz vagy kontinensükhöz való kötődésük. Itt is csak a Szlovákiában élő válaszadók
éreznek sokkal nagyobb kötődést az államhoz, városhoz és régióhoz, Európához, mint
Izraelhez.

Táblázat: A kinyilvánított erős és nagyon erős kötődés Izraelhez (%).
Lengyelország

Izrael

72,97

Szlovákia

66,66

Magyarország

75,00

Ausztria

Bselgium

72,22

87,50

Spanyolország

81,25

Ami viszont megkülönbözteti egymástól az egykori keleti blokk közösségeit a NyugatEurópában élő zsidóktól, az az Európai Unióhoz való tartozás megítélése. A volt
posztkommunista államok az uniós csatlakozás gazdasági és gyakran politikai sikernek
bizonyult, míg Nyugat-Európában egyértelmű csalódás látható az uniós politika és az
Európában tapasztalható helyzet kapcsán. Az alábbi táblázatban a válaszadók jelentős
százaléka nagyon pozitívan vagy pozitívan értékeli az uniós tagság tényét és az abból adódó
előnyöket.
Táblázat: Az EU tagság és az abból adódó kisebbségekre vonatkozó előnyök %!
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Szlovák

Lengyelorsz
ág

Magyaror
szág

ia

Auszt
ria

Belgi

Spanyolors
zág

um

A lakóhely ország eu-s tagságát
pozitívan és nagyon pozitívan értékelők

75,67

80,95

75,00

61,11

35,00

52,08

A lakóhely ország eu-s tagságának
tényéből a zsidó kisebbségnek adódó
előnyöket felismerők

54,05

57,14

55,00

38,88

20,00

37,50

A leginkább csalódottnak a belga zsidók tűnnek, akik egy része kérdőíveken hívta fel a
figyelmet az olyan a kérdésekre, mint a fontos vallási szertartásokra, a rituális vágásra, vagy a
brit milára vonatkozó különböző korlátozások, vagy uniós tiltások, amelyeket ha figyelembe
vesz az unió, befolyással bírhatnak a menekült és migrációs politikára, az arab országokból
érkező migránsok kapcsán, akik – az iszlám fundamentalisták terrorista és antiszemita
támadásaitól megfélemlített közösségnek véleménye szerint – veszélyt jelentenek a
zsidóságra, akiket ténylegesen nem vesz figyelembe az Európát irányító, a médiában
legnagyobb befolyással rendelkező liberális és radikális bal oldal, ahogy ezt az egyik belgiumi
válaszadó fogalmazta meg (egyeseknek a pro-palesztinként alkalmazott hozzáállás Izraelhez
sem tetszett). Hasonló motivációk irányíthatják a "régi Unió” nyugat-európai országainak más
polgárait. Lengyelország estében, Szlovákiában és Magyarországon az uniós csatlakozás
gazdasági vetülete nem mondhatjuk, hogy nem befolyásolta annak pozitív megítélést,
hasonlóan az uniós jogalkotáshoz, mely liberálisabb és nagyobb mértékben, egyénileg is,
tiszteletben tartja a kisebbségek jogát, vagy támogatja azokat a mechanizmusokat, amelyek
elősegítik fejlődésüket. Ráadásul, Magyarországot kivéve, bár korlátozottan, főként "tranzit"
értelemben, ezek az országok nem találkoztak a migránsok problémájával.
Mindazonáltal, Lengyelországban és Magyarországon található a válaszadók azon
többsége, akik készen állnak az elhagyni országukat, amennyiben ehhez pénzügyi és egyéb
támogatást kapnak. Az ilyen emberek aránya mindkét országban körülbelül 40%, ami talán
nem a gazdasági helyzettel függ össze - ezekben az országokban a gazdasági helyzet nem
romlott az utóbbi években, ellenkezőleg, s a zsidó kisebbséghez tartozó személyek, általában
jól képzettek, valószínűleg nem is rosszul szituáltak. Ez a politikai helyzetből adódhat,
amelyet leginkább a nagyvárosban élő, magasabb végzettségű emberek értékelnek nagyon
kritikusan. Ehhez hozzájárul a demokratikus szabályok, az alkotmány áthágása, a jelentősen
növekvő nacionalista erők, a kszenofóbia, valamint a döntéshozóknak az antiszemita
megnyilvánulások ellen hiányzó, vagy gyengének ítélt reakciói.

202

Táblázat: A kivándorlásra hajlandó válaszadók (%).
Lengyelország
Készek

48,64

Szlovákia

Magyarország

19,04

40,00

Ausztria

Belgium Spanyolország

16,16

27,50

33,33

kiutazni

Lengyelországon és Magyarországon kívül, a válaszadók közel egyharmada hajlandó
lenne, meghatározott feltételek mellett, elhagyni Spanyolországot. Ebben az esetben a
döntésre befolyással bírhatnak a gazdasági problémák, a munkanélküliség, különösen a fiatal
lakosság körében, vagy akár az ismétlődő terrorista támadások, amelyekkel az utóbbi években
ez az ország küzd. Függetlenül ettől, a válaszadók többsége legszívesebben Izraelbe költözne,
amit biztosan befolyásolnak az ún. Visszatérési Törvény és azok a kedvezmények, amelyeket
ez az állam kínál az ott letelepedni akaró zsidóknak és zsidó származású embereknek, ahogy a
vallási és nemzeti nézetek is. Ez a zsidó állam iránti szoros kötődés érzése az Erec Izraelben
nyilvánul meg, a bizonytalan politikai helyzet valamint a palesztinokkal és az arab államokkal
szűnni nem akaró viták ellenére is.
Izrael után leggyakrabban (de összehasonlíthatatlanul ritkábban) egyes célországként
jelölték az Amerikai Egyesült Államokat, vagy Kanadát - ebben az esetben a válaszadókat
nagyobb mértékben vezethették gazdasági megfontolások.

10.

Önmagukkal és másokkal szemben.

Érdekesek a kérdőív eredményei az önmaguk és saját közszférában kifejtett aktivitásuk
megítélésére vonatkozó részben. Az egyes országok közszférájában leginkább aktív és
nyilvánosság előtt látható zsidókat, valamint a legkevésbé láthatók értékelése: Lengyelország
- 37,83 és 32,43%; Szlovákia - 66,66 és 57,14%; Magyarország - 45 és 15%; Ausztria - 38,88
és 44,44%; Belgium- 17,5 és 22,5%; Spanyolország - 47,91 i 75%. A vélemények
megoszlottak, leginkább Lengyelország, Magyarország és Szlovákia estében többen vélik
úgy, hogy a zsidók - a zsidó kisebbség jól láthatóak a közéletben, míg Nyugat-Európában
kevésbé láthatóak. A különbség abból adódhat, hogy az egykori keleti blokk országaiban a
politikai

rendszer

átalakulása

előtt

viszonylag

kevés

lehetőség

volt

arra,

hogy

megmutathassák a saját nemzetiséghez és a valláshoz való kötődésüket. Több ilyen lehetőség
jelent meg ezen országok Európai Unióhoz való csatlakozását követően és azok kisebbségi
politikába

való

bevonásuknak

köszönhetően.

