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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 szeptem- 
beri monitoring-tevékenysége során egy 
antiszemita gyûlöletcselekményt azonosí-
tott, ami a rongálás kategóriájába tartozik.  
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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. 

Néhány hónapja náci szimbólumok  
jelentek meg a kispesti utcákon, amelyek a 
Kispesth Youth elnevezésû, nyíltan neonáci 
szurkolói csoporthoz köthetôk. A hatóságok 
a sajtóból értesültek a graffitikrôl, és hiva-
talból nyomozást rendeltek el ismeretlen 
tettes ellen. 

Szeptember hónapban további bûncse-
lekményt nem azonosítottunk. 

Alapítványunk ebben a hónapban nem 
kezdeményezett új eljárást, és korábbi el-
járásainkkal 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.



9

• 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. SZEPTEMBER

A Tett és Védelem Alapítvány ebben a 
hónapban, monitoringtevékenysége során  
egy antiszemita gyûlöletcselekményt azo-
nosított, amely a rongálás, kategóriájába  
tartozik.

 
R O N G Á L Á S

Horogkereszteket festett a kispesti épületekre 
egy vállaltan neonáci szurkolói csoport

Forrás: magyarnarancs.hu

2021. szeptember 2. Horogkeresztek, 
neonáci kelta keresztek, 88-as feliratok 
jelentek meg néhány hónapja Kispest 
több részén, így a Vak Bottyán utcában, 
az Üllôi úton és a Móricz Zsigmond utcá-
ban. A kódolt vagy nyilvánvalóan fasisz-
ta szimbólumokat a Kispesth Youth nevû 
keményvonalas szurkolói csoport festet-
te fel. A társaság koponyás, gót H-betûs 
matricái évek óta megtalálhatók Kispest 
hirdetôtábláin és falfelületeinek, de a fô-
városban másutt is felbukkannak. Tagjaik 
elszánt és ütôképes neonáci drukker cso-
portként tekintenek magukra Kispesten  
- írja a magyarnarancs.hu.

A Hools (fo-
cihuligán) por-
tálokon talál-
ható felvételek 
szerint kigyúrt, 
küzdôspor tok-
ban jártas tár-
saságról van 
szó, akik büsz-
kén viselik a pi-
ros-fehér-fekete 
horogkeresztes 

pólót. A szervezet másik neve – Militant  
Jugend Kispest – szintén szélsôséges néze-
teikre utal, Telegram-csatornájukon visz-
szatérô elem a szvasztika, a fehér büszkeség 
éltetése, és a Hitlert méltató megosztások.

A csoporttal kapcsolatban több közismert 
szurkolói szervezetet és a Budapest Honvéd 
FC sajtóosztályát is megkereste, ám nem vá-
laszoltak az érdeklôdésükre. A kispesti ön-
kormányzat az újságtól értesült a horogke-
resztek jelenlétérôl és közölték, eltávolítják 
az önkényuralmi jelképeket, legalábbis ott, 
ahol jogkörük van eljárni. E mellett a XIX. 
kerületi Rendôrkapitányság önkényuralmi 
jelkép használata és rongálás bûncselek-
mény gyanúja miatt hivatalból nyomozást 
rendelt ismeretlen tettes ellen. 

Az újság szerint 
ez arra utal, hogy 
Kispest lakói jó ideje 
közönyösen sétáltak el 
a házfalakra, csövek-
re fújt horogkeresz-
tek mellett. A szerzô 
hangsúlyozza: tény, 
hogy hogy a szvasz-
tikák nem a legfor-
galmasabb utcákban, 
tereken láthatóak, ám a civilek passzív hoz-
záállása bátoríthatja a szélsôséges nézetek 
terjesztôit. 

forrás: Koncz Tamás/Magyar Narancs

forrás: Telegram / Militant Jugend Kispest
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A holokauszt áldozatairól emlékeztek meg 
Jászapátiban és Szécsényben

