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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.

A Tett és Védelem Alapítvány novembe-
ri monitoring-tevékenysége során két an-
tiszemita gyûlöletcselekményt azonosított, 
melyek a gyûlöletbeszéd kategóriájába tar-
toznak. E mellett egy további gyûlöletcse-
lekményt regisztráltunk. 
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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. 

Alapítványunk ebben a hónapban nem kez-
deményezett új eljárást, és korábbi eljárása-
inkkal kapcsolatban sem kaptunk értesítést.
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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 hason-
ló ügyekkel foglalkozó szervezetek gyûjtötte 
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 kategóriájá-
ba tartozik. Ezek lehetnek az adott ország 
büntetô törvénykönyve által nevesített 
bûncselekmények (például közösség tagja 
elleni erôszak, közösség elleni uszítás, nem-
zetiszocialista 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. NOVEMBER

A Tett és Védelem Alapítvány ebben a 
hónapban, monitoringtevékenysége során 
két antiszemita gyûlöletcselekményt azono-
sított. Ezek a gyûlöletbeszéd kategóriájába 
tartoztak.

 
G Y Ű L Ő L E T B E S Z É D

Jobbikos politikus: A színes bôrû játékos 
csak a fehér inasa

Forrás: vaconline.hu

2021. november 26. Fehér Zsolt jobbikos 
önkormányzati képviselô még 2012-ben ar-
ról posztolt a Facebookon, hogy ô politikai 

alapon szurkol, neki nem 
lényeges a focitudás. Ezért 
a hollandok helyett a dánok-
kal tartott, mert a csapatban 
csak dánok voltak – írja most 
a vaconline.hu. 

A portál szerint a váci és 
Pest megyei önkormányzati 
képviselô a közösségi oldalán 
több szélsôséges és kirekesz-
tô bejegyzést is közzétett, 

többek között Hitler állítólagos fiáról is. E 
mellett egy olyan fotót is feltöltött, amelyen 
ôt is a Führerré maszkírozták.

A 2012-es foci Európa Bajnokság kap-
csán azt írta, hogy Árják kontra Liberáli-
sok, és úgy fogalmazott, hogy a színes bôrû  
Simon Poulsen csak a fehér kapus, Stephan  
Andersen „inasa”.

“Ez Magyarország, nem Zsidóország!” 
- hangzott el a Nyugati téren

Forrás: Tett és Védelem Alapítvány

2021. november 30. “Azt a rohadt kurva 
hanukát vigyék a francba innen, világos?! 
Ez Magyarország, nem Zsidóország!”- fakad 
ki egy idôs hölgy a Nyugati téren miután 
sérelmezte, hogy “szétszedték, bántották” 
a Mi Hazánk által engedély nélkül felállí-
tott kettôskeresztet. Az incidensrôl készült  
videó elérhetô a közösségi médiában.

Forrás: facebook.com / vaconline.hu
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Hamisított náci LEGO-figurákat árulnak 
magyar hirdetôoldalon

Forrás: blikk.hu

2021. november 4. Náci tiszteket és Adolf 
Hitlert ábrázoló hamisított legókat árulnak 
egy magyar hirdetôoldalon ezerötszáz fo-
rintért – olvasható a Blikkben. A lap talált 
egy vörös csillagos katonát is, holott 2012 
óta bûncselekménynek számít az önkény- 
uralmi jelképeket megjelenítése, kivéve, ha 
az mûvészeti vagy ismeretterjesztôi célból 
történik.

Egy neve elhallgatását kérô történész a 
Blikknek azt mondta, a birodalmi sasos, 
vaskeresztes, kefebajuszos minifigurában a 
többség a náci diktátort látja, függetlenül az 
ábrázolás pontatlanságaitól. Az 1933-1945 
közötti Német Birodalom tárgyai iránt min-
denhol rendkívül nagy a kereslet, Magyar-
országon is – jegyezte meg.

A történész szavait egy gyûjtô is megerô-
sítette, aki szerint egész háborús szetteket is 
árulnak. Egyértelmû a gyûjtôknek is, hogy 
ezek nem valódi legók, de megveszik, mert 
hiába hamisak, egyediek. A fôleg Peking-
ben gyártott kis figurákat a magyar eladók 
külföldi oldalakon veszik olcsóbban annál, 
ahogy idehaza kínálják.

A Blikk megkereste a LEGO Csoportot 
is, a cég közölte, semmi közük ezekhez a fi-
gurákhoz, köztudottan elkötelezettek a gye-
rekek inspirálása, fejlesztése mellett, soha 
nem készítenének ilyen terméket. Mindig 
megteszik a szükséges lépéseket a szellemi 
tulajdonhoz fûzôdô jogok, a fogyasztók jo-
gainak védelme érdekében.

Vidákovics Béla Zsolt ügyvéd hangsú-
lyozta, ezeket a figurákat az önkényuralmi 
jelképtôl függetlenül bûncselekmény ha-
misítani. Egytôl öt évig terjedô szabadság-
vesztést jelenthet, ha üzletszerûen követik 
el, különösen jelentôs vagyoni hátránynál 
pedig már öt-tíz év is lehet a büntetési tétel.

