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VEZETÔI ÖSSZEFOGLALÓ

A
Az antiszemitizmus elleni küzdelem je-

lentôs része az antiszemita incidensek 
elôfordulásának nyomon követése. A Tett 
és Védelem Liga egyik célja, hogy a tár-
sadalom szélesebb köreiben felhívja a fi-
gyelmet az antiszemitizmusra. Ennek el-
sôdleges eszköze a közéletben elôforduló 
gyûlölet-bûncselekményekkel kapcsolatos 
folyamatos és szakmailag megalapozott mo-
nitoringtevékenység. Az antiszemita inci-
densekre és egyéb gyûlöletcselekményekre 
vonatkozó információk gyûjtése és elemzése 
hiányában sem a zsidó közösségek, sem az 
egyének számára nem lehet valós védelmet 
biztosítani. Az adatgyûjtés eredményét a 
Tett és Védelem Liga havi rendszeresség-
gel közzéteszi havi jelentések formájában, 
az egyes országokra/régiókra vonatkozó 
megállapítások összefoglalóját pedig éves  
jelentésben publikálja. 

A jelentések kétféle cselekménnyel fog-
lalkoznak: antiszemita gyûlölet-bûncselek-
ményekkel és gyûlölet motiválta inciden-
sekkel. A jelentések mindkét cselekményt  
összefoglalóan ‘gyûlöletcselekményeknek’ 
nevezik. Az antiszemita gyûlölet-bûncselek-
mények és az egyéb típusú gyûlölet-bûncse-
lekmények közötti fô különbség az antisze-
mita motiváció megléte. Az egyes országok 
eltérô törvényei és jogszabályi alkalmazásai 
következtében változó, hogy a büntetôjog 
szerint mely antiszemita incidensek számí-
tanak bûncselekménynek. Elôfordulnak 
olyan gyûlölet motiválta cselekmények is, 
amelyek ugyan felzaklatják a zsidó közössé-
get, mégsem tekinthetôek bûncselekmény-
nek, például a szólásszabadság égisze alatt. 
Az általános áttekintés megszerzése és az 
idôbeli változások vizsgálata érdekében a 
Tett és Védelem Liga szerint mindkét típusú 
cselekmény dokumentálására szükség van.

A minél szélesebb körû monitorozás érde-
kében a Tett és Védelem Liga többféle for-
rást alkalmaz. Az események regisztrálásán 
kívül, az egyes incidensek különbözô jel-
lemzôit is számba vesszük. A dokumentálás 
során rögzítjük a cselekmények helyszínére, 
elkövetôjére (amennyiben ismert), célpont-
jára és (esetleges) következményeire vonat-
kozó adatokat, valamint megkülönböztetjük 
egymástól az eltérô cselekménytípusokat.

Ebben a hónapban további egy gyûlölet-
cselekményt azonosítottunk. Egy Hitler- 
képet tettek ki a házuk homlokzatára  
Leányfalun azok, akik 2020-ban egy 
SS-zászlót függesztettek ki ugyanoda. 

Alapítványunk ebben a hónapban nem 
kezdeményezett új eljárást, és korábbi el-
járásainkkal kapcsolatban sem kaptunk  
értesítést.
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1   Az EU alapjogi ügynöksége: „antiszemitizmus – az európai unióban 2008 és 2018 között rendelkezésre álló adatok áttekintése”
2 HTTPS://GLOBAL100.ADL.ORG

A TETT ÉS VÉDELEM LIGA

Az elmúlt évtizedben erôsödött az an-
tiszemitizmus Európában. Az Európai 
Unió Alapjogi Ügynökségének (FRA)1 
felmérései és a Rágalmazásellenes Liga 
(ADL) Global 1002 tanulmányai jól mutat-
ják az antiszemitizmus széles spektrumát  
és idôbeli változásait.

Az antiszemita incidensek az események 
tartalmát, megnyilvánulási módját 
és elkövetôit tekintve meglehetôsen 
különböznek egymástól a monitorozott 
országokban. A modern antiszemitizmus 
leginkább az iszlamizmushoz és a szélsôséges 
jobb-, illetve baloldali csoportokhoz 
köthetô. Iszlamista megnyilvánulások 
leggyakrabban Nyugat-Európa azon 
országaiban fordulnak elô, ahol nagyobb 
számú muszlim lakosság él, míg Kelet- és 
Közép-Európában ritkaságnak számítanak. 
A szélsôbaloldali antiszemitizmus Nyugat-
Európában gyakran az anticionizmus álcája 
mögé bújik, és rendszerint a közel-keleti 

konfliktushoz köthetô. Kelet- és Közép-
Európában a jobboldal zsidókkal szembeni 
elôítéletességének van hagyománya, és nem 
csupán a fasizmushoz és a nácizmushoz 
köthetô, hanem idônként populista-
nacionalista csoportok köreiben is 
megjelenik. Az elmúlt évtizedben számos 
országban érezte magát egyre nagyobb 
veszélyben a zsidó közösség. A veszélyérzet 
nem csak a zsidók és zsidó intézmények 
ellen irányuló fizikai támadások terjedése 
miatt növekszik, hanem az egyre terjedô 
összeesküvés elméletek, a gyûlölet online 
megnyilvánulásai és az olyan politikai 
kampányok miatt is, amelyek be kívánják 
tiltani például a brit milá szertartást  
és a kóser étkezést.

Az antiszemitizmus elleni harc egyre sür-
getôbb probléma Európában. A Tett és Vé-
delem Liga azért jött létre, hogy felfedje a 
modernkori antiszemitizmus mozgatórugó-
it és hatékony védelmet biztosítson ellene. 
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3   Részletekért lásd a Módszertan fejezetet.
4   Levin és McDevitt 1999, 92-93; OSCE/ODIHR 2009a, 19-21; OSCE/ODIHR 2009b, 17-18; Perry 2001, 10).

Az antiszemitizmus általános megítélése 
és kezelése sokszor szélsôséges. Egyrészt 
hallani olyan hangokat, amelyek lekicsiny-
lik az ilyen cselekmények, megnyilvánu-
lások súlyát. Az is elôfordulhat azonban, 
hogy egy-egy kirívó eset kapcsán az a kép 
alakul ki, hogy ezek az esetek elárasztják a 
közéletet. A valós problémák kezelésének 
elengedhetetlen feltétele a tényleges hely-
zet megismerése, amelynek egyik eszköze az 
antiszemita gyûlölet-bûncselekmények és 
incidensek3 monitorozása.

A Tett és Védelem Liga 2019-tôl kezd-
ve Európa 7 országában folytat monitor-
ingtevékenységet. Elsô lépésként jelenleg 
Ausztriában, Csehországban, Norvégiában, 
Lengyelországban, Romániában, Szlováki-
ában és Svédországban gyûjtünk adatokat, 
késôbb további országokra is ki fogjuk ter-
jeszteni tevékenységünket. Az antiszemitiz-
mus monitorozását illetôen az országoknak 
megvannak a maguk sajátosságai, melyek 
között meglehetôsen nagy különbségek fe-
dezhetôk fel. Bizonyos országokban több 
olyan szervezet is mûködik, amely a Tett 
és Védelem Ligához hasonló céllal rendel-
kezik, míg máshol elhanyagolható mértékû 
vagy egyáltalán nincsen hasonló tevékeny-
ség. A Tett és Védelem Liga semmi esetre 
sem szeretne a meglévô szervezetek helyé-
be lépni, információcserére törekszünk és 
együttmûködéseket szeretnénk létrehozni.

A havi jelentéseken túl, az incidensek 
részletes elemzését ismertetô éves összefog-
laló jelentéseket is készítünk. A jelentéseket 
angol nyelven, illetve a legtöbb esetben a 
helyi nyelven is közzétesszük. 

