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M it kell tegyek, hogy megszelídítselek? -  kérdezte a kis herceg. 
-  Sok-sok türelem kell hozzá - fe le lte  a róka. -  Először leülsz szép, 
tisztes távolságban tőlem úgy, ott a fűben. Én majd a szemem sarká
ból nézlek, Te pedig nem szólsz semmit. A beszéd csak félreértések 
forrása. De minden áldott nap egy kicsit közelebb ülhetsz."

(Saint-Exupery: A  kis herceg)

Bevezetés

A hidegháborús nemzetközi rendszer összeomlásával az államok, társadalmak, 
civilizációk és egyének közötti kapcsolatok jelentős változásoknak vannak ki
téve.1 Általánosságban megállapítható, hogy a nemzetközi rendszerben a civi

lizációs-kulturális kapcsolatok felértékelődtek, és egyre inkább meghatározóvá válnak 
az államok közötti kapcsolatokban. Az 1990-es évek kialakulóban lévő „új világrend
jét" talán legjobban megközelítő paradigma a neves amerikai politológus, H u nting ton  
nevével fémjelzett civilizációs paradigma. H u n tin g to n  fő tézise szerint a kétpólusú vi
lágrend összeomlásával az ideológiák kora lejárt. Az ideológiák közötti „versenyt" a 
civilizációk közötti különbségek felerősödése váltja fel. Egy esetleges harmadik világ
háború a civilizációk között fog kitörni. A jelenleg legsikeresebb nyugati civilizációval 
szembeni fő kihívást potenciálisan az iszlám-konfuciánus összefogás jelentheti (Hun
tington, 1998). Nem Huntington volt az egyedüli, aki az iszlám civilizációt nevezte 
meg az új amerikai „feltartóztatási politika" alanyának, ugyanis politikai, illetve tudo
mányos körökben sokan éltek e hasonlattal.2 Például Leon Hadar, a Jerusalem  Post 
egyik volt újságírója kifejtette, hogy „a világot veszélyeztető, rejtőzködő kísértetek listáidnak 
élén a »Sárga Veszedelem« és az úgynevezett »Zöld Veszedelem« áll. Ez utóbbit a közel-keleti 
m uzu lm án  fundam enta listák , a radikális ideológiával és nukleáris fegyverekkel felszerelt, Kho- 
m einihez hasonló szem élyek szim bolizálják, akiknek céljuk, hogy a nyuga ti civilizáció ellen erő
szakos dzsihádot ind ítsanak" (idézi Hadart Hippier, 2000, 72-73. o.). Judith Miller, a N ew  
York Times egyik amerikai újságírója pedig számos cikkében és könyvében kifejti az
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„iszlám veszély" elméletét, amely nagy mértékben merített a huntingtoni tézisből. Mil
ler szerint egyfajta iszlám konspiráció áll az 1990-es években elkövetett összes merény
let mögött, amely a Nyugat ellen irányul. Miller, akárcsak számos más szerző, démo- 
nizálja az iszlám vallást, és ezzel a párbeszéd lehetőségét, sőt szükségességét is elveti 
(idézi Millert Said, 1997, xxxiv-xiiii. o.). Willy Claes NATO-főtitkár 1995-ös beszédében 
az észak-atlanti szövetségre a kommunizmus összeomlása óta leselkedő legfőbb ve
szélyként az iszlámot nevezi meg, illetve azt összekapcsolja a terrorizmussal (idézi Ro- 
stoványi, 1998,323. o.). Charles Krauthammer például az 1990-es években az iszlám or
szágokban megfigyelhető változásokat egy „globális intifádaként" azonosítja, vagyis ar
ra a következtetésre jut, hogy egy pániszlám mozgalom áll szemben a Nyugattal (idézi 
Krauthammert Esposito, 1999, 224. o.). Továbbá elég, ha arra gondolunk, hogy a 2001. 
szeptember 11-ei merényletet követően milyen kijelentések láttak napvilágot felelős 
politikusok szájából. Például Silvio Berlusconi olasz kormányfő a terrortámadást köve
tően a Nyugat felsőbbrendűsége mellett érvelt, és az iszlámot egyfajta alsóbbrendű en
titásként ábrázolta, csak a Nyugat számára fenntartva a civilizáció fogalmát (a szó 
egyes számú értelmezésében). A felsorolást nem érdemes folytatni, ugyanis több ezer
re tehető azon publikációk, tévéműsorok, interjúk száma, amelyek az iszlám civilizá
ciót alapvetően negatív szerepben mutatják be. Az iszlám fundamentalizmust pedig 
egy az egyben azonosítják -  tévesen, mindenféle korrekt információt mellőzve -  a ter
rorizmussal, fanatizmussal, a Nyugat-ellenességgel stb. (Esposito, 1999,5. o.). Az isz
lám versus Nyugat dichotómia úgy tűnik, hogy a hidegháborút követően egy domi
náns globális diskurzussá vált, amely a nemzetközi politikai eseményeket fekete-fehér 
mezőben ábrázolja: „A d iskurzusok tú lnyom ó többségében az egész világ egy vörös és kék 
sakktáblaként jelen ik m eg abban a harcban, am elyet a ko m m u n izm u s és a kapitalizm us v ív  egy
mással" (Karim, 2000, 2. o.). Ez a bizonyos domináns diskurzus -  amelyre a későbbiek
ben részletesebben kitérünk, -  a média világában is érezteti hatását -  egyfajta globális 
narratívát hozva létre.

E tanulmány célja, hogy megvizsgálja azt a kiinduló hipotézist, hogy a média vilá
gában milyen mértékben van jelen az iszlámról kialakított nyugati domináns diskur
zus, milyen leegyszerűsítő feltételezésekkel él az iszlámmal kapcsolatosan, illetve mi
lyen kapcsolatok alakultak ki a közvélemény, a döntéshozók, a társadalmi elit és a mé
dia világa között. Hogyan függenek össze egymással egy adott ország külpolitikai tö
rekvései az adott ország közvéleményével és a globális társadalommal, különös tekin
tettel arra, hogv a globalizáció korában a média országhatárokat átszelő üzeneteket 
közvetít. A tanulmány alapvetően két részben kívánja összefoglalni az iszlám és a 
Nyugat konfliktusának, a tömegkommunikációban való megjelenésére vonatkozó ku
tatásait. Az első részben elméleti keretbe ágyazva egyfajta történelmi kontextusban kí
ván rámutatni azokra az összefüggésekre, amelyek formálják a közvélemény iszlám
képét. Három történelmi periódus kerül elemzésre: 1. Az 1970-es évektől a hideghábo
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rú végéig. 2. Az 1990-es évek eseményei egészen 2001. szeptember 11-éig. 3. Az Egye
sült-Államokat ért terrortámadás médiában történő reprezentációja. Az első két perió
dusra vonatkozó információk elsősorban másodelemzésből származnak, míg 2001. 
szeptember 11-éré vonatkozóan a szerzőnek az írott sajtótermékek körében végzett sa
ját kutatására támaszkodik. Nem célom azonban annak bemutatása, bogy az iszlám or
szágokban milyen jellegű kép él a nyugati civilizációval kapcsolatban, holott ez eset
ben is számos sztereotípia fogalmazódik meg a „másik" értékrendszerével való szem
besülés alapján. Ennek a Nyugat-képnek a muzulmán országok médiájában megjelenő 
aspektusairól külön tanulmányt lenne érdemes készíteni (lásd Ahmed, 1993.).

A következőkben a tanulmány kísérletet tesz annak bemutatására, hogy milyen jel
legű sztereotípiák húzódnak meg a nyugati civilizáció iszlámról alkotott percepciója 
mögött.

I. A globális média és a globális közvélemény

A hidegháborút követő nemzetközi rendszer sajátosságait feltérképezve, közhely
számba megy az a megállapítás, amely szerint az 1990-es években egyszerre van jelen 
az államközi kapcsolatokban a globalizáció és a látszólag ezzel ellentétes lokalizáció 
folyamata. A nemzetközi rendszerben egyidejűleg és nem egymást kizáróan mennek 
végbe ezen folyamatok. Ez a helyzetértékelés a média fejlődésére is igaz, ugyanis a 
technikai lehetőségek kiszélesítésével, a kulturális hatások jelentőségének növekedésé
vel, a határokon átívelő kapcsolatok kiszélesítésével megnyílt az út a média globalizá
lódása előtt. Elég csak utalni az úgynevezett CNN-jelenségre, amelynek öbölháborúról 
szóló híradásait a világ minden pontján, ugyanazon időben lehetett nézni. Kétségtelen 
tény, hogy számos média-orgánum ma már a világ bármely pontján beszerezhető, néz
hető, hallgatható és véleményformáló hatása az egész glóbuszra kiterjedhet. Ezzel egy 
időben viszont a média terén is megjelenik a lokális értékek előtérbe kerülése. Szintén 
kézenfekvő lehet a CNN példáját megemlíteni, amelynek számos helyi (arab, indiai, 
ázsiai stb.) változata van, és így a globálissal szemben, inkább a helyi értékekhez iga
zodik. Ugyanez a helyzet a nyomtatott sajtóval is, habár ha az Economist vagy a News
week esetét szemléljük, itt a lokalizálódás nem annyira egyértelmű. Ennek ellenpéldá
jaként felhozható, hogy mindkét hetilap jelentős mennyiségű „helyi", Európán kívüli 
eseménnyel foglalkozik.

A média globalizálódásának témáját tekintve különösen két tényező hatását emel
ném ki. Az egyik a technológiai forradalom, amely az infrastruktúra oldaláról lehető
vé tette a világméretű folyamatok kibontakozását. Mindenképpen említést érdemel az 
olajválságot követő telekommunikációs forradalom, a számítógép, a műholdas techni
ka forradalma, a digitalizálódás, az internet elterjedése stb., amely mérföldkőnek bizo-
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nyúlt, és lehetővé tette a fejlődést. Ez a globalizálódás azonban nem teljes körű, 
ugyanis ahogy Kai Hafez (Hafez, 2000d, 5. o.) megjegyzi, az alábbi szintek tekintetében 
csökkenő mértékű nemzetköziesedésnek lehetünk szemtanúi:

• a technológiai és az infrastruktúra szintje,
• intézményi szint,
• termelés szintje
• a hír tartalmának szintje.
Míg a technológia szintjén szinte teljes mértékben kitárult a horizont, addig a média 

tudósításait a mai napig specifikus érdekek és kulturális beidegződések határozzák 
meg. A média ennek következtében „fragmentált képeket" mutat be a világról, és sok 
esetben sztereotípiákat fogalmaz meg. A tömegkommunikációnak létezik egy olyan 
funkciója, amellyel kijelöli és meghatározza a társadalom érdeklődésének irányát 
(agenda-setting), annak figyelembevételével, hogy mi az, ami a hírértéket (news-value) 
képviseli, mi az, ami eladható a közvélemény számára.

A másik ilyen jelentős hatású eseménynek a szocialista tömb megszűnését és a hideg- 
háborús nemzetközi rendszer felbomlását tekinthetjük. A fejlődő országok -  ezen belül 
is a muzulmán országok -  egyre jobban részesévé váltak a felgyorsult globalizációs fo
lyamat pozitív és negatív hatásának, és alanyai a globális médiának is. Az 1970-es évek
ben azonban megfogalmazódott, hogy egyfajta információs aszimmetria alakult ki az 
Észak és a Dél, illetve a Kelet és a Nyugat között. Ez az aszimmetria kifejeződik egyrészt 
abban a tényben, hogy bizonyos információk a fejlődő országokba csak késve jutnak el, 
és az intézményi struktúrára a muzulmán országoknak igen kevés a befolyása. így az 
1970-es években az új nemzetközi gazdasági rend mellett megfogalmazódott az új infor
mációs és kommunikációs világrend koncepciója is, amelyben a fejlődő országok a glo
bális információs struktúrában egyenlőséget és a különböző hangok, beszédmódok meg
jelenését követelték, ami a valóságban kevésbé tudott realizálódni (Mowlana, 2000). 
Alapvetően azt mondhatjuk tehát, hogy akárcsak a globális civilizáció kialakulásának fo
lyamata, úgy a globális média is alapvetően nyugati jegyeket visel, a nyugati értékek sze
rűit dimenzionálódik és a nyugati országok érdekei jelennek meg abban. A muzulmán 
világról szóló hírek is ebben az aspektusban értelmezhetőek. Ezek a hírek pedig gyakran 
sztereotípiáktól hemzsegő leegyszerűsítések. Ennek okait a következőkben látjuk:

1. Az iszlám kultúra eredményei, ékkövei a médiában vagy marginalizáltan vagy 
egyáltalán nem jelennek meg. Ennek elsődleges oka az, hogy egy kulturális eseménynek 
kevés a hírértéke, alapvetően nem figyelemfelkeltő, amely a kereskedelmi alapokon szer
veződő orgánumok esetében különösen fontos. így a negatív események sokkal nagyobb 
súllyal szerepelnek a híradásokban, ezek hírértéke miatt. Egy a német sajtótermékek kö
rében végzett kutatás kimutatta, hogy az 1955 és 1994 közötti periódusban az iszlámmal 
kapcsolatos cikkek egyhannada erőszakos eseményekkel kapcsolatos, 15%-a nem erősza
kos eseményekkel kapcsolatos. A cikkek további 3,1%-a az iszlámot pozitív aspektusában
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mutatta be az olvasóknak, míg a maradék 48,9% semleges esemény bemutatására szorít
kozott. Vagyis: „A következtetés szerin t a kép, amelyet a keleti életről alkotnak, 50 százalékban há
borúkból, katasztrófákból, forradalmakból, terrorizmusból, válságokból és feszültségekből áll, amely 
nem  egyezik meg azzal a képpel, m elyet egy hétköznapi közel-keleti ember saját magáról -  az álta
lában meglehetősen normális m indennapi életéről -  alkot" (Hafez, 2000a, 191. o.). Egy másik, 
igen sajátos példát a Nagy-Britanniában élő muzulmán kisebbségek médiában való rep
rezentációjáról végzett kutatás képezi. E vallási kisebbség mindennapos élete és tevé
kenysége csak azokban az esetekben hírértékű, ha valamilyen negatív eseménnyel páro
sul, például a hazai bűnözésben betöltött szerepüket gyakran kiemeli a sajtó. Szintén gya
koribb az előfordulása az iszlám fundamentalizmus és a brit oktatási rendszerre leselke
dő veszély összekapcsolásának, valamint az elitet érintő események, például egy híres po
litikus vagy énekes áttérése a muzulmán vallásra, esetleg egy muzulmán vallásúval való 
házassága, mint a nyugati szekularizált értékek elleni veszély jelenik meg (Poole, 2000).