A

Kelet-Európában,

különösen
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Lengyelországban megfigyelhető zsidó kultúra reneszánsza és a zsidó közösség újjászületése
szintén hatással lehet saját aktivitásuk és a nyilvános láthatóságuk magasra becsülésére.
Másrészről a saját kisebbsége ügyei iránti bizonyos érzékenységet igazol azoknak a
válaszadóknak az

aránya, akik szerint a zsidók a legdiszkrimináltabbak. Ez a helyzet

Lengyelországban, Belgiumban, Ausztriában és Spanyolországban. Itt is az utolsó három
országban a válaszadók értékelését befolyásolhatja az uniós politikában való csalódásuk. Az
egyes országokra vonatkozó eredmények az alábbiak szerint alakulnak:
Lengyelország - zsidók 35,13%, utána arabok (muszlimok ) 8,1%;
Szlovákia-, romák 61,90%;
Magyarország - zsidók a romákkal együtt 10%, leginkább diszkrimináltak a romák 65%;
Ausztria - zsidók 72,22%, romák és zsidók16,16%;
Belgium - zsidók 30%, muszlimok 5%;
Spanyolország - zsidók 72,9%, romák 6,25%.
Megfelel a fenti kérdésre adott válaszoknak, hogy az adott államban melyik kisebbség a
legproblémásabb és okozza a legtöbb gondot a közéletben. A válaszok az alábbiak voltak:
Lengyelország: zsidók 10,81%, utána muszlimok 16,21%;
Szlovákia: zsidók 14,28%, romák 57,14%.
Magyarország: zsidók és romák 10%, csak romák 45%.
Ausztria: zsidók 22,22%, muszlimok 16,16%.
Belgium: A válaszadók szerint a zsidók nem jelentenek semmilyen gondot és problémát,
a muszlimok 60%.
Spanyolország: Zsidók 39,58%, muszlimok szintén 39,58%.
A válaszadók többségének véleménye szerint a zsidók nem okoznak nagyobb problémát a
közéletben, Szlovákiában és Magyarországon a romákat jelölték meg, a többi államban a
muszlimokat. Amennyire ez a nyugat-európai országok esetében valamennyire igazolható,
sokkal kevésbé Lengyelország esetében, ahol a muszlimok aránya nagyon csekély. Úgy tűnik,
hogy a zsidó kisebbség képviselői a lengyel társadalom többségéhez hasonlóan viszonyulnak
a muszlimok és menekültek problémájához, különösen a háborúban álló muszlim országokból
érkező menekültek befogadásáról szóló tárgyalásokkor, amelyet a lengyel kormány
következetesen ellenez, amiben a társadalom nagy része támogatja.
Számos kérdésre adott válaszok célja a mások megítélésének és a zsidó kisebbség tagjai
nyitottságának vizsgálata más nemzetek képviselőivel kapcsolatban, beleértve a címben
szereplő, és a kiválasztott kisebbségeket is. Az alábbiakban az eredmények:
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Táblázat: A roma férfi/nő házastársaként/partnerként és barátként való elfogadása
(pozitív válaszok %):
Lengyelország

Szlovákia

Magyarország

Ausztria

Belgium

Spanyolország

Házastárs/Partner

59,45

61,90

75,00

55,55

45,00

37,50

Barát

89,18

80,95

90,00

88,88

80,00

58,33

Kiderül, hogy az adott országokban élő zsidó közösségek nagy része nem hajlandó
családi és társas kapcsolatok kialakítására a címben szereplő nemzet tagjaival. A magyart
leginkább magyar zsidók fogadnak el házastársként - 75%, a további országokban a
válaszadók több mint 40%-a kifejezetten nem akarna elfogadni házastársként megfelelően
lengyel nőt/lengyel férfit, szlovák nőt/szlovák férfit, osztrák nőt/osztrák férfit, belga nőt/belga
férfit, spanyol férfit/spanyol nőt. Még néhány egyszerűsítés figyelembevételével - végül is
egy nem zsidó belgiumi lakos lehet pl. vallon, Spanyolországban katalán vagy baszk, ez az
aránya elég nagy. A nem zsidó partnerre legkevésbé nyitottnak a Belgiumban és a
Spanyolországban élő zsidók bizonyultak. A barát elfogadottságának százalékos aránya
jelentősen növekszik, Spanyolországot kivéve eléri és meghaladja a 80%-ot.
A kutatásban célkitűzésként szerepelt a bizonyos sztereotípiákkal kezelt, általában
alulképzett, alacsony foglalkoztatási szintű és látványosan a társadalom által, többek között
Szlovákiában, diszkriminált nációhoz, a romákhoz való viszonyulás vizsgálata is. A roma
férfi/roma nő partnernek és barátnak történő elfogadási foka, szintén biztos mércéje a
„mások” iránti toleranciának és tanúskodhat a társadalmi konvenciók irányairól. A kérdőív
eredményei az alábbiakban:
Táblázat: A roma férfi/nő házastársaként/partnerként és barátként való elfogadása
(pozitív válaszok %):
Lengyelország

Szlovákia

Magyarország

Ausztria

Belgium

Spanyolország

Házastárs/Partner

8,1

19,04

40,00

44,44

15,00

20,83

Barát

59,45

71,42

90,00

72,22

57,50

45,83

Kiderül, hogy a válaszadók legnagyobb nyitottságot és toleranciát ebben a vonatkozásban
Magyarországon mutatnak, míg a legkisebbet - Lengyelországban, Belgiumban és
Szlovákiában. Nem szabad elfeledkezni arról, hogy Belgium esetében a válaszadók nagy
többsége a haszid és az ortodox zsidó közösség tagja, akik ritkán keresnek partnert a saját
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vallási csoportjukon kívül. Ennek megfelelően a roma barát elfogadása magasabb, bár
Spanyolország esetében nem haladja meg az 50%-ot.
A kutatás célja a német nemzethez tartozók elfogadottságának a vizsgálata is volt, először
is, figyelemmel arra tényre, hogy a tanulmányban szereplő egyes országokban elismert és
látható nemzeti kisebbséget alkotnak, másrészt a sajnálatos történelmi események miatt - azon
nemzet képviselőihez való viszonyulás vizsgálata, akik felmenői felelősek a zsidó
holokausztért. Az eredmények:
Táblázat: A német férfi/nő házastársaként/partnerként és barátként való elfogadása
(pozitív válaszok %):
Lengyelország Szlovákia