TOVÁBBI 
GYÛLÖLETCSELEKMÉNYEK
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Raoul Wallenberg emléktáblát avattak a 
Józsefvárosban

Forrás: mazsihisz.hu

2021. november 4. Emléktáblát helyeztek 
el az Üllôi út 2-4. szám alatt található Kál-
vin téri épületen, amely 1944 ôszén Raoul 
Wallenberg fôhadiszállásaként szolgált. A 
Raoul Wallenberg Egyesület rendezvényén 
Dag Hartelius, Svédország budapesti nagy-
követe is jelen volt, aki hangsúlyozta, fon-
tos ismerni és elismerni ezeket a történelmi 
helyeket, mert emlékeztetnek a második vi-
lágháború borzalmaira. A tragédiára, mely 
nem olyan régen ezeken az utcákon történt. 
A nagykövet szerint nem elég emlékezni, de 
tenni is kell az antiszemitizmus, a rassziz-
mus, a gyûlölet és a kirekesztés ellen, me-
lyek sajnos jelen vannak a mai világban. 

Az eseményt dr. Sebes József, a Raoul 
Wallenberg Egyesület elnöke nyitotta meg. 
A svéd nagyköveten kívül beszédet mondott 
Kate Watz holokauszt-túlélô és dr. Erôss 
Gábor, Józsefváros alpolgármestere.

Az oktatás lehet a kulcs az antiszemitizmus 
visszaszorításában

Forrás: tev.hu

2021. november 8. Vallási és világi zsidó 
közösségek vezetôi mellett az európai po-
litika több meghatározó szereplôje is részt 
vesz az Európai Zsidó Szövetség (EJA) és az 
Európai Tett és Védelem Liga (APL) Krak-
kóban megrendezésre kerülô nemzetközi 
konferenciáján. Az APL legújabb európai 
antiszemitizmus kutatásának aggasztó 
eredményei nyomán az esemény kiemelten 
foglalkozik az oktatás eszközrendszerének 
használatával az elôítéletesség elleni küz-
delemben. A tankönyvek ilyen szempontú 
vizsgálatának Magyarországon kidolgozott 
modellje az EU illetékesei szerint is figye-
lemreméltó, helyi adaptálásáról már több 
ország oktatási kormányzatával folynak tár-
gyalások - számol be a tev.hu. 

A konferencián Szalai Kálmán, az APL 
titkára az antiszemita 
elôítéletesség csök-
kentésének fontos esz-
közeként jelölte meg 
az oktatást. Szalai 
bemutatta a szerveze-
te által megvalósított 
tankönyv-felülvizsgá-
lati projektet, mely-
ben a magyar zsidó 
közösségek szakértôi-
nek bevonásával vizsgálták meg a zsidó 
vallás, kultúra, az ókori és modern Izrael, 
valamint a Holokauszttal kapcsolatos isme-
retanyag megjelenését a tankönyvekben, 
majd ajánlásokat fogalmaztak meg a szer-
kesztôk, kiadók felé a szükségesnek vélt mó-
dosításokkal kapcsolatban. 

Az APL brüsszeli irodájának vezetôje,  
Tamir Wertzberger elmondta, hogy több 
EU tagállam oktatási kormányzatával fel-
vették a kapcsolatot a projekt helyi adap-
tálása érdekében, valamint az Európai 
Bizottság oktatásért felelôs biztosával is 
tárgyalnak annak európai kiterjesztésének 
lehetôségérôl. Jelenleg Lengyelországban 
és Szlovákiában dolgoznak a magyar mo-
dell alapján, a helyi „fehér könyvön.”

Nyugat-Európai országokban az antisze-
mita jellegû fizikai támadások elkövetôi 
elsôsorban a helyi muszlim közösség sora-
iból kerülnek ki. A Közel-Keletrôl érkezô 
migránsok körében, integrációjuk szem-
pontjából is kiemelten fontos a zsidósággal 
kapcsolatos elôítéletesség elleni fellépés 
a nemzeti közoktatási rendszeren belül, 
ugyanis közösségeikben jellemzôen káros 
hatásoknak vannak kitéve, aminek ellen-
súlyozására a formális oktatás eszközén 
túl kevés lehetôség adódik. A következô 
hónapokban a szervezet brüsszeli irodája 
azon fog dolgozni, hogy meggyôzze az ügy 
fontosságáról azokat az európai országokat, 
amelyekben jelentôsebb zsidó közösség él. 
(Pl. Németország, Franciaország és Belgium.)

KÖZÖSSÉGI HÍREK, REAKCIÓK

forrás: tev.hu
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Dr. Maruzsa Zoltán köznevelésért felelôs 
államtitkár hangsúlyozta:  az új tankönyvek 
szerkesztésekor együttmûködnek az APL 
szakértôivel annak érdekében, hogy a zsidó 
közösséget érintô tartalmak valós és hiteles 
zsidóságképet adjanak át a felnövekvô gene-
ráció számára.