2. A nyugati országok külpolitikai érdekei szintén a negatív töltetű közlésmódot ál
lítják előtérbe. A hidegháború összeomlását követően az amerikai külpolitikai döntés- 
hozatalban meghatározóvá vált a kommunizmust felváltó iszlám veszély megfogalma
zásának gondolata, amely a médiára is kifejtette hatását. Az iszlám ilyen jellegű inter
pretációját Fawaz A. Gerges konfrontativ megközelítésnek nevezte. Alapvetően az isz
lám, mint veszélyforrás létezése mögött négy alapvető feltételezés húzódik meg:

a) az iszlám országoknak meg volt a lehetősége demokratikus választásokra, de 
mégis az autokrata/diktatórikus vezetés mellett álltak ki;

b) maga az iszlám antidemokratikus és Nyugat-ellenes;
c) az iszlám világ egyáltalán nem érett a demokráciára;
d) az Egyesült Államok számára azonban ezen autokratikus rezsimek még mindig 

a kisebbik rosszat jelentik egy fundamentalista rendszerrel szemben, amelynek törté
nelmi példájaként az 1990-es évek algériai eseményei szolgálnak (Gerges, 1999, 27. o.).

Tulajdonképpen idetartoznak a már emlegetett Huntington, Bemard Lewis és a beve
zetőben említett további példák. A nyugati civilizáció fő külpolitikai feladata az iszlám 
veszély feltartóztatása, érvelnek az elmélet képviselői. A másik -  alternatív felfogást -  
azok képviselik, akik szerint a nyugati civilizációnak párbeszédet kell kezdeményezni a 
muzulmán világgal, és ők a fundamentalizmus fő okának a gazdasági-társadalmi prob
lémákat jelölik meg, valamint az iszlám fundamentalizmuson belül is különbséget tesz
nek a radikálisok és mérsékeltek között. A mérsékelt fundamentalistákat -  érvelnek -  a 
demokratikus játékszabályok betartása, betartatása mellett el lehet fogadni, sőt egyfajta 
lehetőséget jelentenek a magasabb fokú demokratizáció felé. Egyik legfőbb képviselőjük 
John L. Esposito, aki könyvében felteszi azt a kérdést, hogy az iszlám veszély mítosz-e 
vagy valóság. Esposito amellett érvel, hogy az iszlám inkább egyfajta intellektuális kihí
vás a nyugati értékeket magán viselő globalizációval szemben, és nem egyfajta katonai 
veszély (Esposito, 1999). Ez az alternatív diskurzus azonban eltörpül a domináns -  konf-
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rontatív -  diskurzussal szemben. Said médiáról írott könyve nem számolt ezen alterna
tív véleményrendszer létezésével. A külpolitika ez irányú orientációja a médiára is hatás
sal van, nevezetesen ahogy már említésre került, a külföldről, a „másról" szóló hírek 
alapvetően a hivatalos csatornák szűrőjén keresztül érkeznek a közvéleményhez, és 
meghatározzák az iszlámról vallott felfogást. Nem utolsósorban pedig érdekes lenne 
foglalkozni a belpolitikai kérdések, az iszlám és a média kapcsolatával. Nyilvánvalóan 
bizonyos hírműsorok a négy-öt éves időszakonként bekövetkező választások kapcsán 
elemzik, és ítélik meg a kormányfő/államfő politikai tevékenységét. Bizonyos esetekben 
-  lásd 2001. szeptember 11. -  egy határozott külpolitikai irányvonal (lásd terrorizmusel
lenes háború) konszenzust teremthet a lakosságot megosztó választóvonalak között, ez
zel is növelve a fennálló rendszer népszerűségét (lásd George Bush). Természetesen en
nek a nagyobb intenzitású külső fenyegetettség, esetleg háború esetén van különös rele
vanciája. Ha az Európai Unió országait vesszük szemügyre, akkor a muzulmán kisebb
ség jelenléte, növekedése belpolitikai kontextust hordoz magában.

3. A Nyugaton kialakult torz iszlám képért mindazonáltal maguk a muzulmán or
szágok is számos okból felelősek. Egyrészt azért, mert nem voltak képesek arra, hogy 
a létező, habár szűkös lehetőségeket kihasználva egy alternatív -  a muzulmánok min
dennapi életét jobban, aprólékosabban ismertető -  iszlámot mutassanak be a nyugati 
civilizáció számára. Például az új információs és kommunikációs világrend tárgyalása
kor az iszlám országok elsősorban politikai és gazdasági kérdésekben kardoskodtak a 
Nyugat által dominált médiával szemben, és az iszlám kulturális vagy vallási aspektu
sa szinte fel sem merült. Szintén károsan befolyásolják az iszlámról folyó diskurzust a 
muzulmán fegyveresek által elkövetett merényletek sorozata, Szaddám Húszéin Nyu
gat-ellenes kijelentései, a dzsihád olyanfajta értelmezése, amely az iszlám gondolko
dástól távol állt, a tálib rendszer intoleranciája stb. Az f 990-es években megtörtént ese
mények katalizálják, és alátámasztják a nyugati percepciót. Viszont a nyugati civilizá
ció tehető felelőssé azért, hogy a média csúsztatásainak felhasználásával ezen esemé
nyeket összeköti az iszlámmal, sőt az egész muzulmán világ cselekedeteiként állítja be, 
egyfajta kollektív bűnösség vízióját sugallva.

II. Az oriental izmus és következményei

Edward Said, palesztin származású kutató, úttörő munkájában megfogalmazta, hogy a 
nyugati civilizáció több évszázad óta egy „olyan ku lturális, ideológiai d iskurzus formájában  
[tekint a Keletre], m elynek az idők során kialakult a maga in tézm ényi háttere, jól körülírható  
szókincse, tudom ányága, fogalomrendszere, doktríná i..."  (Said, 2000, 10. o.). Ezt nevezi 
orientalizmusnak, amely releváns az iszlám és a Nyugat közötti történelmi kapcsolat- 
rendszer megértéséhez. Said érvelése szerint a brit és a francia gyarmatbirodalmak
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olyan tudományos apparátust hoztak létre, amely az adott ország nemzeti érdekeit 
szolgálta, és tudományos igénnyel a Kelet gyarmati sorba süllyesztése mellett kardos
kodott. A tudósok tehát az állam szolgálatában álltak, így a kutató függetlensége, auto
nómiája nem érvényesülhetett. Ezzel magyarázza az előítéletekben gazdag, egysíkú ké
pet, amely a Közel-Kelettel és általában az iszlám vallással kapcsolatosan kialakult a 
Nyugaton már Mohamed próféta óta. Said külön utal az 1798-as napóleoni expedíció 
hátterére, amikor Napóleon több tucat tudóssal együtt érkezett Egyiptomba azzal a cél
lal, hogy gyarmati sorba kényszerítse az országot (Said, 2000, 141-154. o.). Napóleon 
■hadjárata következtében az orientalizmus és a muzulmán világ Nyugaton kialakult ké
pe is megváltozott. „A m uszlin t Kelet, így  ezek u tán már nem a m uszlim okat m in t emberi lé
nyeket vagy a történelm üket m in t m últbéli események sorozatát jelöli, hanem az orientalisták ere
jé t dem onstráló skatulyává alacsonyul" (Said, 2000, 154. o.). A hétköznapi ember csak az 
orientalistákon keresztül kaphatott az iszlámról információkat, hiszen az egzotikus Ke
let hozzáférhetetlen maradt az átlagember számára évtizedeken keresztül.

Said későbbi munkájában amellett érvel, hogy az orientalista beidegződések a XX. 
században is fennmaradtak, ugyanakkor ma a média az a közvetítő csatorna, amelyen 
keresztül a nyugati közvélemény iszlám képe „konstruálódik". Ez a fajta médiakép pe
dig magán viseli az évszázados tradíciókat, amelyek intézményes alapon nyugszanak, és 
a nyugati országok külpolitikáját támasztják alá (Said, 1997,47-68. o.). A média, az aka
démia világa és a külpolitika nem tudatos összefonódása révén egy monolit és leegysze
rűsített iszlámkép alakul ki, amely alátámasztja Huntington tézisének helyességét a köz
vélemény számára. Hogyan függ össze a média, a közvélemény és a külpolitika?

Számos elemző rámutatott arra az összefüggésre, hogy a média világa alapvetően a 
hivatalos, gyakran kormányzati csatornákra támaszkodik, elsődlegesen kormányzati 
szakembereket hallgat meg az adott kérdésről, így alapvetően a mainstream irányvo
nalat képviseli elsősorban. A médiában tehát a domináns diskurzus tükörképének le
hetünk szemtanúi (Karim 2000, 5. o.) és (Entman-Page, 1994). Alternatív vélemények, 
esetleg viták az adott külpolitikai lépés kapcsán, csak annyiban jelennek meg, 
amennyiben az adott társadalmi eliten belül is ilyen viták felszínre kerülnek, ha az elit 
megosztott valamilyen szinten. Ha az eliten belül konszenzus alakul ki egy külpoliti
kai irányvonal helyességét illetően, akkor nagy valószínűséggel a társadalom, a közvé
lemény szélesebb rétegeit is a konszenzus fogja jellemezni, vagyis a társadalom felső 
rétegének véleményformáló, véleménykialakító szerepe van. A nyugati országok köz
véleménye pedig kutatások alapján a külpolitikai kérdéseket illetően elsősorban a té
véből tájékozódik, ugyanis preferencia-rendszerében hátra sorolja hazájának külpoliti
káját, a belpolitikai, a gazdasági és egyéb kérdésekkel szemben. Ez alól egyetlen kivé
tel létezik, a háború kérdése. E fenti jelenséghalmaz jól megfigyelhető az öbölháború 
és az amerikai társadalom közvéleménye kapcsán. 1990 júliusáig az amerikai közvéle
mény az esetek több mint 50%-ában három hazai problémának szentelte figyelmét, a
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kábítószer terjedésének, a bűnözésnek és a hazai gazdaság állapotának. A külpolitikai 
kérdések iránt szinte teljes érdektelenséget mutatott az amerikai társadalom. Az iraki 
invázió gyorsan megfordította a sorrendet, és az Irak elleni háború uralta hónapokon 
át mind a nyomtatott sajtó, mind az elektronikus média címlapjait. Az öbölháborút kö
vetően, 1991 tavaszára szinte nyomtalanul eltűnt a napirendről, és így az átlagember 
sem foglalkozott többé vele (Iyengar-Simon, 1994, 176-178. o.).

Said munkájával kapcsolatosan természetesen számos kritikát megfogalmazhatunk, 
ugyanis bizonyos esetekben -  akárcsak a média világa az iszlámmal kapcsolatosan -  a 
neves szerző írásai túlzásokat, leegyszerűsítéseket tartalmaznak. A „Covering Islam" cí
mű munka első kiadását 1981-ben élte meg, azaz az azóta eltelt több mint két évtized 
óta jelentősen megváltoztak mind az iszlám civilizáción belüli, mind a Nyugaton belü
li nézetek. Leegyszerűsítésnek tekinthető az orientalista gondolkodás túlértékelése, és 
hegemén szerepének hangsúlyozása, ugyanis Said eltekint attól, hogy a nyugati civili
záción belül a domináns diskurzus mellett számos alternatív nézet fogalmazódik meg 
az iszlámmal kapcsolatosan, már-már teret nyitva egy alternatív diskurzusnak is, 
amely valóban csak foszlányokban mutatkozik a média világában, ugyanakkor a kül
politikai döntésekre nyomást gyakorolhat. Said bírálható továbbá amiatt is, hogy nem 
térképezte fel azt, hogy az iszlámon belül milyen diskurzus létezik a nyugati civilizá
cióval kapcsolatosan. Mindazonáltal egyetérthetünk azzal a felvetéssel, hogy folyto
nosság létezik az iszlámról való nyugati gondolkodás egyes stációi között, és ez nap
jainkban leginkább a média leegyszerűsítő képeiben jelenik meg.

Milyen leegyszerűsítő feltételezésekkel él a média?
1. Az iszlám civilizáción belül létezik egy sajátos iszlám terrorizmus, amely dzsihá- 

dot indíthat bármelyik pillanatban a Nyugat ellen. Ezen hangok különösen 2001. szep
tember 11. után erősödtek fel.

2. Az iszlám fundamentalizmus megerősödése antiszemitizmust hordoz magában, il
letve a fundamentalizmus előretörése a náci és kommunista ideológiákkal vethető össze.

3. A leggyakoribb feltételezés az, hogy az iszlám egy monolit egységet képez, léte
zik egy pániszlám konspiráció, amely a nyugati értékek ellen száll síkra.

4. Az iszlám vallás az oka az iszlám civilizáció elmaradottságának. Az iszlám alapve
tően egy fejlődést gátló tényező, szemben a nyugati értékek felsőbbrendűségével. Gyak
ran a civilizáció versus barbárság/civilizálatlanság összehasonlításával élnek a tudósítók.

IH1. Az erőszak és az iszlám összekapcsolása a médiában

Az 1990-es évtizedet és az ezredfordulót egyaránt végigkísérte a lokális jellegű erősza
kos terrorcselekmények megjelenése, amely nemzetközi, azaz egy globális diskurzus 
keretében kap jelentéstartalmat. A formálódóban lévő világközvélemény -  teljes joggal
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-  egyre inkább érzékenyen reagál ezen látványos, véres eseményekre. Ennek egyik oka 
a tévéközvetítésekben rejlik. Gondoljunk bele, hogy a 2001. szeptember 11-ei terrorista
támadást a világ tévétársaságai szinte egytől-egyig adásukat megszakítva, élőben köz
vetítették, amely különleges szerephez juttatta a tévés személyiségeket. Soha -  egyet
len nemzetközi esemény kapcsán sem rendelkeztek -  ekkora felelősséggel. A terrortá
madás kapcsán -  néhány perccel, órával később -  már megjelent a lehetséges fő ellen
ség képében az iszlám terrorizmus. Az erőszak és a muzulmán vallás ilyetén módon 
való összekapcsolása azonban nem új keletű, hiszen számos precedens előzte meg.