Házastárs/Partner
Barát

24,32
62,16

Magyarország

33,33
76,19

Ausztria

Belgium

Spanyolország

60,00

61,11

27,50

25,00

90,00

94,44 57,50

43,75

A legalacsonyabb elfogadási arány Lengyelországban, Spanyolországban és Belgiumban
tapasztalható, a legmagasabb a német nyelvű Ausztriában és a korábban azzal közeli kötődésű
Magyarországon. A németeket ebben a szerepben elfogadók száma nagyobb, mint a romák
esetében, de határozottan kevesebb, mint a címben szereplő nemzet esetében. A németet, mint
barátot elfogadók aránya minden országban nagyon hasonló eredményt mutatott, mint a
romák kapcsán adott válaszok esetében is. Úgy tűnik, hogy a holokauszt emléke hatással van
a németek megítélésére, és mind esetre elméletileg befolyásolhatja a házastárs és a családtag
választást.
Az egyes államokban még egy ott élő, kiválasztott kisebbségre kérdeztek rá a
válaszadóknál. Lengyelország esetében ez a jelentős, és a gazdasági bevándorlás miatt egyre
növekvő létszámú ukrán nemzetiség volt, amely, a nehéz és bonyolult közös történelem miatt
megosztja a lengyeleket és a lengyel zsidókat is. A kérdésre, hogy választana-e ukrán
férfit/ukrán nőt házastársnak/partnernek és barátnak, a pozitív válaszadók: 21,62% és 62,16%.
Nagyon hasonló százalék volt ez, mint a németek esetében.
Szlovákiában a magyar férfi/magyar nő kapcsán tették fel a kérdést (mindkét államot
megosztja a szintén bonyolult és nehéz történelem, amely a lengyel-ukrán kapcsolatokra
emlékeztet). A pozitív válaszadók: 42,85% és 80,95%. Másrészt Magyarország esetében az
ellenkezőjére, a szlovák férfi/szlovák nő elfogadásra kérdeztek rá. Itt nagyobb volt az
elfogadási arány, mint Szlovákiában, mert 60% és 90%.
Ausztriában rákérdeztek a magyar férfira/nőre és az alábbi választ kapták: 55,55% és
72,22%. Belgiumban a francia férfire/francia nőre, és a válaszok hasonlóak voltak a címben
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szereplő nemzet kapcsán adottakhoz (ne felejtsük el, hogy Belgium francia és flamand nyelvű
területekre tagolódik.) 45% és 77,5%.
Spanyolországban, számos autonóm közösség államában, ahol élő a regionalizmus és
soknyelvűség, úgy döntöttek, hogy az ott, egyrészt gazdasági okok miatt letelepedett
lengyelekre kérdeznek rá. A spanyol polónia létszáma egyre nő, ugyanakkor egy része
viszonylag már régen letelepedett Spanyolországban.
A válaszadók válaszai megoszlása: lengyel férfit vagy lengyel nőt házastársnak a
válaszadók 33,33% -a, barátnak 54,16% -a fogadna el, azaz a címben szereplő nemzethez
legközelebb eső százalékban.
Általánosságban elmondható, a felmérés eredményei azt mutatják, hogy a megkérdezett
országokban a zsidó közösségek nagy része meglehetősen zárt (leginkább Belgiumban),
különösen a családi kapcsolatok tekintetében. Közös vonásuk az egyfajta bizonyos ellenszenv
a németek irányában (bár eltérő mértékben hangsúlyozottan), óvatosság a többi nemzet felé, a
romákkal szembeni sztereotip előítéletek megléte. A kutatási eredmények azt is mutatják,
hogy egy részük viszonyulása számos problémához pl. az afrikai és arab országokból érkező
menekültek, nem tér el attól a társadalmi hozzáállástól, akik közt élnek. Néhány aggály
érthető, figyelemmel arra, pl. a gyakran a muszlim terrorista körökből verbuvált iszlám
fundamentalisták, mint korábban, nem mindig helytállóan említik, gyakran pont zsinagógákat
választanak célpontul, vagy a zsidókat és Izraelt fenyegetik, másrészt a kelet-európai államok
esetében, különösen Lengyelországban úgy tűnik, hogy a válaszadók osztják a kormány és a
társadalom egy részének véleményét a migránsok nem szíves befogadásáról, amit az
"iszlamisták" a priori félelme indokol. Ezek a közösségek igen nagyra értékelik saját
tevékenységüket a közszférában, úgy gondolják, hogy nem tartoznak egy gondokat jelentő
nációhoz, viszont egy gyakran hátrányosan megkülönböztetett vagy diszkriminálthoz.

8.6.

Antiszemitizmus/bizalom a közintézményekben és a hatóságokban.

A kérdések következő csoportjának célja annak ellenőrzése volt, hogy a különböző típusú
diszkriminációkra és zaklatásokra panaszkodó közösségek valóban találkoznak-e a
mindennapi életükben a diszkrimináció és az antiszemitizmus megnyilvánulásaival.
Minden

államban,

ahogy a

válaszadók

értékelik,

előfordulnak

ilyen

esetek.

Leggyakrabban, Lengyelország esetében a városok falain megjelenő feliratokban és
jelmondatokban, az utcákon és a politikusok nyilatkozataiban nyilvánulnak meg,
legritkábban, mint említették, az állami ünnepségeken és a helyi és állami médiában
megjelenő műsorokban és programokban.
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Szlovákiában a válaszadók szerint leggyakrabban az antiszemita jelenségekkel
stadionokban, sport rendezvényekkor lehet találkozni, antiszemita feliratok és graffitik
valamint vandalizmus formájában (temetők rombolása és rongálása, intézmények falaira
kerülő feliratok, stb.) Szintén nevesítették néhány politikus nyilatkozatát, legritkábban
említették az iskolákat és oktatási intézményeket, egészségügyet, bárokat és éttermeket.
Hasonlóan értékelték a helyzetet Magyarországon is: stadion és utca, politikus
nyilatkozatok, de úgy szintén a magán média, azok a helyszínek és szituációk, ahol
leggyakrabban találkozhatunk antiszemita viselkedéssel. Legritkábban bíróságokon és
hivatalokban, kórházakban, ambulanciákon és egészségügyi intézményekben, valamint
iskolákban és oktatási intézményekben.
Ausztriában az utca, feliratok és vandalizmus nyomai vallási kultuszú helyszíneken és
objektumokon, ősi temetőkben, hitközségek székhelyein a leggyakoribbként említett
antiszemita megnyilvánulások. Relatív biztonságos helyszínek a hivatalos állami és helyi
ünnepségek, a közmédia. Szintén nem sokan nevesítették Lengyelországgal, Szlovákiával és
Magyarországgal ellentétben a politikusi nyilatkozatokban megnyilvánuló antiszemitizmust.
Belgiumban leggyakoribbak az utcai antiszemita megnyilvánulások, a közmédiában és a
politikusok nyilatkozataiban, legritkábban stadionokban és az állami ünnepségekkor. Itt sem
szabad elfelejteni azonban, hogy a vizsgált mintában nagyszámban szereplenek ortodox
zsidók, akik inkább nem vesznek részt stadionokban sportrendezvényeken (annak ellenére,
hogy az antiszemitizmust Nyugat-Európában évek óta igen hatékonyan sikerült kiszorítani a
stadionokból és más sportlétesítményekből, valamint a közmédiában is elítélik.)
Spanyolországban viszont a magán és közmédiát említették a politikusokkal, legritkábban
tapasztalható vandalizmus, valamint az állami és a helyi ünnepségeken.
Az alábbiakban azon válaszok százalékos aránya, amelyekben az egyes országok
válaszadói személyesen megélt üldöztetést, zaklatást, etnikai és vallási megkülönböztetést
tapasztaltak (antiszemitizmus - nemzetiségi és anti-judaista indíttatásból).