Forrás: szoljon.hu, nool.hu

2021. szeptember 2. A holokauszt hetven-
hetedik évfordulója alkalmából tartott meg-
emlékezést a Magyar Zsidó Szabadsághar-
cosokért Emlékbizottság (MAZSISZEM) és 
a Magyarországi Nemzeti-Etnikai Kisebb-
ségek Érdekvédelmi Egyesülete (ÉKE) a já-
szapáti zsidó temetôben. Rosenfeld Dániel 
Imre kántor, az emlékbizottság elnöke tör-
ténelmi pillanatnak nevezte, hogy hetven-
hét év után a jászapáti sírkertben elsôként 
emlékeztek közösen azokra a zsidó és cigány 
mártírokra, akiket a vészkorszakban a vá-
rosból és környékérôl elhurcoltak - tudósít 
a szoljon.hu. 

A nevelés, az oktatás és a kultúra a legfon-
tosabb eszközök az egymás elleni gyûlölet-
keltés, az antiszemitizmus, a rasszizmus, a 
kereszténység támadása, üldözése és a ter-
rorizmus ellen – emelte ki Rosenfeld Dániel 
Imre. 

A Szécsényi izraelita temetôben tartott 
megemlékezésen elhangzott, hogy a tele-
pülésrôl és a térségbôl 301 embert vittek  
Auschwitzba és Gunskirchenbe a második 
világháború idején. Radnóti Zoltán fôrabbi 
elmondta: olyan emberek haltak meg, akik 
országot építeni, alkotni, élni akartak. Ár-
tatlan gyermekek haltak meg, csak azért, 
mert zsidónak születtek. Hangsúlyozta, 
hogy az utókornak kötelessége megemlé-
kezni, s erôsíteni mindenkiben a tudatot, 
hogy soha többé ne legyen holokauszt. 

Csukáné Szerémy Andrea, a város al-
polgármestere felidézte, hogy Szécsény 
mennyi mindent köszönhet az egykori zsi-
dó származású lakosságnak. Elvesztésük a 
személyes tragédiákon túl Szécsény veszte-
sége és tragédiája is. A meg nem élt életek, 
a meg nem született gyermekek, unokák, a 
meg nem valósult álmok, az el nem készült 

alkotások társadalmi szerepe mind-mind 
hiányzik Szécsény történelmébôl, jelenébôl 
és jövôjébôl. Ahogy a magyar kormány, úgy 
az akkori község sem volt elég erôs ahhoz, 
hogy megvédje állampolgárait - tette hoz-
zá. “Szécsény alpolgármestereként az egy-
kori városvezetôk, döntéshozók, végrehajtó 
szervek hetvenhét éve elkövetett mulasztá-
sáért, a zsidók elhurcolásának segítéséért 
bocsánatot kérek” – mondta.

Kétszáz éves a magyar zsidóság bölcsôje
Forrás: 168ora.hu

2021. szeptember 3. A már hagyományos 
sóletfesztivál, a koncertek és a kulturális 
programok mellett új – vagy újranyitott – 
budapesti zsinagógák, imatermek avatása 
áll Zsinagógák Hete programsorozat közép-
pontjában. A rendezvényen az immár egy 
évtizede újra zsinagógaként mûködô, idén 
200 éves Lajos utcai épület elôtt is tiszte- 
legtek - írja a 168.hu. 

Budapest legrégebbi, ma is mûködô zsina-
gógája az óbudai. A klasszicista épület még 
Budapestnél is idôsebb, 1821-ben szentel-
ték fel. Köves Slomó, az Egységes Magyar-
országi Zsidó Hitközséghez (EMIH) tartozó 
zsinagóga rabbija emlékeztetett rá: Óbuda 
azért is válhatott a késôbbi fôváros zsidósá-
gának központjává, mert Budáról 1746-ban 
kiûzték a zsidókat, Pesten pedig 1840-ig 
nem telepedhettek le izraeliták. Óbudán 
azonban, a Zichy uradalomban virágzó zsi-
dó közösség jöhetett létre, jelentôsen hozzá-
járulva a kerület iparosodásához, textilipari 
központtá alakulásához. Ily módon az Óbu-
dai Zsinagóga története egyben a modern 
kori magyar zsidóság története is, beleértve 
a magyarországi zsidó élet 21. századi újjá-
születését is. „Ma ez a hely egy új bölcsôje, 
fontos központja a magyar zsidóságnak” – 
hangsúlyozta Köves Slomó.