Egy sajátos iszlám terrorizmusra való utalás legelőször Ronald Reagan amerikai elnök 
interjújában hangzott el, amikor megválasztását követően egyfajta terrorizmusellenes 
háborút hirdetett. Azonban az 1980-as évek hidegháborús légkörében nem lehetett fő cél, 
hogy a politikai iszlám ellen viseljen hadat, hiszen a Szovjetunió „legyőzése", feltartóz
tatása -  főleg az afganisztáni intervenció árnyékában -  még hátra volt. így Reagan egy
részről harcolt az iszlám terrorizmus ellen (lásd az iráni iszlám forradalom hatásait), 
másrészről pedig segítséget remélt a mudzsaheddin harcosoktól Afganisztán felszabadí
tása érdekében. E kettősség -  feltartóztatás és szövetség -  jellemezte az amerikai külpo
litikát a hidegháború utolsó éveiben. Mindenesetre már ekkor megfogalmazódott, hogy 
bizonyos országok támogatják a terrorizmust, és ezen országok szinte mindegyike mu
zulmán volt (Irán, Líbia stb.). A média szempontjából és annak közvéleményre gyakorolt 
hatását tekintve az iráni iszlám forradalom -  mint az amerikai érdekek elleni támadás -  
meghatározó szimbóluma maradt az iszlámról folytatott diskurzusnak.

Az 1990-es években azonban számos terroristacselekményre került sor az Egyesült 
Államok területén, amelynek hatására megerősödtek azon nézetek, amelyek az iszlám 
civilizációval való konfrontációt állították előtérbe. Az egyik legjelentősebb esemény a 
World Trade Center ellen 1993-ban elkövetett merénylet volt, amelynek hatására a mu
zulmán vallásról kialakított kép nagy mértékben romlott. Ennek számos oka van. Egy
részt valóban sokkolóan hatott az amerikai társadalomra az elkövetett merénylet, amely 
megerősítette azon hangokat, amelyek egy globális terroristaellenes összeesküvésre 
hívták fel a közvélemény figyelmét. Erre nagy mértékben a média közvetítésével került 
sor. A hm ed  Akbar könyvében utalt arra, hogy alapvetően egy sajátos szakértői három
szög alakult ki Nyugaton, amely kanalizálja a muzulmánokról szóló híreket. Egyrész
ről a tradicionális orientalisták köre, akik a tudomány és a nemzeti érdekek lövészárka 
mögül szemlélik az iszlám civilizációt (lásd Said művét). Másrészt kialakult az 
úgynevezett posztorientalisták köre, akik a megértésre és a kérdések komplexitására 
próbálják a hangsúlyt helyezni (lásd Esposito), illetve harmadrészt az úgynevezett mé
diaszemélyek köre, akik gyakran szakértőnek adják ki magukat. „A média szereplőihez 
csatlakozott számos tudós, beleértve iszlámszakértőket is, akik kilépve semleges megfigyelői sze
repükből aktív  résztvevőivé váltak annak a politikai drámának, am elynek célja, hogy az iszlámot 
barátságtalan színben m utassa be" (Ahmed, 1993,179-191. o.). Az orientalizmus és a mé
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dia világa így -  ahogy Said is utalt rá munkáiban -  összefonódott. Mellesleg a szakér
tők/orientalisták magyarázataikkal csak nagyobb politikai válságok idején jelennek 
meg, egy rövid időszakon át, ameddig a válság lényegét tekintve véget nem ér. így a 
közvélemény számára a médiában megjelenő képek/szimbólumok, riportok és a meg
hívott iszlámszakértők magyarázatai olyan autentikus magyarázatként szolgálnak, 
amelyek meghatározzák a társadalom iszlámról kialakított képét. Természetesen han
got kaphatnak úgynevezett alternatív magyarázatok, helyzetelemzések is, ahogy ezek 
valóban meg is jelennek, mind a nyomtatott, mind az elektronikus sajtóban, ugyanak
kor válságok idején az alternatív magyarázatok jelentősége csökken, marginalizálódik. 
Ez összefüggésben van az adott nemzeti érzéssel, például az 1993-as, majd 2001-es 
World Trade Center elleni merénylet esetén az amerikai társadalom szolidaritásérzésé
vel, amellyel megkérdőjelezhetetlenné válnak azon hangok, amelyek az események hát
terét próbálják feltárni. Az Egyesült Államokban végzett közvélemény-kutatások alátá
masztják a fentebb leírtakat, ugyanis az 1993-as merényletet követően a megkérdezet
tek több mint 50%-a vélte úgy, hogy a muzulmánok Nyugat- és Amerika-ellenesek (Ger- 
ges, 1999,46. o.). Fawaz A . Getges idézi a N ew  York Times egyik cikkét, amelyben az Egye
sült Államokban elkövetett bűncselekmények nagy részével a muzulmán kisebbséget 
vádolják, holott az FBI akkori jelentése szerint ez volt az egyetlen bűncselekmény ebben 
az esztendőben, amit muzulmánok követtek el. Tehát a médiában megjelenő tudósítá
sok és elemzések azt sugallják, hogy létezik egyfajta globális iszlám konspiráció, -  vagy 
ahogy korábban utaltunk rá, egy globális intifáda -  amely alapvetően a nyugati társa
dalom értékeit, azaz magát a civilizációt veszélyezteti. Elenyésző azon alternatív elem
zések száma, amelyek az adott erőszakos cselekmény kontextusát tárnák fel, és elutasí
tanák a kollektív megbélyegzést. Habár a 2001. szeptember 11-ét követő napokban 
mind az amerikai elnök, mind a nyugat-európai államférfiak -  talán az olasz miniszter- 
elnök, Berlusconi kivételével -  azt hangoztatták, hogy a terrorizmusellenes harc nem 
irányul egyetlen vallás ellen sem, így az iszlám ellen sem. Ennek ellenére a retorika és a 
gyakorlat között éles ellentmondást vélhetünk felfedezni, amelyre a későbbiekben kité
rőink.

Különösen érdekes az 1995. évi oklahomai merénylet háttere és története. A me
rénylet elkövetésével muzulmán terroristákat gyanúsítottak meg, majd nem sokkal 
ezt követően kiderült, hogy nem iszlám fanatikusok, hanem „amerikai terroristák" 
voltak az elkövetők. Azonban az oklahomai esetet követően legalább 200, muzulmá
nok ellen elkövetett atrocitást jegyeztek fel (Gerges, 1999, 47-48. o.). Tulajdonképpen 
míg a média az iszlámot összekapcsolja az erőszakkal, addig m ás vallás (ku ltúra ) ese
tén elm ulasztja  ezt tenni. Az amerikai merénylők a sajtó és a televízió számára nem ter
roristák és fanatikus fundamentalisták, hanem „egyszerű" bűnelkövetők voltak. 
„A n yu g a ti média továbbra is tú lértékeli az iszlám  szerepét" [a nemzetközi konfliktusok
ban] -  véli Krista E. W iegand (Wiegand, 2000, 236. o.). A délszláv válságról szóló köz
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vetítések során megfigyelhető volt, hogy a boszniai muzulmánok és a szerbek közöt
ti konfliktus lényegében muzulmánok és szerbek közötti válsággá redukálódott, 
mintha az egész iszlám világ fegyveres konfliktusba bonyolódott volna a szerbekkel. 
Az iszlám vallást számos esetben etnikai tartalommal ruházza fel a média, mint 
ahogy az a bosnyákok esetén megfigyelhető volt. Ez sok félreértésre adhat okot a köz
vélemény részéről (Wiegand, 2000, 246. o.).

Érdemes végiggondolni az iszlám és az erőszak összekapcsolásának történelmi hát
terét, mozgatórugóit. Tulajdonképpen a dzsihád szó nyugati értelmezése (szent háború) 
a kolonializmus időszakában alakult ki, amikor az iszlám vallás barbárságára vonatko
zó feltevés alapul szolgált az Oszmán Birodalom gyarmati alávetésének. A XIX-XX. szá
zadi gyarmati uralom alatt alakult ki a két civilizáció egymásról kialakított negatív ké
pe, amely mind a mai napig meghatározó (Karim, 2000,47-48. o.). A dzsihád szó erede
ti jelentését tekintve erőfeszítést, törekvést jelent Allah útján. Anélkül, hogy a szó nyel
vészeti, etimológiai hátterébe mélyebben betekintenénk, leszögezhetjük, hogy alapve
tően az iszlám, mint minden más vallás, békés és toleráns. Tény az azonban, hogy bizo
nyos szélsőséges irányzatok megerősödtek az iszlám országokban, ugyanakkor érde
mes emlékezetünkben tartani azt a tényt, hogy a terroristaszervezetek jelentős hányada 
nem az iszlám civilizációhoz kötődik. R ostovdnyi Zsolt joggal teszi fel a kérdést, hogy 
egyáltalán a média által iszlám terrorizmusnak nevezett erőszakhullám különbözik-e 
valamennyiben például egy nem muzulmán merénylőtől vagy szélsőséges szervezettől. 
Létezik-e az az iszlám terrorizmus, amelyre a média felhívja a figyelmünket (Rostová- 
nyi, 1998, 358. o.). Különbözik-e az a terrorista, aki Allah nevében követ el öngyilkos 
merényletet -  azaz politikai célját a vallás álarca mögé rejti -  attól, aki valamilyen más, 
nem vallási legitimációs bázist talál az erőszakos cselekmények számára (lásd az ETA 
baszk szervezet robbantásos merényleteit Spanyolországban)? Lényegében a legna
gyobb leegyszerűsítés, amely a médiában megjelenik, hogy az iszlám civilizáció és az 
erőszakos cselekmények közé egyenlőségjelet tesz, elfeledkezve arról a tényről, hogy 
nap mint nap megközelítőleg egymilliárd muzulmán éli békés életét, tartózkodva az 
erőszaktól. A média révén minden egyes m uzu lm án  potenciális terroristává vált.

Olyan neves szakértők, mint Sámuel R Huntington sem teszi fel a kérdést, hogy mi
lyen okai vannak a terrorizmusnak, milyen válságjelenségek húzódnak meg napjaink 
muzulmán társadalmaiban. Huntington megelégszik az empirikus tényekkel: „...a  m u 
zu lm ánok. .. jóval több háborúban voltak érin tettek, m in t bármely más civilizáció tagjai" (Hun
tington, 1998, 439. o.). Mi ennek az oka? Huntington szerint a fő ok „a m ilitarizm us, a 
nehéz kezelhetőség és a nem  m uzu lm á n  csoportokkal való szom szédi v iszony a lapvető  iszlám  jel
lem vonások, m elyek -  ha igaz -  m egm agyarázhatják, hogy a m uzulm ánok m iért folyam odtak  
olyan gyakran erőszakhoz a történelem fo lyam án"  (Huntington, 1998, 451. o.). Huntington 
véleménye összecseng a média és az amerikai külpolitika felfogásával, amely szerint 
az iszlám kezdettől fogva a kard vallása, amely alapvetően a barbárságot testesíti meg
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a civilizációval szemben. Efféle szembeállítások gyakran megjelennek a tévékép
ernyőn, olyan „kollektív bűnösségét" szimbolizálva, amely elfedi a valóság egy részét, 
mint a gyarmatosítás következményeit és a világgazdasági aszimmetrikus interdepen- 
denciákat, illetve a globalizáció egyéb negatív hatásait. A televízióban megkérdezett 
politikusok és szakértők szerint egyáltalán nem szabad feltenni a „miért" kérdését, mi
vel szerintük ez legitimálja a terroristák cselekedeteit. Ezen hangok különösen a New 
York-i terrortámadás kapcsán erősödtek meg, elegendő csak a magyar híradásokban 
megjelenő szakértőkre utalni.

A N ew sw eek  2001. év végi különszámában jelent meg Huntington cikke, amelyben a 
hidegháború utáni nemzetközi rendszert jellemzi a neves szerző.3 A cikk hangvételét 
már a címből megállapíthatjuk: „A  m u szlim  háborúk kora", amely a New York-i terrortá
madást követően tekint vissza retrospektív módon az évtizedre. A neves politológus 
szerint az évtized egészére a muszlim terrorizmus és a muzulmánok erőszakos csele
kedetei voltak a jellemzőek, kezdve az 1980-as évek iraki-iráni háborútól a New York-i 
eseményekig bezáróan. Az iszlám nevében elkövetett merényletek és erőszakos csele
kedetek -  Huntington szerint -  az évtized elején még csak szórványosak voltak, majd 
az évtized végére felerősödtek, elszaporodtak. Ennek okait a demográfiai hullámban, 
az amerikai külpolitikában és a gazdasági-társadalmi válságban látja. A cikk első olda
lán a medinai mecset látható, amely az iszlám második szent helye. E képi szimbólum 
-  a mecset és az imádkozó tömegek -  azt az érzést sugallják az olvasónak, hogy az isz
lám az erőszak vallása, ugyanis a békésen imádkozok és az erőszakról szóló írás egy 
helyen, összekapcsolva jut el az egyén kognitív szűrőjén át a tudat szintjéig, amelyben 
a folyamatos megerősítések révén axiómává kezd válni a tétel. Ez annak ellenére is így 
van, hogy a későbbi sorok folyamán Huntington kitér arra, hogy az iszlám, akár csak 
a kereszténység, lényegében egy tőről fakad, de a politika mindig közbeszól, és az 
alapvetően békés tanokat kiforgatva a háború/erőszak legitimálására szolgál a vallás, 
amely inkább az iszlámra jellemző. A cikk utal arra is, hogy a hét, terrorizmussal vá
dolt ország közül öt muzulmán, a 2000-ben zajló 32 fegyveres konfliktus több mint két
harmadában vesznek részt muzulmánok. A nemzetközi rendszer ilyen formában való 
ábrázolása a valóságos folyamatok túlzott leegyszerűsítésének tekinthető.