A gyûlölet-bûncselekmények elleni küz-
delem kiemelt fontosággal bír, mivel ezek el-
térnek más bûncselekménytípusoktól. Ezek 
a bûncselekmények és incidensek egyfajta 
üzenetnek tekinthetôk, nem csak az adott 
áldozatra, hanem egy nagyobb közösség felé 
irányulnak. Az antiszemitizmus és az egyéb 
gyûlölet-bûncselekmények tehát nem csak 
egy adott személyt, hanem az egész társa-

dalom szerkezetét támadják. Ez természe-
tesen nem csökkenti az áldozatok által átélt 
fájdalmat és lelki traumát. Ezen bûncselek-
mények gyakran nem csak az áldozatokra 
vagy a tulajdonukra jelentenek veszélyt, de 
gyakran az áldozat önbecsülése és méltósá-
ga is csorbát szenved. Az incidensek azt ér-
zékeltetik, hogy az áldozat nem egyenrangú 
tagja vagy egyáltalán nem is tagja a társa-
dalomnak. Mivel a gyûlölet-bûncselekmé-
nyek általánosságban az áldozat valamely 
(vélt vagy valós) megváltoztathatatlan tulaj-
donsága ellen irányulnak, az áldozat szinte 
védtelen. Az áldozatok sokszor félnek, hogy 
hasonló vagy még rosszabb atrocitások érik 
majd ôket, ha azonosítják az elkövetôket az 
illetékes hatóságnál. Az incidensek nem 
megfelelô kezelése könnyen vezethet má-
sodlagos viktimizációhoz, amikor az áldozat 
elhiszi, hogy ô a hibás, amiért például nem 
volt elég elôvigyázatos, stb. Ezek a típusú 
bûncselekmények, mint már említettük, 
egy egész közösséget érintenek. Áldozatai 
sokszor felcserélhetôk, mivel számos eset-
ben a támadás nem egy bizonyos személyre 
irányul, hanem bárkire, aki az adott megtá-
madott csoport tagja. Ez azt jelenti, hogy a 
megtámadott csoport minden tagja poten-
ciális áldozattá válik és félhet, hogy a jövô-
ben ô maga is ilyen elôítélet motiválta bûn-
cselekmény célpontja lesz. Ez különösen 
igaz azokra a csoportokra, amelyek hosszú 
idô óta ki vannak téve az elôítéletességnek. 
Annak hosszas bizonyítása szükségtelen, 
hogy a zsidóság ebbe a körbe tartozik. Ezen 
cselekmények sértik azt a normát, miszerint 
a társadalom tagjai egyenlôk. Az ilyen inci-
densek nem megfelelô kezelése az egész tár-
sadalomra nézve súlyos következményekkel 
járhat, hiszen egyrészrôl felbátorítja az el-
követôket, hogy hasonló cselekményeket 
kövessenek el, másrészrôl az egész társada-
lom összetartó erejét csonkítja4.

Nem túlzás azt állítani, hogy kevesebb 
gyûlölet-bûncselekményt jelentenek és 
dokumentálnak, mint amennyi valójában 

A JELENTÉSRÔL
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történik. Az elkövetett és a bejelentett bûn-
cselekmények számában való országokbeli 
eltérés nem feltétlenül köthetô a zsidók szá-
mához. A kevesebb bejelentett cselekmény 
egyik oka, hogy az áldozatok sokszor nem 
jelentik az eseteket a rendôrségen vagy az 
illetékes hatóságnál. Ennek több magyará-
zata lehet. Sokan nem bíznak abban, hogy 
a hatóságok megfelelôen kezelik az eseteket, 
akár felkészületlenség, akár elôítéletesség 
okán. Bizonyosan sok áldozat van továbbá, 
aki nem ismeri a vonatkozó jogszabályokat 
vagy nem tudja hova fordulhatna segítsé-
gért. Az áldozatok tarthatnak attól, hogy 
védett tulajdonságuk kiderül és a bejelentés 
miatt még többet fognak szenvedni, illet-
ve azt is feltételezhetik, hogy a hatóságok 
nem tudják majd bizonyítani a gyûlölet- 
motivációt, így a bejelentés hiábavaló. 

A civil szervezetek segíthetnek ezen 
problémák orvoslásában, együttmûköd-
hetnek a rendôrséggel és az illetékes ha-
tóságokkal, valamint egyfajta közvetítô 
szerepet is betölthetnek az áldozat és a 
hatóság között. A civil szervezetek által 
készített jelentések alkalmasak lehetnek 
arra, hogy felhívják a hivatalos szervek 
figyelmét a gyûlölet motiválta bûncselek-
ményekre és az összegyûjtött adatok alap-
ján hosszú távú trendeket rajzoljanak fel. 
A civil szervezetek segíthetnek egy-egy 
eset jogi útra terelésében, jogi védelmet 
nyújthatnak az áldozatoknak, és egyéb  
módokon segíthetik ôket. 
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 MÓDSZERTAN

A jelentések kétféle cselekménnyel fog-
lalkoznak: gyûlölet-bûncselekményekkel 
és gyûlölet motiválta incidensekkel, melye-
ket az EBESZ a következőképpen definiál5 
(OSCE/ODIHR 2009b, 15–16):

• gyûlölet-bûncselekmény: olyan a bün- 
tetôjog szerinti bûncselekmény, ame- 
lyet emberek bizonyos csoportjaival  
szembeni elôítélet motivál6

• gyûlölet motiválta incidens: olyan cse- 
lekmény, amely szintén az emberek bi- 
zonyos csoportjaival szembeni elôítéle- 
ten alapul, de nem éri el a bûncselek- 
mények szintjét

Az egyes gyûlölet-bûncselekmények ki-
emelt jelentôségét mutatja, hogy számos 
ország büntetô törvénykönyve elkülönülten 
foglalkozik ezekkel az esetekkel. Habár az 
antiszemitizmusnak létezik egy széles kör-
ben elfogadott meghatározása (lásd IHRA 
2017), a gyûlölet-bûncselekményekre vo-
natkozóan jelenleg nincs egy következetes 
definíció a Tett és Védelem Liga által moni-
torozott országokban.

A jogi következmények is eltérôek az 
egyes országokban, így elôfordulhat, hogy 
ami bûncselekménynek számít az egyik or-
szágban, nem törvényellenes egy másikban. 
Egyértelmû példa erre az ún. holokausz-
ttagadás, amely Magyarországon például 
jogellenes, míg a Tett és Védelem Liga ál-
tal monitorozott számos másik országban 
nem törvénysértô. A Tett és Védelem Liga 
adatgyûjtése meglehetôsen széleskörû, 
igyekszünk minden esetrôl beszámolni 
jelentéseinkben, ugyanakkor elôfordul-
hat, hogy egymáshoz hasonló eseteket bi-
zonyos országokban bûncselekményként, 
míg máshol „csak” incidensként tartunk 
nyilván. Mindig az adott ország büntetô 
törvénykönyve szerinti meghatározást vesz-
szük alapul. Úgy véljük, hogy e különbsé-
gek okozta problémák idôvel csökkenni 
fognak, ahogy egységes meghatározásokat 

és jogszabályi rendelkezéseket fogadnak el  
az Európai Unióban.

Jelentéseinkben részletesen ismertetjük 
a gyûlölet motiválta incidenseket és bemu-
tatjuk, hogyan igyekszünk kezelni a problé-
mákat. Jelentéseink nemzetközi és független 
monitorozásokon, helyi tudósítóktól szerzett 
információkon, valamint azonos vagy ha-
sonló ügyekkel foglalkozó szervezetek gyûj-
tötte adatokon alapulnak. 

A havi jelentések a lehetô legtágabb ér-
telemben veszik számba az antiszemitizmus 
motiválta gyûlölet-bûncselekményeket és 
gyûlöletincidenseket, bemutatva azok elkö-
vetôit, célpontját, módszereit és üzenetét. A 
célpont lehet személy, csoport, rendezvény, 
épület, emlékmû vagy egyéb tulajdon. Fon-
tos azonban, hogy az antiszemita motivációt 
meg lehet állapítani, azaz, hogy az elkövetô 
a zsidósághoz való tartozás vagy annak fel-
tételezése miatt választotta az adott célpon-
tot. Ilyen módon lényegtelen, hogy a felte-
vés valós-e: a zsidósághoz való vélt tartozás 
is elegendô. 