KÖZÖSSÉGI HÍREK, REAKCIÓK
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Megnyílt Budapest legújabb zsidó kulturális 
központja

Forrás: neokohn.hu

2021. szeptember 9. Ismét látogatható  
Újlipótváros kibôvített és újjáépült zsinagó-
gája, a Zsilip, amellyel az EMMIH a fôváros 
legnagyobb zsidó találkozóhelyeként szeret-
né megszólítani új közönségét - számol be 
a neokohn.hu. A pompázatosan felújított és 
kibôvített imaház mellett tanulószobákat, 
elôadótermeket, kóser bagelezôt, kávéházat 
és egy egész kerületben hiánypótló gyerek-
játszóházat is átadtak vasárnap.

Ez utóbbi az egyik eszköze lehet annak, 
hogy vonzóvá tegyék az új zsinagógát, hiszen 
a szervezet feltett szándéka fiatal családok-
ból új közösséget építeni Újlipótvárosban, 
ahol nagyszámban élnek zsidó származású, 
azonban a vallástól eltávolodott emberek. 
Ez a gondolat szinte az összes felszólaló  
beszédében visszaköszönt.

“Budapest zsidóságának szívében va-
gyunk” – fogalmazott Köves Slomó, aki el-
sôként szólt a zsinagóga tágas belsô terét tel-
jesen megtöltô hallgatóságához. Az EMIH 
vezetô rabbija idézte Kovács András szocio-
lógus két tanulmányát, amely szerint 1998-
ban a megkérdezettek 70 százaléka vallotta 
a szüleinél kevésbé vallásosnak magát, míg 
ugyan erre a kérdésre 2017-ben pont fordí-
tott arányban feleltek a megkérdezettek. A 
rabbi szerint a magyar zsidóság olyan pozi-
tív változáson ment keresztül az utóbbi év-
tizedekben, hogy amíg 20 éve zsidóságunk 
megélésében “sereghajtók voltunk, ma már 
Európa éllovasai vagyunk.” Köves álma, 
hogy tíz év múlva ötven új zsinagóga legyen 
Magyarországon, e mellett pedig minden 
zsidó büszkén, összerezzenés nélkül élhese 
meg zsidóságát.

Fónagy János, a nemzeti vagyonnal kap-
csolatos parlamenti ügyekért felelôs állam-
titkár kiemelte: bízik abban, hogy a jövôben 
a magyar zsidóság egyetlen tagjának sem 
kell olyan félelmekkel szembesülnie, ami-
lyeneket az ô édesanyja élt át a holokauszt 
idején.

Tóth József, a 13. kerület polgármestere 
hangsúlyozta: a városrész vezetése az “ér-
tékmegôrzés és a megújulás jegyében” 
büszke partnere a kerület zsidó közössége-
inek, és mutatja befogadó szellemiségüket, 
hogy a zsidóság minden irányzatának he-
lyet biztosítottak a kerületben.

A köszöntôbeszédek sorát Oberlander  
Baruch és Glitzenstein Sámuel rabbik  
zárták. Mindketten bibliai idézetekkel és 
egyéb talmudi bölcsességekkel szôtt gondo-
lataikkal arra biztatták a közönséget, hogy 
éljenek a lehetôséggel, és töltsék meg élettel 
a zsinagógákat. “Ajtónk nyitva lesz minden-
ki elôtt” – mondta Glitzenstein rabbi, aki 
arra hívta fel a figyelmet, hogy a Zsilip azért 
is különleges, mert talán ez az egyetlen 
olyan hely Budapesten, amely a semmibôl 
létrejôve vált zsinagógává, nem pedig egy 
korábban bezárt zsinagóga helyén avattak 
felújított imaházat.

Elhunyt Zoltai Gusztáv
Forrás: index.hu

2021. szeptember 19. Vasárnap reggel 
meghalt Zoltai Gusztáv.  A Magyarországi 
Zsidó Hitközségek Szövetsége és a Buda-
pesti Zsidó Hitközség korábbi ügyvezetô 
igazgatója 86 éves volt – derül ki a Mazsihisz 
honlapján megjelent gyászjelentésbôl.

