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VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

antiszemitizmus elleni küzdelem jelentős 
része az antiszemita incidensek előfordulá-
sának nyomon követése. A Tett és Védelem 
Liga egyik célja, hogy a társadalom széle-
sebb köreiben felhívja a figyelmet az anti-
szemitizmusra. Ennek elsődleges eszköze 
a közéletben előforduló gyűlölet-bűncse-
lekményekkel kapcsolatos folyamatos és 
szakmailag megalapozott monitoringte-
vékenység. Az antiszemita incidensekre és 
egyéb gyűlöletcselekményekre vonatkozó 
információk gyűjtése és elemzése hiányá-
ban sem a zsidó közösségek, sem az egyé-
nek számára nem lehet valós védelmet 
biztosítani. Az adatgyűjtés 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 foglal-
koznak: antiszemita gyűlölet-bűncselekmé-
nyekkel és gyűlölet motiválta incidensekkel. 
A jelentések mindkét cselekményt összefog-
lalóan ‘gyűlöletcselekményeknek’ nevezik. 
Az antiszemita gyűlölet-bűncselekmények 
és az egyéb típusú gyűlölet-bűncselekmé-
nyek közötti fő különbség az antiszemita 
motiváció megléte. Az egyes országok eltérő 
törvényei és jogszabályi alkalmazásai követ-
keztében változó, hogy a büntetőjog szerint 
mely antiszemita incidensek számítanak 
bűncselekménynek. Előfordulnak olyan 
gyűlölet motiválta cselekmények is, ame-
lyek ugyan felzaklatják a zsidó közösséget, 
mégsem tekinthetőek bűncselekménynek, 
például a szólásszabadság égisze alatt. Az 
általános áttekintés megszerzése és az idő-
beli változások vizsgálata érdekében a Tett 
és Védelem Liga szerint mindkét típusú 
cselekmény dokumentálására szükség van.

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

A Tett és Védelem Alapítvány januári  
monitoring-tevékenysége során hét anti-
szemita gyűlöletcselekményt - ebből egy 
rongálás, kettő fenyegetés és négy gyűlölet-
beszéd - valamint két további gyűlöletcse-
lekményt azonosított.

Az
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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 erősödött 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 időbeli változásait.

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

Horogkeresztet rajzoltak ismeretlenek 
egy budapesti K&H Bank falára, valamint 
egy hitközségi elnököt és egy újságírót is 
megfenyegettek levélben illetve hozzászó-
lásban. Újabb jobbikos politikusok antisze-
mita megnyilvánulásai kerültek napvilágra, 
továbbá a negyedik zsidótörvényt emlegette 
egy demonstráló az oltásellenes tüntetésen. 

konfliktushoz köthető. Kelet- és Közép-
Európában a jobboldal zsidókkal szembeni 
előítéletességének van hagyománya, és nem 
csupán a fasizmushoz és a nácizmushoz 
köthető, hanem időnként 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 terjedő 
összeesküvés elméletek, a gyűlölet 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-
getőbb probléma Európában. A Tett és Vé-
delem Liga azért jött létre, hogy felfedje a 
modernkori antiszemitizmus mozgatórugóit 
és hatékony védelmet biztosítson ellene. 

E mellett az ellenzéki összefogás miniszter-
elnök-jelöltje egy nyilatkozatában arról be-
szélt, hogy ismer “fideszes zsidókat”.   

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 szélsőséges. Egyrészt 
hallani olyan hangokat, amelyek lekicsiny-
lik az ilyen cselekmények, megnyilvánu-
lások súlyát. Az is előfordulhat 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 gyűlölet-bűncselekmények és 
incidensek3 monitorozása.

A Tett és Védelem Liga 2019-től kezdve 
Európa 7 országában folytat monitoringte-
vékenységet. Első lépésként jelenleg Auszt-
riában, Csehországban, Norvégiában, Len-
gyelországban, Romániában, Szlovákiában 
és Svédországban gyűjtünk adatokat, ké-
sőbb további országokra is ki fogjuk terjesz-
teni tevékenységünket. Az antiszemitizmus 
monitorozását illetően az országoknak meg-
vannak a maguk sajátosságai, melyek között 
meglehetősen nagy különbségek fedezhetők 
fel. Bizonyos országokban több olyan szer-
vezet is működik, amely a Tett és Védelem 
Ligához hasonló céllal rendelkezik, míg 
máshol elhanyagolható mértékű vagy egyál-
talán nincsen hasonló tevékenység. A Tett 
és Védelem Liga semmi esetre sem szeretne 
a meglévő szervezetek helyébe lépni, infor-
mációcserére törekszünk és együttműködé-
seket szeretnénk létrehozni.

