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A

A z antiszemitizmus elleni küzdelem jelentôs része az antiszemita incidensek
elôfordulásának nyomon követése. A Tett
és Védelem Liga egyik célja, hogy a társadalom szélesebb köreiben felhívja a figyelmet az antiszemitizmusra. Ennek elsôdleges eszköze a közéletben elôforduló
gyûlölet-bûncselekményekkel kapcsolatos
folyamatos és szakmailag megalapozott monitoringtevékenység. Az antiszemita incidensekre 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 rendszerességgel közzéteszi havi jelentések formájában,
az egyes országokra/régiókra vonatkozó
megállapítások összefoglalóját pedig éves
jelentésben publikálja.

A jelentések kétféle cselekménnyel foglalkoznak: antiszemita gyûlölet-bûncselekményekkel és gyûlölet motiválta incidensekkel. A jelentések mindkét cselekményt
összefoglalóan ‘gyûlöletcselekményeknek’
nevezik. Az antiszemita gyûlölet-bûncselekmények és az egyéb típusú gyûlölet-bûncselekmények közötti fô különbség az antiszemita motiváció megléte. Az egyes országok
eltérô törvényei és jogszabályi alkalmazásai
következtében változó, hogy a büntetôjog
szerint mely antiszemita incidensek számítanak bûncselekménynek. Elôfordulnak
olyan gyûlölet motiválta cselekmények is,
amelyek ugyan felzaklatják a zsidó közösséget, mégsem tekinthetôek bûncselekménynek, 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 érdekében a Tett és Védelem Liga többféle forrást alkalmaz. Az események regisztrálásán
kívül, az egyes incidensek különbözô jellemzôit is számba vesszük. A dokumentálás
során rögzítjük a cselekmények helyszínére,
elkövetôjére (amennyiben ismert), célpontjára és (esetleges) következményeire vonatkozó adatokat, valamint megkülönböztetjük
egymástól az eltérô cselekménytípusokat.
A Tett és Védelem Alapítvány augusztusi
monitoringtevékenysége során három antiszemita gyûlöletcselekményt azonosított,
ezek közül kettô a gyûlöletbeszéd, egy a
fenyegetés kategóriájába tartozik.
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Az elsô esetben antiszemita kommentelôk
támadták Gábor György vallásfilozófust
a Mandineren, a második esetben nyilas
szellemiségû honlapról kapott bejelentést
alapítványunk. A harmadik incidens során
pedig büdös zsidónak nevezték és baseballütôvel fenyegették a Pesti Stibel avatására
érkezett gyülekezet tagjait.

Augusztus hónapban további bûncselekményt nem azonosítottunk. Alapítványunk
ebben a hónapban nem kezdeményezett új
eljárást, és korábbi eljárásainkkal kapcsolatban sem kaptunk értesítést.

A TETT ÉS VÉDELEM LIGA
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Az elmúlt évtizedben erôsödött az antiszemitizmus Európában. Az Európai
Unió Alapjogi Ügynökségének (FRA)1
felmérései és a Rágalmazásellenes Liga
(ADL) Global 100 2 tanulmányai jól mutatják 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 NyugatEurópában 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 sürgetôbb probléma Európában. A Tett és Védelem Liga azért jött létre, hogy felfedje a
modernkori antiszemitizmus mozgatórugóit és hatékony védelmet biztosítson ellene.

1 Az EU alapjogi ügynöksége: „antiszemitizmus – az európai unióban 2008 és 2018 között rendelkezésre álló adatok áttekintése”
2 HTTPS://GLOBAL100.ADL.ORG

A JELENT ÉSRÔL
Az antiszemitizmus általános megítélése
és kezelése sokszor szélsôséges. Egyrészt
hallani olyan hangokat, amelyek lekicsinylik az ilyen cselekmények, megnyilvánulások 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 helyzet megismerése, amelynek egyik eszköze az
antiszemita gyûlölet-bûncselekmények és
incidensek3 monitorozása.
A Tett és Védelem Liga 2019-tôl kezdve Európa 7 országában folytat monitoringtevékenységet. Elsô lépésként jelenleg
Ausztriában, Csehországban, Norvégiában,
Lengyelországban, Romániában, Szlovákiában és Svédországban gyûjtünk adatokat,
késôbb további országokra is ki fogjuk terjeszteni tevékenységünket. Az antiszemitizmus monitorozását illetôen az országoknak
megvannak a maguk sajátosságai, melyek
között meglehetôsen nagy különbségek fedezhetôk fel. Bizonyos országokban több
olyan szervezet is mûködik, amely a Tett
és Védelem Ligához hasonló céllal rendelkezik, míg máshol elhanyagolható mértékû
vagy egyáltalán nincsen hasonló tevékenység. A Tett és Védelem Liga semmi esetre
sem szeretne a meglévô szervezetek helyébe lépni, információcserére törekszünk és
együttmûködéseket szeretnénk létrehozni.
A havi jelentéseken túl, az incidensek
részletes elemzését ismertetô éves összefoglaló jelentéseket is készítünk. A jelentéseket
angol nyelven, illetve a legtöbb esetben a
helyi nyelven is közzétesszük.
A gyûlölet-bûncselekmények elleni küzdelem kiemelt fontosággal bír, mivel ezek eltérnek 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-

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).

dalom szerkezetét támadják. Ez természetesen nem csökkenti az áldozatok által átélt
fájdalmat és lelki traumát. Ezen bûncselekmények gyakran nem csak az áldozatokra
vagy a tulajdonukra jelentenek veszélyt, de
gyakran az áldozat önbecsülése és méltósága is csorbát szenved. Az incidensek azt érzékeltetik, hogy az áldozat nem egyenrangú
tagja vagy egyáltalán nem is tagja a társadalomnak. Mivel a gyûlölet-bûncselekmények általánosságban az áldozat valamely
(vélt vagy valós) megváltoztathatatlan tulajdonsága 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 másodlagos 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 esetben a támadás nem egy bizonyos személyre
irányul, hanem bárkire, aki az adott megtámadott csoport tagja. Ez azt jelenti, hogy a
megtámadott csoport minden tagja potenciális áldozattá válik és félhet, hogy a jövôben ô maga is ilyen elôítélet motiválta bûncselekmény 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 incidensek nem megfelelô kezelése az egész társadalomra nézve súlyos következményekkel
járhat, hiszen egyrészrôl felbátorítja az elkövetôket, hogy hasonló cselekményeket
kövessenek el, másrészrôl az egész társadalom összetartó erejét csonkítja4.
Nem túlzás azt állítani, hogy kevesebb
gyûlölet-bûncselekményt jelentenek és
dokumentálnak, mint amennyi valójában
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történik. Az elkövetett és a bejelentett bûncselekmények számában való országokbeli
eltérés nem feltétlenül köthetô a zsidók számához. A kevesebb bejelentett cselekmény
egyik oka, hogy az áldozatok sokszor nem
jelentik az eseteket a rendôrségen vagy az
illetékes hatóságnál. Ennek több magyarázata 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 segítségért. Az áldozatok tarthatnak attól, hogy
védett tulajdonságuk kiderül és a bejelentés
miatt még többet fognak szenvedni, illetve azt is feltételezhetik, hogy a hatóságok
nem tudják majd bizonyítani a gyûlöletmotivációt, így a bejelentés hiábavaló.
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A civil szervezetek segíthetnek ezen
problémák orvoslásában, együttmûködhetnek a rendôrséggel és az illetékes hatóságokkal, 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 bûncselekményekre és az összegyûjtött adatok alapján 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.

