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Kiss J. László                           A „holokausztidentitástól” a Grass-vitáig

A „normAlizálódás” német útjA,
és izrAel biztonságA mint A „német állAmrezon része”

A második világháború vége óta aligha létezik még két olyan ország, amelynek 
viszonya annyira különleges volna, és amelyeket olyan mértékben befolyásolna 
a múlt hosszú árnyéka, mint a Szövetségi Köztársaságot és Izraelt. A két ál-

lam viszonya nem egyszerűen és nemcsak külpolitikai kérdés, hanem a maga módján 
közvetlenül érinti a németeknek önmagukhoz és ilyen módon a saját múltjukhoz való 
viszonyulását, és ezzel az emlékezéskultúra, valamint a német önazonosság kérdéseit is. 
A német–izraeli kapcsolatok különleges jellege csaknem hetven évvel a második világ-
háború után is jól felismerhető.

2002-ben az amerikai C. K. Williams – nem kevés pesszimizmussal – arról írt, hogy 
a németek nem határozhatják meg maguk a saját identitásukat – pontosabban: a némete-
ket nem az határozza meg, hogy ténylegesen mit tesznek –, mivel a holokauszt óta nem 
tekinthetők nemzetnek, hanem a „gonosz világaként” egy „szimbolikus népet” testesí-
tenek meg – éppen úgy, ahogy „áldozatként” a zsidók.1 Ugyanebben az évben Michael 
Wolffsohn, a magát német patriótának nevező, zsidó származású történész arról írt, hogy 
a két nép a holokausztból különböző tanulságokat vont le. Míg Németország szembefor-
dult a nacionalizmussal, addig Izrael abból indul ki, hogy csak egy izraeli nemzetállam 
képes arra, hogy lakosságának védelmet biztosítson. Németország szekuláris, Izrael val-
lásos állam. Izraelnek a földhöz, a területhez való kötődése a németeket saját történelmük 
Reich „Blut und Boden” ideológiájára emlékezteti. S végül: a németeknek és az izraeli-
eknek különböző elképzelésük van az erő alkalmazásának legitimitásáról mint a politika 
eszközéről.2 A németek számára a „civil hatalom” koncepciója vált meghatározóvá, míg 
Izraelnek a fennmaradás és a biztonság érdekében az erő elkerülhetetlen használata.

A németek a második világháborút követően arra törekedtek, hogy egyre kevésbé mi-
nősüljenek anomáliának, s ez mindenekelőtt a holokauszttal és annak következményeivel 
szembesítette őket; ám paradox módon azzal is, hogy a nemzetiszocialista múlt feldolgo-
zását is – legalábbis a „bűn” jogi-büntetőjogi értelmében – olyan pozitív módon, bámulatos 
alapossággal végezték el, hogy a nemzetközi életben újra kivételnek érezhetik magu-
kat.3 A nemzetiszocialista múlttal való állandó foglalkozás (Vergangenheitsbewältigung) 
oda vezetett, hogy a kérdés a Szövetségi Köztársaság identitásának, illetve az arról 
folyó vitának is a részévé vált. Még a napi politikából sem hiányzott, és – a bizo-
nyítottan „jó magatartás” ellenére – az állandó gyanú, az ad infinitum bűnhődés, s 
nem utolsó sorban a múlt még mindig nem kielégítő „feldolgozása” miatti intelem 

1 C. K. Williams: „Das symbolische Volk der Täter”. Zeit Online, http://www.zeit.de/2002/46/Das_
symbolische_Volk_der_Taeter, 2002. november 7.

2 Michael Wolffsohn: „Endlos nach der »Endlösung«: Deutsche und Juden”. Bundeszentrale für 
politische Bildung, http://www.bpb.de/apuz/26745/endlos-nach-der-endloesung-deutsche-und-
juden?p=all, 2002. augusztus 27.

3 Johannes Willms: Die deutsche Krankheit. Eine kurze Geschichte der Gegenwart. München: Hanser 
Verlag, 2001. 9–10. o.
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megmaradt. A német egyesülést követően a „normalitásról” fellángolt vitában a baloldali 
gondolkodók a nemzeti megosztottságot egyfajta büntetésnek tekintették, így az egység 
– a „visszatérés a normalitáshoz” – számukra a történelmi emlékezetvesztés és amnézia 
veszélyével vált azonossá. Mivel az egyesüléssel a „helyreállított nemzet” a nemzetiszo-
cialista múlthoz kapcsolódott, számos – főként baloldali – gondolkodó úgy vélte, hogy a 
nemzeti érzések és az 1945 előtti kollektív emlékezet bármilyen formájának visszatérése 
azt a holokausztemlékezetet, azt a „holokausztidentitást” gyengíti, amely szerintük a má-
sodik világháború után a német identitás részévé vált.4

A német–izraeli kapcsolatokat sokszor és visszatérően megterhelték azok a kérdé-
sek, amelyek a német múltból származó felelősségvállalás folytonosságára vonatkoznak. 
Helmut Kohl 1984. évi izraeli látogatása alkalmából a „késői születés kegyelmének” igé-
nyét fogalmazta meg a maga számára, és azt a benyomást keltette, hogy a német politika 
a múlt felelősségétől búcsút kíván venni. Később azok a – Zöldekhez tartozó – politikusok 
keltettek megütközést, akik a közel-keleti konfliktusban Izraelt (kioktató módon) álláspont-
jának megváltoztatására szólították fel. Más szavakkal: a második világháború lezárását 
igénylő gondolkodásmód (Schlussstrich-Mentalität) időről időre, pártokat átívelően, kü-
lönböző formában megjelent. A „holokausztidentitás” problémájára jellemző volt, hogy 
míg Helmut Kohl belátta a történelemből származó felelősség folytonosságát, és a német 
történelemből levont tanulságokat politikai nézeteinek középpontjába állította, addig az 
új szociáldemokrata kancellár, Schröder az „új érintetlenségről” (neue Unbefangenheit), 
azaz nemzedékének történelmi „ártatlanságáról” és európaiként a „felvilágosult német ér-
dekekről” beszélt. Az egyesült Németország „normalitását” hirdető irányzatok képviselői 
az 1990-es években tehát nem csupán a jobboldalon, hanem a politikai baloldalon is meg-
jelentek. Mindazonáltal, a „normalizálódás” körüli vita jól mutatta, hogy a múlt kérdései 
a német társadalomban továbbra is érzékeny pontot jelentenek, s ezt a ’68-as nemzedék 
hatalomra került képviselőinek is be kellett látniuk.