Táblázat: Az legutóbbi évben valamilyen formában az antiszemitizmussal érintett
válaszadók (%).
Lengyelország

Szlovákia

Magyarország

Ausztria

Belgium

Spanyolország

Etnikai/nemzeti származás miatt

59,45

33,33

35,00

16,16 10,00

25,00

Vallási okból

78,37

33,33

30,00

33,33 37,50

31,25
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Arányosan, leggyakrabban ilyen szituációkra (etnikai és nemzetiségi okból kifolyólag)
Lengyelországban kerül sor, majd Magyarországon és Szlovákiában, ami igazolhatná a
nacionalizmus és kszenofóbia növekedéséről szóló véleményt a kelet-európai államokban,
amelyekre vagy nem, vagy gyengén reagálnak a jobboldali és populista kormányok.
Lengyelország szintén élen jár, ha vallási okból történő zaklatásról, vagy diszkriminatív és
gyűlölet megnyilvánulásokról van szó. Ez utóbbiak az olyan jelmondatok formájában
nyilvánulnak meg, mint „Lengyelország csak katolikus”, amire hivatkoznak a jobboldali és
nacionalista csoportok, és nem feltétlenül, de akár a közvetlen fizikai és szóbeli személyes
támadások a judaizmus, mint olyan és annak hívei ellen. Nem kizárt, hogy a válaszadók az
ilyen viselkedéseket, hasonlóan mint a katolikus lelkületűek szavait, az ellenük irányuló
támadásokként élik meg - ami csak elméleti szinten maradt és további kutatásokat igényel.
A következő állam Belgium, ahol nem feledkezhetünk meg arról sem pl. az ortodox
zsidóknak nagyon fontos, a rituális vágásra, vagy körülmetélésre vonatkozó jogi
szabályozásokat, antiszemita és anti-judaista jelenségként élik meg, annak ellenére, hogy a
jogalkotót nem feltétlenül ilyen elvek vezérlik. A többi államban ez a százalékos arány a
válaszok kb. egyharmad része körül ingadozik.
Rangsorolva

a

leggyakrabban

és

a

legritkábban

előforduló

antiszemita

megnyilvánulásokat, a három első és a három utolsó helyen szereplők országos bontásban:
Lengyelország:
Leggyakrabban: 1. Utca; 2. Tömegközlekedési eszközök; 3. Munka;
Legritkábban; 1. Iskola, oktatási intézmény; 2. Hivatal, bíróság; 3. Kapcsolatok a
rendőrséggel és szolgálatokkal.
Szlovákia:
Leggyakrabban: 1. Utca; 2. Szomszédok és munkahely; 3. Rendőrség és más egyenruhás
szolgálatok. Legritkábban; 1. Iskola, oktatási intézmény; 2. Egészségügyi intézmények; 3.
Bár, diszkók, boltok.
Magyarország:
Leggyakrabban: 1. Utca; 2. Tömegközlekedés; 3. Bár, étterem.
Legritkábban; 1. Bíróságok, hivatalok; 2. Egészségügyi intézmények; 3. Rendőrség és
más egyenruhás szolgálatok.
Ausztria:
Leggyakrabban: 1. Utca; 2. Bár, étterem; 3. Munka.
Legritkábban; 1. Bíróságok, hivatalok; 2. Rendőrség és más egyenruhás szolgálatok; 3.
Szomszédok.
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Belgium:
Leggyakrabban: 1. Utca; 2. Bolt, piac; 3. Tömegközlekedés.
Legritkábban; 1. Iskola, oktatási intézmény; 2. Egészségügyi intézmények; 3.
Szomszédok.
Spanyolország:
Leggyakrabban: 1. Utca; 2. Tömegközlekedés; 3. Bár, étterem.
Legritkábban; 1. Bíróságok, hivatalok; 2. Egészségügyi intézmények, 3. Rendőrség és
más egyenruhás szolgálatok, iskolák és oktatási intézmények.
A fentiekből következik, hogy az antiszemita megnyilvánulásokra minden államban
leggyakrabban „az utcán” (minden országban első helyen szerepel), majd nyilvános helyeken,
mint autóbusz, villamos, metró, vonat, bárok és éttermek kerül sor, a többire pedig boltban
vagy a piacon. Általában, az ilyen megnyilvánulásoktól mentesek a bíróságok és hivatalok,
iskolák és oktatási intézmények, egészségügyi intézmények és kórházak, de ugyanúgy a
kapcsolatok a rendőrséggel és más egyenruhás szolgálatokkal.
Egyes intézmények a nemzeti és etnikai kisebbség biztonságának és jogainak garanciáját
hivatottak biztosítani. Ha a zsidó kisebbség az egyes állami szervek és intézmények iránti
bizalmáról van szó, az egyes államokban a legnagyobb bizalmat élvezik (zárójelben az első
helyen szereplő, teljesen vagy inkább megbízható intézmény százaléka):
Lengyelország:
1. Rendőrség (37,83%); 2. Bíróságok és hivatalok; 3. Katonaság.
Szlovákia:
1. Elnök (80,95%); 2. Katonaság; 3. Önkormányzatok.
Magyarország:
1. Bíróságok (60%); 2. Rendőrség, egyenruhás szolgálatok; 3. Önkormányzatok.
Ausztria:
1. Parlament (80,95%); 2. Rendőrség, egyenruhás szolgálatok; 3. Katonaság/Államfő
Belgium:
1. Katonaság (47,5%); 2. Bíróságok; 3. Önkormányzatok.
Spanyolország:
1. Rendőrség, egyenruhás szolgálatok (52,08% ); 2. Bíróságok; 3. Katonaság.
A rendőrség, az egyenruhás szolgálatok és a hadsereg majd minden országban dobogós
helyet értek el (mindkét intézmény, vagy csak az egyikük), ami igazolja a kérdőív, a
legritkábban tapasztalható antiszemita és diszkriminatív megnyilvánulások helyzeteire
vonatkozó eredményeit Elég nagy bizalmat élveznek a válaszadók válaszai szerint a bíróságok
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és hivatalok, egyes államokban szintén a helyi hatóságok (Szlovákia, Magyarország,
Belgium). Ausztriában nagy bizalomnak örvend a parlament, amelyet a magyarországi,
szlovákiai és lengyelországi válaszadók nagyon rosszul minősítettek.
Az egyes államokban vizsgált válaszadói mintákban egyaránt a legkevesebb bizalommal
rendelkezők (zárójelben azon válaszadók százaléka, akik egyáltalán nem bíznak sem az adott
intézményben és szervezetben sem):
Lengyelország:
1. Kormány (78,37%); 2. Parlament; 3. Államfő.
Szlovákia: Intézmények, amelyekben legkevésbé bíznak a zsidók:
1. Bíróságok (47,61%); 2. Kormány; 3. Parlament.
Magyarország:
1. Államfő (60%); 2. Parlament; 3. Kormány.
Ausztria:
1. Bíróságok (38,88%); 2. Önkormányzatok; 3. Kormány.
Belgium:
1. Rendőrség, egyenruhás szolgálatok ( 52,5% ); 2. Parlament; 3. Kormány.
Spanyolország:
1. Király (60,41%); 2. Kormány; 2. Önkormányzatok.