A nyugat-európai muszlimokéval vetekszik a 
magyarországi zsidóellenesség

Forrás: telex.hu, atv.hu

2021. november 14. A magyar társada-
lom közel fele nem igazán szereti a zsidókat, 
16 európai ország közül Magyarországon a 
harmadik legnagyobb az antiszemitizmus - 
számol be a Tett és Védelem Alapítvány ál-
tal kezdeményezett, “a maga nemében példa 
nélküli” nemzetközi kutatásról a telex.hu. 
Az adatok alapján a jobboldalon nagyobb 
a zsidóellenesség, de az ellenzéki szavazók 
harmada-negyede is elôítéletes. A kutatási 
eredményekrôl az októberi jelentésünkben 
már beszámoltunk. A Telex cikke idézi a 
kutatást összefoglaló tanulmányt, amelynek 
szerzôi Kovács András és Fischer György, 
akik azt írják, hogy a magyar lakosság közel 
fele (42%) táplál erôs vagy mérsékelt elôíté-
leteket a zsidók iránt. A kutatók a magyar 
társadalom 24%-át találták erôsen antisze-
mitának és 18%-át mérsékelten antiszemi-
tának, ami megfelel a korábbi trendeknek. 
Újdonság viszont, hogy ezúttal a rejtôzködô, 
látens elôítéletességet is mérték. 

Fontos megállapítás, hogy sokan nem 
azért utasítják el a zsidóüldözésekért való 
történelmi felelôsség vállalását, és nem 
azért vetik róják fel a zsidóknak a holokauszt 
emlékezetével való visszaélést, mert antisze-
miták, hanem azért, mert sérti a nemzeti 
büszkeségüket, hogy a közösség, amihez 
tartoznak, történelmi bûnökben vétkes, és 
úgy érzik, a felelôsség elismerése fenyegeti 
nemzeti identitásuk büszke vállalását.

Európai összehasonlításban az antiszemi-
ta elôítéletesség Magyarországon a harma-
dik legmagasabb. A 16 vizsgált ország közül 
a görög zsidóellenesség kiemelkedô, mö-
göttük a volt szocialista országok vannak. A 
16 vizsgált ország közül csak a görögök és 
lengyelek körében volt a magyarországinál 
is magasabb a zsidóellenes elôítéleteket táp-
lálók aránya, Szlovákiában és Romániában 
közel hasonló arányokat mértek.

Szalai Kálmán, a Tett és Védelem Alapít-
vány titkára az ATV Start címû mûsorában 
elmondta: a kutatásból kiderül, hogy a ma-
gyar társadalom 41,2 százalékáról mondha-
tó el, hogy átitatott valamilyen jellegû zsidó- 
elôítéletességgel. E mellett a magyarok 20 
százaléka teljes mértékben egyetértett az-
zal a feltételezéssel, hogy a holokausztból 
is elônyt próbálnak kovácsolni a zsidók. A 
kutatás nem csak az elsôdleges, de a má-
sodlagos antiszemitizmust is méri, ami a 
holokauszthoz való viszonyulás és isme-
retek feldolgozását jelenti, valamint a mo-
dern Izraelhez való viszonyt. A probléma 
komplexitását jól mutatja, hogy ahol nagy 
az elôítéletesség, ott alacsony az antiszemita 
gyûlöletcselekmények száma és fordítva; te-
hát egy mutató alapján nem lehet általános 
véleményt megfogalmazni az antiszemitiz-
mus helyzetérôl. 

Összeesküvés-elméletek és szélsôségesek 
mindig lesznek, de azt egyértelmûen meg-
mutatja a felmérés, hogy keletrôl nyugatra 
haladva csökken az antiszemita elôítéletes-
ség aránya, bár a gyûlöletcselekmények szá-
ma emellett exponenciálisan nô. Tehát nem 
lehet arra következtetni, hogy az antisze-
mitizmus magas aránya a zsidó közösségek 
veszélyeztetését is jelentené egy országban 
– összegzett Szalai.
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A látogatók elôtt is megnyithatja kapuit a 
Sorsok Háza múzeum 2024-ben

Forrás: neokohn.hu, 168.hu

2021. november 17. A JTA európai tu-
dósítója átfogó cikkben idézi fel a Sorsok 
Háza közel 10 évre visszanyúló vitákkal és 
konfliktusokkal teli történetét, és rámutat, 
hogy a Holokauszthoz való viszony a mai 
napig erôsen megosztja magyar társadalmat  
- olvasható a neokohn.hu-n.