A média a nyugati civilizáció által egy nem nyugati civilizáció ellen indított háborút 
mindig olyan képi és nyelvi szimbólumokkal köti össze, hogy a társadalomban az erő
szak alkalmazásának jogossága fel se merüljön. Idősebb George Bush már az öbölhá
ború idején utalt arra, hogy az Irak elleni fegyveres beavatkozás igazságos háborúnak te
kinthető, azaz megkülönböztetve az igazságost az igazságtalantól. A második öböl
háború tehát egy táborba terelte a médiát, a nyugati politikai vezetőket és a gazdasági 
érdekcsoportokat, amelynek révén a közvéleményben fel sem merült az erőszak meg
kérdőjelezése. „A z Öbölben fo lyó  háború nem egy keresztény háború, nem  zsidó háború vagy  
m u zu lm á n  háború, hanem  egy igazságos háború. E gy olyan háború, amelyben a ]ó fog  gyó'ze-
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delm eskedni" (idézi Busht Karim, 2000,40. o.). Az igazságos/igazságtalan háború meg
különböztetése a grotiusi filozófiából eredeztethető, aki az egyház által indított hábo
rúk igazságos voltára helyezte a hangsúlyt a középkorban. Tulajdonképpen a nyugati 
civilizáció történetében is jelentkeztek azon erőszakos cselekmények/háborúk -  ele
gendő csak a keresztes háborúkra gondolni -, amelyek politikai vagy gazdasági céllal 
vallási álarc mögé bújva indultak egy nem nyugati civilizáció ellen. Természetesen a 
modern kor szekularizációja révén vallási színezetű háborúk nem indulnak, és nem is 
indulhatnak, viszont e középkori terminológiát az igazságos versus igazságtalan és a 
jó versus rossz dichotómiája helyettesíti, amely mögött szintén meghúzódhatnak gaz
dasági és politikai érdekek. Ezt jól mutatja az erőszak szelektív alkalmazása, például 
érdemes felidézni az afrikai válságokba való be nem  avatkozás és a koszovói válságba való  
beavatkozás között húzódó különbségeket. A nyugati civilizáció a posztmodern korban 
az egyetemesnek mondott olyan nyugati értékek védelmében indíthat háborúkat, mint 
az emberi jogok és a demokrácia kérdése. Az ilyen háborúk esetén a közvélemény szin
te fel sem teszi a kérdést, hogy az ilyen értékekre, vagyis a jóra hivatkozva indított há
ború legitim-e, és esetleg nem vezet-e pont ezen értékek megsértéséhez globális szin
ten. A közvélemény -  ahogy korábban utaltunk rá -  az elit véleményét tükrözi. Az elit 
az öbölháború idején meglehetősen homogén véleményt képviselt, amely jól tükröző
dött az amerikai társadalmon is. Karim  megkülönbözteti a „kis fokú" (retail violence) 
erőszakot a „nagybani" erőszaktól (wholesale violence). Az erőszakos, látványos fegyve
res konfliktusok alapvetően a nem nyugati civilizációk számlájára írhatók, ezzel szem
ben a Nyugat sokkal jelentősebb és kvázi láthatatlan erőszakkal él, amelybe a gazda
sági elnyomorodástól kezdve a politikai függésig minden beletartozik. „A  töm egkom 
m unikáció az előbbit általában az uralkodó d iskurzusok keretén belül helyezi el, terroristáknak 
dém onizálva őket, m iközben javarészt figyelm en kívü l hagyja azt a globális terrorizm ust, ame
lyet az Észak közvetlenül vagy kliens államokon keresztü l követ el" (Karim, 2000, 23. o.).

II/2. Az arab-izraeli válság a médiában 
-  az antiszemitizmus kérdése
Egyetlen kérdés sem vált ki olyan nézeteltéréseket és társadalmi vitákat, mint az arab
izraeli válság. A palesztin nép és személy szerint Arafat, a nemzetközi politika változá
sainak függvényében, hol szimpátiát élvez a nyugati világban, hol persona non grata- 
ként tartják nyilván. Ezen fordulatok jól megfigyelhetők a második intifáda eseményei 
kapcsán. Arafat a szeptember 11-ei terrortámadást követően elveszítette az amerikai 
külpolitika bizalmát, habár a nyugat-európai országok támogatásukról biztosították. Ezt 
követően 2002 márciusában, a bejrúti csúcsértekezlet környékén Arafat ismét élvezte 
George Bush támogatását, különösen a ramallahi fogva tartásának heteiben. A palesztin
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ügy pedig támogatást élvezett a dzseníni menekülttáborban elkövetett mészárlás nap
jaiban. Egyébként a sajtótermékek és tévéhíradások jelentős része az izraeli oldal mellett 
áll ki, anélkül hogy az eseményekbe, történtekbe mélyebb betekintést nyernének.

A N épszava  2002. június 15-ei számában jelent meg figyelemre méltó módon Kőbá
nyai János publicisztikai írása Prolongált apokalipszis címmel, amelyben a Palesztin Ha
tóságot emberiség elleni bűntettekkel vádolja, „...a  Palesztin Hatóság hivatalos televízió
jában m inden  terrorista búcsúvideóját többször közvetítik, b izonyítva  a Hatóság vagy annak ve
zetője teljes felelősségét az emberiség ellen elkövetett bűnökért."4 A  publicista néhány sorral 
még ennél is továbbmegy, és kijelenti, hogy „ ...m a  a Szentföldön lejátszódó esem ények nem  
hasonlítanak a w esternfílm ek sztorijaira, m ert itt bizony nem a Jó g yő z ... Épp ellenkezőleg azt 
lehet tapasztalni, ha nem is m inden vonakodás nélkül, de a R ossz értékei nyernek teret, elfoga
dást. H a nem  így lenne, akkor Arafat és rezsim je nem létezhetne é g j napig sem . . . A  zsidók igen 
magukra hagyo ttak ... harcukban."5 Vajon Ariel Sáron mint Izrael kormányfője -  aki köz
tudottan számos véres esemény résztvevője a '80-as évek libanoni eseményeitől a dzse
níni mészárlásig bezáróan -  a Jót testesíti meg? Az az ártatlan palesztin pedig, aki elíté
li a merényleteket, és egy békésebb jövő reményében éli napjait, a Rossz megtestesítő
je? A Jó és a Rossz küzdelme vissza-vissza térő motívum az arab-izraeli válságban, 
amellyel a média az egyik felet démonizálja. A cikkben sajátosan jelenik meg a palesz
tin nép kollektív bűnösségének gondolata, vagyis az az érv, hogy a palesztin nép ma
ga felelős azokért az állapotokért, amelyek a megszállt területeken uralkodnak, már- 
már azt az álláspontot sugallva, hogy a palesztin területek megszállásáért is a palesz
tin nép felelős, Izrael pedig a Jó fölött őrködik. A másik cikkbéli motívum a viktimizá- 
ció kérdése, vagyis az egyik nép mindig áldozatként tünteti fel saját magát. A N ew sw eek  
2002. július 1-jei számában két érdekességre lehetünk figyelmesek. Az egyik az angol 
nyelvű újság 6. oldalán „No Arabs, no attacks" címet viseli, amely egy zsidó telepes pó
lójáról származó felirat, miután palesztin fegyveresek lerombolták az otthonát, és 
megöltek három gyermekét. A másik cikk egy jeruzsálemi baleseti intézet mindennap
jaiba enged bepillantást nyerni, egy olyan intézetbe, ahová nap mint nap érkeznek a 
merényletek izraeli áldozatai.6 Mindkét cikk az izraeli népet viktimizálja, elfeledkezve 
arról, hogy az arab-izraeli konfliktusnak lényegesen több palesztin áldozata van a Jó 
értékeinek védelmére hivatkozva. Vajon miért nem teszi fel egyetlen cikk sem a kér
dést, hogy a Jó értékeinek (érdekeinek) védelmében m eddig legitim az erőszak? A másik 
oldal -  a média által kikiáltott Rossz -  nem az emberiség részét képezi? Nyilvánvalóan 
a háttérben a nagyhatalmak érdekei húzódnak meg. A nagyhatalmi érdekek változásai 
húzzák meg a határt a legitim erőszak, a terrorista merénylő és a szabadságharcos ka
tegóriák között, elfeledve azt az „apró" tényt, hogy mindegyik kategória emberek éle
tét oltja ki, sokszor ártatlan emberekét, izraeliekét és palesztinokét egyaránt. A Nyugat 
által létrehozott terrorizmusellenes koalíció -  amelybe az arab államok megnyerése el
sődleges fontosságú cél- rávilágít a külpolitikai ingadozásokra. 2002 tavaszán az Egye
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sült Államok eltökélt volt egy Irak ellen indított háború iránt, amely oly módon kap
csolódott össze az arab-izraeli kérdéssel, hogy Szaddám Húszéin személyesen több 
ezer dollárt ajánlott fel az öngyilkos merénylők családjainak, amely kétségtelenül so
kat ártott a palesztin ügynek. Másrészt viszont a palesztin kérdés rendezése egyik 
szükséges, de nem elégséges előfeltétele annak, hogy a közel-keleti országok be
leegyezzenek egy esetleges Irak ellen vívott háborúba. Ha a nagyhatalmi ingadozásról 
értekezünk, akkor különösen figyelemfelkeltő lehet a nyugat-európai és az amerikai 
sajtó és külpolitika közötti különbség az arab-izraeli válság kapcsán. Megfigyelhető, 
hogy az Európai Unió inkább palesztinpárti, míg az amerikai inkább Izrael-párti. En
nek okaira a jelen tanulmány hely hiányában nem térhet ki.

Phillipe Breton: „A m anipulá lt beszéd" című könyvében a terrorizmust „csapdába 
csalt szóként" értelmezi, amely alkalmas arra, hogy az ellenfelet delegitimálja. Ezen 
szavak demagóg tartalommal megtöltve -  mint a terrorizmus -  alkalmasak arra, hogy 
a közvéleményt a másik oldal ellen hangolják. E mögött sajátos pszichológia húzódik 
meg: „ .. .a  terrorizm us szó  veszi át a csengő' szerepét, a feltételes reflex pedig, am elyet ki akar
nak váltani, a felháborodás. A »hús«, am ellyel m egindítják a felháborodás »nyáladzását«, nem  
m ás, m in t az elvakult m erényletek gyilkos őrületében éló' igazi terroristákra való h ivatkozás"  
(Breton, 2000,113. o.). Lényegében ezzel az eszközzel él a média, amikor a palesztin 
nép kollektív bűnösségére hivatkozik, az öngyilkos merénylő úgy jelenik meg a ké
pernyőkön, mint maga a palesztin nép, ezzel szemben az izraeli katona jogos önvé
delmet követ el, amikor ártatlan polgári áldozatokat öl meg. Lényegében az arab
izraeli konfliktus úgy is értelmezhető, mint egy erőforrásokért folyó harc, amelyben a 
világ közvéleménye is egyfajta erőforrás. A kbar A hm ad  szintén a média felelősségét 
hangsúlyozza könyvében, szerinte ugyanis a média egyre nagyobb érdeklődést mu
tat az arab-izraeli válság iránt, mivel afféle szenzációértékkel, hírértékkel rendelke
zik. Ennek következménye, hogy az 1990-es években több száz, sőt akár több ezer 
könyv is napvilágot látott a közel-keleti konfliktusról, amelyek elfogultak. Többször 
utal művében arra is, hogy az izraeli katonaság a náci Németországhoz hasonló cse
lekedeteket követ el a palesztinokkal, amely a médiában nem igazán jelenik meg (Ah
med, 1993, 71. o.).

Érdemes külön figyelmet szentelni az antiszemitizmus kérdésének, amely vagy ta
butéma a médiában vagy szenzációértékű jelenség. A közel-keleti konfliktus elmúlt öt
ven évében nap mint nap egy újfajta antiszemitizmussal vádolják az arabokat, beleért
ve a palesztinokat is, akik Izrael Állam megsemmisítésében látják a béke kulcsát. A mé
dia gyakran ilyen formában mossa össze az anticionizmust az antiszemitizmussal, ha
bár nagyon nehéz megállapítani, hogy hol a határ a kettő között. Az antiszemitizmus, 
mint szó szintén egy „csapdába csalt szó", mivel történelmi és jelenkori inzultusokat, 
beidegződéseket és sebeket tép fel, szólaltat meg az emberekben. Az antiszemitizmus 
jelenségére a közvélemény a pavlovi sémának megfelelő feltételes reflexszel reagál, ter-
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mészetes módon visszautasítva azt, ugyanakkor feledésbe merül, hogy lényegében vé
ve mindkét nép -  az a rabság és a zsidóság -  egyaránt szemita, közös ősüknek Abrahá- 
mot tartva. Sőt számos kutató amellett érvel, hogy az elmúlt évszázadok kulturális ke
veredései révén a zsidó-keresztény kultúrkör, sokkal inkább zsidó-keresztény-iszlám 
kultúrkör a közös és átvett elemek révén (Esposito, 1999). Az arabság antiszemitizmu
sára való utalás pedig elfedi a ténylegesen jelenlévő és erősödő nyugat-európai anti
szemitizmust, amely egyaránt irányul a kisebbségben lévő arabság felé is (lásd Fran
ciaországot). Másrészről eltereli a figyelmet arról a tényről, hogy a második világhábo
rú rém tetteit, szörnyűségeit a nyugati civilizáció képtelen feldolgozni és megemészte
ni, hogy a felvilágosodás jelszavain nevelkedő európai értelmiség miért nem tudta 
megakadályozni a holokausztot stb. így már-már olyan hatás érhető el a média révén, 
mintha a második világháború és az iszlám fundamentalizmus elleni harc között szo
ros összefüggés lenne. Az 1990-es évek folyamán az izraeli vezetés igyekezett kihasz
nálni ezen lehetőségeket, egyfajta közös ellenségképet találva az iszlámban, amelyet 
gyakran a kommunizmus és a nácizmus totalitariánus ideológiájához hasonlítottak. 
Például Simon Peresz egykori miniszterelnök szerint „A ko m m u n izm u s összeomlását kö
vetően, a funda m en ta lizm u s vált napjaink legfőbb veszélyforrásává" (idézi Pereszt Gerges, 
1999,53. o.). Karim  hasonló megállapításra jut: „Az a n tiszem itizm u s egy sajátos form áját, 
am ely Európában a keresztény-zsidó ku ltú rkör két évezredes történelm e alatt fejlődött ki -  azok
ra az arab m uzulm ánokra  vetíte tték  ki, akiknek rendkívül kü lönböző  m egközelítésük van arról, 
hogy m ikén t integrálják politikai rendszerükbe a kisebbségeket, különösen a zsidó  és keresztény  
közösségeket" (Karim, 2000,109. o.). Az amerikai média elitben végzett felmérések alap
ján az Izraellel való szimpátia és szolidaritás a zsidó származásúaknái 90% fölötti, a ka
tolikusoknál 75%, a protestánsok között 71% és a vallási felekezethez nem tartozók kö
rében is eléri a 68%-ot, amely hatással van a tudósítások tartalmára és így a közvéle
ményre is (Karim, 2000,106-107. o.).