A monitorozás során gyûlöletcselek-
ménynek tekintünk minden esetet, amely 
a gyûlölet-bûncselekmény kategóriájába 
tartozik. Ezek lehetnek az adott ország bün-
tetô törvénykönyve által nevesített bûncse-
lekmények (például közösség tagja elleni 
erôszak, közösség elleni uszítás, nemze-
tiszocialista rendszer bûneinek tagadása, 
önkényuralmi jelképek használata), azon-
ban a büntetô törvénykönyvben szereplô 
egyéb tettek is, ha az elôítéletes motiváció 
bizonyítható. 

A gyûlöletcselekmények azonosításakor 
különbözô, a monitorozás során rögzített 
indikátorok7 vizsgálata alapján döntünk ar-
ról, hogy az adott tettnek lehetett-e antisze-
mitizmus a motivációja.

Az antiszemita gyûlöletcselekmények mi-
nél szélesebb körû monitorozásához sokféle 
forrás együttes használatára van szükség. 
A média figyelésén és helyi tudósítók be-
számolóin túl, a Tett és Védelem Liga az 

5 A gyűlölet-bűncselekmények tudományos meghatározása rendkívül ellentmondásos és szerteágazó. (Erről bővebben lásd Chakraborti és Garland 2009, 4–7). Ezek a definíciók fontos adalékként szolgálhatnak a 
bűncselekmények megértéséhez, a gyakorlati munkában azonban nehezen használhatóak. Ez tette szükségessé egyszerűbb, gyakorlatiasabb meghatározások kialakítását.
6   Ez alapján például a gyűlöletbeszédet az EBESZ nem tekinti gyűlölet-bűncselekménynek, mivel az adott viselkedés az előítéletes motiváció nélkül már nem lenne bűncselekmény (OSCE/ODIHR 2009a, 24).  
Ennek általunk való kezelését lásd később.   
7   Ezeket a Módszertan részben ismertetjük.
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áldozatok bejelentéseire támaszkodik. Ma-
gyarországon 24 órás forródrót mûködik, 
amely megkönnyíti a bejelentést. Célunk, 
hogy más országokban is létrehozzunk ha-
sonló szolgáltatást, hogy a helyi nyelveken 
lehessen bejelentéseket tenni. Ezen kívül 
lehetôség van névtelen online bejelentésre 
is, ennek különösen nagy jelentôsége lesz a 
beszámolóink szempontjából. Ha az áldozat 
nem tud vagy nem szeretne bejelentést ten-
ni, a Tett és Védelem Liga közvetítô révén 
tudja támogatni az áldozatot a folyamatban. 
Közvetítô lehet az áldozat családtagja, is-
merôse, az incidens tanúja vagy egy másik 
civil szervezet.

A Tett és Védelem Liga deklarált célja, 
hogy szoros kapcsolatban álljon a hatósá-
gokkal, mivel bizonyos országokban az inci-
densek áldozatai vagy tanúi elôször a ható-
ságokat értesítik.

Fontos információforrást jelentenek a 
különbözô médiumok: televízió, rádió, va-
lamint a sajtó nyomtatott és internetes vál-
tozata. A jelentések lényeges részét képezi 
a mostanában egyre nagyobb fenyegetett-
séget jelentô úgynevezett virtuális gyûlölet 
monitorozása. 

A közbeszédet szakértôi csoport moni-
torozza. Célunk, hogy a média egyre nö-
vekvô szeletét folyamatos megfigyelés alatt 
tarthassuk. A monitorozás kiterjed nagy-
jából az összes fogható tévé- és rádióadóra, 
minden nagyobb példányszámú nyomtatott 
sajtótermékre, valamint az online hírportá-
lokra, a közösségi oldalakra és a szélsôséges, 
gyûlöletkeltô honlapokra is. A monitorozás 
folyamata rendszeresen és következetesen, 
pontosan kidolgozott szabványok alapján 
történik. 

A monitorozott gyûlöletcselekmények kö-
zött vannak olyanok, amelyeket a statisztika 
részének tekintünk, vannak azonban olyan 
incidensek is, amelyeket rögzítünk, de a 
havi statisztikába nem számítunk bele.8

Gyûlöletesemények, amelyek beleszámí- 
tanak a statisztikába:

• csak a monitorozott országban történt 
gyûlöletesemények; nem számít, hogy 
az áldozat az adott ország állampolgára 
vagy sem

• minden cselekedet, incidens, atrocitás, 
amely zsidó személyek, szervezetek vagy 
tulajdon ellen irányul és ahol bizonyít-
ható az antiszemita szándék vagy tar-
talom, vagy ha a támadás azért történt, 
mert az áldozat zsidó vagy azt gondolták 
róla, hogy zsidó

• bármilyen zsidó intézmény vagy épület 
tudatos és indokolatlan megrongálása 
(akkor is, ha a rongáláshoz nem társul 
további antiszemita üzenet [például egy 
zsinagóga ablakát bedobják kôvel])

• a Tett és Védelem Ligának bejelentett 
antiszemita kommentek blogokon, fóru-
mokon, közösségi oldalakon

• antiszemita és neonáci anyagok eljutta-
tása egyes zsidó személyekhez, szerveze-
tekhez, intézményekhez

• antiszemita és neonáci anyagok kihelye-
zése zsidó személyek tulajdonához, zsidó 
szervezetekhez, intézményekhez

• Izraellel és a cionizmussal kapcsolatos 
kritikák, ha túlmennek a politikai köz-
lésen és a hagyományos zsidóellenes 
sztereotípiák elôhívását szolgálják

• események, melyek alkalmasak arra, 
hogy zsidókban félelmet keltsenek.

Gyûlöletesemények, amelyek nem számí- 
tanak bele a statisztikába9:

• az adott monitorozott országhoz és az 
ország zsidóságához köthetô antiszemita 
gyûlöletesemények, amelyek valamilyen 
oknál fogva nem tartoznak a statiszti-
kába (például nem az adott országban 
történtek, nem bizonyítható az anti-
szemita szándék, nem világosak az eset  
körülményei)

8   A kritériumok kialakításakor felhasználtuk a következőket: ADL 2012, CST 2013
9   A statisztikába nem számító gyűlöletcselekmények leírását módosítottuk; a jelenlegi leírások eltérnek a 2013-ban használt meghatározásoktól.
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• gyûlöletkifejezések, amelyek rendszere-
sen megjelennek honlapokon, kommen-
tekben és online fórumokon, de ame-
lyekrôl nem érkezett bejelentés a Tett és 
Védelem Ligához

• egyéb hírek, amelyek csak közvetetten 
kapcsolódnak az antiszemitizmushoz.

A regisztrált cselekmények több jellemzô-
jét is rögzítjük. Fentebb említettük a külön-
bözô indikátorokat, amelyek segítenek el-
dönteni, hogy az adott incidens elkövetését 
elôítélet motiválta-e vagy sem.

Ezek az indikátorok az elkövetô külön-
bözô jellemzôire, az áldozatra vonatkozó 
adatokra, az incidens helyszínére és idô-
pontjára vonatkoznak. Az adatgyûjtés során 
ezeket rögzítjük. Ezen kívül vizsgáljuk és 
szintén lejegyezzük, hogy az adott cselek-
ménynek voltak-e és ha igen, milyen – akár 
jogi – következményei.

A cselekmények regisztrálása mellett fon-
tos azok kvalitatív különbségeit is rögzíte-
nünk. Az esetek tipizálását kétféle módon 
végezzük. Az egyik kategóriarendszer sze-
rint a következô típusokat különböztetjük 
meg: közösség elleni uszítás, közösség tagja 
elleni erôszak, önkényuralmi jelkép hasz-
nálata és holokauszttagadás. 