MÓDSZERTAN
A jelentések kétféle cselekménnyel foglalkoznak:
gyûlölet-bûncselekményekkel
és gyûlölet motiválta incidensekkel, melyeket az EBESZ a következőképpen definiál5
(OSCE/ODIHR 2009b, 15–16):
• gyûlölet-bûncselekmény: olyan a büntetôjog szerinti bûncselekmény, amelyet emberek bizonyos csoportjaival
szembeni elôítélet motivál6
• gyûlölet motiválta incidens: olyan cselekmény, amely szintén az emberek bizonyos csoportjaival szembeni elôítéleten alapul, de nem éri el a bûncselekmények szintjét
Az egyes gyûlölet-bûncselekmények kiemelt jelentôségét mutatja, hogy számos
ország büntetô törvénykönyve elkülönülten
foglalkozik ezekkel az esetekkel. Habár az
antiszemitizmusnak létezik egy széles körben elfogadott meghatározása (lásd IHRA
2017), a gyûlölet-bûncselekményekre vonatkozóan jelenleg nincs egy következetes
definíció a Tett és Védelem Liga által monitorozott országokban.
A jogi következmények is eltérôek az
egyes országokban, így elôfordulhat, hogy
ami bûncselekménynek számít az egyik országban, nem törvényellenes egy másikban.
Egyértelmû példa erre az ún. holokauszttagadás, amely Magyarországon például
jogellenes, míg a Tett és Védelem Liga által monitorozott számos másik országban
nem törvénysértô. A Tett és Védelem Liga
adatgyûjtése meglehetôsen széleskörû,
igyekszünk minden esetrôl beszámolni
jelentéseinkben, ugyanakkor elôfordulhat, hogy egymáshoz hasonló eseteket bizonyos országokban bûncselekményként,
míg máshol „csak” incidensként tartunk
nyilván. Mindig az adott ország büntetô
törvénykönyve szerinti meghatározást ves�szük alapul. Úgy véljük, hogy e különbségek okozta problémák idôvel csökkenni
fognak, ahogy egységes meghatározásokat

és jogszabályi rendelkezéseket fogadnak el
az Európai Unióban.
Jelentéseinkben részletesen ismertetjük
a gyûlölet motiválta incidenseket és bemutatjuk, hogyan igyekszünk kezelni a problémákat. Jelentéseink nemzetközi és független
monitorozásokon, helyi tudósítóktól szerzett
információkon, valamint azonos vagy hasonló ügyekkel foglalkozó szervezetek gyûjtötte
adatokon alapulnak.
A havi jelentések a lehetô legtágabb értelemben veszik számba az antiszemitizmus
motiválta gyûlölet-bûncselekményeket és
gyûlöletincidenseket, bemutatva azok elkövetôit, célpontját, módszereit és üzenetét. A
célpont lehet személy, csoport, rendezvény,
épület, emlékmû vagy egyéb tulajdon. Fontos azonban, hogy az antiszemita motivációt
meg lehet állapítani, azaz, hogy az elkövetô
a zsidósághoz való tartozás vagy annak feltételezése miatt választotta az adott célpontot. Ilyen módon lényegtelen, hogy a feltevés valós-e: a zsidósághoz való vélt tartozás
is elegendô.
A monitorozás során gyûlöletcselekménynek tekintünk minden esetet, amely
a gyûlölet-bûncselekmény kategóriájába tartozik. Ezek lehetnek az adott ország
büntetô törvénykönyve által nevesített
bûncselekmények (például közösség tagja
elleni erôszak, közösség elleni uszítás, nemzetiszocialista rendszer bûneinek tagadása,
önkényuralmi jelképek használata), azonban a büntetô törvénykönyvben szereplô
egyéb tettek is, ha az elôítéletes motiváció
bizonyítható.
A gyûlöletcselekmények azonosításakor
különbözô, a monitorozás során rögzített
indikátorok7 vizsgálata alapján döntünk arról, hogy az adott tettnek lehetett-e antiszemitizmus a motivációja.
Az antiszemita gyûlöletcselekmények minél szélesebb körû monitorozásához sokféle
forrás együttes használatára van szükség.
A média figyelésén és helyi tudósítók beszámolóin 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. Magyarországon 24 órás forródrót mûködik,
amely megkönnyíti a bejelentést. Célunk,
hogy más országokban is létrehozzunk hasonló 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 tenni, a Tett és Védelem Liga közvetítô révén
tudja támogatni az áldozatot a folyamatban.
Közvetítô lehet az áldozat családtagja, ismerôse, az incidens tanúja vagy egy másik
civil szervezet.
A Tett és Védelem Liga deklarált célja,
hogy szoros kapcsolatban álljon a hatóságokkal, mivel bizonyos országokban az incidensek áldozatai vagy tanúi elôször a hatóságokat értesítik.
Fontos információforrást jelentenek a
különbözô médiumok: televízió, rádió, valamint a sajtó nyomtatott és internetes változata. A jelentések lényeges részét képezi
a mostanában egyre nagyobb fenyegetettséget jelentô úgynevezett virtuális gyûlölet
monitorozása.
A közbeszédet szakértôi csoport monitorozza. Célunk, hogy a média egyre növekvô szeletét folyamatos megfigyelés alatt
tarthassuk. A monitorozás kiterjed nagyjából az összes fogható tévé- és rádióadóra,
minden nagyobb példányszámú nyomtatott
sajtótermékre, valamint az online hírportálokra, a közösségi oldalakra és a szélsôséges,
gyûlöletkeltô honlapokra is. A monitorozás
folyamata rendszeresen és következetesen,
pontosan kidolgozott szabványok alapján
történik.
A monitorozott gyûlöletcselekmények között vannak olyanok, amelyeket a statisztika
részének tekintünk, vannak azonban olyan
incidensek is, amelyeket rögzítünk, de a
havi statisztikába nem számítunk bele. 8