2018-ban a kormány átadta a múzeum 
irányítását az EMIH-nek. Az EMIH vezetô-
je, Köves Slomó rabbi augusztusban azt 
mondta a JTA-nek, hogy az addigi munká-
latokat nehezítő Schmidt Mária–Mazsihisz 
konfliktusnak vége szakadt, mivel Schmidt 
már nem vesz részt a múzeum projektjé-
ben, amely új nevet is kap. Az EMIH Etz 
Hayimra-nak, héberül „életfának” nevez-
te el a múzeumot. Köves elmondta, olyan 
tartalmakon dolgoznak, amelyek nemcsak 
hitelesen mutatják be a magyarországi ho-
lokauszt tragédiáját, hanem reményt is éb-
resztenek a jövôre nézve. Köves a múzeum 
irányító bizottságába elismert történészek-
bôl álló nemzetközi csapatot toborzott. A 
csapat tagja Yitzchak Mais, a Yad Vashem 
korábbi igazgatója, Esther Farbstein, izraeli 
holokausztkutató és David Marwell, a New 
York-i Zsidó Örökség Múzeumának korábbi 
igazgatója.

A Sorsok Háza múzeum története azt 
hangsúlyozza, hogy a holokauszt öröksége 
megakadályozza a zsidók teljes integrációját 
a magyar társadalomba. Azt is szemlélte-
ti, hogy a magyar zsidók maguk is mélyen 
megosztottak a holokausztról való megem-
lékezés mikéntjét illetôen – írja a JTA tudó-
sítója, aki szerint az ellentmondásokkal teli 
múzeum mégis a megnyitás felé halad, ami-
re várhatóan 2024-ben kerül majd sor. A tu-
dósításban megszólalnak a projektet bíráló 
és támogató magyar holokausztkutatók is. 
Karsai László szerint nemcsak külföldön, 
hanem Magyarországon is gyanakvással fo-
gadják a Sorsok Házát. Pelle János szerint 

a múzeumot már a létrehozása elôtt beszip-
pantották a magyarországi bal- és jobbol-
dal politikai csatározások. Így a róla folyó 
harc nem tudományos, hanem pártpolitikai  
- mondta Pelle, aki részt vesz az új koncep-
ció tartalma egy részének megírásában.

A JTA szerint a projekt megvalósítá-
sa nem olyan egyszerû feladat; az általuk 
kizárólagosan megszerzett dokumentum 
tartalmaz néhány kényelmetlen igazságot 
a magyar ultranacionalisták számára, akik 
gyakran azt a nézetet vallják, hogy az ország 
zsidóinak üldözése a kizárólag német had-
sereg 1944-es bevonulásával kezdôdött. 

Köves Slomó, az EMIH vezetô rabbija a 
Neokohn megkeresésére elmondta: sem ô, 
sem az általa vezetett csapat nem ütközött 
semmiféle kormányzati akadályba a projekt 
tervezése során.

A magyar kormány közel 200 millió fo-
rinttal, az EMIH közössége pedig saját 
költségvetésébôl további közel 300 millió 
forinttal járult hozzá a tervezéshez, elôké-
szítéshez, koncepció fejlesztéshez. 

Az „Etz Hayim”, magyarul „Életfa” el-
nevezés az egyetemes értékek ôsi zsidó 
szimbólumára utal, amelyet soha nem le-
het legyôzni, valamint az egyedülállóan 
folytonos magyar-zsidó együttélést jelké-
pezi. Az új koncepciót eljuttatták több ne-
ves holokauszt-történészhez és múzeumi 
szakemberhez. Az általuk adott kritikai 
észrevételek feldolgozása jelenleg is folyik. 
Remélhetôleg „jövô év elején” a nagy nyil-
vánosság is megismerkedhet a koncepcióval  
- mondta Köves.

Virtuálisan is bejárható a debreceni zsidó temetô
Forrás: szombat.org, akibic.hu

2021. november 27. Honlap és mobilapp-
likáció készült a debreceni zsidó temetôrôl 
azőÕrváros Közalapítvány, az Életminôség 
Alapítvány és a Debreceni Zsidó Hitköz-
ség együttmûködésének eredményeként  
– jelentették be az adatbázis készítôi hétfôn 
a helyi városházán - írja az MTI.
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Puskás István (Fidesz-KDNP), Debre-
cen kulturális alpolgármestere a kulturális 
innováció, a felekezeti és városi együttmû-
ködés, illetve a kegyeletpolitika újabb állo-
másaként értékelte az egységes, szakmailag 
ellenôrzött temetôi adatbázis és a térinfor-
matika publikációjaként létrejött fejlesztést.

Horovitz Tamás, a Debreceni Zsidó Hit-
község elnöke azt mondta, a zsidó vallásban, 
a zsidó emberek életében fontos szerepet 
tölt be a temetô. A debreceni zsidó temetô 
zarándokhely is, amelyet ezentúl a világ 
bármely pontjáról bejárhatnak az appliká-
ció letöltésével az érdeklôdôk.

Mazsu János, a program szakmai vezetôje 
hozzátette: 6-7 éves munka eredményeként 
készült el a térinformatikai adatbázis, amely 
immár elérhetô az interneten.

Az applikáció letöltése után nevekre is rá 
lehet keresni, de virtuálisan is bejárható a 
Monostorpályi úti temetô. A szakember fel-
idézte, hogy 1840-ben kaptak a zsidók lete-
lepedési engedélyt Debrecenben, és 1841-
ben temettek elôször a sírkertbe.