Zoltai Gusztáv 1935. július 28-án szüle-
tett. Szüleit a holokausztban veszítette el, 
az 1956-os forradalom után munkásôr lett. 
Belépett az MSZMP-be, 1976-tól a Pesti Vi-
gadó mûvészeti vezetôje, aztán a Játékszín 
mûvészeti titkára lett. A Budapesti Zsidó 
Hitközség kulturális (késôbb ügyvezetô) 
igazgatói tisztségét 1987-tôl töltötte be, 
1991-ben pedig megválasztották a Mazsi-
hisz ügyvezetô igazgatójának. Tisztségérôl 
2014-ben távozott, Heisler András Mazsi-
hisz-elnök szerint döntése szoros összefüg-
gésben van a német megszállás áldozatainak 
a budapesti Szabadság téren emelt em-
lékmûvével. Ennek ellenére késôbb Lázár  
János Miniszterelnökséget vezetô miniszter 
tanácsadója lett, amiért sokan bírálták.
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Negyedszázados ténykedése minden két-
séget kizáróan önálló és hosszú fejezete lesz 
a magyar zsidó intézmények történetének, 
a rendszerváltás környéki és utáni Magyar-
ország életének általában is emblematikus 
figurája volt. (...) Akik a szervezeten belüli 
kritikusai voltak, azok sem tagadták ügyes-
ségét, személyisége sajátos karizmatikus 
varázsát és azt, hogy volt benne szemé-
lyes kedvesség, készség az együttérzésre, 
személyes segítôkészség, hogy volt benne 

valami érzelmes szolidaritás a kiszolgál- 
tatottakkal - olvasható. Zoltai Gusztáv egy 
korszak meghatározó alakja, a rendszervál-
tás utáni években a zsidó közösség elsô szá-
mú vezetôje volt – mondta Heisler András, a 
Mazsihisz elnöke az Indexnek.

Végsô búcsúztatása 2021. szeptember 
20-án, hétfôn lesz a Kozma utcai zsidó  
temetôben. A gyászszertartáson Báruch  
Oberlander rabbi mondja a búcsúbeszédet.
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HIVATALOS ÉS CIVIL REAKCÓK

Orbán a zsidó újév alkalmából bízik abban, 
hogy több örömöt adó idôszak kezdôdik

Forrás: ma.hu 

2021. szeptember 6. A zsidó újév alkalmá-
ból boldog, édes új esztendôt kívánt Orbán 
Viktor miniszterelnök a magyarországi zsi-
dó közösség minden tagjának – közölte Ha-
vasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófônöke 
hétfôn az MTI-vel.

Orbán Viktor úgy fogalmazott: a terem-
tett világ rendje szerint a sötétséget felvált-
ja a világosság, a nagy esôzéseket napsütés 
követi, a keserûbb napok után pedig min-
dig édesek jönnek. Olyan évtôl búcsúzunk 
most, amely bizony sokat adott baljós fel-
legekbôl és sajnos keserûségbôl is, “ezért 
bízom abban, hogy a sófár hangja idén egy 
több örömöt adó idôszak kezdetét is jelzi”.

Ferenc pápa a zsidók és a keresztények 
egységét szorgalmazta az antiszemitizmussal 
szemben

Forrás: 168.hu, webradio.hu 

2021. szeptember 12. A Budapest két 
partját összekötô Lánchídhoz hasonlítot-
ta a keresztény és a zsidó közösségek test-
véri kapcsolatát Ferenc pápa, aki egységet 
szorgalmazott az európai antiszemitizmus 
ellen a Magyarországi Egyházak Ökumeni-
kus Tanácsa (MEÖT) és a zsidó közösségek 
képviselôivel tartott találkozón vasárnap  
- tudósít az MTI.

Ferenc pápa hangsúlyozta: zsidók és ke-
resztények elkötelezettsége vezetett a múlt-
béli válaszfalak lebontásához. “Zsidók és 
keresztények már nem az idegent, hanem 
a barátot akarjuk látni egymásban, nem az 
ellenfelet, hanem a testvért” – mondta a ka-
tolikus egyházfô.