Gyûlöletesemények, amelyek beleszámítanak 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 bizonyítható az antiszemita szándék vagy tartalom, 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, fórumokon, közösségi oldalakon
• antiszemita és neonáci anyagok eljuttatása egyes zsidó személyekhez, szervezetekhez, intézményekhez
• antiszemita és neonáci anyagok kihelyezése zsidó személyek tulajdonához, zsidó
szervezetekhez, intézményekhez
• Izraellel és a cionizmussal kapcsolatos
kritikák, ha túlmennek a politikai közlésen és a hagyományos zsidóellenes
sztereotípiák elôhívását szolgálják
• események, melyek alkalmasak arra,
hogy zsidókban félelmet keltsenek.
Gyûlöletesemények, amelyek nem számítanak bele a statisztikába9 :
• az adott monitorozott országhoz és az
ország zsidóságához köthetô antiszemita
gyûlöletesemények, amelyek valamilyen
oknál fogva nem tartoznak a statisztikába (például nem az adott országban
történtek, nem bizonyítható az antiszemita 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.

• gyûlöletkifejezések, amelyek rendszeresen megjelennek honlapokon, kommentekben és online fórumokon, de amelyekrôl nem érkezett bejelentés a Tett és
Védelem Ligához
• egyéb hírek, amelyek csak közvetetten
kapcsolódnak az antiszemitizmushoz.
A regisztrált cselekmények több jellemzôjét is rögzítjük. Fentebb említettük a különbözô indikátorokat, amelyek segítenek eldönteni, hogy az adott incidens elkövetését
elôítélet motiválta-e vagy sem.
Ezek az indikátorok az elkövetô különbözô jellemzôire, az áldozatra vonatkozó
adatokra, az incidens helyszínére és idôpontjára vonatkoznak. Az adatgyûjtés során
ezeket rögzítjük. Ezen kívül vizsgáljuk és
szintén lejegyezzük, hogy az adott cselekménynek voltak-e és ha igen, milyen – akár
jogi – következményei.
A cselekmények regisztrálása mellett fontos azok kvalitatív különbségeit is rögzítenünk. Az esetek tipizálását kétféle módon
végezzük. Az egyik kategóriarendszer szerint a következô típusokat különböztetjük
meg: közösség elleni uszítás, közösség tagja
elleni erôszak, önkényuralmi jelkép használata és holokauszttagadás.
A másik csoportosításkor a Nézzünk szembe a tényekkel! címû útmutató ajánlása alapján a következô hétféle cselekménytípust
különböztetjük meg10 :

• Támadás
· személy elleni fizikai támadás, amely
nem életveszélyes és nem súlyos
· az áldozat védekezése vagy menekülése következtében sikertelen támadási
kísérlet
· emberek tárgyakkal való megdobálása,
azt az esetet is beleértve, amikor a dobás célt téveszt

• 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

Elsôdleges fontosságúnak tartjuk a gyûlöletcselekmények kontextusba helyezését is.
Ezek az incidensek ugyanis nem légüres térben léteznek és egyáltalán nem függetlenek
attól a társadalmi és kulturális környezettôl,
amelyben történnek. Lényeges ezen cselekmények dinamikája is: sokszor inkább folyamatokról, mintsem különálló eseményekrôl
van szó (Perry 2001, 8). A statisztikai adatokon kívül rövid leírásokat is közlünk az egyes
esetekrôl, ami segít a cselekményt körülvevô
környezet megértésében.11 Az idôsoros adatok elemzésekor pedig gondot fordítunk az
események dinamikájának bemutatására.

• Rongálás
· tulajdon elleni fizikai támadás, amely
nem okoz életveszélyt
· tulajdon meggyalázása
· gyújtogatás, amely nem okoz életveszélyt, sikertelen gyújtogatási kísérlet
• Fenyegetés
· egyértelmû és konkrét szóbeli vagy írásos fenyegetés
· „bombatámadás”, amelyrôl késôbb kiderül, hogy csupán megtévesztés volt
· zaklatás
· rágalmazás
• Gyûlöletbeszéd
· nyilvános gyûlöletbeszéd
· virtuális gyûlöletbeszéd
· sértô magatartás
· egynél több címzettnek elküldött sértô
írás
· gyûlöltbeszéd az irodalomban és a zenében
• Diszkriminációs esetek

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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A NTISZEMITA GYÛLÖLETCSELEKMÉNYEK –
2021. AUGUSZ T US
A Tett és Védelem Alapítvány ebben a
hónapban, monitoringtevékenysége során
három antiszemita gyûlöletcselekményt
azonosított. Ezek közül kettô a gyûlöletbeszéd, egy a fenyegetés kategóriájába
tartozik.

GYŰLÖLETBESZÉD
Antiszemita kommentelôk támadták Gábor
György vallásfilozófust a Mandineren
Forrás: nepszava.us
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2021. augusztus 15. Antiszemita és náci
kommentekkel reagáltak a mandiner.hu
egyes olvasói Gábor György vallásfilozófus Facebookon megjelent írására. Többek
között ilyen és ehhez hasonló hozzászólások voltak olvashatók: “Beküzdötte magát
a legocsmányabb
tíz élô zsidó kategóriába”,
“orbánfóbiás kazár”,
“fajtája szégyene”,
“rohadék ávós zsidó”, “te cégéres
antimagyar zsidó”,
“hogy szakadna rád
egy mázsa szar”,
“téged kéne mutogatni, majom, kóccal kitömve, panoptikumban” - írja az Amerikai Népszava. A hozzászólásokat törölték
a moderátorok.
Nyilas szellemiségû honlapról kapott
bejelentést a TEV
Forrás: Tett és Védelem Alapítvány
2021. augusztus 30. Tiltott önkényuralmi jelképeket használó, nyíltan szélsôjobboldali, náci- és nyilasszimpatizáns honlap
mûködését jelentették a TEV-nek. A zoldinges.net hungarista oldalon számos antiszemita tartalom található. A közel-keleti
helyzet kapcsán pl. a következô olvasható:
"Az egykor keresztény többségű Betlehem
lakosságát már 50%-ban sem teszik ki a

keresztények, míg a keresztény világ másik
legjelentôsebb helyszínén, Jeruzsálemben
még az 5%-ot sem éri el a számuk. Akik
maradtak, azokat az izraeli hatóságok egyoldalú döntés nyomán akarják kilakoltatni,
miközben tovább folytatódnak az illegális
zsidó telepek építései, valamint a keresztények bántalmazása."
Egy 2019-es cikkben arról elmélkednek, hogy emberek-e a zsidók és
a cigányok. Nyakatekert logikával arra a
megállapításra jutnak, hogy létezhet olyan
álláspont, mely szerint nem emberek. Egy
másik helyen arról írnak, hogy nem nácizmus zsidó képviselôket listázni. Továbbá
többrészes cikksorozatot szentelnek az európai nemzetiszocialista mozgalmak történetének. Szálasi Ferencre pedig “legkimagaslóbb szellemi” elôdjükként hivatkoznak.
A honlap egy titkos Facebook oldallal is
rendelkezik, ahová a kérelem elbírálása
után lehet csatlakozni.
A TEV minden rendelkezésre álló jogi
eszközt igénybe fog venni a honlap törvényes bezárása érdekében.