A feltáró munkák során nyolcezer sírt 
azonosítottak, felkutatva a sírban fekvôk 
adatait is. Mintegy háromszáz olyan sír van 
a temetôben, amely mára annyira megron-
gálódott, hogy azonosítása nem lehetséges, 
vagy hosszú, más típusú kutatással lehet 
esetleg eredményes – tette hozzá.

Az applikációban külön lehet keresni a 
temetôben nyugvó rabbikra, Debrecen köz-
életének egykori kiemelkedô zsidó tagjaira, 
a különféle háborúkban hôsi halált halt zsi-
dó katonákra és a holokauszt áldozataira – 
sorolta Mazsu János.

Az egyedülálló keresôrendszert a saj-
tótájékoztatón Papp József temetô- és  
helytörténeti szakértô mutatta be.

Köves Slomó: Magyarország az 
egyetlen tagállam, ahol javult a zsidóság 
biztonságérzete

Forrás: tev.hu

2021. november 28. Érzékelhetô egyfajta 
véleménydiktatúra, amely sok évszázados, 
évezredes tradíciók és vallási értékek megé-
lését igyekszik ellehetetleníteni – mondta 
az EMIH vezetô rabbija, aki a hanuka kap-
csán nyilatkozott a Mandinernek. Magyar-
országon a vallását az öltözetén keresztül is 
vállaló zsidó embert szinte meg sem nézik 
az utcán, ami évtizedekkel ezelôtt szinte el-
képzelhetetlen volt, ahogy az EU bizonyos 
részein ma is az. Az EMIH ebben a folya-
matban fontos szerepet vállalt, részben 
a nyilvános, közéleti személyiségek meg-
hívásával zajló köztéri gyertyagyújtások 
megszervezésével is. Köves Slomó beszélt a 
Tett és Védelem Alapítvány (TEV) európai  
elôítéletesség-kutatásának tapasztalatairól is.

„A gyertyagyújtás immár nem csak a 
budapesti városképnek, hanem az ünne-
pi idôszaknak is természetes részévé vált, 
a többségi társadalom is számon tartja. A 
zsidó identitás nyilvános megélése szem-
pontjából ez talán az elmúlt harminc év 
egyik legnagyobb sikere. Fontos ugyanis 
számunkra, hogy a zsidó identitás ne csu-
pán a sorsközösség tudata mentén, hanem a 
pozitív közösségi élményeken és a valláson 
keresztül is megélhetô legyen” – mondta. 
Hozzátette: ha egy zsidó saját hagyományát 
nem tiszteli, nehezebb ezt a környezetétôl is 
elvárni. Ezért is fontos, hogy ne próbáljuk 
rejtegetni értékeinket és tradícióinkat, s eb-
ben Magyarországon, a hanuka nyilvános 
megélésének hatalmas szerepe van.
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A rabbi szerint félrevezetô volt a Telex 
beszámolójának címe - „Magyarország do-
bogós az antiszemitizmusban, a nyugat- 
európai muszlimokéval vetekszik az ittho-
ni zsidóellenesség” - a TEV közvélmény- 
kutatásáról. Köves úgy vélte, a kieme-
lés nem tükrözi hûen az egyébként úttörô 
felmérés legfontosabb megállapításait, 
ráadásul a hangzatos címben megfogal-
mazott állítás nem megalapozott. „A nyugat- 
európai muzulmánok elôítéletességének a 
teljes magyar társadalom elôítéletességével 
való összevetése alapjaiban szakmaiatlan, 
mert az európai országokban nincs hivata-
los nyilvántartás a polgárok vallásáról, így 
a szóban forgó kutatásban résztvevô, ma-
gukat muzulmánnak vallókról alkotott kép 
nem tekinthetô reprezentatívnak a nyugat- 
európai muszlimok egészére nézve. Arról 
nem is beszélve, hogy a zsidó közösség szá-
mára tényleges biztonsági kihívást jelentő 
szélsôséges muszlimok aligha vesznek részt 
egy ilyen kutatásban. Az is figyelemremél-
tó, hogy hazánk az egyetlen uniós tagállam, 
ahol javult a zsidó közösség biztonságérzete 
az elmúlt tíz esztendôben, miközben az ösz-
szesített elôítéletesség tekintetében az elsô 
öt-hat között van” – részletezte. Szerinte az 
antiszemitizmus kérdéséhez mindenekelôtt 
a zsidó közösségek biztonsága szempontjá-
ból érdemes közelíteni. Azt pedig, hogy egy 
érzékeny témában végzett komplex kutatás 
egy elemét a kontextusból kiemelve clickba-
itként, pláne politikai fegyverként használ-
ják, kifejezetten károsnak tartja.

A rabbi szerint az átfogó európai kutatás 
azért is volt fontos, hogy országonként egye-
dileg meg lehessen határozni, mely eszkö-
zökkel kell fellépni az antiszemitizmussal 
szemben. Ott, ahol az antiszemitizmus  
biztonság-politikai probléma más eszközök-
re van szükség, mint ahol inkább a nézetek 
szintjén van jelen.