Az Izraelt érintő kritikák tehát korántsem Günter Grass-szal jelentek meg a német 
politikában. Elég csupán a Grass-poémát megelőző olyan jelenségekre rámutatni, mint 
a koszovói népirtás kapcsán felmerült, polémikus Auschwitz-metafora vagy éppen a 
Martin Walser és a Németországi Zsidók Központi Tanácsának korábbi vezetője, Ignaz 
Bubis között kibontakozott vita, amelyben az ismert német író Auschwitz és a holokauszt 
összefüggésében a mai német generációkkal szembeni morális igények mérséklésé-
nek a szükségességére hívta fel a figyelmet, hangsúlyozva, hogy a német „normális 
nép”. A kérdés változatlan időszerűségét jelezte, hogy a Schröder-kormánynak a német 
történelem megkerülhetetlen „utógondozásaként” olyan terveket kellett megvalósítania, 
mint a berlini zsidó múzeum felépítése, a berlini holokauszt-emlékmű felállítása, illetve a 
felhívására hozták létre a német nagyvállalatok azt az alapítvány, amely – a további kere-
setek lehetőségét kizárva – a náci korszakban kényszermunkásként dolgozó túlélők végső 
kártalanítását tekintette fő feladatának. Ám mindezek mellett az ezredfordulót követő 
évek sajátos változás kiindulópontjának is bizonyultak: megszűnt az a német felfogás, 
amely önmagukat kizárólagosan csak agresszornak és bűnözőnek tekintette, és a német 

4 Kiss J. László: „Folytonosság a változásban – külpolitikai stratégia és nemzeti identitás a német 
fejlődésben”. In: Nemzeti identitás és külpolitika az euroatlanti térségben (szerk. Kiss J. László). 
Budapest: Teleki László Alapítvány, 2005. 126. o.
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polgári lakosság második világháború alatti és utáni szenvedéseit teljes mértékben tabu-
ként kezelte – sokan egyenesen erkölcsi és esztétikai lehetetlenségnek tekintették, hogy 
a második világháborúért felelős németeket egyidejűleg áldozatokként is be lehessen 
mutatni.5 Ám az „agresszor” mellett a diskurzusokban egyre inkább a német „áldozat” 
is megjelent. A Drezda és Hamburg szövetségesek általi bombázásának áldozatául esett 
német polgárok kérdése éppen úgy felmerült a szaktörténeti munkákban, mint a német 
múlttal szemben kritikus Günter Grass, a német baloldalt képviselő író Rákmenetben cí-
men írt regényében a Kelet-Poroszországból menekülteket szállító német hajó tragédiája. 
A német és a cseh, illetve lengyel kormány között fellángolt a vita a Beneš-dekrétumok 
törvényességéről és a szudétanémetek kárpótlási követeléseiről, ami végül mindkét or-
szág esetében a jóvátételekről való kölcsönös lemondással zárult.

A német–izraeli viszonyban az egyik legnagyobb jelentőségű eseményt Angela 
Merkelnek a knesszetben elmondott, 2008. évi beszéde jelentette, amely korántsem volt 
előzmények nélküli, és jól beleillett a korábbi német kancellárok politikájába. A kancel-
lár asszony egy Izrael létezését és biztonságot fenyegető, feltételezett iráni atombomba 
veszélyére figyelmeztetett. Merkel, elődjeit követve, a német Izrael-politika folytonossá-
gára hivatkozott, de ezen túl is ment: a knesszetben az Izraelhez fűződő olyan mértékű 
szolidaritásának adott hangot, amilyenre addig nem volt példa. Izrael biztonságát és lé-
tezését Németország államrezonjának részeként határozta meg, és hangsúlyozta, hogy 
szövetségi kancellárként számára Izrael biztonsága sohasem képezheti alkudozások 
tárgyát. A félreértések elkerülése végett még azt is hozzáfűzte, hogy ez az ígéret a szük-
séges pillanatban nem maradhat üres szó.6 Merkel kitért az Izrael-ellenes közvélemény 
szerepére is; annál is inkább, mivel az Izrael-politika mögött nem lehet szem elől té-
veszteni a német és izraeli közvélemény Izraellel szembeni ambivalenciáit. Elég csupán 
a 2003 októberében – a második intifáda tetőpontján –, az akkor tizenöt tagú Európai 
Unióban végzett közvélemény-kutatás eredményeire hivatkozni. A válaszadók 59 száza-
léka a világbékét leginkább fenyegető államként – az Egyesült Államok, Észak-Korea, 
Irán, Irak és Afganisztán előtt – Izraelt nevezte meg. Erre a jelenségre reagálva Merkel a 
következő kérdést tette fel: „Vajon mi, politikusok, hajoljunk-e meg félelemmel a közvé-
lemény előtt, és visszarettenjünk attól, hogy további szigorú szankciókkal sújtsuk Iránt 
annak érdekében, hogy meggyőzzük nukleáris programjának a leállításáról?” A válasza 
világos volt, és igazolta a német politikai vezetők és a közvélemény közötti különbség 
fontosságát: „Nem, bármennyire népszerűtlenné is tesszük magunkat, ez pontosan az, 
amit nem tehetünk meg.”7

Merkel megfogalmazása számos ponton emlékeztetett Joschka Fischernek a 2005-ben, 
a nemzetiszocialista koncentrációs táborok felszabadításának 60. évfordulója alkalmá-
ból az ENSZ-ben tartott beszédére. Ebben az egykori német külügyminiszter leszögezte, 
hogy a német–izraeli kétoldalú kapcsolatok továbbra is különleges jellegűek maradnak, 

5 Peter Schneider: „The Germans Are Breaking an Old Taboo”. New York Times, 2003. január 18. 19. o.
6 Daniel Brössler: „Deutsch–Israelisches Verhältnis nach Grass-Kritik. Unerschütterlich gute 

Beziehungen”. Süddeutsche.de, http://www.sueddeutsche.de/politik/deutsch-israelisches-verhaeltnis-
nach-grass-kritik-unerschuetterlich-gute-beziehungen-1.1328632, 2012. április 10.