Phillipe Breton és Karim H . Karim  egyetértenek abban, hogy a médiában megje
lenő szimbólumok szerepe óriási a közvélemény egyik vagy másik oldalra való hango
lásában. A szimbólumok megjelenése pedig alárendelődik a közel-keleti konfliktusról 
szóló domináns diskurzusnak, amelyben az izraeli hadsereg a „bibliai Dávid", míg a 
palesztinok az „arab Góliát" szerepét töltik be (Karim, 2000,107. o.). „A jelenlegi forga
tókönyv szerin t a palesztin m uzulm án  terrorista/cselszövő, aki elnyomással fenyegeti a nyug a 
ti keresztényt, akit az izraeli zsidó katona/hős véd m eg" (Karim, 2000, 113. o.). A média 
számtalan esetben a palesztinok muzulmán származására utal, ezzel alátámasztva az 
erőszakos cselekedeteket, miközben feledésbe merül az a tény, hogy a palesztin lakos
ság megközelítőleg 20%-a keresztény vallású (Wiegand, 2000, 247. és Karim, 2000, 
112-113. o.). A Betlehemben tartott húsvéti ünnepségeken az észak-amerikai és nyugat
európai zarándokok jelennek meg, míg a palesztin származású keresztények nem ké
peznek hírértékű eseményt.
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II/3. Az iszlám mint monolit egység
Talán a leggyakoribb sztereotípia, amely az iszlám civilizációval kapcsolatban megfo
galmazódik, az iszlám vallás homogenitásával kapcsolatos. Kevesen vannak tisztában 
azzal a ténnyel, hogy az iszlám az egyik legrugalmasabb vallás, a kialakult irányzatok 
száma a hetvenet is meghaladja. Sőt, az iszlám már a VII. században sem volt egysé
ges, ugyanis a korai szektariánus leválások meghatározták ezt az időszakot. Elegendő 
a síita, szunnita és kharidzsita irányzatokra gondolni.

A médiában az 1970-es években jelent meg először az iszlám, mint a nemzetközi po
litikai események egyik fontos komponense. Az olajválságról, majd az 1979-es iráni 
iszlám forradalomról szóló, főleg amerikai közvetítések során ugyanis gyakran már- 
már olyan szimbólumokként jelentek meg az Öböl menti monarchiák olajsejkjei, Kho
meini ajatollah, valamint a nagy közel-keleti olajkutak, amelyekkel a nyugati civilizá
ciót ért gazdasági-, társadalmi -  és politikai válságokat azonosították. E szimbólumok 
gyűjtőfogalmává pedig az iszlámot, mint valami tértől és időtől független kategóriát 
választották. Korábban a térségről szóló hírekben az iszlám helyett az etnikai identi
fikáció jelent meg, így inkább arabokra, törökökre és perzsákra vonatkoztak a híradá
sok (Said, 1997, 36-42. o.). A nyugati média elfeledkezett arról a tényről, hogy az isz
lám jelentése, létezése, a több, mint egymilliárd muzulmán számára a mindennapjai
kat meghatározó realitás, és többet jelent az elvont szimbólumoknál. Arról nem is be
szélve, hogy a síita Khomeini ajatollah, mint az egymilliárd iszlám hívő jelképe már 
csak azért sem korrekt kép, mivel a muzulmánok döntő többsége szunnita. Minden
esetre az 1970-es évektől kezdve általánossá vált az a kép, hogy az iszlám az egyete
mes Gonoszt/Rosszat testesíti meg. Történjen bármilyen konfliktus a világon, az isz
lám negatív színekben jelenik meg. A zöld veszélyre való hivatkozás a nyugati médiá
ban nyilvánvalóan egy olyan „kognitív csúszta tás", amelynek segítségével bizonyos ma
nipulativ elemeket felhasználva egy adott véleményt elfogadtatunk. A kognitív csúsz
tatás technikája abban rejlik, hogy „ok-okozati összefüggést sugalm azunk, am ely egyébként 
m egalapozatlan" (Breton, 2000,124. o.). Nyilvánvaló, hogy a világgazdaságban kialakult 
stagfláció jelenségért és intézményi válságért nem okolható az iszlám civilizáció, hi
szen e mögött sokkal mélyebb strukturális problémák húzódnak meg, amelyek a nem
zetközi körülmények folytán az 1970-es években az új nemzetközi gazdasági rend 
programjában kerültek napirendre. A médiában ezen mélyebb válságjelenségek, -  
mint az Észak-Dél problematika -  nem vagy csak elvétve jelennek meg, átadva a he
lyet az iszlám fanatikusoknak, akik megrengették a dollár stabilitását és a világgazda
ságban betöltött szerepét. Tévedés lenne azonban azt gondolni, hogy a nyugati média 
tudatosan manipulálja a híreket, hogy a Rossz forrásaként tüntesse fel az iszlámot, 
vagyis nem létezik sem nyugati, sem iszlám konspiráció. Ehelyett inkább arról van szó, 
hogy az elmúlt néhány évtized alatt kialakult egy sajátos diskurzus az iszlámról, amely
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azt jelenti, hogy az iszlámról szóló események eleve egy meghatározott keretben (frame) 
jelennek meg, amely a maga stílusával determinálja a mondanivalót. Ezt a keretet pe
dig a média, a politikai elit, az állam és egyéb partikuláris érdekek szimbiózisa alakít
ja ki, amely az iszlám és a Nyugat közös történelméből származó sztereotípiák to
vábbélését segíti elő (Hafez, 2000d, 12. o.). Az iszlámról való hitelesebb és „objektív" 
tájékoztatás végett a keret fellazításához kell folyamodni, ugyanis a diskurzus to
vábbélése egy önbeteljesítő jóslat rémképét vetíti előre, amelyet a tavalyi terrortáma
dás következményei is megerősítettek. „A középkor óta egyetlen olyan időszakot sem sike
rü lt felfedeznem  az európai és az amerikai történelem ben, amelyben az iszlámról a düh, az 
előítélet és a politikai érdekek által terem tett kereten k ívü l, általánosságban vita tkoztak vagy  
gondolkodtak vo lna" -  véli Edward Said (Said, 1997, 24. o.).

Sajátos problémát jelentenek napjainkban a nyugati civilizációban élő amerikai 
vagy nyugat-európai muzulmán kisebbségekről szóló közvetítések. Az Egyesült Álla
mok területén, akárcsak Európában rohamosan növekszik az iszlám, mint vallás és 
egyben, mint érték- és normarendszer is. Ez tulajdonképpen kettős kihívás elé állítja 
mind a nyugati társadalmakat, mind a kisebbséget. Az egyik ilyen kihívás, hogy azon 
másod-, esetleg harmad generációs muzulmánok, akik nyugati egyetemen szereztek 
diplomát, megtanulják a Koránt és az iszlám forrásait a posztmodern világ újdonsá
gainak megfelelően alkalmazni úgy, hogy közben ne veszítsék el kulturális- és vallási 
identitásukat. A nyugati társadalmak számára viszont az a megoldandó feladat, hogy 
az iszlámot nem az idegenként, nem az ellenségként kell definiálni, hanem a nyugati 
civilizáció szomszédaként, sőt már-már részeként a több millió bevándorló révén (Ka
lin, 2001, 157. o.).

Az Egyesült Államokban élő arab-amerikai kisebbség médiában való reprezentáció
járól szól O rayb A r e f  N a jjar kutatása. A tanulmány egyik érdekes megállapítása, hogy 
az USA-ba érkező arabok 90%-a keresztény, 10%-a muzulmán volt. Bevándorlásuk el
ső hulláma a XIX. századra tehető, amikor főleg az Oszmán Birodalom közel-keleti te
rületeiről érkeztek arabok az USA-ba. Egy 1991-es felmérés alapján az Egyesült Álla
mokban élő arabok 50%-a keresztény (Najjar, 2000, 257. o.). A médiában a kb. három
négy millióra tehető amerikai arabság egy az egyben muzulmánként reprezentálódik, 
amely igazolja az iszlám szerepének és jelentőségének sajtó és televízió általi túlértéke
lését. Az arab kisebbség számos politikailag is fellépő szervezetet hozott létre, hogy az 
országban jelenlévő, irányukban jelentkező diszkriminációt és sztereotípiákat felszá
molja. Ezek közül az A m erican-A rab A ntid iscrim ina tion  C om m ittee (ADC) a legjelentő
sebb, amely 1980-ban jött létre. Az ADC egyes felmérései bebizonyították, hogy „... az 
etnikai csoportokról való felfogást legtöbbször a külpolitika, a médiában való ábrázolás és az ok
tatás form álja" (Najjar, 2000, 259. o.). Nagyobb válságok esetén -  lásd az öbölháborút 
vagy a 2001. szeptember 11-ei eseményeket -  az érintett kisebbség, vallás, etnikum 
képviselői mindig rossz színben jelennek meg a médiában, mintha nem képeznék ré
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szét a nemzetnek. Például az öbölháború alatt 300 incidenst jeleztek, amelyeket ameri
kai-arabok ellen követtek el (Najjar, 2000, 259. o.). A Nagy-Britanniában élő muzulmá
nok létrehozták sajátos ernyőszervezetüket, a M u slim  Council o f B rita in t (MCB), amely
nek három feladatot szenteltek: 1. elérni, hogy a brit társadalom megértse az iszlám 
vallást és kultúrát, valamint elismerje az iszlám közösség létjogosultságát; 2. a brit ki
sebbség megismerje a brit társadalom általános működését és szabályait; 3. részt ven
ni a brit társadalom minden szintjén, kezdve a politikától az alsóbb szintekig bezáróan 
(M u slim  Council o f Britain, A n n u a l Report, 1999, 9. o.). Az MCB egyik jelentős funkciója 
a médiával való kapcsolattartás is, amelynek keretében a jelentősebb brit újságokkal, 
újságírókkal alakít ki a szervezet kapcsolatot, és felhívja az iszlamofób cikkekre a 
figyelmet. Fontos célkitűzés továbbá, hogy minél több muzulmán kerüljön újságírói 
pályára, így az önreprezentáció kérdése megoldhatóvá válik, amellyel kiküszöbölhető 
az iszlámmal kapcsolatos félretájékoztatás (M uslim  Council o f Britain, A n n u a l Report, 
1999, 23-24. o.). A Nagy-Britanniában élő muzulmán kisebbség médiában való repre
zentációja kapcsán végzett felmérés hat olyan véleményt vélt felfedezni, amely majd
nem minden, iszlámmal foglalkozó cikk implicit vagy explicit előfeltevéseként jelent 
meg: 1. az iszlám veszélyezteti a brit társadalmat és értékeit; 2. a muzulmánok irracio
nálisak, képtelenek a brit társadalomba integrálódni; 3. az iszlám egy elmaradott val
lás; 4. a muzulmánok egységesek, nem differenciáltak; 5. a muzulmán kisebbség nem 
igazán képvisel hírértéket; 6. a muzulmán nők mint médiaszereplők háttérbe szorultak 
(Poole, 2000,162. o.).

A Kanadai Iszlám Kongresszus (Canadian Islam ic Congress, C IC ) 1997-ben felmérést 
végzett a kanadai napilapok körében, azok iszlámellenességének mértékéről, majd 
rangsorolta a napilapokat az iszlámmal szembeni negatív megnyilatkozás alap
ján. A legrosszabb kategóriába a Toronto S tar került, ugyanis a Közel-Keletről szóló 
tudósításaiban arról értekezett, hogy a kanadai muzulmánok ugyanúgy veszélyt 
jelentenek a társadalomra nézve, mint a Közel-Keleten élő öngyilkos merénylők: 
„A zok a m uszlim ok, akik ezeket a bűncselekm ényeket elkövetik, nem különböznek a Torontó
ban élő m u zu lm á no któ l, h iszen  h itü k  a Koránon a lapszik" (A n ti-Is la m  in the M edia , 1998, 
5. o.). A féléves felmérés alapján arra az eredményre jutottak a kutatók, hogy az ese
tek többségében az iszlámról szóló cikkek olyan nemzetközi politikai eseményekkel 
kapcsolatosak, mint az arab-izraeli konfliktus vagy az iszlám fundamentalisták 
merényletei.

A brit muzulmán kisebbség médiában való reprezentációjának egyik próbaköve volt 
az úgynevezett Rushdie-ügy. Salman R ushdie -  indiai születésű muzulmán író -  Sátáni 
versek címen megírt könyvével magára haragította az egész iszlám közösséget Nagy-B- 
ritannia határain belül és azon kívül egyaránt, a brit városokban, többek között Brad- 
fordban hatalmas tüntetéseket, könyvégetéseket előidézve. Az iráni Khomeini ajatol- 
lah pedig fe tvá t adott ki Rushdie meggyilkolására. A nyugati médiában a Rushdie-ügy-

98 Külügyi Szemle



Az „iszlám versus Nyugat" diskurzus a globalizálódó médiában

ró'l szóló tudósítások a hidegháború utáni új kor hajnalát jelezték előre, vagyis azt a 
diskurzusváltást, amelyet a szovjet rendszer összeomlása előidézett egy új ellenségkép 
megjelenésével. Kai H afez felmérései alapján a Salman Rushdie-ról szóló tudósítások 
két jellegzetességgel bírnak: 1. az ügyről szóló tudósítások következtetéseként jelenik 
meg, hogy az iszlám és az emberi jogok összeegyeztethetetlenek (lásd a szólásszabad
ság kérdését); 2. szinte egyetlen cikk, tévéadás sem szólt arról, hogy egy hívő muzul
mán számára mit jelent a Sátáni versek című mű, hogy megkérdőjelezi az iszlám alap
elveit, és kigúnyolja Mohamed prófétát (Hafez, 2000e, 54-57. o.). A Nyugat ismét a 
leegyszerűsítés és dichotomizálás eszközével élt, ugyanis a szólásszabadságot szem
beállította az erőszakkal és a barbársággal, amelyet a feldühödött és vallási érzületé
ben mélyen megsértett muszlim közösség képviselt. Nyilvánvalóan ezen európai reak
ció egyik oka a nyugati civilizáció liberalizmusából és szekularizmusából fakad. 
ARushdie-ügy egy másik érdekességre is rámutatott, nevezetesen arra, hogy a nyuga
ti médiában csak nagyon ritkán jelennek meg az iszlám civilizáció képviselői, hogy 
egy-egy társadalmi változást, politikai eseményt bemutassanak a saját szemszögükből. 
Az a néhány tudós, közéleti személyiség, író vagy publicista, -  akiket szemmel követ
hetünk a napilapokban vagy a hírműsorok esti kiadásaiban -  rendszerint a nyugati 
életmódot követő értelmiségiek, akik sokkal inkább a nyugati civilizáció képviselői, és 
nem az iszlámé. Ilyen többek között Salman Rushdie is, akit a nyugati média szereplői 
rendszeresen meginterjúvolnak, viszont a muzulmánok elfogadhatatlannak tartják 
személyiségét. A muzulmánok egyik fő problémája, hogy képtelenek megértetni ma
gukat a nyugati társadalmakkal, és nem kepések az iszlámot autentikus képben bemu
tató személyeket kiállítani (Ahmed, 1993,164. o.).