FENYEGETÉS
Büdös zsidónak nevezték és baseballütôvel
fenyegették a Pesti Stibel avatására érkezett
gyülekezet tagjait
Forrás: Tett és Védelem Alapítvány
2021. augusztus 27. Két alkalommal is
antiszemita inzultus érte az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség (EMIH)
legújabb zsinagógájának avató ünnepségére érkezôket 2021. augusztus 27-én, pénteken. A vallási öltözetben megjelent külföldi
és magyar résztvevôk a Vörösmarty utcába
tartottak, amikor két alkoholos befolyásoltság alatt álló középkorú férfi leköpte és
büdös zsidónak nevezte a gyülekezet tagjait, majd megpróbálta megütni ôket. Az
incidenst észlelték az arra járók is, így a
támadók továbbálltak.

Az istentiszteletet követôen az ünneplô tömeg a Béke szállóba vonult. A Szondi
utcában ekkor egy baseballütôt tartó fiatalember „pfúj zsidók, tûnés zsidók” kiáltással inzultálta az arra haladókat, majd
amikor többen megfordultak, „ne nézz
vissza büdös zsidó” felszólítással reagált.
Ezt követôen a baseballütôt felemelve próbálta megütni ôket, ám a gyors, határozott
és szakszerû rendôri fellépésnek köszönhetôen nem valósult meg a fizikai támadás.

Az atrocitások elkövetôit ôrizetbe vették a
hatóságok és büntetôeljárást indítottak ellenük.
A Tett és Védelem Alapítvány (TEV)
nagyra értékeli a helyszíni intézkedés és az
azt követô nyomozás során tanúsított gyors
és szakszerû hatósági intézkedést, valamint
külön köszönetét fejezi ki a rendôrségnek,
amiért egyedülálló módon, a szombati
munkavégzés tilalmára való tekintettel,
vasárnap kora reggel folytatták az eljárást.

11

KÖZÖSSÉGI HÍREK, REAKCIÓK
Újra zsinagógát avat az EMIH
Forrás: neokohn.hu, zsido.com

ANTISZEMITA GYŰLÖLET-BŰNCSELEKMÉNYEK ÉS INCIDENSEK

2021. AUGSZTUS

12

2021. augusztus 3. Az 1983 körül bezárt
VI. kerületi Vörösmarty utcai ortodox imaház teljes felújításon esett át és újranyitja a
kapuit a hívek számára az augusztus végén
kezdôdô Zsinagógák Hete címû rendezvénysorozaton. A zsinagóga vallási vezetését Oirechman Smuel rabbi látja majd el
- írja a zsido.com.
Oirechman rabbi a következôket írja a
zsinagóga Facebook oldalán: az imaház
igazi városi gyöngyszem, amolyan stibel,
ahogy jiddisül hívják az ilyen kicsi, meghitt,
családias zsinagógát. “Egy olyan vidám és
barátságos imaházat hozzunk létre, ahol
egyaránt jól és otthon érzi magát fiatal és
idôs, ahol a hagyomány szellemében élvezhetjük egymás társaságát, közösségünket,
ünnepelhetünk és mondhatjuk el ôsi imáinkat – olvasható a bejegyzésben.
Köves Slomó: a Sorsok Háza jövôre már
nyitva lesz
Forrás: 24.hu
2021. augusztus 9. Köves Slomó, az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség
vezetôje volt a Partizán hétfô esti vendége.
A beszélgetésben szó esett a Sorsok Házáról is, amely kapcsán Köves úgy vélte, hogy
egy éven belül látogatható lesz. Korábban
egyébként arról volt szó, hogy még 2021ben megnyílhat a 7,5 milliárdba kerülô új
múzeum, amely eddigiekhez képest új perspektívából mutatja be a holokausztot - írja a
168.hu. A rabbi szerint nagyon alapos munka folyt az elmúlt másfél évben, ennek kiteljesedéséhez szükség van még ennyi idôre, mivel „gyakorlatilag a nulláról kezdtük
másfél évvel ezelôtt”.
Köves úgy vélte: az eddigi, „hagyományos” holokauszt kiállításokkal az a probléma, hogy a zsidók „kizárólag, mint áldozatok
szerepelnek, névtelenül, mint cselekvôképességgel nem rendelkezô áldozatok, ami az

empátiát nem feltétlen váltja ki.” Az is probléma szerinte, hogy a zsidóság, mint önérték nem szerepel ezekben a múzeumokban,
miközben a látogatók nagy részének ez az
egyetlen kapcsolódási pontja a zsidósággal.
A Páva utcai holokausztmúzeum szerinte
„nem egy sikertörténet, évi 10-15 ezer látogatója van, ezek nagy része külföldi turista
és nem látjuk, hogy a magyar társadalomban hatalmas változást ért volna el.” A Sorsok Házának ehhez képest kell újdonságot
hoznia. “Az én felelôsségem, hogy létrejöjjön valami, ami hiteles a zsidó közösség, a
magyar többségi társadalom és az idelátogatók számára, és elfogadható” - mondta.
Köves Slomó leszögezte: a kormányzat
korábbi Soros-plakátja nem volt antiszemita, az etnikai homogenitás kifejezéssel – amit Orbán is használt – azonban
nem tud azonosulni.
Tizennégy éves lány mentené meg az
elfeledett balatonfôkajári zsidó temetôt
Forrás: telex.hu
2021. augusztus 14. Emma egy budapesti tinédzser, aki a karantén alatt fedezte fel
magának a balatonfôkajári zsidó temetôt,
és azóta is kutatja a történetét, szívén viseli
annak sorsát. Olyannyira, hogy fiatal kora
ellenére megtalálta a módját annak, hogy
pozitív változást lehessen elérni az elhagyatott temetô ügyében – olvasható a Telex.hu
riportjában.
A karanténidôszakban sokat sétált a környéken a családjával, a temetôt pedig a Balatonfôkajárt jól ismerô családi barátokkal
látogatták meg elôször. Emlékei szerint elsô
alkalommal feltûnt neki, hogy sokkal elhagyatottabb és elhanyagoltabb volt a hely,
de már akkor nagyon érdekelte, hogy kik
lehettek azok, akiket ide temettek. Feltûnt
néhány felújított síremlék is, ezekrôl le tudta olvasni a latin betûs neveket. A 14 éves
lány rákeresett az interneten a nevekre,
majd elkezdett megismerkedni az egykori
balatonfôkajári zsidó közösség történetével.