7 Lilly Gardner Feldman: „What Really Must Be Said”. AICGS. American Institute for Contemporary 
German Studies, http://aicgs.org/issue/what-really-must-be-said, 2012. április 10.
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és Izrael létezésének joga a német külpolitikának mindig olyan alapvető álláspontja lesz, 
amely nem képezheti alkudozások tárgyát, és amelyre Izrael mindig számíthat.8

Német érdekek és az Izrael IráNtI felelősség

A második világháború utáni német politika már a kezdetekor is megtalálta azo-
kat a lehetőségeket, hogy Izrael támogatását a saját érdekeivel kapcsolja össze. 
A megszépítő visszatekintésben gyakran figyelmen kívül marad, hogy a német 

Izrael-politika folytonossága a német érdekek javára is szolgált. Már a Ben Gurion izraeli 
miniszterelnök, Nahum Goldmann, a zsidó világkongresszus elnöke, valamint Konrad 
Adenauer német kancellár között 1952-ben létrejött luxembourgi jóvátételi megállapo-
dást sem pusztán a morális megfontolások vezették, hanem a második világháború utáni 
első német kancellár eltökéltsége, hogy a rajnai részállam számára a nyugati integráció 
útját biztosítsa. A német–izraeli diplomáciai kapcsolatok 1965. évi felvétele is egy sok-
kal szélesebb történelmi kontextusba illeszkedett, amikor Ludwig Erhard kancellár arra 
tett kísérletet, hogy kikerüljön a „közel-keleti kutyaszorítóból”. Egyiptom ugyanis Walter 
Ulbrichtnak, az egykori NDK államtanácsa elnökének a meghívásával megsértette a 
keletnémet kommunista állam elszigetelését célzó Hallstein-doktrína elveit, és ez nem 
kevéssé szolgált indítékul ahhoz, hogy a Szövetségi Köztársaság elismerje Izraelt.

A súlyos morális kérdések mellett az izraeli „gazdasági csoda” szempontjából az 
1953-ban életbe lépett német–izraeli jóvátételi megállapodásnak ugyancsak nagy, eg-
zisztenciális jelentősége volt. Nahum Goldmann életrajzi visszaemlékezéseiben arról írt, 
hogy nem tudja, gazdasági tekintetben mi történt volna Izraellel néhány kritikus pilla-
natban, ha a német szállításokra nem került volna sor. A vasúti hálózatok, a kikötői és az 
öntözőberendezések, illetve az ipar és a mezőgazdaság egész ágazatai a német jóvátétel 
nélkül ma sem lennének abban a helyzetben, amelyben vannak. Ezenkívül a nácizmus 
áldozatai a kárpótlási törvény alapján ezektől az évektől kezdve jelentős összegeket kap-
tak.9 A jóvátételi megállapodás első éveiben a német szállítások Izrael teljes importjának 
egyharmadát tették ki. 1953 és 1965 között a német tőkeexport hányada a devizában sze-
gény Izrael teljes tőkeimportjában 21-ről 49 százalékra emelkedett; az Egyesült Államok 
az NSZK-nak ezt a vezető szerepét csak 1973-ban váltotta fel. Ha az NSZK-ban voltak is 
olyan félelmek, hogy a jóvátétel a német gazdasági fellendülést fenyegetheti, valójában 
ezek a szállítások néhány év alatt hozzájárultak az új német állam erkölcsi rehabilitálá-
sához, s a világméretekben kibontakozott német exportoffenzíva messze meghaladta a 
jóvátételi szállítások hátrányosnak vélt közvetlen hatásait.

A diplomáciai kapcsolatok 1965. évi felvétele alapvetően nem változtatott a két ország 
gazdasági kötelékén, inkább annak intézményesülését erősítette. Egy évvel később a két 
kormány megállapodást írt alá egy olyan gazdasági segélyről is, amely – a szövetségi 
kormány szorgalmazására – felváltotta a Ben Gurion és Adenauer által 1960-ban kötött, 

8 „40 Jahre deutsch-israelische Beziehungen”. Bundeszentrale für politische Bildung, http://www.bpb.
de/izpb/25044/40-jahre-deutsch-israelische-beziehungen?p=0, 2005. július 7.

9 Nahum Goldmann: Mein Leben als deutscher Jude. München: Langen-Müller, 1980. 409. o.
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titkos megállapodást. A már kilátásba helyezett kölcsönöket a nemzetközi fejlesztési se-
gélyek esetében szokásos kölcsönökké alakították át. 1981 óta Izrael több kölcsönt fizet 
vissza a Szövetségi Köztársaságnak, mint amennyit onnan kap. Az 1950-es évek közepe 
óta a német–izraeli kapcsolatok rendkívül fontos részét képezte a katonák és a hírszerzői 
szolgálatok közötti együttműködés, valamint a folyamatossá vált fegyverszállítások sora, 
amely időről időre megkerülte azt a német szabályozást, amely tilalommal sújtotta a fe-
szültségi övezetekbe irányuló német fegyverszállításokat.

a holokauszt kettős Német öröksége:
szolidAritás izrAellel és Az izrAeli–pAlesztin konfliktus