Kiderül, hogy Belgiumban nem bíznak az egyenruhás szolgálatokban, ami adódhat a
vizsgált társadalmi csoport sajátosságából, de akár az utóbbi hónapok, évek terrorista
cselekményeiből, amelyek kapcsán nem mindig értékelték kedvezőnek és hatékonynak a
biztonsági szerveket vagy a rendfenntartó erőket.
Lengyelország és Magyarország vonatkozásában - bár kisebb mértékben - Szlovákiában,
a kérdőív megválaszolásában résztvevő zsidó kisebbség képviselői szintén nem bíznak a
hatóságokban. Úgy tűnik, ez egy olyan vélemény, amely aktuálisan épp megosztja a jól
képzett és jobban szituált nagyvárosban élőket (az ezekben az államokban lakó vizsgált
zsidóság

többségét),

akik

általában

kritikusan

viszonyulnak

a

kormányukhoz

Lengyelországban a Jarosław Kaczyński által vezetett Jog és Igazságosság párthoz, vagy
Orbán elnökségéhez Magyarországon. Ezen kormányokat az állampolgárok egy része Európa
ellenesnek és populistának, nacionalista kilengésűnek, az alkotmányos jogokat törőnek vagy
áthágónak tartja. Ráadásul itt is teret kaphatnak a jövő kapcsán talán eltúlzott aggályok. Az
ilyen hozzáállásokat a nacionalista jelenségek, a kszenofób és Európa ellenes hízelgő retorika,
valamint a növekvő befolyása által velük párbeszédre nem mindig nyitott katolikus egyház
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nem feltétlenül kedvelt ökumenizmusa iránti észlelhetően megnyilvánuló tolerancia
generálhatja.

***

Összességében megállapítható, hogy a megkérdezett közösségek a különbözőségeik
ellenére rendelkeznek bizonyos közös vonásokkal: az urbanizáció magas aránya, jól
képzettség, zsidó nyelvek gyenge ismerete (kivéve a Belgiumban élőket) és azok mindennapi
használatának alacsony szintje, miközben az adott mintában egybehangzóan nyilatkoztak
azok tanulási lehetőségének fontosságáról. Valóban kevés olyan állami iskola van,
amelyekben ezeket a nyelveket lehet tanulni; valamivel több magániskolában, de leginkább a
kelet-európai államokban az esetleges oktatási igényeket főleg tanfolyamokkal vagy más
iskolán kívüli oktatási formákban tudnák vagy tudják kielégíteni.
Úgy tűnik mégis, hogy a válaszadóknál a héber és főleg a jiddis nyelvtanulás fontossága
leginkább ideológiai és deklaratív, hiszen a zsidó nyelvek ismerete nem nélkülözhetetlen a
mindennapi életben, nincs gyakorlati szerepük a hivatalokban, s nem sok válaszadó értékelte
pl. a zsidó nyelvű televízió műsorokat különösen fontosnak. A zsidó nyelvek ismerete még is
csak fontos, mint a zsidó identitás tudat része, ugyanúgy a vallási, vagy nemzetiségi
szempontok miatt: a héber az Írás nyelve, a jiddis, gyakran az ősök nyelvének ismerete, a
zsidósághoz