III. Az Egyesült Államok elleni terrortámadás 
a magyar és a külföldi sajtóban
Az előző oldalakon kifejtettek alapján -  mintegy összefoglalásként -  az iszlám nyuga
ti médiában való reprezentációjának három, világosan elkülöníthető szakaszát véljük 
felfedezni.

Az első szakasz az 1970-es évektől kezdődik és a Szovjetunió összeomlásáig tart. 
E periódus alatt két, a korszakot meghatározó esemény történt: az olajválság és az irá
ni iszlám forradalom, amelynek hatására megjelent az iszlám terrorizmusra, fanatiz
musra való hivatkozás az Egyesült Államokban. A média híradásai egyaránt vörös és 
zöld veszedelemről beszéltek, amelyek közül az amerikai külpolitika szempontjából az 
előbbi, vagyis a Szovjetunió feltartóztatása volt fontosabb. Ezt támasztja alá az 1979-es 
afganisztáni intervenció következtében az afgán mudzsahedeknek nyújtott amerikai 
pénzügyi és katonai támogatás is.
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Az 1980-as évek második felében egyértelműen változás történt az iszlámról szóló 
tudósításokban, ugyanis az iszlám veszély került a Szovjetuniót felváltó ellenségkép 
helyébe. Ezt jól példázza az előbb említett Rushdie-ügy vagy Bemard Lewis és Hun
tington munkái az 1990-es évek elején. Az amerikai külpolitika első számú célkitűzé
sei az iszlám fundamentalizmus és terrorizmus visszaszorítása, a „lator"-államok meg
büntetése és a tömegpusztító fegyverek elterjedésének megakadályozása lettek, ami a 
médiában is megjelent.

Nézetem szerint 2001. szeptember 11-ével újabb szakasz kezdődött el mind az ame
rikai külpolitikában, mind az iszlámmal kapcsolatos nyugati nézetekben és annak mé
diában való megjelenésében. Természetesen a legtöbb vonatkozásban a folyamatosság 
fennmaradt, mégis bekövetkeztek bizonyos változások. A következőkben arra teszek 
kísérletet, hogy empirikusan bemutassam ezen hasonlóságokat és különbségeket. Két 
angolszász és két magyar hetilapot választottam a vizsgálat szempontjából, amelyek 
viszonylag széles közvéleményhez eljutnak, és mértékadó hír- és véleményforrásnak 
számítanak az elit köreiben. A két angol nyelvű hetilap -  az Observer és a N ew sw eek -  a 
nemzetközi közvéleményhez szólnak, ugyanakkor az angolszász iszlámfelfogást és 
külpolitikai érdekeket közvetítik. A két magyar -  a H V G  és az Elet és Irodalom (ÉS) in
kább a hazai vitákat tükrözik, nyilvánvalóan a magyar külpolitika prioritásai szem
pontjából. A vizsgált időszak kezdeteként a terrortámadást megelőző hónapot (2001 
augusztusa), végpontjaként 2001. december 31-ét választottam. Módszerként a tarta
lomelemzés eszközét használom fel (lásd Hafez, 2000d).

Általánosságban megállapíthatjuk, hogy a hetilapok a válságot megelőző időszak
ban csak elvétve vagy egyáltalán nem foglalkoztak az iszlám és a Nyugat viszonyával, 
problematikájával. 2001 szeptemberének közepétől viszont mind a négy sajtóterméket 
elárasztották az iszlám terrorizmus kérdéséről szóló cikkek. Majd 2001 októberének 
közepétől egyre kevesebb szám foglalkozott Oszama bin Ladennel, az afganisztáni há
borúval és még kevesebb az iszlámmal. Érdekesség, hogy ez utóbbi megállapítás csak 
a HVG-re és az ÉS-re vonatkozik, ugyanis a Newsweek és az Observer esetén még hó
napok múltán is megválaszolatlan kérdésnek tűnt az iszlám és a nyugati civilizáció 
összecsapására vonatkozó tézis. Nyilván ez összefüggésben van azzal, hogy míg az 
amerikai társadalom teljes mértékben érintett volt az eseményekben, addig a magyar 
társadalom csak részben (például a NATO-tagságból eredő kötelezettségek stb.). A vál
ságok közvetítéséről készült szakirodalom alapján azt a következtetést vonhatjuk le, 
hogy a válságok idején csak egy rövid ideig nő meg a média érdeklődése az adott tér
ség vagy kérdés iránt (lásd Benett-Palezt eds., 1994a). A Newsweek és az Observer 
kiadványai ezt a hipotézist nem  támasztották alá, ugyanis még 2002 tavaszán, sőt nya
rán is az iszlám fundamentalizmusról szóló cikkek jelennek meg, amely azt mutatja, 
hogy a terrortámadás következtében az iszlámról több információ jut el az újságolva
sóhoz. Ez persze nem azt jelenti, hogy ez sztereotípiáktól mentes, objektív kép lenne,
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hanem a korábban idézett, mély történelmi előfeltevésekből táplálkozik. A mennyisé
gileg több információ másik oka George Bush külpolitikai doktrínájában keresendő, 
aki egyfajta, az amerikai társadalomban jelenlévő, permanens veszélyként tekint az 
iszlámra -  már-már a hidegháborús évek mccarthizmusát idézve.

A N ew sw eek magazin terrortámadás utáni első két számában elsődlegesen a. mély 
megdöbbenés hangjai érzékelhetőek, illusztrációkkal és megrázó fényképekkel, szemé
lyes sorsokkal alátámasztva. A 2001. szeptember 24-ei számban a terrortámadás közvet
len hatását próbálta meg a lap elemezni társadalmi, kulturális és nem utolsósorban gaz
dasági nézőpontból. Szinte minden egyes cikk visszatérő motívuma a nemzeti szolida
ritás kérdése (Pearl Harbor-hasonlat), hogy az Egyesült Államok a történelemben soha 
sem volt ilyen egységes. Az iszlám terrorizmusra való utalás marginálisan jelenik meg 
az első két számban, habár Oszama bin Laden életútja és a tálib rendszer fanatizmusa 
szerepelt a cikkekben, ugyanakkor a felelősök megbüntetése vagy egy esetleges ameri
kai válaszcsapás meglepő módon nem mutatkozik az elemzésekben. A szeptember 24- 
ei számban Kenneth L. Woodward kétoldalas cikke A Peaceful Faith, a Fanatic Few címmel 
foglalkozik az iszlám vallás bemutatásával.7 Woodward abból indul ki, hogy az iszlám 
alapvetően békés vallás, és több mint egymilliárd követője békében éli mindennapjait, 
ugyanakkor egy kisebbség az iszlámot politikai és fegyveres célokra használja fel. Ezzel 
tulajdonképpen objektív képet próbál meg nyújtani az iszlámról, ugyanakkor megálla
pítja, hogy: „a válság, amellyel az E gyesült Á llam ok szem benéz, az iszlám  világ belső legitim á
ciós válságának eredménye." Lényegében az iszlám versus Nyugat diskurzus folyamatos
sága abban rejlik, hogy a nyugati civilizációt ért negatív eseményekért -  az olajválság
tól kezdve a terrortámadásig bezáróan -  mindig az iszlám civilizáció kollektív bűnössé
gét, felelősségét hangoztatja, anélkül hogy az események mögötti mélyebb, strukturális 
okokat bárki is elemezné. Woodward elemzés-kísérlete mellett viszont a N ew sw eek  
ugyanezen számában egy cikk az arab-amerikaiakkal foglalkozik, akiket a terrortáma
dást követően számos fenyegetés/ testi inzultus ért.8 Sajnálatos, hogy a relatív objektív 
írások, vélemények és elemzések a magazin utolsó néhány oldalán szerepelnek, csök
kentve az esélyét annak, hogy az olvasó esetleg szemrevételezné azt.

Az Elet és Irodalom a N ew sw eekhez hasonlóan szeptemberi számaiban az Egyesült 
Államokat ért közvetlen ember- és anyagi veszteség következményeiről és az USA se- 
bezhetetlenségébe vetett mítosz kérdéséről szólt. Balassa Péter a szeptember 14-ei szám. 
3. oldalán C sutka és a dzsihád  címmel néhány soros gondolatébresztő véleményét oszt
ja meg a közvéleménnyel, amelyben a MIEP elnökének megállapításait veszi górcső 
alá, és idéz egy-két mondatot Csurka Istvántól, aki ugyan az ártatlan áldozatokat saj
nálja, de visszautal az amerikai külpolitika kilencvenes évekbeli baklövéseire a Közel- 
Keleten.9 Ennek következtében a terrortámadás értékelése a választások előtti hajrá
ban, magyar belpolitikai eseménnyé is változott, megakadályozva azt, hogy bármely 
szakértő objektív, pusztán szakmai alapokra támaszkodva a „miért" és a „hogyan to
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vább" kérdésekre választ keressen. A magyar tudományos életben így csak elvétve je
lentek meg azon hangok, amelyek a terrorizmusellenes háború hatásosságát megkér
dőjeleznék. A nyugati sajtótermékekben szinte egyetlen cikket sem találunk sem szep
temberben, sem októberben, amelyik az amerikai külpolitika válaszának helyességét 
és a terrorizmusellenes koalíció létjogosultságát vagy az önvédelem legitimitását firtat
ná. Ez visszaigazolja azt az alapfeltevést, hogy nemzeti tragédiák, katasztrófák és há
borúk idején a média a külpolitikát szolgálja, és nem azt kritizálja.

A HVG igyekezett -  az általunk vizsgált hetilapok közül -  leginkább elkerülni az 
iszlám terrorizmusra való hivatkozás csapdájába beleesni. Mindösszesen egyetlen cikk 
érdemel említést a 2001. szeptember 22-ei számban Kiből lesz öngyilkos merénylő? A  ha
lál fia i címmel.10 A szöveg melletti képek magukért beszélnek: öngyilkos merényletre 
készülő Hezbollah-aktivisták szerepelnek rakétákkal felszerelve. A terrorizmus -  ez 
esetben az iszlám terrorizmus -  képi ábrázolása mögött nyilván a huntingtoni civilizá
ciók összecsapására vonatkozó alapfeltevés húzódik meg. A cikk elején furcsa módon 
egy izraeli terrorizmusellenes intézet igazgatóját szólaltatják meg, aki így jellemzi a 
„terrorista" személyiségjegyeit: „A tip ikus öngyilkos m erénylő  vallásos, nőtlen, középiskolai 
végzettségű , 18 és 27 év közötti fé r fi ."11 A kijelentés melletti képek kimondva-kimondat- 
lanul azt sugallják, hogy a tipikus merénylő iszlám vallású. A HVG hasábjain megjele
nő írások általában objektívabb képet vázolnak fel az Amerikát ért terrortámadásról és 
a válaszcsapás következményeiről.

Az O bserver brit lap hasábjain a válság első pillanataiban jelenít meg cikk az iszlám 
vallás természetéről és történelméről. Már a szeptember 23-ai, vasárnapi számban Búr
ban W azir Mohamed próféta életútjával ismerteti meg az olvasót, amely teljes mérték
ben hitelt érdemlően tárja a közvélemény elé az iszlám kialakulásának periódusát.12 A 
szeptember 16-ai kiadásban pedig Fred H alliday  neves iszlámkutató véleményét olvas
hatjuk a terrorizmusellenes háborúról, amelyben az előző három hetilappal ellentétben 
az okokat próbálja meg feltárni, és egyedülálló módon elemzi az iszlám világ megosz
tottságát és a modernizáció buktatóit. Többek között kitér arra is, hogy modern érte
lemben vett fundamentalisták nem csak a muzulmánok között fordulnak elő, hanem a 
hinduk, buddhisták, keresztények és zsidók között egyaránt.1,3 Majd november 11-én 
Khaled M ahm ood, brit muzulmán cikkét olvashatjuk, amelyben öt -  a terrortámadással 
kapcsolatosan kialakult -  nyugati mítoszt cáfol: 1. nem igaz, hogy az iszlám vallás te
hető felelőssé a terrortámadásért, ugyanis több száz muzulmán vesztette életét a WTC- 
ben; 2. a muzulmánok nem támogatják a légicsapásokat; 3. nincs bizonyíték Bin Laden 
ellen; 4. nem előzték meg viták Nagy-Britanniában a terrorizmusellenes háborút; 
5. a palesztinok és a kasmíri nép problémájára nem fordítottak kellő figyelmet a szep
temberi terrortámadást követően kialakult helyzet kapcsán.14 Majd M ahm ood  mint az 
iszlám civilizáció képviselője kijelenti, hogy: „Tisztelek m indenkit, aki a lapvető  pacifista el
vekre h ivatkozva utasítja el a háborút. M a  azonban tám ogatnunk kell az E N S Z -e t, P akisztánt
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és azokat a bátor férfiakat és nőket, akik életüket kockáztatják az igazság kereséséért. E gy terror
m entes világ, biztonságos világ lenne a N agy-B ritanniában és máshol élő  m u zu lm á no k szám á
ra." Mahmood úgy próbálja beállítani nézeteit, mint az iszlám közösség, az utnm a  
egyetemes érvényű és mindenki által osztott véleményét, amelynek keretében a hábo
rú igazságos volta és hatékonysága mellett érvel. Márpedig sem a muzulmánok, sem 
a nem muzulmánok köreiben nem osztott maradéktalan támogatást a fegyveres fellé
pés a terrorizmussal szemben, mivel terrorra nem lehet terrorral válaszolni; a terrort 
nem lehet terrorral megszüntetni még akkor sem, ha a nemzetközi jog legitimnek is
meri el az önvédelmet. Az Observer tehát csak addig a pontig engedélyezte az önrepre
zentációt, ameddig az nem kérdőjelezi meg a nyugati külpolitika, azaz a terrorizmus- 
ellenes háború létjogosultságát. Alternatív nézetek nem jelenhettek meg a lapban, csak 
a brit és amerikai fellépést támogató vélemények, amelyek autentikus voltát az adta, 
hogy a cikk szerzője muzulmán. Ez arra is enged következtetni, hogy a terrorizmusel
lenes háborút illetően a nemzeti elit és az értelmiség nem fogalmazott meg szkeptikus 
ellenvéleményt, hanem konszenzus alakult ki a kérdésben.