A holokauszt nem csupán Izrael állam létrejöttének, hanem a palesztin–izrae-
li konfliktus kialakulásának is az élesztője volt. A német Közel-Kelet-politikát 
évtizedeken át az a törekvés jellemezte, hogy Izraelt olyan módon támogassa, 

hogy egyidejűleg ne okozzon károkat az arab világhoz és a palesztinokhoz fűződő kap-
csolatainak. Ez időről időre nehéz, olykor megoldhatatlan feladatnak bizonyult a német 
külpolitika számára. Még Joschka Fischer külügyminiszter – nemzetközi népszerűsége 
ellenére – sem remélhette, hogy az izraeliek és a palesztinok között sikeresen közvetíthet, 
mivel – politikustársaihoz hasonlóan – tudatában kellett lennie annak, hogy Németország 
történelmileg szintén felelős az izraeli–palesztin konfliktus kialakulásáért. Németország 
számára ez a helyzet meglehetősen bonyolult. Nem véletlen, hogy a Goethe Intézet ma 
nem csupán Tel-Avivban, hanem Jeruzsálemben és a palesztin Ramallában is tart fenn 
irodákat, azaz a német kulturális tevékenység ilyen „sűrűségben” a világon sehol másutt 
nincs jelen.10

A diplomáciai kapcsolatok 1965-ös felvétele után Willy Brandt volt az első szövetségi 
kancellár, aki – 1973 júniusában – hivatalos látogatást tett Izraelbe. Brandt a kétolda-
lú viszonyt „különleges jellegű normális kapcsolatként” határozta meg. Ám a hangulat 
még ugyanabban az évben, a jóm kippúri háború kirobbanásával megváltozott. Az „olaj-
fegyver” fenyegetésének árnyékában a szövetségi kormány megtiltotta az Egyesült 
Államoknak, hogy az a nyugat-németországi raktáraiból fegyvereket szállítson a szo-
rongatott Izraelnek. Ez a német magatartás csupán a háború kitörése utáni első két hétre 
korlátozódott; ezt követően, amikor a háború már eldőlt, a heves izraeli és amerikai reak-
ciók nem maradtak el.

A következő években a Szövetségi Köztársaság az európai államok növekvő arab-
barát beállítottsága következtében csapdahelyzetbe került. Az NSZK Izrael irányában 
hivatalosan, az ENSZ és az Európai Közösségek keretében, a „semlegességre” töreke-
dett. Ám a német kormány 1979-ben – Willy Brandtnak, a német szociáldemokrata párt 
elnökének és Bruno Kreisky osztrák kancellárnak az Arafattal történt bécsi kézfogása 
nyomán – azt a benyomást keltette, hogy külpolitikájában nagyobb hangsúly kerül az 

10 Vö.: „Gerechtes Misstrauen. Das Doppelgesicht deutscher Kultur in Israel – eine Bilanz nach 
vierzig Jahren diplomatischer Beziehungen”. Zeit Online, http://www.zeit.de/2005/20/Israel/
komplettansicht?print=true, 2005. május 11.
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arabbarát irányvonalra. A politikai körök mind gyakrabban adtak kifejezést annak a meg-
győződésüknek, hogy az Izraelhez fűződő német szolidaritásnak magában kell foglalnia a 
palesztinok – mint a „német zsidópolitika másodlagos áldozatai” – iránti erkölcsi felelős-
séget is. 1974-ben az NSZK ENSZ-nagykövete, Rüdiger von Wechmar – a német nép még 
be nem váltott önrendelkezési jogára utalva – nyíltan kiállt a palesztin nép önrendelkezési 
joga mellett. Ez a nyilatkozat izraeli szempontból a különleges kapcsolatok egyik tabujá-
nak tartott kérdés megsértésével volt egyenlő. Ezen felül ez a magatartás ellentmondott a 
német politika „hivatalos semlegességének” is, és gyengítette Izrael tárgyalási pozícióját – 
egy olyan időben, amikor a Palesztin Felszabadítási Mozgalom (PLO) még nem volt kész 
Izrael létének elismerésére.

A német–izraeli kapcsolatok egyik mélypontja 1981 tavaszán következett be, amikor 
Helmut Schmidt kancellár elismerte a palesztin nép „önrendelkezésre támasztott morális 
igényét”. Menáchém Begin választási kampánya közepette sértődötten reagált a német 
politikus kijelentésére, bírálta Schmidt „arroganciáját”, és felidézte a fiatal Schmidtnek 
a Wehrmachtban játszott szerepét. Begin nyers szóhasználata sok németet arra készte-
tett, hogy a kancellárral vállaljon szolidaritást. A közel-keleti konfliktus kérdésében a 
többség – a Szövetségi Köztársaság történetében először – az arab-palesztin oldalon állt. 
Politikai megfigyelők a személyeskedéstől sem mentes konfliktust arra vezették vissza, 
hogy Schmidt fontolóra vette Leopárd II. típusú német harckocsik Szaúd-Arábiába történő 
szállítását, ám a kitartó belső és nemzetközi tiltakozások nyomán a szövetségi kormány 
végül elutasította a fegyverszállításra irányuló szaúdi kérést.

güNter grass kIhívó üzeNete:
német segédlettel A „tegnApi áldozAt” A „holnApi tettes”

Günter Grass Nobel-díjas német író a második világháború utáni baloldali német 
szellemi élet egyik meghatározó képviselője. Az író az Ostpolitik és a szociálde-
mokrata politika lelkes híveként, Willy Brandt és más szociáldemokrata német 

kancellárok választási kampányának támogatójaként hívta fel magára a figyelmet. 2012 
áprilisában, a Süddeutsche Zeitungban „Amit meg kell mondani’ címen megjelent próza-
verse,11 pontosabban szabad versben megfogalmazott politikai kommentárja nem annyira 
esztétikai értékei, mint inkább politikai tartalma, s nem kevésbé a húsvét, illetve a pészah 
ünnepe előtti időzítése miatt váltott ki heves belpolitikai és nemzetközi reakciókat.

A reakciók első hullámából merített kis válogatás is jól mutatja a kialakult vita dimen-
zióit. Egbert Jahn a vitában öt különböző magatartást különböztet meg.12 A kritikák egy 
része Grass művét Izrael-ellenesnek és antiszemitának minősíti, míg egy másik csoportja 
ugyan kritikusan ítéli meg a szöveget, ám a szerzőt az antiszemitizmus vádjával szem-
ben védelmébe veszi. A harmadik álláspont a sajtószabadság nevében és a békepolitika 

11 „Was gesagt werden muss”. Süddeutsche.de, http://www.sueddeutsche.de/kultur/gedicht-zum-
konflikt-zwischen-israel-und-iran-was-gesagt-werden-muss-1.1325809, 2012. április 4.