Emmára nagy hatással volt, amikor 2020-ban elôször járt a Fôkajártól alig negyedórányira található berhidai zsidó temetôben is, és látta, hogy
az milyen szépen fel lett nemrég újítva.

Egyebek mellett ez inspirálta arra, hogy
ne csak a temetô történetével, hanem
annak állapotával is elkezdjen foglalkozni és támogatást keressen a temetô
rendbetételéhez.

HIVATALOS ÉS CIVIL REAKCÓK

Köves Slomó: az antiszemita politikusokra is
igent mond a baloldal
Forrás:
magyarnemzet.hu,
hirtv.hu,
origo.hu
2021. augusztus 4. Azzal, hogy a baloldal
olyan jelölteket támogat, mint Tóth Péter,
azt üzeni választóinak, hogy az antiszemitizmus vagy a rasszizmus megengedett
és elfogadható ideológia – nyilatkozta a
Mediaworks munkatársának Köves Slomó, az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség (EMIH) vezetô rabbija. A
Gyurcsány Ferenccel közösen kampányoló
jobbikos politikus korábban számos kirekesztô, fajgyûlölô kijelentést tett, ezekrôl
korábbi jelentéseinkben részletesen beszámoltunk. Brenner Koloman, a Jobbik
alelnöke szerint az antiszemita és homofób
jelöltjük már megváltozott, nagyon tisztességesen végzi munkáját az önkormányzati
testületben, helyi támogatottsága is megfelelô. A jelölt személye iránt Tamás Gáspár
Miklós filozófus és a Magyarországi Zsidó
Hitközség (MAZSIHISZ) is tiltakozott.
Deutsch Tamás: Gyurcsány Ferenc nyíltan
antiszemita, rasszista és fajvédô nézeteket valló
politikussal kötött választási szövetséget
Forrás: 168.hu
2021. augusztus 11. Nyílt levelet intézett
Deutsch Tamás több európai vezetô politikusnak. Az európai parlamenti képviselô

Facebook-bejegyzésében összeférhetetlennek ítélte a magyar baloldal és a szélsôjobboldali múlttal rendelkezô Jobbik szövetségét - írja a 168.hu.
„Aki Gyurcsányt támogatja, a rasszizmust és az antiszemitizmust támogatja”
– írta Deutsch. Véleményét arra alapozza,
hogy az egységes ellenzék kialakulása csakis a Jobbikkal való megalkuvás révén volt
lehetséges, amelynek a soraiban „nyíltan
antiszemita, rasszista és fajvédô nézeteket
valló politikusok találhatók”.
Sérelmezte, hogy a Demokratikus Koalíció (DK) a jobbikos Tóth Pétert indítja
Szegeden, akinek korábban nyíltan cigányellenes, homofób és antiszemita kijelentései
voltak. Bírálta Gyöngyösi Márton koalícióban való szerepvállalását, aki korábban listázni szándékozta a magyar Országgyûlés
zsidó származású tagjait. Valamint kritizálta, hogy a Budapestet “Judapestnek” nevezô
jobbikos Bíró László volt az ellenzék közös
jelöltje a legutóbbi idôközi országgyûlési
képviselô-választáson.
A Fidesz európai parlamenti delegációjának vezetôje érthetetlennek tartja, hogy
azok az európai vezetôk, akik korábban
nyíltan kiálltak a liberális értékek mellett,
most hogyan hallgathatnak „az európai
történelem legsötétebb korszakát idézô,
nyíltan rasszista és antiszemita jelöltek
támogatásakor”.
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Visszalépett az elôválasztástól Bíró László
Forrás: 444.hu, 168.hu
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2021. augusztus 15. A „nemzet érdekében” visszalép az ellenzéki elôválasztástól
a jobbikos Bíró László, aki a Borsod-Abaúj-Zemplén megye 6. számú választókerületében indult volna. Facebook-posztja
szerint úgy döntött, hogy „meghozza azt az
áldozatot”, amirôl úgy érzi, hogy „megköveteli a haza”, és visszalép, az elôválasztáson
pedig Jézsó Gábort, az MSZP jelöltjét támogatja, akirôl úgy gondolja, alkalmasabb
nála a Fidesz legyôzésére - olvasható a 444.
hu-n.
Bíró volt az ellenzék közös jelöltje a 2020as idôközi választáson. A jelölése utólag
nagy feszültségeket keltett, azt követôen,
hogy nyilvánosságra kerültek a képviselô
kirekesztô és antiszemita kommentjei, amelyekért aztán késôbb bocsánatot kért.
Bíró László úgy fogalmazott, hogy élete
legnehezebb és legfontosabb döntését hozta meg, de tudja, hogy nála alkalmasabb
jelöltet kell támogasson ezzel. „Ha kell,
lépj egyet hátra azért, hogy a nemzet kettôt
léphessen elôre” - írta.
Vádat emeltek a zsidó származása miatt
lakótársát bántalmazó békéscsabai férfi ellen
Forrás: koroshircentrum.hu
2021. augusztus 14. Felfegyverkezve, folytatólagosan elkövetett, közösség tagja elleni
erôszak bûntette és a bûncselekmény elhárítására idôs koránál fogva korlátozottan
képes személy sérelmére elkövetett könnyû
testi sértés bûntette miatt emelt vádat a Békéscsabai Járási Ügyészség és vádiratában
felfüggesztett börtönbüntetés kiszabására