A másik csoportosításkor a Nézzünk szem-
be a tényekkel! címû útmutató ajánlása alap-
ján a következô hétféle cselekménytípust 
különböztetjük meg10:

• Emberölés: halált okozó, személy elleni 
támadás

• Súlyos fizikai erôszak
 · személy elleni támadás, amely súlyos 
testi sértést okozhat

 · fegyverrel vagy más, sérülés okozására 
alkalmas eszközzel elkövetett támadás

 · tulajdon elleni támadás, amely során 
az ingatlanban tartózkodó emberek 
élete veszélybe kerül

 · bombák és levélbombák
 · emberrablás

• Támadás
 · személy elleni fizikai támadás, amely 
nem életveszélyes és nem súlyos

 · az áldozat védekezése vagy menekülé-
se következtében sikertelen támadási 
kísérlet

 · emberek tárgyakkal való megdobálása, 
azt az esetet is beleértve, amikor a do-
bás célt téveszt

• Rongálás
 · tulajdon elleni fizikai támadás, amely 
nem okoz életveszélyt

 · tulajdon meggyalázása
 · gyújtogatás, amely nem okoz életve-
szélyt, sikertelen gyújtogatási kísérlet

• Fenyegetés
 · egyértelmû és konkrét szóbeli vagy írá-
sos fenyegetés

 · „bombatámadás”, amelyrôl késôbb ki-
derül, hogy csupán megtévesztés volt

 · zaklatás
 · rágalmazás

• Gyûlöletbeszéd
 · nyilvános gyûlöletbeszéd
 · virtuális gyûlöletbeszéd
 · sértô magatartás
 · egynél több címzettnek elküldött sértô 
írás

 · gyûlöltbeszéd az irodalomban és a ze-
nében

• Diszkriminációs esetek

Elsôdleges fontosságúnak tartjuk a gyû-
löletcselekmények kontextusba helyezését is. 
Ezek az incidensek ugyanis nem légüres tér-
ben léteznek és egyáltalán nem függetlenek 
attól a társadalmi és kulturális környezettôl, 
amelyben történnek. Lényeges ezen cselek-
mények dinamikája is: sokszor inkább folya-
matokról, mintsem különálló eseményekrôl 
van szó (Perry 2001, 8). A statisztikai adato-
kon kívül rövid leírásokat is közlünk az egyes 
esetekrôl, ami segít a cselekményt körülvevô 
környezet megértésében.11  Az idôsoros ada-
tok elemzésekor pedig gondot fordítunk az 
események dinamikájának bemutatására.

10  CEJI 2012, 10–12
11   Éppen az ilyen leírásokat tartja Perry (2001, 18) a Rágalmazásellenes Liga (ADL) jelentések egyik legnagyobb pozitívumának.
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ANTISZEMITA GYÛLÖLETCSELEKMÉNYEK – 
2021. JÚLIUS

A Tett és Védelem Alapítvány ebben a 
hónapban, monitoringtevékenysége során 
négy antiszemita gyûlöletcselekményt azo-
nosított. Ezek közül kettô a gyûlöletbeszéd, 
kettô a rongálás kategóriájába tartozik.

 
G Y Ű L Ö L E T B E S Z É D

Budapest Pride: náci karlendítéssel 
tiltakoztak egyes ellentüntetôk

Forrás: nlc.hu, 444.hu

2021. július 25. Az nlc.hu beszámoló-
ja és a 444.hu szerint a Budapest Pride- 
felvonulás ellen tüntetôk egy része náci 
tisztelgéssel demonstrált a rendezvény és 
annak résztvevôi ellen.

Náci karlendítéssel üdvözölték és rasszista 
megjegyzésekkel illették Jámbor Andrást és 
Camara-Bereczki Ferencet

Forrás: merce.hu

2021. július 31. „Pénteken Józsefváros 
közepén jött velünk szembe a Fidesz gyû-
löletkampánya” - írja Facebook-oldalán  
Jámbor András, a Szikra Mozgalom 6. egyé-
ni választókerületi képviselôjelöltje. A Mér-
ce volt fôszerkesztôje arról számol be, hogy 
miközben Camara-Bereczki Ferenccel, 
Józsefváros önkormányzati képviselôjével 
szórólapoztak, egy fiatalember ment oda 
hozzájuk, aki elôször érdeklôdônek tûnt, 
de gyorsan hangnemet váltott - számol be 
a merce.hu. Jámbor szerint a fiatalember 
többször elmondta, hogy amíg az ellenzék 
nem csinál semmit, addig a Fidesz jó.  

Ezt követôen elôbb bôrszíne miatt sérte-
gette Camara-Bereczkit, majd felszólított, 
hogy „hagyja el az országot” és más rasszista 
megjegyzéseket tett. A fiatalember Jámbor 
Andrást annak vélt származása miatt anti-
szemita beszólásokkal illette, majd közölte, 
hogy odahívja a szélsôséges provokációiról 
ismert Bede Zsoltot. Ezt követôen üdvözöl-
te náci karlendítéssel a két politikust, már 
üvöltve – írja Jámbor.

R O N G Á L Á S

Horogkeresztet rajzoltak a szegedi 
trafóházra

Forrás: delmagyar.hu

2021. július 6. Horogkereszt és más, fut-
ballhuligánokra utaló felirat jelent meg 
Szegeden, a Tátra téri trafón - számol be 
a delmagyar.hu. Az újság munkatársai ér-
deklôdtek az áramszolgáltatónál, van-e 
mód a feliratok eltüntetésére. A tiltott 
önkényuralmi jelképet még márciusban  
fedezték fel.  

A magyar büntetô törvénykönyv kimond-
ja, hogy aki horogkeresztet, SS-jelvényt, 
nyilaskeresztet, sarló-kalapácsot, ötágú vö-
rös csillagot vagy ezeket ábrázoló jelképet a 
köznyugalom megzavarására alkalmas – kü-
lönösen az önkényuralmi rendszerek áldo-
zatainak emberi méltóságát vagy kegyeleti 
jogát sértô – módon terjeszt, nagy nyilvá-
nosság elôtt használ vagy közszemlére tesz, 
ha súlyosabb bûncselekmény nem valósul 
meg, vétség miatt elzárással büntetendô  
- jegyzi meg az újság.

Ismét közterületre festett horogkereszttel 
provokálnak Szolnokon

Forrás: szoljon.hu

2021. július 20. Újabb antiszemita pro-
vokációra került sor Szolnokon, ahol eddig 
ismeretlen elkövetôk vörös színû horog-
keresztet festettek fel a Tisza parti sétány 
járdaburkolatára. A Szolnoki Városüzemel-
tetési Kft. közösségi oldalán közölte, hogy 
a tiltott önkényuralmi jelképet azonnal  
eltávolították - írja a szoljon.hu.
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TOVÁBBI 
GYÛLÖLETCSELEKMÉNYEK

A Tett és Védelem Alapítvány monitor-
ingtevékenysége során 2021. júliusában 
egy olyan esetet azonosított, amely bár gyû-
löletcselekmény, az idôpontja ismeretlen, 
vagy jelentéktelensége, illetve az antiszemi-
ta szándék egyértelmûségének hiánya miatt 
nem képezi részét a statisztikának.

Egy Hitler-képet tettek ki a házuk 
homlokzatára Leányfalun azok, akik tavaly 
egy SS-zászlót függesztettek ki

Forrás: 444.hu

2021. július 24. Idén is rendôrök látogat-
ták meg annak a leányfalu-
si háznak a lakóit, akik egy 
éve egy SS-zászlót tûztek 
ki a ház homlokzatára. Ez 
alkalommal Adolf Hitler 
képét akasztották ki, amit 
alul a következô, német 
nyelvû felirat díszít: Ein 

Volk, ein Reich, ein Führer. Magyarul egy 
nép, egy birodalom, egy vezér. Az esetrôl a 
444.hu számolt be, amely felidézi, a tavalyi 
incidens során két szemtanú azonnal kihív-
ta a rendôrséget, de a szentendrei rendôrök 
nem indítottak eljárást.  

A házban tartózkodók azt állították, 
hogy munkájuk révén az elektromossághoz 
kötôdnek és az ünnepelt 44. születésnapjá-
ra készítették a villám jelekkel szimbolizált 
zászlót. A rendôri látogatás után eltávolítot-
ták a zászlót. Az ügyben ugyan nyomozás 
indult, de azt bûncselekmény hiányában 
megszüntették. Az ügyészség hónapokkal 
késôbb felülvizsgálta a döntést és az eljárás 
hiányosságaira hivatkozva új nyomozásra 
utasította a rendôröket. 

A Hitler-portré ügyében garázdaság sza-
bálysértése miatt indult rendôrségi eljárás 
a leányfalusi telektulajdonos ellen. A Pest 
megyei rendôrség a 444.hu-nak elmondta: 
a Hitler portré ugyan nem minôsül önkény- 
uralmi jelképnek, ellenben sok arra sétá-
lóban megbotránkozást keltett. A rendôr-
ségre e miatt több egymástól független be-
jelentés is érkezett, ami már megalapozta a 
garázdaság miatt szabálysértési eljárást. 