Köves Slomó hangsúlyozta: azon orszá-
gok közül, ahol számottevô zsidó közösség 
él, évrôl-évre messze Magyarországon tör-
ténik a legkevesebb antiszemita atrocitás. 

Mindettôl függetlenül nem kis probléma, 
hogy Magyarországon a társadalom 35-40 
százaléka azonosul valamilyen szinten an-
tiszemita nézetekkel. Az antiszemita elôí-
téletesség felszámolása generációs projekt, 
hosszú távú tervezést igényel. Örömteli-
nek tartja, hogy a jelenlegi kormány ennek 
megfelelôen egy stratégia mentén látott 
munkához ezen a téren. A Tett és Védelem 
Alapítvánnyal együttmûködve, a magyar 
kormány régóta foglalkozik a probléma 
kezelésével, beemelte az Alaptörvénybe és 
a Btk-ba is a holokauszt tagadásának tilal-
mát, ez a bírói gyakorlat része lett, bevonta 
a zsidó szervezeteket az iskolai tankönyvek 
tematikus felülvizsgálatába, ennek megfe-
lelôen változtatott a Nemzeti Alaptanterven is.

Köves a Hanuka üzenetérôl szólva el-
mondta: a közösségi és vallási értékeinkért 
sokszor harcolni is kell, akár a fôsodorral 
szemben.  A zsidó bölcsek szerint akkor kell 
igazán fegyvert fogni, amikor a hitet, a lel-
kedet akarják elvenni. Ez a zsidóságtól füg-
getlenül is érvényes üzenet. Ma természe-
tesen mások a viszonyok, mint az ókorban, 
de érzékelhetô egyfajta véleménydiktatúra, 
amely sok évszázados, évezredes tradíciók 
és vallási értékek megélését igyekszik elle-
hetetleníteni. Ez komoly kihívást jelent, az 
ünnep pedig a kiállásra és az értékeinkhez 
való ragaszkodásra hívja fel a figyelmet.

Elkezdôdött a zsidóság nyolcnapos ünnepe
Forrás: pestihirlap.hu

2021. november 29. Vasárnap meggyúj-
tották az elsô hanukai gyertyát. „Kedves 
barátaim! Boldog, fénnyel teli ünnepet!” – 
kezdte beszédét Köves Slomó, az Egységes 
Magyarországi Izraelita Hitközség (EMIH) 
vezetô rabbija. Minden közösségnek, így a 
zsidó közösségnek is fel kell tennie a kér-
dést: mi a legnagyobb veszély, amivel szem-
ben fel kell lépni. A rabbi szerint elsôre úgy 
tûnhet, hogy a zsidó közösséget kétféle ve-
szély fenyegeti: egy külsô tényezô, azaz az 
antiszemitizmus, és egy belülrôl jövô koc-
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kázat, ami az asszimiláció, a belsô értékek 
feladása. Van egy harmadik tényezô is, ami 
még ezeknél is sokkal veszélyesebb, az ér-
dektelenség. Az apátia az alapja mind az 
antiszemitizmusnak, mind pedig a belsô ér-
tékek feladásának. Több mint kétezer évvel 
ezelôtt a zsidóságot az mentette meg, hogy 
bár kevesen voltak, saját kezükbe vették a 
sorsukat, változtatni akartak, úgy látták, 
hogy a cselekvéssel sok mindent elérhetnek. 

Köves Slomó a járvány miatti nehézsé-
gekrôl is megemlékezett. Mint mondta, 
nem csupán egészségügyi krízist, hanem 
lelki válságot is megélünk, ami a vallástól 
és bôrszíntôl függetlenül egyformán érint 
mindenkit.  „Az elmúlt másfél évben sokan 
úgy érezzük, éreztük, hogy minden mind-
egy. Úgysem tudunk semmit tenni ez ellen. 
De voltak páran, akik cselekedtek. És ma 
este, amikor meggyújtjuk a hanukai gyer-
tyákat, köszönetet is mondunk azoknak az 
orvosoknak, ápolóknak, pedagógusoknak, 
anyáknak és apának is, akik igyekeznek ten-
ni és változtatni. A makkabeusok küzdelme 

a mi küzdelmünk is. Ne hagyjuk magunkat 
lecsúszni az apátiába és semmittevésbe. 
Tegyünk magunkért és a saját környeze-
tünkért, zsidóként a zsidó közösségért”  
– mondta.