tett indítványt egy 65 éves büntetlen elôéletû békéscsabai férfival szemben, aki zsidó
származása miatt bántalmazta lakótársát számol be a koroshircentrum.hu.
Az idôs férfi 2018. évben költözött be egy
békéscsabai szociális intézménybe, ahol
többször is beszélgetett egy hasonló korú
férfival, a késôbbi sértettel, amely beszélgetések során a sértett zsidó származása és vallása is szóba került. A terhelt visszatérôen,
változó gyakorisággal – ittas állapotban – a
másik férfit vallási meggyôzôdése miatt
többször kigúnyolta és a „büdös zsidó vagy”
szavakkal sértegette, amit annak ellenére
folytatott, hogy a sértett ôt ennek abbahagyására szólította fel.
2019. december 10-én, az esti órákban a
terhelt szintén ittas állapotban volt, amikor
a közös vacsora során, a vacsoraasztalnál
kezébe vett egy kést és azzal megfenyegette
a mellette ülô sértettet a „büdös zsidó, úgyis
elvágom a torkod” szavak kíséretében, majd
felállt és az élet kioltására is alkalmassal
eszközt maga elôtt tartva azzal hadonászni
kezdett. A történtek miatt az intézmény vezetôsége másnap közölte a terhelttel, hogy
ki kell költöznie.
A férfi erre indulatossá és agresszívvá
vált, majd a délutáni órákban az ingatlan
konyha helyiségében az idôs kora és ebbôl
következô egészségügyi állapota miatt a
védekezésre korlátozottan képes sértetthez
lépett és – elôzetes szóváltás vagy provokáció nélkül – a „megöllek te zsidó” szavak
kíséretében hátulról karjával átfogta a nyakát, majd elengedte ugyan a szorításból,
de egy alkalommal ököllel orron ütötte
– tájékoztatta a hírportált dr. Berg Márta
mb. fôügyész.

EGYÉB HÍREK
Hitlert és Szálasit éltetô fôszerkesztôje lett a
magát kereszténynek mondó hírportálnak
Forrás: 444.hu, media1.hu, kreativ.hu,
neokohn.hu, tev.hu
2021. augusztus 3. Szélsôjobboldali megnyilvánulásairól elhíresült fôszerkesztôt neveztek ki a Miniszterelnökség által támogatott vasarnap.hu egyházi laphoz - írja a 444.
hu. Az új fôszerkesztô az a Horváth Tamás,
aki tavaly februárban, még a 888.hu munkatársaként „Dicsôség a hôsöknek: 75 évvel
ezelôtt vette kezdetét a kitörés” címû cikkben emlékezett meg a budai kitörésrôl, amit
a szélsôjobb narratívája hôsies tettként tart
számon. Írásában Otto Wöhlernek a Hitlert
és Szálasit lelkesítô német hadiparancsát is
forráskritika nélkül vette át, teljes mértékben azonosulva annak tartalmával.
A cikkben foglaltak ellen Köves Slomó,
az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközösség (EMIH) vezetô rabbija és a Tett és
Védelem Alapítvány (TEV) is tiltakozott. A
cikket végül a fôszerkesztô G. Fodor Gábor
kérésére távolították el. Az új fôszerkesztô
a Mandinernek adott interjújában elmondta: „A vasarnap.hu nem egy átlagos sajtóorgánum; nálunk a kollégák hivatásként
fogják fel a munkájukat, és a nyilvánosság
eszközeivel nap mint nap megvívják azokat
a vallási, világnézeti, kulturális és politikai
csatákat, amelyeknek az elvesztése végsô soron az európai keresztény civilizáció végét
jelentené.”
Hozzátette: az életvédelem terén „a falig,
sôt azon túl is el kell mennünk”, de ez önazonos a vasarnap.hu szellemiségével, és
„nem azért, mert nekem ez a heppem, hanem azért, mert a keresztény hitünkbôl ez
következik; meghasonulnánk, ha máshogy
tennénk”.

Az újságíróról kiderült, hogy aktív részese volt az Erô és Elszántság mozgalom tüntetéseinek. Horváth a magyarnemzet.hunak elmondta, hogy a szervezet közelében
volt, de hamar belátta, hogy a szervezet által
képviselt út nem vezet messzire, ezért eltávolodott tôlük. Idôközben reagált néhány
feltett kérdésére, de azt nem akarta kimondani, hogy elítéli a nácikat és a nyilasokat.
Horváth többek között az Erô és Elszántság által 2017-ben az EU, a liberalizmus
és a migráció ellen szervezett tüntetésén
is felbukkant, ahol a mozgalom vezetôségi
tagjainak tartotta a megafont. Ezen a demonstráción a vezetôk többek között arról
beszéltek, büszkék arra, hogy ôk az európai
fehér rassz tagjai. De egy másik 2017-es
tüntetésen is részt vett, ahol már a beszédek
alatt a mozgalom zászlóját tartotta a pulpitus közelében.
A telex.hu kérdésére, hogy szerinte a
mozgalom általa elfogadott eszméi összeegyeztethetôk-e a katolikus egyház tanításával, úgy reagált: „a fajgyûlölet nem egyeztethetô össze a katolikus tanítással (…) Van
azonban egy teológiai fogalom, az ordo caritatis (szeretet rendje), amely azt tanítja,
hogy a szeretetünk nem egyenlô mindenki
felé, jobban szeretjük és jobban is kell szeretnünk a hozzánk közelebb állókat… „Ez
nem fajgyûlölet, nem rasszizmus, hanem
természetes distinkció – mondta. – A magyar kormány migrációs politikája is éppen
ezért elfogadható keresztény szemszögbôl.”
A nyilasok által elkövetett túlkapások
kapcsán azt mondta, hogy azokkal nem tud
azonosulni. A Hit Rádiónak pedig úgy nyilatkozott, hogy elhatárolódik a nácizmustól.
Facebook-oldalán úgy fogalmazott: „A támadásokat nem csak bírni, hanem élvezni
is kell.”
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2021. augusztus 9. A szír Kassab Adonis korábban a Magyar Gárda alapító tagja,
jobbikos politikus is volt, jelenleg a vasarnap.hu portál fontos újságírója. 2001-ben
költözött Magyarországra, 2006-ba lépett
be a Jobbikba, rá két évre a párt budapesti
alelnöke lett. Az RTL Klub úgy tudja, hogy
a Magyar Gárda elsô 56 tagjának egyike volt
- írja a neokohn.hu.
A hírportál több olyan korábbi nyilvános
Facebook-bejegyzést talált, amelyekben az
újságíró botrányos, antiszemita kijelentéseket tett. Kassab 2020 áprilisában személyes Facebook-oldalára, nyilvános posztban
írta a következôt arabul: „Április 9-e, DélLibanon menyasszonya mártíromságának
emléknapja, aki megrázta a cionista entitást… éljen soká Szíria!” A poszthoz Kassab
Sana’a Mehaidli fotóját csatolta, aki 1985.
április 9-én egy robbanószerrel megtöltött
kocsival izraeli katonák közé hajtott DélLibanonban, és felrobbantotta önmagát,
megölve két izraelit, és sérüléseket okozva
további tizenkettônek.
2011-ben arról posztolt videót, hogy a
„valódi holokausztot” a palesztinok szenvedik el, az izraeliek keze által. 2013 januárjában mindenfajta kommentár nélkül
osztotta meg Lenhardt Balázs jobbikos képviselô írásbeli kérdését, mely „A holokausztiparnak mindig jut pénz?” címet viselte.
A kérdéses szöveg a holokauszt áldozataira
„áldozatokként” utalt, idézôjelben.
2014. decemberében megosztotta az
„ISIS az új Izrael” címû cikket. A szöveg
azt állítja, hogy a dzsihadista állam olyan
volt, mint Izrael. Egy másik posztjában arról értekezett, hogy azért lépett ki 2012-ben
a Jobbikból, mert szerinte felpuhult a párt,
példaként azt idézte, amikor Vona Gábor
hanukai üdvözletet küldött a hazai zsidó
közösségnek.