A rendôrség azt is közölte, hogy a tava-
lyi SS-zászló ügyében még mindig folyik 
a nyomozás tiltott önkényuralmi jelkép  
használata miatt.

forrás: 444.hu
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Holokauszt-megemlékezéseket tartottak 
Szekszárdon és Karcagon

Forrás: boon.hu, teol.hu, szoljon.hu

2021. július 4. A holokauszt szekszárdi 
és környékbeli mintegy hatszáz áldozatára 
emlékeztek a Magyar-Izraeli Baráti Társa-
ság, a Szekszárdi Izraelita Hitközség és a 
város önkormányzata által közösen szer-
vezett ünnepségen a Mûvészetek Házában 
- számol be a teol.hu. Friedmann Tamás, 
a Magyar-Izraeli Baráti társaság elnöke 
hangsúlyozta, hatszáz helyi zsidó ember 
értelmetlen haláláról és az ô megsemmisí-
tésükrôl emlékeznek meg, és emlékeztetnek 
mindenkit azért, hogy ilyen esemény többet 
ne történhessen meg. 

Gyurkovics János, Szekszárd alpolgár-
mestere felidézte, hogy gyerekeket és fel-
nôtteket, nôket és férfiakat, becsületes és 
becstelen embereket, jómódú polgárokat 
és földönfutó szegényeket tereltek ugyanaz-
zal az iszonyatos cinizmussal a gázkamrák 
felé Auschwitzban és a környezô táborok-
ban. “Amikor ebbe az épületbe belépünk, 
amely valaha zsinagógaként szolgált, soha 
ne feledkezzünk el arról, hogy e falak igen 
sok olyan szekszárdi zsidó ember tekintetét 
is ôrzik, akik ott, valamelyik tábor mélyén 
lelték halálukat. 

Deutsch Péter rabbi a korábban virágzó 
zsidó közösségi életre, a zsidó közösség jeles 
személyiségeire emlékeztetett, majd hoz-
zátette: a jövô generáció miatt újra fel kell 
eleveníteni a borzalmakat azért, hogy soha 
ilyen ne fordulhasson elő. 

Karcagon a zsidó temetôben tartották 
a megemlékezést, ahol a Karcagi Izraelita 
Hitközség vezetôje, Csillag Barnabás idéz-
te fel a hetvenhét évvel ezelôtti történteket. 
Szepesi Tibor polgármester az emlékezés 
és emlékeztetés fontosságát hangsúlyozta  
- tudósít a szoljon.hu.

 

Száz izraeli katona ejtôernyôs ugrással 
emlékezett a 100 éve született Szenes Hannára

Forrás: akibic.hu, szabadmagyarszo.com, 
fuhu.com

2021. július 11. Mintegy 100 izraeli ka-
tona vett részt azon az ejtôernyôs ugráson, 
amelyet a költô és katona Szenes Hanna 
100. születésnapja alkalmából tartottak 
Szlovéniában, a Cerklje katonai légi bázi-
son, nem messze onnan, ahol Szenes Han-
na és a brit hadsereg kötelékébe tartozó 
többi zsidó ejtôernyôs 77 évvel ezelôtt föl-
det ért a nácik által megszállt Jugoszlávia 
területén. A pontos helyszínt Szimha Gol-
din izraeli történészprofesszor hosszú ku-
tatást követôen azonosította be. Az izraeli 
ejtôernyôsökhöz magyar, szlovén, horvát és 
brit katonák is csatlakoztak. Az izraeli kül-
döttség Budapesten a Kozma utcai zsidó te-
metôben is megemlékezést tartott - számol 
be akibic.hu.  

A katonák az ugrást követôen elindultak 
azon az útvonalon, amelyen Szenes Hanna 
és társai tartottak, hogy csatlakozzanak a 
helyi partizán egységekhez. A menet végén 
Csáktornyán egy emlékmûvet avattak fel a 
második világháborúban részt vett zsidó 
ejtôernyôsök elôtt tisztelegve azon a helyen, 
ahol Szenes Hannát elfogták a magyar 
csendôrök. 

Szenest több hónapon át kegyetlenül kí-
nozták, majd a nyilas hatalomátvétel után, 
1944. november 7-én a Margit körúti fegy-
házban kivégezték.

KÖZÖSSÉGI HÍREK, REAKCIÓK
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Vádat emeltek a Hitler születésnapját 
horogkeresztes molinóval ünneplô két férfi ellen

Forrás: magyarnarancs.hu, telex.hu,  
index.hu 

2021. július 9. Önkényuralmi jelkép 
használata miatt vádat emelt a Szolnoki Já-
rási Ügyészség egy 23 éves és egy 19 éves 
férfi ellen – közölte a Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Fôügyészség az MTI-vel. 

A vádirat szerint a két férfi 2021. április 
18-án a szolnoki Tiszavirág híd korlátjához 
rögzített egy általuk készített, 200-szor 180 
centiméteres molinót azért, hogy megem-
lékezzenek Adolf Hitler születésnapjáról. A 
molinón a „Számomra nincs más út: Gyôze-
lem vagy halál!” felirat, valamint egy ho-
rogkereszt részlete volt látható. 

A molinót néhány órán belül egy ismeret-
len eltüntette a hídról. Két nappal késôbb, 
az esti órákban azonban a két férfi egy szol-
noki aluljáró bejárata fölé egy másik moli-
nót függesztett ki, amin „Az élet nem nem 
bocsátja meg a gyengeséget” felirat mellett 
szintén egy horogkereszt részlete volt látha-
tó. A kihelyezés után tûnt fel nekik, hogy 
tévedésbôl kétszer írták a „nem” szót, ezért 
hazaindultak festékszóróért. 

Az aluljárótól nem messze a rendôrök 
igazoltatták a két férfit, akik közül az egyik 
SS-jelvényeket viselt a ruházatán. A rendôr-
ség még aznap este eltávolította a molinót. 
Az ügyben a Szolnoki Járásbíróság dönt 
majd.

A volt újpesti polgármester szerint 
mazsihiszes rabbi torkolta le, amiért Bíró 
Lászlót kritizálta

Forrás: neokohn.hu, magyarhirlap.hu

2021. július 19. Elfogadhatatlannak tartja 
a volt MSZP-s újpesti polgármester az an-
tiszemita megnyilvánulásairól ismert jobbi-
kost, Bíró Lászlót és az ôt támogató Varju 
Lászlót, a térség jelenlegi DK-s országgyû-
lési képviselôjét. Derce Tamás, Heisler 
Andrásnak, a Mazsihisz elnökének kül-

dött levelében azt írta: a legutóbbi újpesti  
mártír-megemlékezés döbbenten tapasz-
talta, hogy az önkormányzat részérôl sen-
ki nem volt jelen, szerinte erre az elmúlt 
harminc évben nem volt példa - írja a  
neokohn.hu. 

Derce szerint Varju László nem tehe-
ti meg, hogy eljön a templomba, beáll a 
mártírokra emlékezôk közé, gyertyát gyújt 
emlékükre, majd elmegy Szerencsre kam-
pányolni Bíró László nyíltan zsidózó, rasz-
szista képviselôjelölt mellett. Varju László 
olyan embert akar a parlamentbe juttatni, 
aki nyíltan antiszemita, eszmeileg nem áll 
távol sem a zsidótörvényeket megszavazók-
tól, sem a nyilasoktól - állítja. Beszédét 
követôen ugyanakkor szerinte Szerdócz 
Ervin, a Mazsihisz neológ rabbija azzal vá-
dolta, hogy a Fidesz által megírt szöveget 
mondta el. 

Derce Tamás a Mazsihisz elnökének 
hangsúlyozta: Újpest rabbija köteles fel-
emelni a szavát azok ellen, akik akár csak 
hallgatólagosan is támogatnak antiszemita, 
rasszista közéleti szerepre vágyókat, legye-
nek azok akárkik, és nem teheti meg, hogy 
akik ez ellen a szavukat felemelik, azokat 
sértegeti.