Úgy vélte, azon kell együtt dolgozni, 
hogy a “gyûlölet hullámai ne söpörhessék 
el többé a jó viszonyt (..) az antiszemitizmus 
veszélyére gondolok, amely még mindig 

itt lappang Európában és másutt (..) ezt a 
gyújtózsinórt kell eloltani”– tette hozzá. 
Keresztényekre és zsidókra utalva kijelen-
tette, “a világ csak akkor fog nekünk hinni, 
ha a béke gyökereivé és az egység csíráivá 
válunk”.

A néhány napja kórházba került Frölich 
Róbert országos fôrabbi üzenetét Radnóti 
Zoltán fôrabbi tolmácsolta. A zsidóság és a 
kereszténység közös hitbeli öröksége, szent 
hagyománya az ellentétekkel terhelt múlt 
ellenére is bevilágítja a jelent és jelzôfényül 
szolgál az emberiség közös jövôje számá-
ra – írta az országos fôrabbi. E történelmi 
találkozó reménysége, hogy “tovább élünk 
együtt zsidók és keresztények, egymás irán-
ti tiszteletben, embertársi megértésben 
és igaz testvéri szereteteben” – tette hozzá 
Frölich Róbert fôrabbi.

Ferenc pápa hangsúlyozta, hogy zsidók 
és keresztények elkötelezettsége vezetett a 
múltbéli válaszfalak lebontásához. “Zsidók 
és keresztények már nem az idegent, hanem 
a barátot akarjuk látni egymásban, nem az 
ellenfelet, hanem a testvért” – mondta a ka-
tolikus egyházfô.

Úgy fogalmazott: zsidók és keresztények 
egyaránt tudják, milyen idegennek lenni, 
mit jelent, mikor hitükért, meggyôzôdésü-
kért üldözik, halálra szánják ôket. “Ugyan-
akkor azt is tudjuk, történelmünk során 
számtalanszor megtapasztaltuk, hogy azok, 
akiknek szívében jelen van Isten szeretete 
és félelme, meglátják a másikban az isteni 
szikrát, tisztelik az embert, Isten képmását 
és igaz szeretettel fordulnak embertársuk 
felé” – mondta.

Meglátása szerint az elmúlt évtizedekben 
a zsidók és a keresztények sokat tettek azért, 
hogy leomolhassanak az ôket elválasztó, 
vészterhes múlttal megterhelt falak, hogy 
egymásban ne az idegent, hanem a jövendô 
barátot, testvérüket lássák.

A zsidó szervezetektôl Ferenc pápa egy 
ezüst tóramutatót kapott.
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Felmentette az OEVB az antiszemita 
tartalmakat posztoló jobbikos jelöltet

Forrás: telex.hu, magyarhirlap.hu 

2021. szeptember 27. Kizáratta volna az 
ellenzéki elôválasztásból az MSZP a Süle 
Zsoltot, a Jobbik pápai képviselôjelöltjét, 
ám az Országos Elôválasztási Bizottság 
(OEVB) ejtette az ellene benyújtott etikai 
beadványt - számol be a telex.hu. A poli-
tikusról augusztus közepén írta meg a Ma-
gyar Nemzet, hogy korábban antiszemita, 
rasszista hangvételû posztokat tett közzé a 
Facebookon. Süle tagadta a vádakat és azt 
állította, hogy soha nem tett olyan nyilat-
kozatot, amely sérthette a romákat és a zsi-
dóságot. 

A Hírcentrum riportere arról kérdez-
te Süle Zsoltot egy szeptemberi lakossági 
fórumon, hogy visszavonja-e korábbi kije-
lentéseit. A politikus azonban úgy csinált, 
mintha nem értené a kérdéseket, remegô 
hangon össze-vissza beszélt, és csak egy 
ismerôse szemmûtétjét emlegette. Jakab  
Péter, a Jobbik elnöke sem volt képes  
egyenes választ adni.