Megint egy másik kommentjében tisztázta, hogy szerinte „akiket ellenségnek tartok, azok a cionisták”. Kassab ismerôseitôl
arról érdeklôdött, hogy Somló Tamás cionista volt-e vagy sem.
Kassab e mellett névvel és arccal szerkeszti az orientalista.hu oldalt, melyet az Átlátszó korábban a hazai orosz és szír állami
propaganda egyik fô fórumának nevezett.
Az oldal máig az Izrael-ellenes antiszemita
gyûlöletkeltést képviseli, Izraelre „cionista
államként”, „apartheidként”, az izraeliekre
„megszállókként” utal. Az oldal szintúgy
közölt korábban cikkeket a „palesztin holokausztról” - jegyzi meg a neokohn.hu.
Újabb jobbikos politikusról
antiszemita múltja
Forrás: magyarhirlap.hu

derült

ki

2021. augusztus 10. A baloldali elôválasztás résztvevôje lesz az a jobbikos Süle Zsolt
is, aki több párttársához hasonlóan korábban rendszeresen tett a zsidókat és a cigányokat gyalázó kijelentéseket, és gyakran
osztott meg például a Kuruc.infóról származó szélsôséges, gyûlöletkeltô tartalmakat
- írja a magyarhirlap.hu.
Az egyik ilyen szóban forgó komment
2013-ban született, amikor a rendôrség
nem engedte, hogy egy idôben a holokauszt
áldozataira emlékezô, az Élet menetével a
szélsôjobboldali Nemzeti Érzelmû Motorosok Adj gázt! jelszóval vonuljanak fel. Ezzel
összefüggésben a jobbikos képviselô úgy
fogalmazott a közösségi oldalán, hogy „az
MSZP-s zsidó mondja meg, mit csináljon a
Viktor... Hát ennyit a fityiszrôl!”.
Süle megosztott egy kuruc.infós mémet
is, amelyen az állt, hogy „Na, akkor írjad
szépen Vitya! mától csak az vonulhat fel
Judapesten, aki igazolni tudja, hogy ô is a
holokauszt áldozata, […] továbbá motorkerékpárjának betûi így kezdôdnek: JEW.”
Szintén 2013-ban a jobbikos megosztott
egy kuruc.infós cikket is, amelynek az volt a

címe, hogy „A rettegésbôl Budapesten konferenciázó zsidók igazi arca: hazánk elpusztításával fenyegetôznek.”
Ugyanabban az esztendôben azt is szóvá tette a szélsôjobboldali politikus, hogy
a Gyôri ETO futballklub vezetôsége az izraeli Maccabi elleni Bajnokok Ligája selejtezôre nem engedett bevinni árpádsávos és
Nagy-Magyarországot ábrázoló zászlókat.
„Zsidóbérencek!!! Mióta tiltott jelkép az
Árpád-házi zászló és a Nagy-Magyarország
térkép, […] ti undorító férgek!!!” – írta Süle.
A 2014-es választás elôtti kampányban az
antiszemita képviselô egy olyan mémet is
megosztott, amely „Zsidesznek” aposztrofálta a kormánypártot, emellett pedig több
bejegyzésben gúnyosan „Orbán rejtett erôforrásaiként” emlegette a cigányságot.
Egy 2017-es Facebook-bejegyzésében pedig azt kifogásolta, hogy „pont” Pápai Joci
adott koncertet március 15-én, és felsorolt
jó néhány olyan nem roma származású mûvészt, akik szerinte elfogadható elôadók
lettek volna.
Szélsôbaloldali, anticionista képviselô is
bejuthat 2022-ben az országgyûlésbe
Forrás: neokohn.hu
2021. augusztus 9. Jámbor András, a szélsôbaloldali és durván Izrael-gyûlölô Mérce
portál volt fôszerkesztôje a legnépszerûbb
ellenzéki jelölt Budapest 6. sz. választókörzetében. Jámbor korábban a Mérce nevû
szélsôbalos portál fôszerkesztôje volt - írja a
neokohn.hu. A Tett és Védelem Alapítvány
2018-ban szemlézte a Mérce Izraelrôl szóló
híreit, amikor még Jámbor András volt a
fôszerkesztô.
Az egyik cikk az izraeli kormánypártokat
fanatikusoknak nevezte, a szerzô szerint
Izraelben kezdetek óta militarista rezsim
uralkodik a képviseleti demokrácia kulisszái
mögött, korábbi miniszterelnökei – Menachem Begin vagy Jichak Shamir – terroristák voltak. Továbbá az is olvasható, hogy az
ország 1967 óta etnikai tisztogatást folytat,