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

A gyűlölet-bűncselekmények elleni küz-
delem kiemelt fontosággal bír, mivel ezek el-
térnek más bűncselekménytípusoktól. Ezek 
a bűncselekmények és incidensek egyfajta 
üzenetnek tekinthetők, nem csak az adott 
áldozatra, hanem egy nagyobb közösség felé 
irányulnak. Az antiszemitizmus és az egyéb 
gyűlölet-bűncselekmények 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 bűncselek-
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 gyűlölet-bűncselekmé-
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 őket, ha azonosítják az elkövetőket az 
illetékes hatóságnál. Az incidensek nem 
megfelelő kezelése könnyen vezethet má-
sodlagos viktimizációhoz, amikor az áldozat 
elhiszi, hogy ő a hibás, amiért például nem 
volt elég elővigyázatos, stb. Ezek a típusú 
bűncselekmények, mint már említettük, 
egy egész közösséget érintenek. Áldozatai 
sokszor felcserélhetők, 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 jövő-
ben ő maga is ilyen előítélet motiválta bűn-
cselekmény célpontja lesz. Ez különösen 
igaz azokra a csoportokra, amelyek hosszú 
idő óta ki vannak téve az előítéletességnek. 
Annak hosszas bizonyítása szükségtelen, 
hogy a zsidóság ebbe a körbe tartozik. Ezen 
cselekmények sértik azt a normát, miszerint 
a társadalom tagjai egyenlők. Az ilyen inci-
densek nem megfelelő kezelése az egész tár-
sadalomra nézve súlyos következményekkel 
járhat, hiszen egyrészről felbátorítja az el-
követőket, hogy hasonló cselekményeket 
kövessenek el, másrészről az egész társada-
lom összetartó erejét csonkítja4.

Nem túlzás azt állítani, hogy kevesebb 
gyűlölet-bűncselekményt jelentenek és 
dokumentálnak, mint amennyi valójában 

A JELENTÉSRŐL
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történik. Az elkövetett és a bejelentett bűn-
cselekmények számában való országokbeli 
eltérés nem feltétlenül köthető a zsidók szá-
mához. A kevesebb bejelentett cselekmény 
egyik oka, hogy az áldozatok sokszor nem 
jelentik az eseteket a rendőrségen vagy az 
illetékes hatóságnál. Ennek több magyará-
zata lehet. Sokan nem bíznak abban, hogy a 
hatóságok megfelelően kezelik az eseteket, 
akár felkészületlenség, akár előítéletesség 
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 bejelen-
tés miatt még többet fognak szenvedni, il-
letve azt is feltételezhetik, hogy a hatóságok 

nem tudják majd bizonyítani a gyűlölet- 
motivációt, így a bejelentés hiábavaló. 

A civil szervezetek segíthetnek ezen 
problémák orvoslásában, együttműköd-
hetnek a rendőrséggel és az illetékes ha-
tóságokkal, valamint egyfajta közvetítő 
szerepet is betölthetnek az áldozat és a 
hatóság között. A civil szervezetek által 
készített jelentések alkalmasak lehetnek 
arra, hogy felhívják a hivatalos szervek fi-
gyelmét a gyűlölet motiválta bűncselekmé-
nyekre és az összegyűjtött adatok alapján 
hosszú távú trendeket rajzoljanak fel. A 
civil szervezetek segíthetnek egy-egy eset 
jogi útra terelésében, jogi védelmet nyújt-
hatnak az áldozatoknak, és egyéb módo-
kon segíthetik őket. 
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 MÓDSZERTAN

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

• gyűlölet-bűncselekmény: olyan a bün- 
tetőjog szerinti bűncselekmény, ame- 
lyet emberek bizonyos csoportjaival  
szembeni előítélet motivál6