Süle Zsolt, számos jobbikos kollégájához 
hasonlóan, korábban rendszeresen tett a 
zsidókat és a cigányokat gyalázó kijelenté-
seket. Az esetekrôl korábbi jelentéseinkben 
részletesen beszámoltunk.

Szijjártó: Magyarország továbbra is 
elkötelezett az antiszemitizmus elleni harc 
mellett

Forrás: demokrata.hu 

2021. szeptember 23. Szijjártó Péter az 
ENSZ Közgyûlése 76. ülésszaka alkalmá-
ból amerikai zsidó szervezetek képviselôi-
vel találkozott. A magyar külügyminiszter 
hangsúlyozta: Magyarország továbbra is 
elkötelezett az antiszemitizmus elleni harc 
mellett. Emellett a kormány mindent meg-
tesz annak érdekében, hogy „igazságos, fair 
és kiegyensúlyozott nemzetközi politikai 
megközelítés jöjjön létre” Izraellel szemben.

Hozzátette: a koronavírus-járvány egy 
idôre zárójelbe tett több globális bizton-
sági kihívást, amelyek most ismét egyre 
súlyosabbá kezdenek válni. Szerinte ilyen 
például a migráció, amely immár nem csak 
biztonsági és kulturális, hanem egészség-
ügyi kockázatokat is hordoz magában. Az 
illegális bevándorlás nyomán Európa nyu-
gati felében felütötte a fejét a modernkori 
antiszemitizmus, amelyet a lehetô leghatá-
rozottabban üldözni kell.

Szijjártó Péter ezzel kapcsolatban el-
mondta, hogy Magyarországon zéró tole-
ranciát vezettek be az antiszemitizmussal 
szemben. „Világossá tettük, hogy amíg mi 
kormányzunk, addig a zsidó közösség tag-
jainak semmitôl nem kell félnie Magyar- 
országon” – fogalmazott.

A magyar kormány kifejezetten Izrael- 
barát külpolitikát folytat, ezzel szemben a 
nyugat-európai országok gyakran helyez-
kednek Izrael-ellenes álláspontra, nyilván-
valóan azért, mert az illegális bevándorlás 
nyomán átalakult szavazóbázis ezt valami-
lyen módon megköveteli – jegyezte meg.

A szélsôséges lelátói megnyilvánulások 
látszatát is elkerülné az FTC elnöke

Forrás: nso.hu 

2021. szeptember 16. A Ferencvárosi  
Torna Club elnöke, Kubatov Gábor egy 
videót tett közzé közösségi oldalán, amely-
ben arra kérte a szurkolókat, hogy csapatuk  
Európa-liga szereplése során különösen fi-
gyeljenek a szabályszerû szurkolásra – töb-
bek között az esetleges UEFA-büntetések 
elkerülése érdekében.

Kubatov régóta próbálja rávenni az ult-
rákat, hogy mellôzzék a rasszista, szexista 
megnyilvánulásokat a nézôtéren, azonban 
a „szívtôl az égig” karlendítést még így is 
sokszor látni a meccseken. Kubatov a moz-
dulat kitalálójával, egy Tóni nevû sráccal is 
beszélt, aki szerinte “egy igazi jóindulatú, 
tisztességes magyar ember, akinek semmi 
kirekesztô gondolata nem volt”.
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Ismert holokauszttagadóval népszerûsítik a 
gyurcsányozós aláírásgyûjtést Debrecenben

Forrás:  debrecenier.hu 

2021. szeptember 16. A Stop Gyurcsány! 
Stop Karácsony! címû aláírásgyûjtô kor-
mánypárti akcióhoz kapcsolódva egy videó-
bejegyzéssel hívta fel magára a figyelmet 
Ágoston Tibor, egykori jobbikos politikus. 
ő volt az elsô ember, akit Magyarországon 
nyilvános holokauszttagadásért jogerôsen 
elítélt a bíróság, még 2016 tavaszán - írja a 
debrecenier.hu címû lap. 