a szerzô pedig nemzetközi bíróság elé vitte volna Benjamin Netanjahut menekültek
deportálásáért, ártatlan civilek meggyilkolásáért, népirtó idegen kormányokkal való
kereskedelemért és illegális földfoglalásért.
Az elemzés megjelenését követôen a kibic.hu megszólaltatta Jámbort, aki nem
vitatta az idézetek pontosságát, viszont tagadta, hogy lapja „az antiszemitizmus határmezsgyéjén táncolna”.
További érdekesség, hogy Jámbort hivatalosan a szélsôbaloldali Szikra Mozgalom
indítja. A mozgalom a májusi gázai konfliktus során egyértelmûen elítélte Izraelt,
„apartheiddel” vádolva a zsidó államot, és
kiállt a Hamász mellett - írja a Neokohn.hu.
Elismerte a Neokohn zsidó híroldal
munkatársa, hogy ô szerepel a náci karlendítôs
képeken
Forrás: media1.hu, neokohn.hu
2021. augusztus 12. A Neokohn zsidó hírportál munkatársáról, Gyenge Dánielrôl
olyan néhány évvel ezelôtt készült fotók jelentek meg a vasarnap.hu oldalon, amelyek
egyikén náci kárlendítést végez, a másik
esetben nyilas zászlóval pózol – írja a Media1.hu. A fotók megjelenése után Gyenge
Dániel a munkaadójának így magyarázta
az esetet:
“Azok a nézetek, amelyeket a náci karlendítés vagy a nyilas jelképek szimbolizálnak
ártatlan emberek millióinak halálát okozták. Felnôtt emberként ezekkel nem tudok
azonosulni. Visszataszítónak és megvetendônek tartom ezeket és sajnálom, hogy
fiatalabb korom óta egy hosszú tanulási
folyamat kellett ahhoz, hogy megértsem,
hogy ez mennyire káros.”
“Számos konklúziót lehet levonni lapunk külsôs szerzôje, Gyenge Dániel
ügye kapcsán. Ahogy tegnapi szerkesztôségi közleményünkben is fogalmaztunk,
mi, a Neokohnnál hiszünk abban, hogy
mindenkit megillet az önvizsgálat joga.
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A szembenézést, nem csak illik, de kötelesség is elfogadni. Ez az ôsi zsidó hagyomány
alapja” - írja Megyeri A. Jonatán, a neokohn.hu fôszerkesztôje. Szerinte szinte elkerülhetetlen volt, hogy a vasarnap.hu fôszerkesztôje revansot vegyen lapjukon miután
az EMIH vezetô rabbija a hírportálon közölt
egy írást Horváth Tamásról, a vasarnap.hu
fôszerkesztôjérôl, mely “a fasiszta” újságíró
távozásához vezetett a neki korábban munkát adó 888.hu híroldaltól. Megyeri leszögezi: Gyenge Dániel elôélete nem volt, és nem
is lehetett ismert számukra. Nem úgy Horváth Tamásé, aki e legújabb botrány kitörésének napján nyilatkozva is kitartott holokauszt–relativizáló, rasszista és antiszemita
kijelentései mellett.
“A valódi kérdés azonban a jövô. Vajon
adjon-e, adhat-e a Neokohn lehetôséget
Gyenge Dánielnek a publikálásra, miután,
ahogy lapunk leközölte, a fiatal publicista
megkövette korábbi tetteit és megbánást

tanúsít. Gyenge bocsánatkérését elfogadjuk és szívesen adunk felületet ahhoz, hogy
teljesítve ígéretét publikáljon arról, miként
megelôzhetô, hogy az ordas neonáci eszmék
más fiatal gimnazistákat is magával ragadjanak, ahogy tették ezt az ô esetében néhány éve” - írja a fôszerkesztô.
Lemondott a vasarnap.hu fôszerkesztôje,
aki korábban neonáci tüntetéseken vett részt
Forrás: telex.hu
2021. augusztus 13. Lemondott Horváth
Tamás, a kormányközeli keresztény portál,
a vasarnap.hu fôszerkesztôje. Augusztus
12-i hatállyal a lap külsôs szerzôje, Kassab
Adonis is vele távozik – írta a portál közleménye - számol be a telex.hu. „Hitünkkel és küldetésünkkel, ahogy eddig sem, úgy a továbbiakban sem fér
össze semmiféle gyûlölet. Értékrendünkkel ellenkezik minden, ami erre uszít”
– olvasható a dokumentumban.

A HÓNAP KRÓNIKÁJA
Az alábbi táblázatban a jelentésben található összes esetet, eseményt kronologikus sorrendben mutatjuk be. A Kategória rubrika megmutatja, hogy az adott eseményrôl a jelentés
melyik részében számoltunk be bôvebben.
Sorszám Dátum

Esemény

Kategória

1.

augusztus 3.

Hitlert és Szálasit éltetô fôszerkesztôje lett a
magát kereszténynek mondó hírportálnak

Egyéb hírek

2.

augusztus 3.

Újra zsinagógát avat az EMIH

Közösségi hírek, reakciók

3.

augusztus 4.

Köves Slomó: az antiszemita politikusokra is
igent mond a baloldal

Hivatalos és civil reakciók

4.

augusztus 5.

Deutsch Tamás hasonlónak látja az LMBTQ
szivárványt és a horogkeresztet

Hivatalos és civil reakciók

5.

augusztus 9.

Homonnay Gergely: amit Orbán a Fox
News-nak mondott, azt Hitler is mondhatta
volna

Hivatalos és civil reakciók

6.

augusztus 9.

Köves Slomó: a Sorsok Háza jövôre már
nyitva lesz

Hivatalos és civil reakciók

7.

augusztus 9.

Zsidókat gyilkoló öngyilkos merénylôre
emlékezett a vasárnap.hu újságírója

Egyéb hírek

8.

augusztus 9.

Szélsôbaloldali, anticionista képviselô is
bejuthat 2022-ben az országgyûlésbe

Egyéb hírek

9.

augusztus 10.

Újabb jobbikos politikusról derült ki
antiszemita múltja

Egyéb hírek

10.

augusztus 11.

Deutsch Tamás: Gyurcsány Ferenc nyíltan
antiszemita, rasszista és fajvédô nézeteket
valló politikussal kötött választási szövetséget

Hivatalos és civil reakciók

11.

augusztus 12.

Elismerte a Neokohn zsidó híroldal
munkatársa, hogy ô szerepel a náci
karlendítôs képeken

Egyéb hírek

12.

augusztus 13.

Lemondott a vasarnap.hu fôszerkesztôje, aki
korábban neonáci tüntetéseken vett részt

Egyéb hírek

13.

augusztus 14.

Vádat emeltek a zsidó származása miatt
lakótársát bántalmazó békéscsabai férfi ellen

Hivatalos és civil reakciók

14.

augusztus 14.

Tizennégy éves lány mentené meg az
elfeledett balatonfôkajári zsidó temetôt

Közösségi hírek, reakciók

15.

augusztus 14.

Antiszemita kommentelôk támadták Gábor
György vallásfilozófust a Mandineren

Antiszemita gyûlöletcselekmények
– Gyûlöletbeszéd
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Sorszám Dátum

20

Esemény

Kategória

16.

augusztus 15.

Visszalépett az elôválasztástól Bíró László

Hivatalos és civil reakciók

17.

augusztus 27.

Büdös zsidónak nevezték és baseballütôvel
fenyegették a Pesti Stibel avatására érkezett
gyülekezet tagjait

Antiszemita gyûlöletcselekmények
– Fenyegetés

18.

augusztus 30.

Nyilas szellemiségû honlapról kapott
bejelentést a TEV

Antiszemita gyûlöletcselekmények
– Gyûlöletbeszéd

K A P C S O L AT É S TÁ M O G ATÁ 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 antiszemita 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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