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

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

A jogi következmények is eltérőek az 
egyes országokban, így előfordulhat, hogy 
ami bűncselekménynek számít az egyik or-
szágban, nem törvényellenes egy másikban. 
Egyértelmű példa erre az ún. holokausz-
ttagadás, amely Magyarországon például 
jogellenes, míg a Tett és Védelem Liga ál-
tal monitorozott számos másik országban 
nem törvénysértő. A Tett és Védelem Liga 
adatgyűjtése meglehetősen széleskörű, 
igyekszünk minden esetről beszámolni 
jelentéseinkben, ugyanakkor előfordul-
hat, hogy egymáshoz hasonló eseteket bi-
zonyos országokban bűncselekményként, 
míg máshol „csak” incidensként tartunk 
nyilván. Mindig az adott ország büntető 
törvénykönyve szerinti meghatározást vesz-
szük alapul. Úgy véljük, hogy e különbsé-
gek okozta problémák idővel csökkenni 
fognak, ahogy egységes meghatározásokat 

és jogszabályi rendelkezéseket fogadnak el  
az Európai Unióban.

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

A havi jelentések a lehető legtágabb ér-
telemben veszik számba az antiszemitizmus 
motiválta gyűlölet-bűncselekményeket és 
gyűlöletincidenseket, bemutatva azok elkö-
vetőit, célpontját, módszereit és üzenetét. 
A célpont lehet személy, csoport, rendez-
vény, épület, emlékmű vagy egyéb tulaj-
don. Fontos azonban, hogy az antiszemita 
motivációt meg lehet állapítani, azaz, hogy 
az elkövető a zsidósághoz való tartozás vagy 
annak feltételezése miatt választotta az 
adott célpontot. Ilyen módon lényegtelen, 
hogy a feltevés valós-e: a zsidósághoz való 
vélt tartozás is elegendő. 

A monitorozás során gyűlöletcselek-
ménynek tekintünk minden esetet, amely 
a gyűlölet-bűncselekmény kategóriájába 
tartozik. Ezek lehetnek az adott ország bün-
tető törvénykönyve által nevesített bűncse-
lekmények (például közösség tagja elleni 
erőszak, közösség elleni uszítás, nemze-
tiszocialista rendszer bűneinek tagadása, 
önkényuralmi jelképek használata), azon-
ban a büntető törvénykönyvben szereplő 
egyéb tettek is, ha az előítéletes motiváció 
bizonyítható. 

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

Az antiszemita gyűlöletcselekmények mi-
nél szélesebb körű 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 működik, 
amely megkönnyíti a bejelentést. Célunk, 
hogy más országokban is létrehozzunk ha-
sonló szolgáltatást, hogy a helyi nyelveken 
lehessen bejelentéseket tenni. Ezen kívül 
lehetőség van névtelen online bejelentésre 
is, ennek különösen nagy jelentősége lesz a 
beszámolóink szempontjából. Ha az áldozat 
nem tud vagy nem szeretne bejelentést ten-
ni, a Tett és Védelem Liga közvetítő révén 
tudja támogatni az áldozatot a folyamatban. 
Közvetítő lehet az áldozat családtagja, isme-
rőse, 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 először a ható-
ságokat értesítik.

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

A közbeszédet szakértői csoport moni-
torozza. Célunk, hogy a média egyre nö-
vekvő 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 szélsőséges, 
gyűlöletkeltő honlapokra is. A monitorozás 
folyamata rendszeresen és következetesen, 
pontosan kidolgozott szabványok alapján 
történik. 

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

Gyűlöletesemények, amelyek beleszámí- 
tanak a statisztikába:

• csak a monitorozott országban történt 

gyűlöletesemények; 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 kővel])

• 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, zsi-
dó szervezetekhez, intézményekhez

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

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

Gyűlöletesemények, amelyek nem számí- 
tanak bele a statisztikába9:

• az adott monitorozott országhoz és az 
ország zsidóságához köthető antiszemita 
gyűlöletesemények, amelyek valamilyen 
oknál fogva nem tartoznak a statisztiká-
ba (például nem az adott országban tör-
téntek, nem bizonyítható az antiszemita 
szándék, nem világosak az eset körül-
ményei)

• gyűlöletkifejezések, amelyek rendszere-
sen megjelennek honlapokon, kommen-
tekben és online fórumokon, de ame-
lyekről nem érkezett bejelentés a Tett és 
Védelem Ligához

• egyéb hírek, amelyek csak közvetetten 
kapcsolódnak az antiszemitizmushoz.