Kubatov Gábor az antiszemitizmus ellen 
szólalt fel Jeruzsálemben

Forrás: nso.hu

2021. július 22. „Ki kell hangsúlyoznom, 
hogy ez a téma a szívügyem” – mondta  
Kubatov Gábor, az FTC elnöke, aki az An-
tiszemitizmus Ellen Küzdô Globális Fóru-
mon szólalt fel Jeruzsálemben. A Ferencvá-
ros életében évek óta kiemelt helyet foglal el 
ez a téma, tavaly novemberben a klub csat-
lakozott a Nemzetközi Holokauszt Emléke-
zési Szövetség (IHRA) kezdeményezéséhez, 
és elfogadta az IHRA definícióját – írja a 
hírrôl beszámoló nso.hu. 

Kubatov Gábor hangsúlyozta, hogy az 
FTC-nek több mint kétmillió szurkol, nem 
mindegy, hogy a Fradi milyen úton indul el. 
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“Korábban kimondtuk, hogy mit gondo-
lunk a kirekesztésrôl és az antiszemitizmus-
ról. Elmondtuk azt is, hogy a sportban nem 
számít, hogy milyen a bôrszíned, a szárma-
zásod, a vallásod és az sem, hogy szegény 
vagy gazdag vagy. A pályán egyenlô ellen-
felek játszanak egymással, hozzáteszem, az 
életben is így kéne ennek lennie. Nálunk 
szabályok és következetesség van, a csele-
kedeteknek pedig következményei vannak. 
Éppen ezért nagyon szigorú stadionbelép-
tetô rendszerrel rendelkezünk. Ha itt valaki 
bûnt követ el, pontosan szeretném, tudni, 
hogy hívják és hol lakik az illetô, majd ezek 
után többet nem szeretném beengedni a 
stadionba” - mondta.  

Felidézte: tíz éve még horogkeresztes 
zászlót vittek a stadionba, kilenc éve to-
tenkopf mintájú molinót függesztett ki egy 
szurkoló, nyolc éve pedig egy Csatári László 
nevû emberre emlékeztek, aki a kassai ha-
láltábor vezetôje volt. Ezek után vezették be 
a legszigorúbb intézkedéseket, ami szerinte 
Európában példátlan. “Nálunk klubkártyá-
val és vénaszkennerrel történik a beléptetés, 
ami rendkívül biztonságos” – hangsúlyozta.

A zsidó közösség számíthat a kormányra
Forrás: magyarhirlap.hu

2021. július 22. Soha többé nem fordul-
hat elô, hogy bárki jogsérelmet szenvedjen 
el nemzeti, etnikai, vallási alapon Magyar-
országon. A zsidó közösség számíthat a kor-
mányra - mondta a Miniszterelnökség civil 
és társadalmi kapcsolatokért felelôs helyet-
tes államtitkára csütörtökön Budapesten, 
a Stefánia Palota és Honvéd Kulturális  
Központban. 

Szalay-Bobrovniczky Vince az 1944-ben 
mártírhalált halt Szenes Hannára, az angol 
hadsereg fôhadnagyára emlékezô - a Ma-
gyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány 
által rendezett - eseményen közölte: az álla-
mot nagy felelôsség terheli, hogy mindenki 

számára lehetôvé tegye a múlt megismeré-
sét, fellépjen az antiszemitizmus és a kire-
kesztés minden megnyilvánulási formájával 
szemben - írja a Magyar Hírlap az MTI alap-
ján.  

"Zsidó közösségünk biztonságának a ga-
rantálása Magyarország számára kiemelt 
prioritás, a magyar zsidóság mindig szá-
míthat a magyar kormány segítségére és tá-
mogatására" - mondta. Hozzátette: a múltat 
ugyan megváltoztatni nem lehet, de az em-
lékezés lehetôséget ad a párbeszédre, a múlt 
megismerésére és az elszenvedett tragédiák 
feldolgozására. 

Szenes Hannát méltatva úgy fogalmazott, 
egy volt azon magyarok közül, akinek volt 
bátorsága és lélekjelenléte, hogy kezébe 
vegye sorsa alakítását, és a lehetôségekhez 
képest megpróbáljon valamit tenni a ma-
gyarországi zsidókért. 

Bár nem járt sikerrel, és az életével fize-
tett, cselekedetével, erkölcsi kiállásával és 
elhivatottságával példaként szolgált a vi-
lágháború alatt, és inspirálta Izrael Állam 
késôbbi megalapítóit is - tette hozzá. 

Yacov Hadas-Handelsman, Izrael Ál-
lam budapesti nagykövete Szenes Hanna 
naplóbejegyzéseit felidézve arról beszélt, 
egyszerû fiatal lány volt, tele reményekkel, 
mégis hôssé vált, aki másokért áldozta az 
életét. Hanna rendkívüli akarattal párosuló 
szenvedélyes lélekként a bátorság szimbólu-
ma volt a modernkori történelem legsöté-
tebb idôszakaiban is. Hanna az idealizmus 
és a hôsiesség igazi példájává vált - mond-
ta. A Szenes Hanna életére való emlékezés 
nemcsak a zsidóság, hanem egész Magyar-
ország számára fontos - hangoztatta. 

Paul Fox, az Egyesült Királyság budapes-
ti nagykövete kivételes hôsnek és mártírnak 
nevezte Szenes Hannát, aki az akkor brit 
fennhatóság alatt álló Palesztinában csatla-
kozott a brit nôi tartalékos légierôhöz, majd 
beállt a különleges hadmûveleteket végre-
hajtó egységbe. 
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Szabó György, a megemlékezést rendezô 
Magyarországi Zsidó Örökség Közalapít-
vány elnöke azt mondta, hogy a magyar 
zsidók számára Szenes Hanna emlékének 
megôrzése rendkívül fontos, hiszen "bátor-
sága, mindkét hazájának szeretete, önfel-
áldozása híven tükrözi a magyar zsidóság 
érzéseit és érzelmeit".

Jakab Péter szerint ô egy üldözött zsidó
Forrás: neokohn.hu

2021. július 28. A Politicónak adott in-
terjújában a Jobbik elnöke úgy vélte, a kor-
mány antiszemita üzenetekkel támadja ôt. 
Jakab Péter a magyarországi roma és zsidó 
közösség félelmeire vonatkozó kérdésre azt 
felelte, „ha féltek a régi Jobbiktól, akkor 
ma a Fidesztôl kell félniük” - szemlézte a  
beszélgetést a neokohn.hu.  

A cikk szerint „Jakab, akinek a nagyanyja 
zsidó származású volt, azzal vádolja a kor-
mánypártot, hogy antiszemita üzeneteket 
használnak ellene”.

Nyilvánosan fajvédelmet követelô jelöltet 
indít a Jobbik a szegedi polgármesteri székért

Forrás: neokohn.hu

2021. július 25. Azt a Tóth Pétert indítja a 
Jobbik a szegedi polgármesteri székért, aki 
korábban rendszeresen posztolt szélsôséges 
tartalmak a közösségi oldalán. A Jobbik 
szegedi szervezete elnökének és Csongrád 
megyei frakcióvezetôjének jelölését csütör-
tökön jelentették be. A párt hangsúlyozta, 
hogy a jelölésnél fontos szempont volt a 
Jobbik programjának, ideológiájának és  

elképzeléseinek konzekvens képviselete – 
számol be a sajtótájékoztatóról a 24.hu. Tóth 
Péter, aki elôszeretettel használ náci fogal-
makat is, számos nyilvános Facebook-be-
jegyzésben követelt többek között nyilvános 
fajvédelmet, megszüntetné Szlovákiát és a 
görög neonáci Arany Hajnal pártot dicsôíti. 

A lap idézi egyik hozzászólását is, ame-
lyet egy Kurucinfó-cikkhez írt, ami arról 
tudósított, hogy egyetlen Csongrád megyei 
iskolában sem kértek zsidó oktatást. „Kö-
szönöm minden Csongrád megyei jobbikos 
harcostársamnak a munkáját!” – fogalmaz. 
„1920-ban is már látták a problémát” – 
fûzött kommentárt egy másik cikkhez, ami 
a zsidóságot nevezte a világ problémájának.  