való

kötődés

bizonyítéka,

ahogy a

saját

gyökerek

feltárásának

és

megismerésének az egyik eleme is.
A „zsidó lét", a válaszadók zsidó identitás tudatának rendkívül fontos alapeleme a
hagyományos jellegű vallási és családi ünnepeken, valamint leggyakrabban a holokauszthoz
kapcsolódó nemzeti ünnepeken való részvétel. A válaszadók túlnyomó többsége
hagyományos módon ünnepli a családi és vallási ünnepeket, egy bizonyos százalékuk pedig
akarja azokat ünnepelni (főleg a családiakat), de nincs rá lehetősége. A vallási szervezetek és
társaságok, valamint a zsidó hitközségek számára ez azt jelentheti, hogy el kell érniük ezeket
az embereket valamint meg találniuk azokat az utakat és forrásokat, melyek segítségével
kielégíthetnék ezeket vallási igényeket.
A zsidó kisebbség képviselői általában büszkék és nagyon büszkék zsidóságukra; ez a
büszkeség messze meghaladja a büszkeséget és kötődést a lakóhely szerinti országhoz,
városhoz valamint régióhoz, Európához, bár ez utóbbi esetében meglehetősen igen magas. A
túlnyomó többség elsősorban, mint zsidó határozza meg önmagát, kifejezetten hangsúlyozza
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önmaga meghatározásában a "zsidó komponenst" (pl. zsidó és lengyel, lengyel zsidó stb.). Ez
magas nemzetiségi identitás tudatot bizonyít, és ugyanúgy igazolja az Izrael iránti
közelségérzést, amely a mutatók szerint általában erősebb, mint a saját lakóhely országa,
városa vagy Európa vonatkozásában. Izrael szintén az a hely, ahova a válaszadók
legszívesebben vándorolnának ki, ha emigrációra szánnák el magukat (általában azonban a
válaszadók többsége nem akar kivándorolni - a kivándorlás kapcsán az igenek legnagyobb
arányát Magyarország és Lengyelország mutatta, igaz ezekben az országokban egy ilyen
döntést a politikai helyzet el tud fogadni ).
Az európai Unió megítélése eltérő a kelet- és nyugat-európai válaszadóknál: míg előbbiek
a tagságot általában jónak tartják, addig utóbbiak közt számos szkeptikus és az uniós
politikában csalódott található. Ezek a különbségek általában az új és a régi unió országaira
tagolhatók. Hasonló a helyzet a zsidó kisebbség számára az országuk uniós tagságából eredő
előnyök értékelésében. A kulturális és vallási reneszánszukat megélő kisebbségi közösségek
Lengyelországban, Szlovákiában vagy Magyarországon, értékelik ezeket a lehetőségeket,
ahogy azokat pénzügyi lehetőségeket, amelyek számukra a rendszerváltás és az EU
csatlakozás után váltak elérhetővé. A régi unióból a zsidók fenntartásaikat fejezik ki a
közösséggel és annak politikájával kapcsolatban, bírálják a baloldalinak titulált humanista
értékek nevében történő zavaró beavatkozásokat az olyan vallási ügyekbe, mint a sehita. Az
elégedetlenségüket az is okozza, hogy Európa nem tud megbirkózni az iszlám
fundamentalisták bizonyos csoportjai részéről fennálló terrorista fenyegetésekkel, amely
érzésüket tovább fokozza az arab országokból érkező új menekültek beáramlása. Azok a
zsidók, akik gyakran a szóbeli és fizikai támadások tárgyát képezik, a támadásoktól különösen
fenyegetettnek érzik magukat.
A kutatásból kirajzolódik egy önmagát állatában nagyra értékelő közösség képe is, ha a
közszférában való látható aktivitásról van szó, ami nem okoz nagy problémákat és
nehézségeket számára, a saját tekintetében bizonyos érzékenységgel rendelkező közösség,
erről tanúskodik a válaszadók igen magas aránya, akik szerint a zsidók a leginkább
diszkriminált kisebbség (Lengyelország, Belgium, Ausztria és Spanyolország).
Ezek olyan közösségek, ahol, ha a családi kötelékekről és a partneri kapcsolatokról van
szó, mások számára elég zártak, ami nem csak a nagyrészt ortodox belgiumi közösségre
vonatkozik, hanem ugyanúgy Spanyolországra és más országokra is. A más nációkkal, akár a
címben szereplővel szembeni óvatosság jellemzi őket, nem igazán akarnak kialakítani
közelebbi kapcsolatokat (családi, partneri) a németekkel (igaz országonként eltérő
mértékben), a romákkal szemben erős előítéletekkel rendelkeznek. A kelet-európai államok
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esetében, különösen Lengyelországban úgy tűnik, hogy a kormány iránti kritikus viszonyuk
ellenére, a válaszadók osztják annak véleményét a migránsok nem szíves befogadásáról.
A vizsgált országok mindegyikében a zsidó kisebbség találkozott az antiszemitizmus
megnyilvánulásával. A kapott adatok megerősítik a 2015-ös PewResearch Center kutatásait,
melyek szerint az európai országok mintegy 2/3-adában léteznek a nacionalizmusra és a
sovinizmusra hivatkozó, bevándorló és kisebbség ellenes szlogeneket hangoztató társadalmipolitikai csoportok. Ezt a jelentést ki kellene egészíteni még azzal a kijelentéssel, hogy a fő
politikusok vagy az uralkodó pártok szintén szoktak utalni antiszemita szlogenekre is,
különösen a kelet-európai országokban.
Az antiszemita megnyilvánulásokra vagy magatartásra minden államban leggyakrabban
az utcán, közlekedési eszközökön, boltokban vagy a piacokon kerül sor. Általában minden
államban az ilyen megnyilvánulásoktól mentesek a bíróságok és hivatalok, iskolák és oktatási
intézmények, egészségügyi intézmények és kórházak. A válaszadók nem panaszkodtak a
rendőrséggel és az egyenruhás szolgálatokkal való kapcsolatukra, és a nagy bizalmuknak
örvendő intézmények közé került a hadsereg is.
Kelet Európa esetében, különösen Lengyelországban és Magyarországon, a zsidó
kisebbség képviselői nem bíznak az állami hatósági szervekben, parlamentekben,
kormányokban, elnökökben. Egyrészt ez egy olyan vélemény, amit gyakran a jól képzett és
jobban szituált nagyvárosok valamint metropoliszok lakói (itt: lengyel és magyar zsidók),
másrészt

mégiscsak

az

antiszemita

és

szélsőjobboldali

para-politikai

szervezetek

megnyilvánulásai iránti tolerancia, amely árat az ezekben az országokban kormányzó
populista politikai táborok a támogatásukért fizetnek, ami a kisebbségek, ezen belül is a
zsidók biztonságának reális veszélyeztetéséhez vezethet. Igaz jelenleg nem tűnik nagyon
valószínűnek, de a helyzet figyelemmel kísérése, a közösségek és a hatóságok figyelmeztetése
minden esetben az antiszemitizmus törvényének és cselekedeteinek egy jó taktikája, amely - a
közmondásos hidegre fújva - megakadályozhatja a feszültség fokozódását.

Úgy tűnik azonban, hogy az állampolgári nevelés és a kölcsönös sztereotípiák leküzdése
nagyobb eredményeket hozhat. Ezt szolgálhatják a nyitott találkozók és rendezvények az
adott város lakóinak részvételével, tanfolyamok és továbbképzések az egyenruhás szolgálatok
részére, amelyek érzékennyé teszik a funkcionáriusokat a diszkrimináció megnyilvánulásaival
szemben, illetve az iskolán kívüli és iskolai oktatás, amely a zsidó-keresztények közötti
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viszony, a Holokauszt legtöbbször kölcsönösen nehéz problematikáját érinti, de egyben
kiszélesíti a tanulók tudását zsidó szomszédjaik kultúrájára és történelmére vonatkozóan.
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ANNEX

FELMÉRÉS – KUTATÁSI KÉRDŐÍV

Helyszín: [helység/járás/régió]

Dátum:

