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VEZETÔI ÖSSZEF OGLALÓ

Az
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 decemberi
monitoring-tevékenysége során nem azonosított antiszemita gyûlöletcselekményt.
Az év utolsó hónapjában egy további
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bûncselekményt regisztráltunk: antiszemita és homofób megjegyzést tett az ellenzék
miniszterelnök-jelöltje.

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 JELENTÉSRÔL
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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ANTISZEMITA GYÛLÖLET CSELEKMÉNYEK –
2021. DECEMB ER
A Tett és Védelem Alapítvány ebben a hónapban, monitoringtevékenysége során két antiszemita gyûlöletcselekményt azonosított. Ezek a gyûlöletbeszéd kategóriájába tartoztak.

T OVÁBBI
GYÛLÖLET CSELEKMÉNYEK
Antiszemita és homofób megjegyzéssel utalt
Márki-Zay Péter a több éve elhunyt Arthur J.
Finkelsteinre
Forrás: mandiner.hu
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2021. december 9. Bohár Dániel, a Pesti
Srácok újságírója a Pesti TV riportereként
kereste meg az ellenzék miniszterelnökjelöltjét, akit a rezsicsökkentésrôl és a

Fidesz szavazóira vonatkozó megjegyzéseirôl kérdezett. Bohár nem kapott választ a
kérdéseire, ellenben Márki-Zay Péter a több
éve elhunyt Arthur J. Finkelsteinre utalva, Orbán Viktor „egy melegházasságban
élô homofób zsidó tanácsadójaként” célzott Bohár Dániel munkáltatójára - írja a
Mandiner. A politikus a húsz másodperc
alatt kétszer is megismételte az állítását.

KÖZÖSSÉGI HÍREK, REAKCIÓK
Új zsidó közösségi ház nyílik Debrecenben
Forrás: dehir.hu
2021. december 5. Az EMIH a fôvárosi
helyszínek mellett vidéken is fényt gyújtott a köztereken felállított hanukiákon. A
Hanuka nyolcadik napján Debrecenben is
megtartották a nyilvános gyertyagyújtást a
Bajcsy-Zsilinszky és Piac utcák sarkán. Puskás István alpolgármester hangsúlyozta,
hogy a debreceni az ország legnagyobb zsidó közössége - számol be a dehir.hu. “Örömünkre szolgál, hogy a közösség városunk
aktív része. Ezt a mai ünnep is megmutatta,
hiszen más felekezetû debreceniek is megállnak a hanuka gyertya elôtt. Ez ugyanis a
zsidóság számára ugyanúgy a remény ünnepe, mint ahogyan az advent a keresztényeknek” - fogalmazott. A városvezetô bejelentette, hogy hamarosan új zsidó közösségi
ház fog megnyílni a városban, benne egy
kóser étteremmel.
Köves Slomó, az EMIH vezetô rabbija elmondta: mindannyiunk mögött közel két év
áll, ami az egész világot és a mi életünket
is megváltoztatta. “Fantasztikus érzés, hogy
újra itt tudunk lenni és szabadon tudjuk
ünnepelni a hanukát – mutatott rá a vezetô
rabbi. Hozzátette: Magyarországon 24 éve
van lehetôsége a zsidó közösségnek arra,
hogy a hagyományait a szabadban, szabadon, nyilvánosan is megélhesse. „Egy kis
láng is sokáig ég, kifejezi, hogy a jó cselekedeteknek nagy ereje van. Kis fény is tud
nagy sötétséget elûzni” - fogalmazott Köves Slomó, aki szerint az elmúlt években
lendületet kapott a zsidó közösségi élet
Debrecenben.