A Jobbik debreceni alapszervezete 2014. 
január 12-én a Don-kanyarnál elhunyt ka-
tonákra emlékezett. Ezen a rendezvényen 
szólalt fel Ágoston, a Jobbik akkori deb-
receni önkormányzati képviselôje is, aki 
a bíróság szerint a következôket mondta: 
“Magyarország 2014-ben két nagy rendez-
vényre, megemlékezésre készül. Az egyik 
a magyar áldozatok, a hôsök, az elesettek, 
a másik pedig a hollókamu, bocsánat hol-
lókaszt. Még mindig nem jó. A holokaszt 
– szándékos volt, elnézést kérek érte –  
és annak áldozataira való megemlékezés”.

Náci karlendítés közben fotózták le Ózd 
alpolgármesterét

Forrás: atv.hu, hang.hu, szombat.org

2021. szeptember 22. Egy 2018-ban készí-
tett fényképet juttattak el az ATV szerkesz-
tôségébe, amelyen Farkas Péter Barnabás, 

EGYÉB HÍREK

Ózd jobbikos alpolgármestere látható náci 
karlendítés közben. A politikus 2018-ban 
részt vett egy látogatáson Ózd lengyel test-
vérvárosában, Chorzówban. Az eseményrôl 
számos kép készült, amelyek Ózd honlapján 
is megtalálhatók. A most felbukkant kép 
Katowicében, a Szilézia történetét bemuta-
tó múzeumban készült, ahol a polgármester 
a kiállítás részeként zsidóellenes feliratok-
kal ellátott épület elôtt áll, és karlandítés-
nek tûnô mozdulatot tesz. A fotó megjele-
nését követôen a politikus elmondta, hogy 
kézmozdulatával integetett a társaság többi 
tagjainak, és tagadta a karlendítést, amit  
aljas rágalomnak nevezett.

A náci karlendítésnek 
tûnô póz rossz emlékeket 
ébreszt a zsidó közösség-
ben és minden jóérzésû 
nem zsidó emberben – rea-
gált a Magyarországi Zsidó 
Hitközségek Szövetsége.  
A Mazsihisz azt javasolta 
Farkasnak, hogy látogas-
son el a Páva utcai Ho-
lokauszt Dokumentációs 
központba, tekintse meg 
a kiállítás anyagát, majd 
adjon egyértelmû nyilatko-
zatot a médiának és a magyar zsidó közös-
ségnek. A szervezet felszólította a politikai 
pártok képviselôit, tartsák magukat távol 
azon politikusoktól, akik szélsôséges, uszító 
kijelentésekkel vagy cselekedetekkel szeny-
nyezik a magyar közéletet.

A Fidesz pártigazgatója szerint ugyan 
megpróbálhatnák elmagyarázni az UE-
FA-nak, hogy ez nem a náci karlendítés, 
úgysem értenék meg, ezért arra kéri a szur-
kolókat, hogy figyeljenek oda arra, hogy 

szakszerûen lendítsék a karjukat meccs köz-
ben. „Két kézzel, a szívüktôl az égig lendít-
sék a karjukat! Ne egy kézzel!” – hívta fel a 
figyelmet a Fradi-elnök a Bayer Leverkusen 
– Ferencváros  EL-mérkôzés elôtt.

forrás: atv.hu
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A politikus azt ígérte, hogy ellátogat a 
Páva utcai Holokauszt Dokumentációs köz-
pontba,  egyben példaértékûnek nevezte a 
Mazsihisz közleményét. Megjegyezte: nem 
esik nehezére kijelenti azt sem, amire a szö-
vetség kéri. Ennek szellemében kijelentet-
te, hogy nem számít a szélsôséges eszméket 

vallók szavazataira, és elutasít mindennemû 
kirekesztést faji, vallási, etnikai, társadalmi 
csoporttal szemben.