12 Egbert Jahn: „»Mit letzter Tinte«: ein Federstich in das Wespennest israelischer, jüdischer und 
deutscher Empfindlichkeiten”. Frankfurter Montagsvorlesungen, Vol. 1. No. 16. (2012. április). 5–6. o.
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szempontjából védi a szerzőt, míg a negyedik vélekedés inkább a hallgatás és a tanács-
talanság kifejeződése, mivel számos vélemény szerint minden Izraellel szembeni bírálat 
könnyen antiszemitizmusnak minősül, és ez az érintettek számára hátrányos lehet. Az 
ötödik álláspont nyilvánosan ritkán, inkább a törzsasztaloknál jelenik meg, és mint ilyen, 
az Izrael-ellenes és antiszemita vélekedésnek ad kifejezést.

Ez a tipológia jól tükrözi a vélemények sokféleségét. Dieter Graumann, az immáron 
108.000 főt számláló Németországi Zsidók Központi Tanácsának elnöke arról nyilat-
kozott, hogy valójában nem irodalmi műről, hanem „gyűlöletkeltő pamfletről” van szó, 
amelyben Grass Izraelre hárítja a világbéke fenyegetésének felelősségét, és amelyből ki-
derül, hogy a jeles szerző aligha tekinthető jeles politikai szakértőnek. Izrael Berlinbe 
akkreditált követe visszautasította a német író állításait, és hangsúlyozta, hogy az európai 
tradíciók része a pészah előtti zsidókkal szembeni vádaskodás. Nyilatkozatában a követ 
leszögezte, hogy Izrael a világ egyetlen olyan állama, amelynek a létezéshez való jo-
gát nyilvánosan vitatják. Henryk M. Broder a Die Weltnek írt publicisztikájában Grasst 
egyszerűen a „művelt antiszemiták prototípusának” nevezte. A kereszténydemokrata 
Ruprecht Polenz, a külügyi bizottság elnökeként ugyancsak elhatárolta magát Grasstól, 
hangsúlyozva, hogy a nagy író politikai kérdésekben a legtöbbször melléfog: a nemzetkö-
zi közösség szempontjából nem Izrael, hanem Irán szolgáltat okot az aggodalomra. Grass 
a dolgokat a feje tetejére állítja, az okot és az okozatot összekeveri.13

Nem kétséges, hogy egy hasonló prózavers Franciaországban vagy Spanyolországban 
aligha váltott volna ki ilyen rezonanciát, ám mindez Németországban történt, a német–
izraeli–iráni viszony háromszögében. Jogosan merül fel a kérdés, hogy melyek a német 
író üzenetének legfőbb csomópontjai és a kibontakozott vita törésvonalai. Nyilvánvaló, 
hogy mint minden hasonló esetben, egy üzenet értékét és jelentését a róla szóló vita hatá-
rozza meg. Ez képezheti Grass üzenetének diszkurzív valóságát.

A Grass-vita közvetlen hátterében a múlt és a jelen történései érhetőek tetten. 
A nemzetközi sajtó többször kiszivárogtatni vélt olyan híreket, hogy a magát létezésében 
fenyegetettnek érző Izrael mint nem hivatalos atomhatalom, hónapok óta az iráni nukleá-
ris berendezések megtámadását mérlegeli. Izrael és a nyugati hatalmak ugyanakkor azzal 
vádolják Iránt, hogy titokban nukleáris fegyverek kifejlesztésén fáradozik, míg Teherán a 
nukleáris energia békés felhasználásának jogára hivatkozik. Grass Izrael „ellenőrizetlen” 
nukleáris potenciáljának, valamint egy Irán elleni, megelőző nukleáris csapásmérésnek a 
veszélyére, és ezzel egyidejűleg a német politika „bűnrészességére” hívja fel a figyelmet, 
mivel Berlin olyan tengeralattjárókat szállított a zsidó államnak, amely alkalmas nukle-
áris fegyverek célba juttatására. A vitában Grasst védelmébe vevő Jakob Augstein azt 
fejtegette, hogy az Egyesült Államok Izraelnek nyújtott viszontbiztosítása az amerikai 
választások előtt a zsidó lobbicsoportok támogatását célozza, ám Németország esetében 
a történelmi múlt feldolgozása immáron annyi jelent, hogy az Izrael biztonsága melletti 
német elkötelezettség „katonai komponenssel” bővül.14 A vita ilyen módon felvetette a 

13 „Antisemitismus-Vorwurf gegen Nobelpreisträger. Grass-Gedicht ruft wütende Reaktionen 
hervor”. Süddeutsche.de, http://www.sueddeutsche.de/politik/antisemitismus-vorwurf-gegen-
nobelpreistraeger-grass-gedicht-ruft-wuetende-reaktionen-hervor-1.1326110, 2012. április 4.

14 Jakob Augstein: „S.P.O.N. – Im Zweifel links. Es musste gesagt werden. Debattenbeitrag”. Spiegel 
Online, http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,826163,00.html, 2012. április 6.

Kiss J. László                           A „holokausztidentitástól” a Grass-vitáig

2012. május 14.           9



merkeli politika hitelességének, még pontosabban: a „német elkötelezettség” stratégiai 
kultúrában rejlő korlátainak kérdését. Augstein állításával szembeállítható, hogy a „civil 
hatalom” német felfogásától az amerikai és az izraeli stratégiai gondolkodás lényegesen 
különbözik. Azokban ugyanis egy válság rendezésében minden opció lehetősége – így 
a katonai is – nyitva marad, míg a Szövetségi Köztársaság, az Iránnal tárgyaló államok 
egyikeként, eleve kizárja a katonai erőszak alkalmazását. Jellemző módon, a német vé-
delmi miniszter izraeli partnere, Ehud Barak berlini látogatásakor kormányának az Izrael 
lehetséges katonai opciója miatt érzett aggodalmát juttatta kifejezésre. Ezzel szemben az 
izraeli politikus egy Iránnal szembeni esetleges preemptív lépés német reakcióit igyeke-
zett kipuhatolni, és Merkelnek arra a kijelentésére emlékeztetett, hogy adott esetben az 
Izrael biztonsága melletti kiállás nem marad puszta szó, és akkor a semleges álláspont-
ra sem nyílik lehetőség. Valószínű, hogy egy ilyen esetben a német társadalom kritikus 
hangjai megerősödnének, és ahogy azt Shimon Stein, Izrael korábbi berlini nagykövete 
kifejtette, egy közös amerikai–izraeli akció könnyebbé tehetné a német támogatást.15

Grass állítása figyelmen kívül hagyja Izraelnek a nukleáris elrettentési politikája 
szempontjából meghatározó geostratégiai helyzetét, és lényegében elvitatja Izrael ön-
védelemhez való jogát egy olyan másik állammal szemben, amely nyíltan vitatja Izrael 
létezését, sőt nyilvánosan az ország elpusztításával fenyegetőzött.