Jó napot kívánok!
A Chai Alapítvány által irányított, az Erasmus+ program keretében megvalósított
„Comparative Studies on Minorities Situation in Europe and Guidelines to Improve and
Standardize the Minorities’ Status in Europe” című projekt részére, kutatásokat folytatunk az
etnikai és nemzetiségi kisebbségekre vonatkozóan az Önök országában, különös tekintettel a
zsidó kisebbség helyzetére. Ezeket a kutatásokat néhány más országban partnereink
irányítják. Különösen érdekelnek bennünket az azonosulás és az identitás problémái és a
zsidó kisebbséghez tartozók helyzetének értékelése azok tartózkodási országában. Az Ön
összes válaszát és az általunk megszerzett egyéb információkat teljes mértékben bizalmasként
és névtelen információként kezeljük. Nagyon lekötelezne bennünket a felmérés kérdőívének
kitöltésével, ami kb. 15-25 percet vesz igénybe.
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Alap és személyi adatok:
Neme:
Kora:
Születési helye (ország):
Lakhelye:
a/ nagyváros360
b/ város
c/ falu
d/megtagadom a választ
Végzettség:
a/ alapfokú
b/ szakmai
c/ közepes
d/ nem teljes felsőfokú
e/ felsőfokú
f/ nem tudom
g/megtagadom a választ
Családi és személyi állapota:
a/ házas
b/ független
c/ partnerkapcsolatban
d/ megtagadom a választ
Foglalkoztatás (jelölje meg, mely meghatározások jellemzik legjobban az Ön aktuális
foglalkozását; egynél több válasz lehetséges): a/ tanuló
b/ magán cég/agrárgazdaság tulajdonosa c/ fizikai bérmunka d/ szellemi bérmunka e/
kormány vagy önkormányzati közigazgatás f/ oktatás, kultúra, felsőoktatás

360

100 000 lakosnál több.
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g/ non-profit magáncég (NGO, társaság, szervezet, alapítvány) h/ szabadfoglalkozás i/
más
j/megtagadom a választ
Én (lehetséges egynél több válasz): a/ zsidó hitközség tagja vagyok b/ zsidó kisebbségi
szervezet tagja vagyok
c/ a zsidó kisebbség képviselőjeként nem tartozom semmilyen hivatalos szervezethez
d/ a zsidó kisebbséggel való azonosulásom egyéb formája .............................
e/ megtagadom a választ
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I. RÉSZ. NYELV

1. Milyen nyelven beszél leggyakrabban Ön otthonában?
-

héber

-

jiddis

-

belföldi (megfelelően: lengyel, szlovák, magyar, német,

holland vagy francia, spanyol)
-

két nyelven (héber és belföldi)

-

két nyelven (jiddis és belföldi)

- más nyelven/nyelveken, határozza meg: .....................................
-

megtagadom a választ

2. Van-e Önnek lehetősége:
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Igen

Elég
Nagyo
gyakran
m
n ritkán

Ne

Ne
Megtagdo
m tudom m a választ

Héber nyelv tanulására?
Zsidó (jiddis) nyelv tanulására?
Barátokkal, kollégákkal, stb. zsidó
nyelveken beszélgetni?
Zsidó kultúra és történelem tanulására?
Sajtó olvasásra, rádióműsorok
hallgatására, TV nézésre zsidó nyelveken?
Sajtó olvasásra, rádióműsorok
hallgatására, TV nézésre a zsidó vallás, kultúra
és történelem témakörében (nem-zsidó
nyelveken)?
Hivatalos ügyek intézésére és zsidó
nyelvek használatára irodában vagy hivatalban?
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3. Milyen mértékben fontos Ön számára:
Nagyon
fontos

Elég
fontos

Kevéssé
fontos

Nem
fontos

Nem
tudom

Megtagadom a
választ

A héber nyelvtanulás lehetősége
A zsidó (jiddis) nyelv tanulásának
lehetősége
Barátokkal, kollégákkal stb. zsidó
nyelveken való beszélgetés lehetősége
A zsidó kultúra, történelem tanulásának
lehetősége
Sajtó olvasás, rádióműsorok hallgatása,
TV nézés lehetősége zsidó nyelveken?

Sajtó olvasás, rádióműsorok hallgatása,
TV nézés lehetősége a zsidó vallás, kultúra és
történelem témakörében (nem-zsidó
nyelveken)?
Hivatalos ügyek intézésének és zsidó
nyelvek használatának lehetősége irodában
vagy hivatalban?

4.

A zsidó gyerekeknek, fiataloknak azon a helyen, ahol Ön lakik, van lehetősége:

Igen

Nem

Nem tudom

Megtagadom a
választ

Állami zsidó iskolába járni (zsidó nyelvekkel)?
Magán zsidó iskolába járni (zsidó nyelvekkel)?

Zsidó nyelveket tanulni és megismerni a zsidó kultúrát és
hagyományokat nem zsidó állami iskolákban?

Zsidó nyelveket tanulni és megismerni a zsidó kultúrát és
hagyományokat nem zsidó magán iskolákban ?
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RÉSZ. VALLÁS ÉS NEMZETI ÜNNEPEK

II.

5. Részt vesz Ön vallási és hagyományos jellegű családi ünnepségeken (pl. brit mila, bar

micwa, egyházi esküvő és temetés):
-

Igen

-

Nincs ilyen lehetőségem, de szeretnék

-

Nem

-

Megtagadom a választ

6. A családi ünnepségeken való esetleges részvételen kívül (brit mila, bar micwa,

esküvő, temetés), van Önnek lehetősége a judaizmus és a zsidó hagyományok gyakorlására,
istentiszteleteken és a megtartott ünnepségeken való részvételre (pl. Chanuka, stb.)?
-

Igen

-

Nem

-

Nem tudom

-

Megtagadom a választ

7. Van Önnek lehetősége kulturális és nemzeti ünnepségeken való részvételre (pl. a

Holocaust Áldozatainak Nemzetközi Emléknapja, stb.)?
-

Igen

-

Nem

-

Nem tudom

-

Megtagadom a választ

8. Az Ön lakóhelyén az állami és önkormányzati szervek részt vesznek a zsidó

kisebbség vallási és kulturális ünnepségein vagy támogatják szervezését (pl. Chanuka,
Holocaust Áldozatainak Nemzetközi Emléknapja, stb.)?

222

-

Igen

- Ritkán
-

Nem

-

Nem tudom

-

Megtagadom a választ

III. RÉSZ. IDENTITÁSI KÉRDÉSEK.

9. Büszke Ön arra, hogy:

Egyáltalán Inkább igen Inkább
Nagyon
nem
nem

Nem
tudom

Megtagadom a
választ

- zsidó/zsidó származású?
- azon állam állampolgára,
ahol lakik?

- abból a régióból származik,
amelyben lakik, vagy amelyből
származik?