Az iszlám elleni kirohanások java október közepén érte el a vizsgált hetilapok ha
sábjait, amikor javában folyt már az Afganisztán elleni háború. Az Elet és Iroda
lom szeptember 21-én megjelent számában Pelle János: „Bosszú a valóságon" című pub
licisztikai írását olvashatjuk.15 Az elemzés hemzseg az iszlám/arabellenes kirohaná
soktól, mint például: „ ...it t  valóban nagyszabású, legalább fél tuca t arab országra kiterjedő  
összeesküvéssel van dolgunk." A  cikk több helyen szinonimaként használja az iszlám fun
damentalizmus és az iszlám terrorizmus kifejezést, amely bizonyítja a fentiekben leír
takat, sőt a szerző kijelenti, hogy az iszlám: „olyan zárt ideológiai rendszert alkot, m ely  
m inden más vallásnál narcisztikusabb és rugalm atlanabb." Majd néhány sorral később: „Az 
iszlám  m indennél jobban g yű lö li Izraelt... az igazságos Á lla tinak el kell törölnie a föld sz ín é
ről." Vajon mi a helyzet a keresztény vallású palesztinokkal, vajon ők is Allah nevében 
óhajtják a Palesztin Államot? A szerző úgy próbálja beállítani az arab-izraeli konflik
tust, mintha az egy iszlám versus zsidó-keresztény konfliktus lenne, amely a valóság 
félreértését jelenti. A palesztin nép Allah szeretete nélkül is igényt tart egy önálló, meg
szállásoktól mentes államra. Pelle János sajnos ennél is továbbmegy, és receptet ajánl a 
terrorizmus felszámolására: „...a  fejlett országoknak rá kell térn iük  a terrorizm us megelőzé
sének politikájára, vagyis Izraelhez hasonló lépéseket kell ten n iük ."  A sorok mögött húzódó 
előfeltevés az, hogy Izrael erkölcsileg, ső t jogilag legitim módon szállta meg a palesztin 
területeket, és együtt harcol a keresztény kultúrkörrel az új ellenség, a zöld veszede
lem feltartóztatásában. Ha minden, magát fejlettnek nevező állam úgy jár el, ahogy Iz
rael -  fegyveres úton -  akkor az ártatlan muzulmánok százmilliói kerülnek kirekesz
tett helyzetbe, amely a huntingtoni civilizációk háborúját beteljesítené.

A kutatót elszomorítja az ÉS hasábjain, 2001. szeptember 28-án megjelent Jeruzsálem  
projekt című írás, amely Seres László tollából származik.16 A szélsőséges kijelentésektől
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sem mentes elemzés alapfeltevése, hogy az iszlám konspirációt (dzsihád) szervez a nyu
gati civilizáció és a zsidóság ellen, amelynek következtében az USA és Izrael egy hajó
ban eveznek. Ezt nevezi a szerző Jeruzsálem projektnek. A következtetés pedig így 
hangzik: „A kultúrák nem egyenrangúak: az erőszakot, a globális terrort tűrő/tám ogató ku ltú 
ra nem lehet egyenértékű, nem élvezhet egyenlő jogokat az ellentétével, azzal, amelyik tiltja a ter
rort, és békét, szabadságot, egyéni önrendelkezést hirdet. Ha m indkét ku ltú rá t »civilizációnak« 
nevezzük, akkor bizony civilizációk harca ez a javából." Seres szerint az iszlám civilizáció a 
globális erőszak támogatója, de akkor mely civilizáció, ha nem a nyugati, tehető felelős
sé a második, világháború rémtetteiért, magáért a holokausztért. A keresztény Nyugat -  
ahogy korábban utaltunk rá -  az európai antiszemitizmus lelki súlyát az iszlám civili
zációhoz próbálja kötni. Az olvasó már-már azt a következtetést érzi, hogy mindenért 
az iszlám felelős, többek között a keresztes hadjáratokért, az európai antiszemitizmu
sért, rasszizmusért, idegengyűlöletért, a globális felmelegedésért, az ETA és az IRA rob
bantásaiért, az Észak-Dél problémáért stb. A Nyugat a gyarmatosítás révén nem köve
tett el globális terrort vagy erőszakot, terrorizálva azon népeket, akik nem a Nyugaton 
élnek? Nem a Nyugat a legfőbb szószólója a globalizáció -  ebben a formában való fel- 
gyorsításának -, amely több afrikai, ázsiai és latin-amerikai országot egyoldalú függés
be kényszerített? Séres László cikkében az iszlám mint a Gonosz megtestesítője, maga a 
Sátán jelenik meg, mint egy tértől és időtől független létező; olyan entitás, amely -  akár
csak az orwelli írásokba illő Nagy Testvér -  nap, mint nap ránk, a Jóra leselkedik, és bár
mikor támadhat. Ez egy az egyben megegyezik az amerikai külpolitika stratégiájával. 
Mindenesetre az éberséget fenn kell tartani. Az ÉS hasábjain más cikkek is foglalkoztak, 
hasonló módon a kérdéssel, de hely hiányában ezekre nem térnék ki.

A N ew sw eek  október 15-ei számában Fareed Zakaria meglehetősen hosszú esszéjét ol
vashatjuk, amely a magazin első 30 oldalát foglalja el, így valószínűsíthetően szélesebb 
olvasóközönséghez eljutott. A szám címlapján egy fiatal muzulmán gyermeket látha
tunk, fehér turbánnal a fején, fegyverrel a kezében, amelyet az ég felé tart, csőre töltve, 
majd a következő feliratot olvashatjuk: „W hy They Hate A m erica? The Roots o f Islamic 
Rage -  and W hat Can be Done about I t ." 17 A  cím sokat sejtet, ugyanis egy neves, már em
lített orientalista, Bemard Lewis tollából hasonló címen született egy tanulmány, 
amelynek előfeltevéseit Huntington Foreign A ffa irs-beli cikkébe, majd könyvébe is 
beépítette. Bemard Lewis a régi vágású orientalizmus klubjának egyik utolsó, neves 
tagja. Fareed Zakaria cikke alapvetően realisztikus képet vázol fel az arab/iszlám vi
lág modernizációs válságáról, a fogyasztói kultúra elterjedésének és a globalizáció fel- 
gyorsulásának negatív hatásairól, azonban számos olyan megállapítást tartalmaz szep
tember 11-ei eseményekkel kapcsolatosan, amelyek önmagukban nem állják meg a he
lyüket: „A probléma nem  az, hogy O szam a bin Laden azt h iszi, hogy ez egy vallási háború 
A m erikával szemben. H anem  a probléma az, hogy az iszlám világban emberek milliói egyetér
tenek ezzel." Az iszlám világ ezen Nyugathoz való hozzáállása termelte ki Huntington
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elméletét, amely a civilizációk összecsapására vonatkozott. A szerző azt sejteti, mintha 
Huntington elméletét -  amely mégsem az iszlám civilizáció szüleménye -  a muzulmá
nok milliói „megtapsolták" volna. Az iszlám és a Nyugat konfliktusának megállapítá
sa vagy predikciója nem csak a muzulmán világban, hanem a nyugati világban sem el
fogadott teljes mértékben. Az olvasó továbbhaladva a tanulmányon relatív megbízha
tó és autentikus képet kaphat a Közel-Kelet történelméről, az iszlám fundamentaliz
musról és a térségben jelentkező ideológiákról.

A H eti Világgazdaság számaiban kimondottan az iszlám vallásról, történelemről, 
esetleg az iszlám fundamentalizmusról szóló cikk nem jelent meg, viszont aprólékosan 
és részletesen körüljárják az afganisztáni háború katonai aspektusait, a környező mu
zulmán országokra való kihatását, és az arab-izraeli konfliktus aktuális eseményeit. 
Mindazonáltal két cikk érdemel említést. Az egyik a Vélem ények rovatban jelent meg 
Paul Lendvai tollából.18 Lendvai a terrorizmusellenes amerikai koalíció kérdését nem
zetközi politikai viszonylatban járja körbe, majd kijelenti, hogy az iszlám világ nagy
részt terrorista, keresztény- és zsidóellenes, ezért a koalíciónak a háborút: „ ...nem  az af
gán hegyek, hanem a pakisztáni és egyiptom i, szaúd-arábiai, libanoni és Szíriái városok utcáin  
kell m egnyern i."  Lendvai szerint a háborúnak tehát vannak nyertesei és vesztesei, 
ugyanis a háborút meg kell nyerni, írja a cikkben. Vajon kik a nyertesek? A Nyugat? Az 
iszlám civilizáció? Oszama bin Laden vagy netán az amerikai gazdaság? „A m uszlint 
világ nagy részében azonban csak a terroristák va gy  tám ogatóik hangját lehet hallani. A z  A m e- 
rika-eUenes internacionálé m inden eszközzel felkorbácsolja az A m erika-gyűlölete t." Lendvai 
szerint tehát az iszlám velejénél fogva Rossz, azaz terrorista vagy támogatja a terroris
tákat, annak ellenére, hogy csak egyetlen olyan muzulmán ország volt, ahol az Osza
ma bin Laden által elkövetett terrortámadást a hivatalos körök támogatták. Ez pedig a 
Szaddám Húszéin vezette Irak volt. Az iszlám világ Lendvai szerint egységes, interna- 
cionálét alkot a Nyugat ellen, elfedve azt a tényt, hogy a muzulmán világ megosztott 
Indonéziától kezdve Marokkóig bezáróan.

A másik HVG-beli cikk, amelyre érdemes felhívni a figyelmet, Oriana Faliad olasz 
riporter iszlámellenes írását veszi elemzés alá.18 Magyar Péter elemzése hűen tájékoz
tatja az olvasót Faliad iszlámról vallott nézeteiről, illetve a vitairatára kapott válaszok
ról, ellenvéleményekről, amely szinte társadalmi vitát eredményezett nem csak Olasz
országban, hanem világszerte. Faliad felhívja a figyelmet arra, hogy jelenleg egy „for
d íto tt keresztes hadjárat" indult a Nyugat ellen, amely nem más, mint a dzsihád. A nyu
gati civilizációnak ezért szembe kell fordulnia az iszlámmal, hogy megelőzze a szabad
ság és egyéb értékeink elpusztítását. Ez a vélemény összecseng az előbb említett Paul 
Lendvai-féle publicisztikával, és sajnos gyakori a médiában. Maga a Faliadról készült 
cikk viszont sokoldalúan járja körbe, a személye körül kialakult vitákat.

Az O bserver egyik októberi kiadványában Ziauddin  Sardar, muzulmán származású 
író érdekes címmel jelentetett meg egy rövid elemzést: „Islam has become its own
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en em y" .20 Sardar kifejti, hogy a terrorizmus a muszlim világ saját belső problémája, 
ugyanis az elmúlt években szinte kivétel nélkül muzulmánok követtek el véres me
rényleteket Kasmírban, Csecsenföldön és Kelet-Timorban. A legtöbb esetben a muzul
mánok közül kerülnek ki az áldozatok is. Ennek ellenére -  Sardar szerint -  egyetlen 
iszlám ország sem vállalja a felelősséget, és nem néz szembe belső problémáival, ha
nem a Nyugatra ujjal mutogat. Sardar hitelesnek tűnő elemzéséből az olvasó levonhat
ja a következtetést: az iszlám szélsőségesek fanatikusok és terroristák, akik uralják az 
iszlám civilizációt. Sardar mondatai révén Huntingtonnak „az iszlám véres határaira" 
vonatkozó aforizmája cseng újra a fülünkben, aki szerint az iszlám országok maguk fe
lelősek a terrorizmusért, mindenféle külső hatás figyelembevétele nélkül. A szerzőnek 
abban viszont igaza van, hogy az iszlám szélsőségesekkel szembeni egyetlen alternatí
va a politikai liberalizáció és a civil társadalom kialakulásának támogatása. Az október 
14-ei számban egy a N ew sw eekben  olvasható cikkhez kísértetiesen hasonló címmel je
lent meg egy írás: „The Roots o f Islamic A nger"  -  Peter Beaumont tollából. Már maga a 
cím -  amely B em ard  Leuns tanulmányából származik -  azt sejteti, hogy az iszlámról 
szóló diskurzus, amely az orientalizmus intézményesülésével vette kezdetét nemhogy 
csak fennmaradt, de erősebb, mint valaha. Edward Said fentiekben elemzett könyvé
nek téziseit a szeptember 11-éről szóló tudósítások alátámasztják.