Valójában a német tengeralattjárók Izraelbe szállítása nem új jelenség, mivel ez a 
politika teljes mértékben beleillik a Merkelt megelőző német kormányok hagyományaiba 
is. A hat Dolphin osztályhoz tartozó német tengeralattjáró első darabja még 1999-ben, 
Gerhard Schröder kancellársága idején érkezett Haifa kikötőjébe. A német–izraeli kapcso-
latok különlegessége valójában nem is annyira a hagyományossá vált fegyverszállítások 
tényében rejlik, mint inkább abban, hogy a Merkel-kormány számos olyan megnyilatko-
zásával, amely Izrael biztonságát a német államrezon részének nyilvánította, túlzottan 
közel került az izraeli politika támogatásához – anélkül, hogy a berlini köztársaság egy 
ilyen eshetőségre ténylegesen felkészült lenne. Jellemző volt, hogy Merkel 2011-ben, a 
kancellári hivatalban Netanjahuval történt találkozója során – a szakértők nem kis megle-
petésére – lemondott a palesztinok egyoldalú elismeréséről, miközben a legtöbb európai 
fővárosban a palesztinok ENSZ-be történő felvételének kérdését egy olyan fenyegetés 
kipróbált eszközének tartották, amely alkalmas az izraeli településpolitika korlátozására. 
Merkel kritikusai arra mutatták rá, hogy a Szövetségi Köztársaság a közel-keleti konf-
liktusban a „két állam” megoldás és az izraeli telepítési politika korlátozása mellett áll 
ki ugyan, ám ezzel egyidejűleg távol tartja magát az Unió főáramától, amely a német-
nél sokkal kritikusabb véleményt fogalmaz meg Izraellel szemben. Merkellel ellentétben, 
Helmut Schmidt úgy nyilatkozott, hogy Izrael biztonságáért felelősséget vállalni emocio-
nálisan érthető, azonban dőre felfogás, mivel komoly következményekkel járhat. Ha Irán 
és Izrael között háborúra kerülne sor, akkor Merkel felfogása szerint a német katonáknak 
az izraeliekkel együtt kellene harcolniuk. Így az Egyesült Államok mellett Németország 
lenne az egyetlen állam, amelyre Izrael biztosan számíthatna.16 A vitában egyfelől az 

15 Shimon Stein: „Relations between Israel and Germany in the Shadow of Günter Grass’s Poem”. 
AICGS. American Institute for Contemporary German Studies, http://www.aicgs.org/issue/relations-
between-israel-and-germany-in-the-shadow-of-gunter-grasss-poem/, 2012. május 3.

16 Augstein: i. m.
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a vélemény került előtérbe, hogy Merkel az európai főáramtól eltávolodva, „túl közel” 
került az izraeli állásponthoz, sőt mi több, a német politika hitelességét kockáztató válla-
lásokat tett. Másfelől azonban az izraeli kormány szerint a német politika nem tett eleget. 
Merkel elítélte ugyan az iráni elnöknek a holokauszt tényét és Izrael állam legitimitását 
kétségbe vonó kijelentését, sőt arra kérte a német ipart, hogy korlátozza iráni kapcsolatait 
és támogassa az EU 2012. januári, Iránnal szemben megfogalmazott szigorúbb szankci-
óit, ám Berlin mégsem ment olyan messzire, mint ahogy azt Izrael kívánta volna. Izrael 
Németországtól valójában az Iránhoz fűződő kereskedelmi kapcsolatai megszakítását 
várta, és elégedetlen volt a német magatartással; végső soron azzal vádolta Berlint, hogy 
az gazdasági érdekeit Izrael elé helyezte. Ha Grass írása valamiben tartósabb hatással bír, 
az bizonyára az, hogy kiélezte a német külpolitikának azt a dilemmáját, hogy hogyan le-
het és kell egyensúlyban tartani a német nemzeti (gazdasági) érdekeket Izrael biztonsági 
szükségleteivel.17

grAss és A reálpolitikA ellenérvei

Grass állításával szemben számos érv sorakoztatható fel. Néhányat – a teljesség 
igénye nélkül – helyénvaló megemlíteni. Mindenekelőtt fontos arra rámutatni, 
hogy Izraelben még a legradikálisabb erők sem követelték egyetlen ország vagy 

nép megsemmisítését. Ha nyilvánosan valamiről szó esett, úgy az a nukleáris berende-
zések konvencionális eszközökkel történő megtámadásának lehetősége, ahogy erre 1981 
júliusában, az Osirakban lévő iraki nukleáris berendezések elleni izraeli támadások ese-
tében példa volt.