- abból a városból származik,
amelyben lakik, vagy amelyből
származik?
- európai állampolgár?
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Mennyire szorosan kötődik Ön...

10.

Egyált Gyengén
alán nem

Erősen

Nagyon

Nem tudom Megtagadom a
választ

az országhoz, ahol
lakik
a régióhoz
lakóhelyéhez
Európához
Izraelhez

11. Az Ön Európai Unióhoz való viszonya:
-

nagyon pozitív

-

pozitív

-

semleges

-

negatív

-

nagyon negatív

-

nem tudom

-

megtagadom a választ

Vajon az Ön véleménye szerint, az Ön országának az Európai Unióhoz való

12.

tartozása előnyös a zsidó kisebbség számára?
-

igen

-

nem

-

nincs jelentősége

-

nem tudom

-

megtagadom a választ
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NEGATIV („NEM”), VÁLASZ ESETÉN, KÉRJÜK, JELÖLJE MEG AZ ÖN
ORSZÁGÁNAK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ VALÓ TARTOZÁSÁNAK VESZÉLYEIT
ÉS/VAGY NEGATIV OLDALAIT A ZSIDÓ KISEBBSÉG RÉSZÉRE:
................................................................................................................................................
.......................................................................
Hozna-e az ország elhagyására vonatkozó döntést, amennyiben jelentős

13.

pénzügyi és szociális segítséget nyújtanának Önnek?
-

igen

-

nem

-

nem tudom

-

megtagadom a választ

13a. Ha Ön a kiutazás mellett döntene, hova szeretne menni?
................................................................................................................................................
......................................

14.

Kinek érzi Ön magát elsősorban:

Zsidónak
Lengyelnek361
Lengyelnek és zsidónak
Zsidó származású lengyelnek
Lengyel zsidónak
Európainak
Másnak
......................................................................... .............................................................................
..........
Nem tudom
Megtagadom a választ

361

Megfelelően: szlováknak, magyarnak, osztráknak, belgának, spanyolnak.

225

IV.

RÉSZ. MÁSOKKAL SZEMBEN

15. Véleménye szerint, országában melyik nemzeti kisebbség látható a legjobban a
közszférában, a kulturális és a politikai életben:
Zsidó
Egyéb ..........................................................................

16.

Véleménye szerint, országában melyik nemzeti és etnikai kisebbség látható a

legkevésbé a közszférában, a kulturális és a politikai életben:
Zsidó
Egyéb ..........................................................................

17.

Véleménye szerint, országában melyik nemzeti és etnikai kisebbség élvezi a

legtöbb előjogot a közszférában, a kulturális és a politikai életben:
Zsidó
Egyéb ..........................................................................

18.

Véleménye szerint, országában melyik nemzeti és etnikai kisebbség szenvedi

el a legerősebb diszkriminációt a közszférában, a kulturális és a politikai életben:
Zsidó
Egyéb ..........................................................................

19.

Véleménye szerint, országában melyik nemzeti és etnikai kisebbség okozza a

legtöbb problémát a közszférában:
Zsidó
Egyéb ..........................................................................
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Véleménye szerint, országában melyik nemzeti és etnikai kisebbséget szeretik

20.
a legkevésbé:
Zsidó

Egyéb ..........................................................................
21. Elfogadna-e Ön más etnikai/nemzeti kisebbségi csoportból származó
személyt az alábbi minőségben:
magyar férfit/magyar
nőt362

szlovák férfit/szlovák roma/
nőt363
cigány
férfit

Igen

Nem

Igen

Nem Igen

roma/
cigány
nőt
Nem

házastársként vagy
partnerként?
barátként?
utcai szomszédként?
munkahelyi kollégaként?
ugyanabban a házban
lakó személyként?

-

Nem tudom

-

Megtagadom a választ

Megfelelően: szlovák, magyar, osztrák, belga, spanyol.
A megfelelő kisebbség minden partner országban: Szlovákia: magyart; Magyarország: szlovákot, Ausztria:
magyart, Belgium: németet, Spanyolország: franciát.
362
363
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V. RÉSZ. ANTISZEMITIZMUS?
22. Vajon az Ön lakóhelyét képező országban észrevehető-e az alábbi antiszemita
viselkedések valamelyike a közszférában és közterületen, nem feltétlenül személyesen Önre
irányulóan?

Igen

Nem

Nem tudom

Megtagadom a
választ

- a politikusok nyilatkozataiban?
- a közmédiában?
- a magán médiában?
- az utcán, tüntetések alatt?

- stadionban, sportversenyek alatt?
- állami, helyi ünnepségek alatt?
- antiszemita feliratok az épületeken, stb.?
- antiszemita feliratok vagy egyéb módon történő rongálások
egyházi épületeken, temetőkben, zsidó hitközségek és intézmények
székhelyén?

23. Az utóbbi 12 hónap folyamán érzett-e Ön személyesen elutasítást vagy érte-e Önt
diszkrimináció vagy üldözés mások részéről az alábbiakban felsorolt egy vagy több ok miatt?

Igen

Nem

Ezen okok egyike miatt
se

Nem
tudom

Megtagadom a
választ

Etnikai/ nemzeti származás
Vallás (hit)
Egyéb okokból
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24.

Az utóbbi 12 hónapban az alább felsorolt körülmények, környezet, helyszín

közül mely közegben érzett elutasítást és/vagy diszkriminációt vagy üldözést etnikai-nemzeti
származása vagy vallási hite miatt?

Igen

Nem

A felsorolt
helyzetek
egyikében
sem

Neme tudom
Megtagadom a
választ

Iskolában/egyetemen
Munkában/munkát keresve/ munkából
kilépve
Egészségvédelmi intézetben
Bíróságon vagy hivatalban
a rendőrséggel vagy más egyenruhás
szolgálattal való kapcsolatban
Étteremben, bárban vagy diszkóban
Utcán
Szomszédok között
Üzletben/piacon
Tömegközlekedési eszközön

25.

Egyes intézmények feladata a nemzeti és etnikai kisebbség biztonságának és

jogainak garantálása. Figyelembe véve ezt az összefüggést, mekkora bizolammal él Ön az
alábbiakkal szemben:

Egyáltalán nem Inkább nem

Inkább igen

Teljes
bizalommal

Nem tudom

Megtagadom a
választ

Király364
Államfő
Parlament
Kormány
Rendőrség és más egyenruhás
szolgálatok
Katonaság
Bíróságok
Önkormányzati szervek

364

Ha a kérdés nem vonatkozik a válaszadóra, a helyet üresen kell hagyni.
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MAGYARÁZAT:
-

húzza alá válaszát

-

a táblázatokban a válaszának megfelelő mezőbe tegyen X jelet
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