Hozzátette, a nyolcnapos ünnepnek még 
egy fontos mondanivalója van: „ (...) néha 
szükség van egy kis sötétségre is ahhoz, 
hogy meglássuk a fény értékét. Azért, hogy 
az a sok jó, ami körülvesz minket, ne vakít-
son el. Meg kell gyújtsuk a lángot és látnunk 
kell, a sok viszontagság és nehézség dacára 
mennyi jó vesz minket körül. Itt a csalá-
dunk, a férjünk, a feleségünk, az anyánk, 
az apánk, a gyerekeink és a közösség, ami-
ben élünk. Mindaz, amit a Jóisten megad 
nekünk. Tudjuk, és tanuljuk meg értékelni 
ezeket. Ha a Jóisten is úgy akarja, nem lesz 
több viszontagság az életünkben. Ezt kívá-
nom nektek Hanuka elsô napján a Nyugati 
térrôl. Soha ne legyen dolgunk semmilyen 
sötétséggel. Legyünk képesek rámutatni a 
saját lángjainkkal és megismerni a sok jót 
az életünkben”.
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HIVATALOS ÉS CIVIL REAKCÓK

Izrael budapesti nagykövetsége: az FTC 
bebizonyította, hogy a rasszizmus ellen nem 
szavakkal, hanem tettekkel kell harcolni

Forrás: szombat.org 

2021. november 19. A napokban hivatalos 
látogatást tett Izraelben Kubatov Gábor, a 
Ferencvárosi Torna Club (FTC) elnöke, aki 
egyrészt arról adott tájékoztatást, hogy a 
Fradi milyen lépéseket tett a kirekesztés el-
leni küzdelemben, továbbá bejelentette azt 
is: élvonalbeli izraeli labdarúgót szeretné-
nek leigazolni a klubhoz - írja a mazsihisz.hu.

Kubatov Gábor izraeli látogatásáról a 
Zsidó Állam budapesti nagykövetsége a 
Facebook-oldalán számolt be. Mint írják, 
az FTC bebizonyította, hogy a rasszizmus 
ellen nem szavakkal, hanem tettekkel kell 
harcolni, hiszen izraeli látogatása során Ku-
batov tájékoztatást adott a klub azon szigorú 
intézkedéseirôl, amelyekkel véget vetnek a 
futballszurkolók diszkriminatív, rasszista és 
antiszemita magatartásának. 

Kubatov Gábor ellátogatott a Jad Vasem 
intézetbe is, ahol konstruktív tárgyalást 
folytatott arról, hogy a klub egykori le-
gendás edzôjét, a zsidómentô Tóth Potya 
Istvánt jelölik a Világ Igaza kitüntetésre. 
Az FTC elnöke bejelentette: a klub tovább 
szeretné erôsíteni izraeli kapcsolatait és en-
nek jegyében azt tervezik, hogy élvonalbeli 
izraeli futballistát szerzôdtetnek a Fradiba.

A sportvezetô az Israel Hayom napilap-
nak is nyilatkozott. Elmondása szerint 
az antiszemitizmus és az erôszak elleni 
küzdelemben a legfontosabb „a becsüle-
tesség és tisztesség volt. Nem az történt, 
hogy kifelé hirdetünk valamit, miközben 
odakacsintunk a szurkolóknak, hogy min-
den mehet tovább a régiben. Amit mond-
tam, komolyan gondoltam, és végig ahhoz  
ragaszkodtam.”

Felidézte: egy évtizede még mindenna-
posnak számított az olyan dalok éneklése, 
mint „Indul a vonat Auschwitzba” vagy szí-
nes bôrû játékosok majmokként gúnyolása. 
Elôször szép szóval igyekezte meggyôzni az 
ultrákat, de amikor kiderült, hogy ez nem 
mûködik, intézkedni kezdtek. Kubatovot 
ezután személyesen is zaklatták. Otthona 
elôtt tüntettek, gyermekeit fenyegették, mi-
után a legádázabb szurkolóktól megtagad-
ták a belépést az új stadionba.

“Amit mondtam, komolyan gondoltam, 
és végig ahhoz ragaszkodtam. Ezt tanácsol-
nám a hasonló gondokkal küszködô klubok-
nak. Végül is gyôztünk, de még nem értünk 
a folyamat végére, és állandóan ébernek kell 
lennünk” – mondta Kubatov.

Márki-Zay Péter jó szívvel ajánlja a Jobbikot 
a zsidó szavazóknak

Forrás: index.hu 

2021. november 24. Az ellenzék  
miniszterelnök-jelöltjét a BBC Hard Talk 
címû mûsorában kérdezték, aki elmond-
ta, hogy mindenképpen támogatja az azo-
nos nemûek házasságát. Ez nincs ellen-
tétben hitével, ugyanis a polgári házasság 
egy polgári jogi aktus - olvasható az Index 
szemléjében. Márki-Zay Péter önmagát fö-
deralistának nevezte, és közölte: szorosabb 
európai uniós összefogást szeretne, bele-
értve egy „európai FBI” létrehozását is. Az 
egyéb választási ígéretek mellett a legérde-
kesebbnek az a kijelentése bizonyult, amely 
szerint jó szívvel ajánlja a zsidó származású 
választóknak is, hogy a párt korábbi kije-
lentései ellenére szavazzanak a jobbikos  
jelöltekre.
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A Jobbik politikusai több alkalommal is 
antiszemita és rasszista módon nyilvánultak 
meg. Rig Lajos korábban olyan cikket posz-
tolt, amely szerint a cigányságot a zsidók 
biológiai fegyverként használják. Szilágyi 
György „nemzetbiztonsági kockázatnak” 
tartja a Simon Wiesenthal Intézetet, míg 
Pál Gábor korábban kiállt Gyöngyösi Már-
ton zsidólistázása mellett is, és a Magyaror-
szágon és Szlovákiában is háborús bûntet-
tekkel vádolt Csatáry Lászlót sem tartotta 