Nem világos Grass gondolatmenetében az sem, hogy Izrael nukleáris fegyvereinek 
ellenőrzése alatt pontosan mire gondol. Izrael ugyan nem tagja az atomsorompó-egyez-
ménynek, ám a bécsi székhelyű Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (IAEA) nem a már 
létező nukleáris hatalmak atomfegyvereit ellenőrzi, csupán azt vizsgálhatja, hogy vajon 
az atomenergia polgári hasznosítására szolgáló berendezésekkel rendelkező államok be-
tartják-e szerződéses kötelezettségeiket, és nem állítanak-e elő atomfegyverek gyártására 
alkalmas anyagot, illetve ilyeneket nem raktároznak-e a területükön, vagy nem használ-
nak-e fel katonai célokra. Ha az izraeli nukleáris stratégia a nyilvánosság előtt nem is 
ismert, annyi nyilvánvaló, hogy Izrael, mint minden atomhatalom, nukleáris fegyvereit 
nem csupán az ellenséges államok tömegpusztító fegyvereivel szembeni elrettentésre szán-
ja, hanem katonai ultima ratióként egy konvencionális háborúban saját fennmaradásának 
veszélyeztetése esetére is készenlétben tartja. A NATO a keleti–nyugati konfliktusban 
éppen úgy nem mondott le saját atomfegyvereinek elsőkénti használatáról, mint ahogy 
ma Oroszország sem. Ennek a magatartásnak a magyarázata rendszerint a konvencionális 
fegyverkészletek egyenlőtlenségeiben rejlett. Ma azonban nem egy atom- vagy „világhá-
ború”, mint inkább egy regionális háború veszélyeiről beszélhetünk – ami természetesen 
beláthatatlan következményekkel járna a nemzetközi energiaellátásban és a világgazda-
ság egészében, továbbá Izrael nemzetközi helyzetében is.

17 Uo.
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Más reálpolitikai érvek ugyanakkor arra figyelmeztetnek, hogy egy Irán elleni 
(feltételezett) támadás legfeljebb csak néhány évre lenne képes megakasztani az iráni 
atomprogramot, s hatásaiban inkább oda vezetne, hogy a térség más országai – így min-
denekelőtt Törökország – szintén a nukleáris státusz megszerzésére törekednének, azaz 
az atomsorompó-egyezmény további meggyengülésével a regionális nukleáris fegyver-
kezési verseny öltene új formát. Egy preventív izraeli támadás politikailag bizonyára 
elszigetelné Izraelt, és az iráni ellenzék sem választhatna más magatartást, mint a saját 
kormánya. Izrael preventív háborúja sértené a nemzetközi jogot – azzal csak egy preemp-
tív védelmi háború lehetne összhangban, mégpedig néhány órával az ellenséges állam 
támadását megelőzően, de nem egy esetleges preventív háború esetében, a hónapok vagy 
évek múlva bekövetkező, feltételezett ellenséges agresszió elkerülése érdekében. Egy iráni 
atombomba Izraellel szembeni alkalmazásának valószínűsége ugyanakkor azért csekély, 
mivel akkor az iráni vezetésnek számításba kellene vennie a fölényben lévő amerikai és 
izraeli erők reaktív vagy preemptív válaszadását.18

a vIta sokszólamúsága és Német gyökereI

A kibontakozott vita nem csupán a vélemények sokszólamúságát jelezte, hanem 
annak a német történelemben rejlő gyökereit is. Sokan ugyanis arra mutattak 
rá, hogy a német Izrael-politikáról szóló vita valójában a német önazonosságról 

folyó disputa része, amelyben nem kevesebbről van szó, mint arról, hogy lehet-e azokat a 
bilincseket leoldani, amelyeket a múlt helyezett a németekre. Lehet-e és szabad-e a „teg-
napi áldozatról” mint a „holnapi tettesről” beszélni,19 s egy tabunak tekintett magatartás 
megváltoztatását a német normalizálódás részeként felfogni?

Grass értelmezésének további vitatott pontja, hogy Izraelt Iránnal azonos morális 
szintre helyezi, amit nemcsak az izraeli miniszterelnök nevezett „morálisan szégyentel-
jesnek”, hanem Guido Westerwelle német külügyminiszter is abszurdként ítélt el. Az 
Izrael-bírálat és az antiszemitizmus azonosításával szemben sokan – közöttük Avi Primor, 
Izrael volt németországi nagykövete és Tom Segev történész – azt hangsúlyozták, hogy a 
versben számos „ostobaság” van ugyan, ám Grasst semmiképpen sem lehet antiszemitá-
nak tekinteni.

Alfred Grosser, a hitleri uralom elől Párizsba menekült publicista és a német törté-
nelem nagy francia ismerője arra hívta fel a figyelmet, hogy a baloldali német író nem a 
zsidókat, hanem Izrael jelenlegi, Netanjahu által vezetett kormányát bírálja. Az Izraellel 
– és nem a zsidósággal – szembeni kritika Franciaországban úgyszólván mindennapos. 
„Ám minket nem támadnak – mondta Grosser a vele készített interjúban –, mert mi a 
Francia Köztársaság polgárai vagyunk, míg Németországban történelmi okokból más a 
helyzet.”20

18 Vö. Jahn: i. m. 10–14. o.
19 Jens Jessen: „Das Opfer des Dichters. Günter Grass schreibt Verse gegen Israel. Aber in Wahrheit 

bekämpft er sich selbts”. Zeit Online, http://www.zeit.de/2012/16/Grass-Debatte/komplettansicht;print/
true, 2012. április.12.

20 Cornelius Pollmer: „Alfred Grosser über Kritik an Israel. »Grass hat etwas Vernünftiges gesagt«”. 
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Az SPD, a német szociáldemokrata párt meglehetősen nehéz helyzetbe került a Grass 
körül kibontakozott vita miatt. Christian Lange, az SPD parlamenti frakciójának ügy-
vezetője, továbbá a párt más politikusai is úgy nyilatkoztak, hogy a jövőben már nem 
számítanak Grass részvételére az SPD választási kampányaiban. Ezzel szemben Wolfgang 
Thierse szociáldemokrata politikus kijelentette, hogy Grasst nem szabad antiszemitának 
tekinteni, és nem volna értelmes dolog a nyolcvannégy éves Nobel-díjas író elhamarkodott 
kizárása a szociáldemokraták választási küzdelmeiből, mivel Grass valójában sohasem 
osztotta az SPD valamennyi álláspontját. Az írót inkább egyfajta kritikai szolidaritás kap-
csolta össze a szociáldemokratákkal. Sigmar Gabriel, az SPD elnöke még határozottabban 
állt ki Grass mellett, hangsúlyozva, hogy a szociáldemokrata kötődésű író Izraelt bíráló 
versével szembeni kritika egyszerűen túlzó és hisztérikus.

a Német–IzraelI kapcsolatok jövője

A Günter Grass versét övező polémia aligha befolyásolja a német–izraeli kapcso-
latokat, amelyek a gazdaság mellett kiterjednek a tudomány és a társadalmi 
szervezetek közötti együttműködés legkülönbözőbb területeire is. A németeknek 

az izraeliekkel szembeni érzései évtizedek óta nagy ingadozásokat mutatnak. Az Izrael 
iránti eufória, a zsidó államra kritikusan tekintő magatartás és az antiszemitizmus egy-
aránt azt mutatja, hogy mindennek a magyarázata nem csupán a közel-keleti konfliktus 
eseményeivel, hanem a német politikai élet vitáival is összefügg.