Farkas Péter Barnabástól az LMP, 
a Momentum és Karácsony Gergely is  
elhatárolódott.
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Mathias Rüb: A zsidó élet virágzik 
Budapesten

Forrás: mandinder.hu

2021. szeptember 20. A budapesti zsidók 
biztonságban érzik magukat, kipát és kaf-
tánt viselnek. Sokkal nagyobb biztonság-
ban, mint ahogy ezt Párizsban vagy Berlin-
ben tehetnék. Yakov Hadas-Handelsman 
izraeli nagykövet Orbán Viktor miniszter-
elnök nemzeti konzervatív kormányát mél-
tatja a zsidó intézmények újbóli fejlesztése 
miatt. A kormány és a zsidó közösség kö-
zötti viszony jó – idézi Mathias Rüb, a FAZ 
egykori budapesti tudósítója a diplomatát. 
Az újságíró a Die Weltwoche lapban írt 
cikkében megjegyzi, hogy hosszas felújítást 
követôen két zsinagógát nyitottak újra meg 
Budapesten, és több száz ortodox zsidó járt 
örömtáncot a Vörösmarty utcában.

Az írás fontosabb megállapításait a 
Mandiner idézi: Orbán és emberei kemény 
propagandaharcot folytatnak a magyar 
származású milliárdos Soros Györggyel és 

követôivel szemben a média fôsodrában. A 
harc Magyarország lelkérôl és Európa jö-
vôjérôl szól. Orbán, a jobboldali-konzerva-
tív politikus erôs nemzetállamokat akar az 
Európai Unióban. A balliberális filantróp 
Soros egy egyre szorosabban integrált Eu-
rópai Uniót szeretne, benne gyenge nemze-
tállamokkal.

Orbán ellenzi a Magyarországra és az 
Európába irányuló, fôként muszlim migrá-
ciót. Soros a többvallású és multikulturális  
közösség híve.

A budapesti zsidók addig vannak biz-
tonságban, amíg az ország a magyar kálvi-
nista Orbán világnézete és akarata szerint 
formálódik, legfôképp tömeges muszlim 
bevándorlás nélkül. Ha Magyarországot a 
magyar-amerikai zsidó Soros víziója sze-
rint építik újjá, a most szabadon virágzó 
budapesti zsidó közélet hamar véget érhet. 
Mi közös Orbánban és Sorosban? Egyikük 
sem antiszemita. Egyiküket azonban mégis 
rendszeresen ez a vád éri - írja Rüb.

 

HÍREK ÉS VÉLEMÉNYEK 
A MAGYARORSZÁGI ANTISZEMITIZMUSRÓL
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A holokauszt áldozatairól emlékeztek meg 
Jászapátiban és Szécsényben

Ismert holokauszttagadóval népszerûsíti a 
gyurcsányozós aláírásgyûjtést a debreceni 
Fidesz

Egyéb hírek

Egyéb hírek

Kétszáz éves a magyar zsidóság bölcsôje

Mathias Rüb: A zsidó élet virágzik 
Budapesten

A szélsôséges lelátói megnyilvánulások 
látszatát is elkerülné az FTC elnöke

Orbán a zsidó újév alkalmából bízik abban, 
hogy több örömöt adó idôszak kezdôdik

Náci karlendítés közben fotózták le Ózd 
alpolgármesterét

Megnyílt Budapest legújabb zsidó kulturális 
központja

Szijjártó: Magyarország továbbra is 
elkötelezett az antiszemitizmus elleni harc 
mellett

Elhunyt Zoltai Gusztáv

Horogkereszteket festett a kispesti épületekre 
egy vállaltan neonáci szurkolói csoport

Felmentette az OEVB az antiszemita 
tartalmakat posztoló jobbikos jelöltet

Ferenc pápa a zsidók és a keresztények 
egységét szorgalmazta az antiszemitizmussal 
szemben

szeptember 6.

szeptember 22.

szeptember 9.

szeptember 23.

szeptember 19.

szeptember 2.

szeptember 16.

szeptember 9.

szeptember 22.
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szeptember 20.

szeptember 16.

4.

12.

6.

3.

11.

5.

13.

9.
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Közösségi hírek, reakciók 

Közösségi hírek, reakciók 

Közösségi hírek, reakciók 

Közösségi hírek, reakciók 

Hivatalos és civil reakciók

Hivatalos és civil reakciók

Hivatalos és civil reakciók

Hivatalos és civil reakciók

Hivatalos és civil reakciók

Hírek és vélemények a  
magyarországi antiszemitizmusról

Antiszemita gyûlöletcselekmények 
– Rongálás



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

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

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

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

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