bûnösnek.  A politikus továbá agresszornak 
nevezte Izraelt. Bíró László a fôvárost „Ju-
dapestnek”, az odaérkezô izraeli turistákat 
pedig „tetûcsúzdásoknak” nevezte a Fa-
cebook oldalán. Kalló Gergely ugyanak-
kor támogatásáról biztosította a neonáci  
Betyársereget. A baloldali ellenzéki pár-
tok ezen kijelentések ellenére támogatták a  
fenti politikusokat az ellenzéki  
elôválasztáson.
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Der Standard: A rasszizmus nagyon is jelen 
van Magyarországon

Forrás: mandiner.hu

2021. november 6. „Az az állítás, hogy a 
rasszizmus teljesen ismeretlen Magyaror-
szágon, nem állja meg a helyét; valójában a 
rasszizmus és az idegengyûlölet nagyon is 
jelen van ma Magyarországon” – olvasható 
a Der Standard kommentárjában, ame-
lyet Paksa Rudolf és Balogh Róbert jegyez.  
A cikket a mandiner.hu szemlézte. 

A szerzôk szerint a rasszizmus Magyar-
országon másképp és más okokból van je-
len, mint a nyugat-európai országokban. 
Magyarországnak nem volt közvetlen ta-
pasztalata a gyarmatosítással – írják. Bár az 
akkori eszmék eljutottak Magyarországra is, 

az ország nem lett gyarmatosító, továbbá a 
magyarok is keletrôl jöttek, ami a „faji hi-
erarchiában” nem adott volna kiemelkedô 
helyet a magyaroknak – állapítják meg a 
szerzôk. 

„A magyar szélsôjobboldal például a zsi-
dóknak tartott emberek kirekesztését nem 
»alsóbbrendûségükkel« indokolta, hanem 
egyszerûen azt állította, hogy a különbözô 
fajú emberek keveredése káros. A térdelô 
gesztus elutasítását Orbán Viktor minisz-
terelnök támogatja, hiszen az illeszkedik a 
Nyugat dekadenciájának elutasításához, il-
letve ahhoz, hogy a keleti illiberális rezsi-
meket részesíti elônyben követendô minta-
ként” – olvasható. A cikk arra is kitér, hogy 
miért nem térdelnek a magyar játékosok a 
meccsek elôtt.

HÍREK ÉS VÉLEMÉNYEK 
A MAGYARORSZÁGI ANTISZEMITIZMUSRÓL
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Eltávolítanák a Diana parki emlékmûrôl a 
deportált zsidók vagyonát gyûjtô nyilas nevét

Forrás:  168.hu 

2021. november 3. Újabb hegyvidéki 
világháborús emlékmûvön találták meg 
nyilasok neveit. Ez alkalommal Szédelyi 
Gáborét, aki a Diana utca 2. alatti, a Zöld 
Vadászhoz címzett vendéglôt üzemeltette 
és a Nyilaskeresztes Párt tagja volt. Nála 
adták le a helyi nyilasok deportálások elôtt 
kifosztott zsidók vagyontárgyait, valamint a 
Gestapo közelben dolgozó tisztjei is gyak-
ran látogatták a vendéglôjét - írja a 168.hu.

A neve ennek ellenére ott szerepel az Is-
tenhegyi Szent László Plébánia melletti 
parkban, a Diana utcában található em-
lékmûvön, amelyet az elsôés második vi-
lágháború kerületi hôseinek és áldozatai-
nak állítottak. A listán más nyilas párttag,  

EGYÉB HÍREK

Adamek József is szerepel. Erre Vadász 
Gábor a Momentum politikusa hívta fel 
a figyelmet, aki kezdeményezte, hogy  
távolítsák el a két nevet.

Vadász emlékeztetett rá, hogy a második 
világháború áldozatainak állított Turul em-
lékmû névsorában is sokáig szerepeltek a 
Nyilaskeresztes Pártnak olyan tagjai, akik 
részt vettek zsidók tömeges megkínzásában 
és meggyilkolásában. Ezért került le innen 
négy nyilas neve 2020-ban, idén szeptem-
berben pedig a képviselô-testület megsza-
vazta, hogy további 17 nyilas párttag neve 
se kerüljön fel az új, a Városmajorban fel-
állításra kerülő emlékmûre. A Diana par-
ki emlékmûrôl azonban megfeledkeztek, 
így ott még ma is szerepel két olyan nyilas 
párttag, akinek a nevét már törölték a Turul 
névsoráról.
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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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