Hasonló a helyzet az izraeli oldalon is. Egyfelől az izraeli tudatban – ahogy a múltban, 
most is – jelen van a soá. A múltból származó, Németországgal és a németekkel szembe-
ni fenntartások tudat alatt jelen vannak és bármikor előhívhatóak. Ha Németországban 
az Izrael-ellenes és antiszemita indulatok jelentkeznek, a németek iránti bizalmatlanság 
reflexei könnyen mozgósíthatóak. Másfelől azonban az átlag izraeli számára nem okoz prob-
lémát német termékeket vásárolni vagy éppen Németországba utazni. A Németországról 
szóló kritikus tudósítások ellenére – a kivételektől eltekintve –, az izraeli média nem 
szítja a németellenességet, és nem törekszik a holokauszt instrumentalizálására sem. Sok 
izraeli tudatában van annak a ténynek, hogy Németország sokkal jobb viszonyt tart fenn 
Izraellel, mint a legtöbb európai állammal. Ma az izraeli nyilvánosság az Izrael-ellenes 
európai és adott esetben németországi érzelmeket jóval nagyobb higgadtsággal veszi tu-
domásul, mint bármikor korábban, amikor az országgal szembeni kritikus hangok még 
mérsékeltebbek voltak.

Mindezzel együtt, a műszaki és operatív szinten a kétoldalú kapcsolatok a politikai-
pszichológiai „különösségen” túl jól működnek, és az emocionálisan érzékeny területeken 
is eltűntek a fenntartások, s a pragmatizmus nyert teret. Ebben természetesen szerepe van 
annak, hogy az izraeli lakosság összetétele változik: a holokausztot közvetlen túlélők szá-
ma ma már mintegy háromszázezerre tehető, és a nem európai eredetű lakosság száma az 
elmúlt évtizedekben jelentősen megnövekedett.

Süddeutsche.de, http://www.sueddeutsche.de/politik/alfred-grosser-ueber-kritik-an-israel-grass-hat-
etwas-vernuenftiges-gesagt-1.1329287, 2012. április 10.
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Az Izraelbe irányuló német fegyverszállítások úgyszólván a napi üzlet jellegét öltöt-
ték. A Szövetségi Köztársaság kötelezte ugyan magát, hogy a világ konfliktusos régióiba 
nem szállít fegyvereket, az Izraelbe irányuló fegyverszállítás mégis kezdettől fogva ki-
vétel volt a szabály alól. Az NSZK először 1957 és 1964 között, még titokban szállított 
fegyvert Izraelnek azért, hogy ennek ellenszolgáltatásaként elkerülje a hivatalos kapcso-
latok felvételét az országgal.

1964-ben a kétoldalú gazdasági kapcsolatok politikai-pszichológiai megtorpanása kö-
vetkezett be, amikor az izraeli vállalatoknak megtiltották, hogy a német–arab kapcsolatok 
miatt részt vegyenek a berlini ipari kiállításon. 1965-ben a német közvélemény annak a 
tanúja lehetett, hogy az arab államok nyomása alatt a Telefunken és a Siemens tartóz-
kodott attól, hogy izraeli telephelyeket hozzon létre, és Izraelnek közvetlenül szállítson 
berendezéseket. Az Arab Liga „bojkott irodája” még 1967 után is megkísérelte, hogy a né-
met cégeket távol tartsa az izraeli partnereiktől, és alternatív üzleteket közvetítsen az arab 
világ térségeiben. Ennek ellenére, 1970-ben Izrael a Szövetségi Köztársaság legnagyobb 
gazdasági partnere lett a Közép-Keleten, és Izraelnek ma is Németország a legnagyobb 
európai kereskedelmi partnere. Izrael kereskedelmi forgalmát tekintve Németország az 
Egyesült Államok és Kína után, a harmadik helyen áll, és az Egyesült Államok mellett 
Németország Izrael legnagyobb fegyverszállítója.

Izrael egykori Bonnba akkreditált nagykövete, Avi Primor 1997-ben azt a javaslatot 
tette, hogy Szíriai és Izrael között német ENSZ-katonák őrködjenek a Golán-fennsíkon a 
béke érdekében. Izraelnek a német katonák állomásoztatásával elérhető védelme a meg-
békülés szimbolikus aktusa lehetne. Izrael „minden zsidó potenciális hazájának” tekinti 
magát, és az 1990-es évek legelején az izraelieket némileg elkedvetlenítette, hogy a kelet-
európai zsidók többsége Németországot tekintette kivándorlása célországának. 2005-ben 
Izrael Németországba akkreditált nagykövete, Shimon Stein higgadtságot mutatott, és 
azt hangsúlyozta, hogy respektálni kell a kivándorlók döntését. 2002 óta az egykori 
Szovjetunióból több zsidó települ át Németországba, mint Izraelbe.21

A történelem a német–izraeli kétoldalú kapcsolatoknak még sokáig különleges jelle-
get kölcsönöz, ám a közel-keleti konfliktusnak egy fenntartható modus vivendi alapján 
történő rendeződése Berlin izraeli és arab politikáját is nagy tehertől szabadítaná meg.

21 „40 Jahre deutsch-israelische Beziehungen. Zukunftperspektiven”. Bundeszentrale für politische 
Bildung, http://www.bpb.de/izpb/25044/40-jahre-deutsch--isralische-beziehungen?p=6, 2005. július 7.
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