A tavalyi melegfelvonulásra úgy reagált, 
hogy a végsôkig harcolni kell a „liberális 
söpredék és a genetikai hulladékok ellen.” 
„Kezdem úgy érezni, hogy szép csöndben 
ellep minket a liberális szar” – jegyezte 
meg, majd a nyíltan Szálasi-tisztelô Vádló 
Bitófák együttes egy dalát mellékelte, ami-
ben többek között szerepel a „kampós orrú 
csürhe” szókapcsolat.  

Korábban a 444.hu számolt be arról, hogy 
Tóth Péter prezentációt tett közzé, amiben 
„a magyar faj ügyének képviseletérôl”, „a 
cigányság visszaszorításáról”, „a cigány-
ság által elfoglalt terek visszaszerzésérôl” 
ötletelt. A tanulmányban megemlítette az 
eugenika és az élettér-elméletet is, ezek a 
nemzetiszocializmusra jellemzô fogalmak. 
A tanulmány a szegedi Jobbik „Élettér 
Munkacsoportjának” számára készült. Tóth 
nyilvános bejegyzései, hozzászólásai már 
nem elérhetôk.
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A Facebook magyarul is megnehezíti a 
holokauszttagadást

Forrás:  tev.hu 

2021. július 12. Januártól azokat a fel-
használókat, akik a Facebookon rákerestek a 
holokauszt, vagy a holokauszttagadás kulcs- 
szóra, a Zsidó Világkongresszus (WJC) és 
az UNESCO által létrehozott “Facts about 
Holocaust” (Tények a holokausztról) tájé-
koztató honlapjára irányította a közösségi 
oldal. A honlapon a tömeggyilkosság rész-
letei mellett a túlélôk vallomásai is olvasha-
tók. Az oldal 12 nyelven volt elérhetô, július 
13-tól pedig még több nyelven, köztük ma-
gyarul is olvasható - írja a tev.hu.  

A honlap röviden összefoglalt, könnyen 
érthetô tényeket közvetít az európai zsidó-
ság kiirtásáról és más nemzeti, etnikai és 
politikai csoportok tömeges meggyilkolá-
sáról a II. világháború alatt. Megtalálha-
tók rajta ugyanakkor túlélôk vallomásai is, 
hogy ellensúlyozzák a közösségi médiában 
és más online fórumokon keringő téves in-
formációkat. 

A projekt a világ legnagyobb közösségi 
médiaplatformjának legújabb eszköze az 
antiszemitizmus és a holokauszttagadás 
elleni küzdelemben. Célja, hogy a Face-
book-felhasználók ne essenek “a gyûlölet 
és tudatlanság terjesztôinek áldozatául”  
– olvasható a WJC közleményében.

Nem akar hazatérni Orbán Magyarországára 
Edith Bruck

Forrás:  fuhu.hu, civilhetes.net, 168.hu 

2021. július 12. Nem áll szándékában visz-
szaköltözni Magyarországra a Tiszakarádon 
született Edith Bruck, akit nemrég Ferenc 
pápa is meglátogatott olaszországi otthoná-
ban. A Dante Társaság alelnökévé választott 
90 éves írónôt 1944-ben családjával együtt 
haláltáborba hurcolták, ahol szeretteinek 
többsége meghalt. 

EGYÉB HÍREK

A La Repubblica delle Idee címû mûsor 
kérdésére elmondta, a magyar nyelvrôl 
és a magyar néprôl rossz emlékei vannak. 
Ennek ellenére József Attila, Radnóti Mik-
lós és Illyés Gyula mûveit olaszra fordítot-
ta - szemlézik az interjút a magyarországi  
médiumok.  

Bruck szerint Magyarországon sokan 
rasszisták és antiszemiták, ezért attól tart, 
hogy bántanák zsidó származása miatt. Re-
ményei szerint Orbán Viktor hamarosan 
megbukik, utána pedig igazi demokrácia 
épülhet Magyarországon. Az interjúban ar-
ról beszélt, nagyon nehéz volt feldolgoznia 
azt, ami vele történt, mégis mivel nagyon 
kevés túlélôje van a holokausztnak, erkölcsi 
kötelességének tartja, hogy meséljen éle-
térôl. Szerinte ez példa lehet arra, hogy sen-
ki ne élje át újra azt a kegyetlenséget, ami 
vele és családjával megtörtént. Mint mond-
ta, ezért beszél a fiatalokkal. Megjegyezte: 
gyûlölet és harag nincs már benne Isten 
ellen, de sohasem tudja megbocsátani azt, 
hogy hagyta elpusztulni emberek millióit a 
holokauszt idején. 

Ferenc pápa az otthonában kereste fel, 
akivel többek között a legújabb könyvérôl 
is beszélgettek. Az Il pane perduto – Az 
elveszett kenyér címû kötetben az írónô a 
holokauszt témáját dolgozta fel újra. A be-
szélgetés során elsôsorban a koncentrációs 
táborban eltöltött idôszak került szóba, de a 
jelen problémáiról is szó esett.

Az Izrael-ellenességet is elôvette az ellenzék 
a Pegasus-ügyben

Forrás:  tev.hu 

2021. július 22. Az egyre terebélyesedô 
kiber-megfigyelési ügyben az ellenzék szin-
te mellékesen a zsidó államot, illetve volt 
kormányfôjét is igyekszik rossz fényben fel-
tüntetni. “Leleplezôdött egy durva izraeli 
kémfegyver, az Orbán-kormány kritikusait 
és magyar újságírókat is célba vettek vele” 
– osztotta meg a telex.hu cikkét a Párbeszéd 
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két vezetô politikusa, Karácsony Gergely és 
Szabó Tímea. Több más ellenzéki politikus 
is úgy tûnik, valamiért fontosnak tartja túl-
hangsúlyozni az ügy izraeli szálát - olvasha-
tó a tev.hu összeállításában.  

A Momentum részérôl Orosz Anna írja 
a Facebookon: “Az LMBT-törvény kap-
csán Putyin módszereit veszik át, most Ne-
tanjahu módszereit importálja a Fidesz.” 
Holott Benjamin Netanjahu nem figyel-
tette meg ellenzéki politikusok vagy füg-
getlen újságírók online kommunikációját  
kémszoftverrel.  

Szél Bernadett is arról ír a közösségi olda-
lán, hogy “nem ez az elsô eset, hogy izraeli 
hátterő hírszerzési eszközöket használ ellen-
felei ellen a kormányoldal Magyarországon. 
Emlékezzünk csak: szintén a 2018-as vá-
lasztások elôtt vetettek be egy izraeli ex-ké-
mekbôl álló magán-hírszerzô céget magyar 
civilek lejáratására.”  

Márki-Zay Péter, Hódmezôvásárhely pol-
gármestere, a Mindenki Magyarországa 
Mozgalom (MMM) elnöke pedig kifejezetten 
antiszemita grafikát tett közzé a közösségi 
médiában. Az “ez Orbán Watergate-je, ha 
demokrata, le kell mondania” feliratú képen 
Orbán Viktor látható, a háta mögött az izra-
eli lobogó Dávid-csillagja, a feje mellett pe-
dig a zsidó állam címerébôl kimontírozott 
hétágú gyertyatartó, a menóra, az egyik leg-
ismertebb zsidó jelkép. 

A Magyar Narancs képválasztása is mini-
mum különös: Pintér Sándor belügymini-
szert egy izraeli zászló elôtt állva ábrázolja. 
A 444.hu pedig Benjamin Netanjahu nyitó-
képével közli a cikkét. 

A mandiner.hu munkatársa megjegyzi, 
régi toposz, hogy Izrael beavatkozik a ma-
gyar belpolitikába. Korábban a szélsôjobb-
oldal élt ezzel, ma már a baloldal használja 
- írja Veszprémy László Bernát.  

Novák Attila történész pedig az ügy ki-
robbanása után szintén Izraelt kritizálta a 
Szombat folyóiratban megjelent írásában. 

“A titkosszolgálatok együttmûködésébôl 
ki kellene szorítani a másik ország belpo-
litikájára ható elemet és kizárólag a közös 
terror-ellenes fellépésre kéne szorítkozni” 
- hangsúlyozza.