Érdekesség, hogy a magyar hetilapokban az iszlám versus Nyugat diskurzus októ
ber végétől marginális szerepet játszik, amely azt a tézist igazolja, ami szerint a válsá
got követő egy hónapban a tudósítások intenzitása megnő, majd ezt követően hirtelen 
visszaesik. Ezzel szemben mind a N ewsiveekben, mind az Observerben hetekkel, sőt hó
napokkal később is elemzésre kerül az iszlám és a Nyugat viszonya, a terrorizmuselle
nes koalíció további sorsa, az iszlám fundamentalizmus kérdésköre. Nyilvánvalóan ez 
összefüggésben áll az amerikai külpolitika azon szándékával, hogy más, elsősorban 
muzulmán országokra is kiterjessze a jelenlegi koalíciót. El kell ismerni viszont azt, 
hogy mind a négy vizsgált hetilapban megjelent egy külön melléklet az iszlám vallás 
autentikus bemutatásáról. A HVG 2002. január 12-ei számának melléklet rovata több 
mint tíz oldalon át tárgyalja az iszlám vallás sajátosságait.21 Az iszlámról szóló mellék
letben az iszlám civilizáció történelméről, az egyes iszlám irányzatokról és az iszlám és 
a Nyugat közötti párbeszédről olvashatunk hozzászólásokat, elemzéseket, amelyek 
sztereotípiáktól mentesen tárják az olvasó elé a vallás sajátosságait. Gerlóczy Ferenc: 
Az iszlám  és a N yu ga t; Háborít és béke című cikke említést érdemel, ugyanis Bemard Le- 
wishoz hasonlóan -  a neves orientalistára hivatkozva -  a muzulmánok Amerika elleni 
dühéről és a dzsihád kérdéséről elmélkedik, feltéve a kérdést: „ ...m i okozza a m nszlim ok  
engesztelhetetlen haragját a N yuga tta l, különösen A m erikával szem ben?" Olybá tűnik e kér
dés, mintha a több mint egymilliárd muzulmán ismét egységes lenne, mintha ismét el
feledkeznénk arról, hogy például az Egyesült Államokban élő muzulmánok szolidari
tásukról biztosították Bush elnököt, mintha kivétel nélkül mindenki a Nyugatra hara
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gudna. Nyilván valóban igaz, hogy a muzulmánok egy része engesztelhetetlen dühöt 
táplál a Nyugattal szemben, viszont minden egyes cikk mögött implicit formában 
meghúzódik az amerikai külpolitika azon sajátossága, hogy nem hajlandó tárgyalni a 
mérsékelt -  a demokratikus játékszabályokat betartó -  politikai iszlám mozgalmakkal. 
Holott óriási különbségek vannak a radikális és mérsékelt irányzatok között. Az isz
lámról szóló diskurzusban a politikai iszlám eleve persona non grataként jelenik meg, 
pedig az amerikai külpolitikának előbb-utóbb fel kell ismerni a kettő közötti lényegi 
különbségeket.

Konklúzió

A  fenitek alapján a következő következtetéseket vonhatjuk le:
1. A média nem tekinthető semleges tájékoztató eszköznek, amely az olvasóra bízza a 
vizsgált kérdés megítélését, ugyanis a média előre meghatározott -  habár implicit -  elő
feltevésekkel, kerettel dolgozik, amelyre a nemzeti külpolitika, a politikai elit és egyéb 
gazdasági csoportok jelentős hatással bírnak. Válságok, háborúk idején -  akár csak az 
Amerika elleni terrortámadás idején -  a nemzeti szolidaritás és a társadalmi konszen
zus révén még kevésbé kérdőjeleződik meg e keret, amely számos sztereotípiával telí
tett. Az iszlám és a Nyugat viszonyára lefordítva ez annyit jelent -  Esposito szavaival él
ve -  (Esposito, 1999), hogy a nyugati média veszélyként és nem kihívásként éli meg a 
politikai iszlám mozgalmak erősödését. Az iszlámról szóló hírműsorok, elemzések ele
ve abba a keretbe ágyazódnak, amely a Nyugat és az iszlám történelmének konfliktu
sos időszakából származnak, mint a keresztes hadjáratok vagy az Oszmán Birodalom 
európai terjeszkedési kísérletei. A legnagyobb kihívást mégis az jelenti, hogy e keretet 
feloldjuk, hogy megnyíljon az út egy olyan kommunikáció felé, amely a civilizációk kö
zötti dialógust szolgálják, hogy elkövetkezzen az az időszak, amikor zsidó-keresztény- 
iszlám kultúrkörről írnak a sajtóban, amely egyelőre utópiának tűnik.

2. Az iszlámról szóló egyes hírműsorokban, ismeretterjesztő műsorokban az iszlám 
civilizáció képviselői csak elvétve szólalhatnak meg arról, hogy mit is jelent nekik az 
az iszlám, amely születésüktől fogva meghatározza mindennapjaikat. Ha elvétve 
mégis megjelennek a tévéképernyőkön, akkor sem kérdőjelezhetik meg azt a nyugati 
diskurzust, amely orientalizmus néven évszázadok óta beleivódott a nyugati történe
lembe. Ez nem azt jelenti, hogy a jelenlegi szituációért, eseményekért a Nyugat az 
egyetlen felelős, sőt éppen az ellenkezőjét, hogy az iszlám világnak olyan hangokat 
kell megszólaltatni, akik a megértést, a más kultúra megismerését segítik elő, és nem 
az iszlám vallás lejáratását. Más részről kihívásnak minősíthető az is, hogy az iszlám 
országoknak jobban meg kell értenie a nyugati civilizáció jellegzetességeit, fejlődését 
és sajátosságait.
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3. Végezetül Akbar A h m e d  összefoglaló téziseire szeretnék utalni, aki a médiának ki
lenc tulajdonságát vélte felfedezni. Ezek közül a fontosabbak a következők:
• A médiának nincs lojalitása, nincs emlékezete, és nincsenek barátai. Például Szad- 

dám Húszéin hol mérsékelt Nyugat-barát politikusként, hol a posztmodern éra Hit
leréként jelenik meg.

• A média alapvetően rasszista, ugyanis a nyugati média szupersztárjai kizárólag fe
hér bőrűek; muzulmánok vagy más bőrszínűek csak elvétve találhatók közöttük.

• A média fenntartja a közös nyugati kultúra érzését a különböző filmeken és tévémű
sorokon keresztül, anélkül hogy a nem nyugati civilizációk Nyugattal való egyen
rangúságáról megbízható képet kapnánk.

• A média a morális és spirituális kérdésekben általában semleges.
• A média fejlett a technológia terén, viszont fejletlen a kulturális antropológiában, 

vagyis abban, hogy más kultúrákat, népeket, vallásokat bemutasson egy átlagos né
ző, újságolvasó számára.

• Talán a legfontosabb megállapítása a szerzőnek, amelyet tanulmányom is alátá
maszt, hogy ti médiának egyre jelentősebb a szerepe a nem zetközi kapcsolatokban m ind  bé
ke, m ind  háború idején (Ahmed, 1993, 222-242. o.). Különösen nagy szerepe van a ci
vilizációk közötti konfliktusok feloldásában és elémélyítésében, ezért az iszlámról 
szóló diskurzus átalakításának szükségessége napról napra fontosabbá válik.
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Résumé

The " Islam versus W est" discourse in the globalizing media

According to a number of analysts, it is the differences among the civilizations that 
define the international developments in the 1990s after the collapse of the bipolar 
international order. The deepest such fault line can be found between the Islam and the 
West. The essay explores the impact of the ever globalizing media in the question and 
wishes to find an answer to the question wheter the media facilitate the dialogue 
between the civilizations or not. The author comes to the conclusion that the Western 
media idenitfy Islam with extremism, terrorism and violence and, thus, do not make it 
possible for the public to get to know the other. It is primarily the common interests of 
the national foreign policies and the economic actors that can be found behind this 
impact of the media. The 'containment' of the Soviet Union has been replaced with that 
of the Islam in the foreign policy of the West, especially in that of the U. S.

Author Edward Said, who is of Palestinian origins, writes in his work published in 
the 1970s that while the Orientalists submitted the knowledge of the Orient to the 
interests of colonization in the 18th and 19th centuries, that is, they identified Islam 
with 'barbarism' and backwardness, the pake of Orientalists have been taken over by 
the media in the 20th century. The media has become a pioneer in the fight against 
'global intifada' and the 'green threat', that is, the 'containment' of the Islam. There are 
four simplifications behind this assumption: 1) there exists an Islam unity, djihad 
against the West; 2) fundamentalism is compared with anti-Semitism and Nazism; 3) 
Islam constitues a monolithic unity; and 4) the cause of the Islamic religion is the 
civilizational backwardness of Islam.

The author discusses the attitudes towards Islam on the basis of the Anglo-Saxon 
and the Hungarian printed press with regard to the terrorist attacks on September 11, 
2001. It seems that a vigorous dialogue started about the Islam in West, but the 
Hungarian press continued to write in stereotypes. However, research has proved the 
existence of the four simplications regarding both the western and the Hungarian 
press.

The programmes and analyses about the Islam is embedded in a framework which 
is defined by the most turbulent historical periods of the West and the Islam, such as 
the crusades and the expansionist attempts of the Ottoman Empire in Europe. 
However, the greatest challenge is posed by breaking down this framework so that a 
communication might be started which serves the dialogue between the civilizations. 
The goal would be to live in az age in which the press writes about a Jewish-Christian- 
Islam culture -  though it seems a utopia at the moment.
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Résumé

Le discours de „L'islam contre l 'O ccident" dims les média de p lus en plus 
m ondiaux

A  partir des années 1990, aprés l'effondrement du Systeme international bipolaire, un 
grand nombre d'analystes pensent que ce sont les differences entre les civilisations et 
les cultures qui déterminent les processus internationaux et que la ligne de rupture la 
plus profonde s'étend entre l'islam et l'Occident. Cette étude s'efforce d'examiner 
l'effet des médiás de plus en plus mondialisés et de voir si les médiás favorisent le 
dialogue entre les différentes civilisations ou non. L'auteur arrive ä la conclusion que 
les médiás occidentaux identifient l'islam aux extrémités, au terrorisme et ä la violence 
ne permettant pas ä l'opinion public de connaitre 1' autre monde. Derriére cet effet des 
médiás, on peut trouver, dans la plupart des cas, l'interpénétration des intéréts de la 
politique extérieure et de l'économie du pays concerné. Dans la politique extérieure 
des pays de l'Ouest et surtout des États-Unis, ä l'enrayage de l'Union Soviétique a 
succédé l'enrayage de l'islam.

Edward W. Said, auteur d'origine palestinienne écrit dans une de ses oeuvres parue 
dans les années 1970 que tandis qu'aux 18éme et 19éme siécles les orientalistes ont 
soumis la connaissance de l'Orient aux intéréts de la colonisation, c'est-a-dire ils ont 
identifié l'islam au barbarisme et ä l'état arriéré, au vingtiéme siede ce sont les médiás 
qui jouent le role des orientalistes. Les médiás se sont placés en tété dans la lutte contre 
„l'intifada mondiale" et „le fléau vert" c'est-ä-dire l'islam. Derriére ce phénoméne, on 
peut trouver quatre hypotheses simplificatrices: 1, II existe une solidarité, un jihad 
contre l'Occident; 2, Les médiás comparent le fondamentalisme ä l'antisémitisme et au 
nazisme; 3, L'islam constitue une unité monolithique; 4, C'est la religion islamique qui 
a produit l'état arriéré de la civilisation islamique.

Dans la deuxiéme partié de l'étude, l'auteur, suivant la presse anglo-saxone et 
hongroise, analyse les attitudes ä l'égard de l'islam, en relation avec les attaques 
terroristes du 11 septembre 2001. Comme résultat des recherches on peut constater que 
tandis que dans la presse occidentale un dialogue vif s'est engagé sur l'islam, la presse 
hongroise est toujours sous l'effet des stéréotypes. Cependant les recherches ont 
démontré l'existence des quatre hypotheses simplifica trices dans la presse occidentale 
tout comme dans la presse hongroise. Les informations et les analyses sur l'islam 
s'inscrivent toujours dans le cadre historique des conflits entre l'Occident et l'islam 
comme les croisiéres ou les tentatives d'envahissement de l'Europe par l'Empire 
Ottoman. La táche la plus importante est la dissolution de ce cadre pour ouvrir la voie 
devant le dialogue entre les civilisations et pour aboutir ä une civilisation commune 
juive-chrétienne-islamique qui semble pour le moment une utopie.
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Résumé

Der D iskurs  „Islam versus W esten" in den global werdenden M edien

In den 1990er Jahren, nach dem Untergang des bipolaren internationalen Systems, 
werden zahlreichen Verfassern von Analysen zufolge die internationalen Prozesse von 
den zivilisatorischen und kulturellen Unterschieden bestimmt, von denen sich die am 
tiefsten liegende Risslinie zwischen dem Islam und dem Westen herausgebildet hat. 
Ziel der vorliegenden Studie ist es, den Einfluss der immer globaler werdenden Me
dien zu untersuchen, ob diese Medien den Dialog zwischen den Zivilisationen fördern 
oder nicht. Der Autor gelangt zu der Feststellung, dass der Islam von den westlichen 
Medien mit Extremismus, Terrorismus und Gewalt identifiziert wird, und dass er der 
öffentlichen Meinung nicht einmal die Möglichkeit bietet, den Anderen, den Fremden 
kennenzulernen. Hinter dieser Wirkung der Medien finden wir in den meisten Fällen 
die Verknüpfung zwischen den Interessen der nationalen Außenpolitik und der wirt
schaftlichen Akteure. In der westlichen, innerhalb dieser vor allem der amerikanischen 
Außenpolitik, wurde das Aufhalten der Sowjetunion von der „Aufhaltung" des Islams 
abgelöst.

Edward W. Said, Verfasser palestinensischer Herkunft, verweist in einer in den 
1970er Jahren verfassten Arbeit darauf, dass während im 18.-19. Jahrhundert die 
Orientalisten das Kennenlernen des Orients den Interessen der Kolonialisierung, d.h. 
den Islam ab ovo dem „Barbarischen" und der Rückständigkeit untergeordnet hatten, 
im 20. Jahrhundert die Stelle der Orientalisten von den Medien übernommen wurde. 
Die Medien sind an die Spitze des Kampfes gegen die „globale Intifada" und die 
„grüne Gefahr", d.h. gegen das Aufhalten des Islams, getreten. Dahinter verbergen 
sich vier vereinfachende Vermutungen: 1. Es existiert ein islamischer Zusammenhalt, 
Dschihad gegen den Westen, 2. Der Fundamentalismus wird mit dem Antisemitismus 
und dem Nazismus verglichen, 3. Der Islam bildet eine monolithische Einheit, 4. Die 
islamische Religion ist die Ursache für die Rückständigkeit der islamischen Zivi
lisation.

In der zweiten Hälfte der Studie unternimmt der Autor aufgrund der angelsächsi
schen und der ungarischen Printmedien den Versuch, in Verbindung mit dem Terror
angriff vom 11. September 2001 die mit dem Islam zusammenhängenden Attitüden zu 
untersuchen. Als Ergebnis der Forschungen kann Folgendes festgestellt werden: wäh
rend in den westlichen Medien ein lebhafter Dialog über den Islam begonnen hatte, ist 
die ungarische Presse auch weiterhin im Zauberkreis der Stereotypen geblieben.
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