Kiállítás mutatja be a magyar–izraeli
sportkapcsolatok jeles alakjait
Forrás: nemzetisport.hu
2021. december 8. Kiállítás nyílt szerdán
a magyar–izraeli sportkapcsolatok történetérôl Game Changers címmel az Új Hidegkuti Nándor Stadionban. A két nemzet
közös sportmúltjának meghatározó alakjait
bemutató tárlat ünnepélyes megnyitóján
részt vett mások mellett hat korábban Izraelben szereplô labdarúgó, Czéh László, Halmai Gábor, Hamar István, Márton
Gábor, Pisont István és Sallói István is
- írja a Nemzeti Sport.
Schôberl Márton, a Külgazdasági és Külügyminisztérium kulturális diplomáciáért
felelôs helyettes államtitkára a Magyarországról kivándorolt zsidóság Izrael állam
létrehozásában játszott tevékeny szerepét
hangsúlyozta, valamint a magyarországi
zsidóság kulturális életben betöltött fontos
helyét, különös tekintettel a kiállítás témájául szolgáló sportkapcsolatokra.
Yacov Hadas-Handelsman, Izrael állam
budapesti nagykövete hangsúlyozta a zsidó
sportolóknak a modern sportok magyarországi fejlôdésére gyakorolt hatását, olyan
korszakos sportegyéniségeket említve,
mint az elsô két magyar olimpiai bajnoki címet úszóként elnyerô Hajós Alfrédot,
Petschauer Attila vívót, Mándi Gyula futballista-edzôt vagy Keleti Ágnes tornászt.
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HIVATALOS ÉS CIVIL REAKCÓK
Ismét Izrael mellett szavazott Magyarország
az ENSZ-ben
Forrás: neokohn.hu
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2021. december 3. Magyarország nemmel szavazott arra a határozatra, amely a
Templom-hegyet kizárólag muszlim szent
helynek nevezi, és figyelmen kívül hagyja
a hely judaizmusban betöltött jelentôségét.
Az Egyesült Államok, amely ellenezte a szöveget, azt mondta, hogy „valódi és komoly
aggodalomra ad okot”, hogy a három vallás
számára is szentnek tekintett helyrôl szóló
szövegben „hiányzik a befogadó nyelvezet”
– írja a Jerusalem Post nyomán a neokohn.hu.
Az ENSZ Közgyûlése szerdán 129-11-es
arányban fogadta el azt a határozatot, amely
tagadja a Templom-hegy zsidó kötôdését,
és kizárólag muszlim nevén, al-Haram alSharifnak nevezi azt. A „Jeruzsálemi határozat” néven emlegetett szöveg része a
Palesztin Hatóság és az arab államok azon
törekvésének, hogy a zsidóság legszentebb
helyét kizárólag iszlám helyszínné nevezzék
át az ENSZ intézményrendszerén belül.
„Erkölcsileg, történelmileg és politikailag
helytelen, ha e testület tagjai olyan nyelvezetet támogatnak, amely tagadja a Templom-hegyhez és az al-Haram al-Sharifhoz
fûzôdô zsidó és keresztény kapcsolatokat”
– mondta az amerikai küldött az ENSZ
Közgyûlésnek.
Három évvel ezelôtt az összes európai
ország támogatta a szöveget, idén azonban
többen megváltoztatták szavazatukat. Magyarország és Csehország ellenezte az állásfoglalást, míg Ausztria, Bulgária, Dánia,
Németország, Litvánia, Hollandia, Románia, Szlovákia és Szlovénia tartózkodott.
„Az EU megismétli, hogy amikor a jeruzsálemi állásfoglalásban a Templom-

hegyre/al-Haram al-Sharifra hivatkoznak,
mindkét kifejezést, azaz a Templom-hegyet
és az al-Haram al-Sharifot is használni
kell” – mondta az EU képviselôje.
Az EU ugyanakkor minden felet felszólít,
hogy ne tagadja más vallások történelmi
kötôdését Jeruzsálem városához és annak
szent helyeihez, és ezzel ne próbálja delegitimálni történelmüket. Ennek ellenére
az EU-s tagállamok közül Belgium, Franciaország, Spanyolország és Olaszország is
jóváhagyták a szöveget.
Heller Ágnes sírját kereste fel elsôként a
Budapestre látogató Emmanuel Macron
Forrás: mazsihisz.hu
2021. december 13. Emmanuel Macron
francia köztársasági elnök hivatalos budapesti programját megelôzôen magánlátogatást tett a Kozma utcai zsidó temetôben,
és lerótta kegyeletét Heller Ágnes filozófus
sírjánál. Az államfô Heller Ágnes családjával is találkozott. Heisler András Mazsihisz
elnök Heller Ágnes egyik mûvének francia
fordítását adta ajándékba Macronnak, és
kezdeményezte, hogy legközelebb tekintse
meg a Dohány utcai zsinagógát, és találkozzon a magyar zsidóság képviselôivel.
A francia elnök nagy tisztelôje volt Hellernek, akivel 2019-ben találkozott Párizsban, nem sokkal azelôtt, hogy a filozófus
meghalt. Macron korábban név szerint említette Hellert, amikor az ELLE Magazin
megkérdezte tôle, kik azok a nôk, akiket
leginkább fontosnak, inspirálónak tart az
életében.
A Kozma utcai központi Holokauszt Emlékmûnél Emmanuel Macron fôhajtással
emlékezett a vészkorszak magyarországi áldozataira, ahol emlékkövet helyezett el.

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.

december 3.

Ismét Izrael mellett szavazott Magyarország
az ENSZ-ben

Hivatalos és civil reakciók

2.

december 5.

Új zsidó közösségi ház nyílik Debrecenben

Közösségi hírek, reakciók

3.

december 8.

Kiállítás mutatja be a magyar–izraeli
sportkapcsolatok jeles alakjait

Közösségi hírek, reakciók

4.

december 9.

Antiszemita és homofób megjegyzéssel utalt
Márki-Zay Péter a több éve elhunyt Arthur J.
Finkelsteinre

5.

december 13.

Heller Ágnes sírját kereste fel elsôként a
Budapestre látogató Emmanuel Macron

Hivatalos és civil reakciók

További gyûlöletcselekmények
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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
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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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