Magyar-Izraeli Média Center Egyesület: 
Hamász-narratívát közvetített a baloldali 
sajtó a gázai konfliktus alatt

Forrás:  hetek.hu 

2021. július 28. A kiegyensúlyozott tá-
jékoztatásért küzdô Magyar-Izraeli Média 
Center Egyesület májusi jelentésébôl ki-
derül, hogy a legutóbbi gázai konfliktusról 
szóló magyar tudósítások egy részét egyol-
dalúság, elfogultság, eltorzított tények és 
hazugságok jellemezték. Olyan nagyobb 
baloldali hírportálok, mint például a Mér-
ce, a 444.hu és a Telex, illetve az Azonnali 
ugyanis az EU és Magyarország által is ter-
rorszervezetnek tartott Hamász narratíváját 
tette magáévá - számol be a hetek.hu.  

A jelentés fôként a legolvasottabb (Mér-
ce, a 444.hu és a Telex) illetve a korábban 
Izrael-ellenes cikkeket megjelentetô (Mér-
ce, Azonnali) liberális, baloldali híroldalak 
cikkeit vizsgálta a 2021 május 6-a és 2021 
június 6-a közötti idôszakban. 

A gázai konfliktusról megjelent cikkek-
ben közös pont volt, hogy sem a Gázát uraló 
Hamászra, sem az Iszlám Dzsihádra nem, 
mint terrorszervezetekre hivatkoztak, illet-
ve az is, hogy a zsidó államot állították be 
agresszornak. 

A Mérce újságírói siettek kiemelni, hogy a 
Hamász és Izrael között korántsem kiegyen-
lítettek az erôviszonyok, hiszen a palesztin 
szervezetnek nincsen Vaskupola légelhárí-
tó rendszere, a Lodban és Akkóban dúló 
erôszakos zavargásokat egyszerûen tünteté-
seknek titulálták, illetve minden bizonyítás 
nélkül leszögezték, hogy Izrael apartheid 
rendszert tart fenn. Netanjahu miniszterel-
nököt mindemellett gyilkosnak állították be 
a terroristákat érô válaszcsapások kapcsán. 
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A 444.hu hírportál szintén nekiment cik-
keiben Netanjahunak, és egyértelmû uta-
lást tettek arra, hogy a miniszterelnök arra 
használja fel a helyzetet, hogy megôrizhesse 
hatalmi pozícióját. A Telex konfliktus alatt 
megjelent tudósításaiban minden bizonyí-
ték és alátámasztás nélkül írta meg, hogy 
Izrael 1948-ban többszázezer arab embert 
deportált az országból és ezzel etnikai tisz-
togatást végzett volna. 

Az Azonnali cikkei utaltak arra, hogy Iz-
rael népirtást követett el a palesztinok ellen, 
de a cikkírók a zsidó államot gyarmatosító-
ként is beállították, mint ami felelôs a gázai 
helyzetért, kollektívan bünteti a palesztino-
kat, terroristaként kezeli a gyermekeket és 
"klasszikus apartheid rendszert" tart fenn.
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A TETT ÉS VÉDELEM ALAPÍTVÁNY 
HIVATALOS ELJÁRÁSBAN 

KEZDEMÉNYEZETT ÜGYEI

Ebben a hónapban új eljárást nem kezdeményezett Alapítványunk, és korábbi eljárása-
inkkal kapcsolatban sem kaptunk értesítést.



Az alábbi táblázatban a jelentésben található összes esetet, eseményt kronologikus sor-
rendben mutatjuk be. A Kategória rubrika megmutatja, hogy az adott eseményrôl a jelen-
tés melyik részében számoltunk be bôvebben.

A HÓNAP KRÓNIKÁJA

 Sorszám  Dátum              Esemény Kategória                                     

1.

7.

15.

2.

10.

8.

Holokauszt-megemlékezéseket tartottak 
Szekszárdon és Karcagon

A volt újpesti polgármester szerint mazsihiszes 
rabbi torkolta le, amiért Bíró Lászlót kritizálta

Magyar-Izraeli Média Center Egyesület: 
Hamász-narratívát közvetített a baloldali sajtó 
a gázai konfliktus alatt

Egyéb hírek

Egyéb hírek

Egyéb hírek

Egyéb hírek

Horogkeresztet rajzoltak a szegedi trafóházra

Az Izrael-ellenességet is elôvette az ellenzék 
a Pegasus-ügyben

Ismét közterületre festett horogkereszttel 
provokálnak Szolnokon

Vádat emeltek a Hitler születésnapját 
horogkeresztes molinóval ünneplô két  
férfi ellen

A zsidó közösség számíthat a kormányra

A Facebook magyarul is megnehezíti a 
holokauszttagadást

Nyilvánosan fajvédelmet követelô jelöltet indít 
a Jobbik a szegedi polgármesteri székért

Kubatov Gábor az antiszemitizmus ellen 
szólalt fel Jeruzsálemben

Száz izraeli katona ejtôernyôs  ugrással 
emlékezett a 100 éve született Szenes 
Hannára

Egy Hitler-képet tettek ki a házuk 
homlokzatára Leányfalun azok, akik tavaly 
egy SS-zászlót függesztettek ki

Nem akar hazatérni Orbán 
Magyarországára Edith Bruck

Budapest Pride: náci karlendítéssel tiltakoztak 
egyes ellentüntetôk

július 9.

július 22.

július 12.

július 25.

július 22.

július 4.

július 19.

július 28.

július 11.

július 24.

július 12.

július 25.

július 6.

július 22.

július 20.

4.

12.

6.

14.

3.

11.

5.

13.

9.

Antiszemita gyûlöletcselekmények 
– Rongálás

Antiszemita gyûlöletcselekmények 
– Rongálás

Antiszemita gyûlöletcselekmények 
– Gyûlöletbeszéd
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Közösségi hírek, reakciók 

Közösségi hírek, reakciók 

Hivatalos és civil reakciók

Hivatalos és civil reakciók

Hivatalos és civil reakciók

Hivatalos és civil reakciók

Hivatalos és civil reakciók

További gyûlöletcselekmények



Antiszemita gyûlöletcselekmények 
– Gyûlöletbeszéd

 Sorszám  Dátum              Esemény Kategória                                     

16.

17.

Jakab Péter szerint ô egy üldözött zsidó

Náci karlendítéssel üdvözölték és rasszista 
megjegyzésekkel illették Jámbor Andrást és 
Camara-Bereczki Ferencet

július 28.

július 31.
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Hivatalos és civil reakciók



K A P C S O L A T  É S  T Á M O G A T Á S

A Tett és Védelem Liga, mint európai szervezet helyi partnerekkel 
együttműködésben végzi munkáját. Magyarországi partnere a Tett és 
Védelem Alapítvány, amely zsidó szervezetek civil kezdeményezése és a 
zsidó tradíciókat követve kész határozott lépéseket tenni az egyre inkább 
elharapódzó antiszemita jelenségek visszaszorításáért.
Amennyiben bárkit vélt vagy valós zsidósága miatt bántalmazás vagy an-
tiszemita inzultus ért, ne hallgasson, jelezze felénk, hogy az arra kijelölt 
csatornákon továbbítsuk az intézkedésre rendelt szervekhez!
Bejelentéseket az alábbi lehetőségek bármelyikén fogad az Alapítvány: 

FORRÓDRÓT (+36 1) 5 1 00 000
Tett és Védelem Alapítvány honlapján: www.tev.hu/forrodrot
és Facebook-oldalán: www.facebook.com/tev-tett-es-vedelem-alapitvany

A Tett és Védelem Alapítvány munkája csak akkor lehet sikeres, ha sokan 
osztoznak azon elkötelezettségünkben, hogy megteremtsük a sérelmet 
elszenvedettek számára a tisztességes eljáráshoz való jogot, ezért arra 
kérjük, egyéni felajánlásával segítse az Alapítvány munkáját!
Adományát az alábbi bankszámlaszámon juttathatja el az Alapítványhoz:

13597539-12302010-00057157
A Tett és Védelem Alapítvány elérhetôségei: 
Cím: 1082 Budapest. Baross utca 61.
Tel: +36 1 267 57 54, +36 30 207 5130
http://www.tev.hu, info@tev.hu
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