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

Ezek az indikátorok az elkövető külön-
böző jellemzőire, az áldozatra vonatkozó 
adatokra, az incidens helyszínére és idő-
pontjára vonatkoznak. Az adatgyűjtés so-
rán 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 következő típusokat különböztetjük 
meg: közösség elleni uszítás, közösség tagja 
elleni erőszak, önkényuralmi jelkép hasz-
nálata és holokauszttagadás. 

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

• Emberölés: halált okozó, személy elleni 
támadás

• Súlyos fizikai erőszak
 · 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
 · egyértelmű és konkrét szóbeli vagy 
írásos fenyegetés

 · „bombatámadás”, amelyről később ki-
derül, hogy csupán megtévesztés volt

 · zaklatás
 · rágalmazás

• Gyűlöletbeszéd
 · nyilvános gyűlöletbeszéd
 · virtuális gyűlöletbeszéd
 · sértő magatartás
 · egynél több címzettnek elküldött sértő 
írás

 · gyűlöltbeszéd az irodalomban és a ze-
nében

• Diszkriminációs esetek

Elsődleges fontosságúnak tartjuk a gyűlö-
letcselekmények kontextusba helyezését is. 
Ezek az incidensek ugyanis nem légüres tér-
ben léteznek és egyáltalán nem függetlenek 
attól a társadalmi és kulturális környezettől, 
amelyben történnek. Lényeges ezen cselek-
mények dinamikája is: sokszor inkább folya-
matokról, mintsem különálló eseményekről 
van szó (Perry 2001, 8). A statisztikai adato-
kon kívül rövid leírásokat is közlünk az egyes 
esetekről, ami segít a cselekményt körülvevő 
környezet megértésében.11  Az idősoros 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 GYŰLÖLETCSELEKMÉNYEK  
– 2022. JANUÁR

A Tett és Védelem Alapítvány januári 
monitoringtevékenysége során négy anti-
szemita gyűlöletcselekményt azonosított, 
melyek közül egy a fenyegetés, három a 
gyűlöletbeszéd kategóriájába tartozott.

 
R O N Á G L Á S

Horogkeresztet rajzoltak ismeretlenek az 
Oktogon téri K&H Bank falára

Forrás: tev.hu

2022. január 5. Bejelentés érkezett a TEV 
forródrótjára, miszerint 2021. 
január 5-én ismeretlen elkö-
vetők horogkeresztet rajzoltak 
az Oktogon téri Kereskedelmi 
és Hitelbank falára. Alapítvá-
nyunk értesítette a pénzinté-
zetet a rongálásról és kérte a 
tiltott önkényuralmi jelkép el-
távolítását.

F E N Y E G E T É S

“Zsidó féregnek” nevezték az ellenzéki 
kommentelők a Márki-Zay Pétert antiszemita 
politikusként jellemző újságírót

Forrás: mandiner.hu

2022. január 7. Ellenzéki aktivisták ki-
posztolták a lakcímét és elektronikus el-
érhetőségét, valamint antiszemita üzene-
tekkel zaklatták Veszprémy László Bernát 
holokausztkutatót és újságírót. A fenye-
getések oka az volt, hogy Neokohn zsidó 
hírportál volt főszerkesztő-helyettese 2021. 
december 23-án cikket publikált a Times of 
Israel nevű, angol nyelvű izraeli hírportál 
blog szekciójában, „Legyőzze-e egy homo-
fób és antiszemita politikus Orbán Viktor 
magyar miniszterelnököt?” címmel. Veszp-
rémy a cikkben felsorolta, hány antiszemita 
politikussal fotózkodott és dolgozott már 

együtt Márki-Zay Péter ellenzéki minisz-
terelnök-jelölt, valamint arról is írt, hogy 
szerinte a fideszes politikusokat „melegező” 
Márki-Zay homofób is. A szerzőt feljelen-
tették a Times of Israel szerkesztőségénél, 
ezután pedig törölték a cikket.

Ezt követően a magyar közösségi médi-
ában azt írták a kommentelők, hogy „rúg-
juk mindenfelől”, „ha tényleg meg akarod 
verni, akkor itt vannak az adatai (...) törjük 
be a képét!” E-mailben azt írták neki, hogy 
„mit képzelsz magadról te büdös kis fidesz-
csicska zsidó féreg? azt hiszed megúszha-
tod hogy az ellenzéket támadod? végetek 
van áprilisban!” „VÉGED VAN!!! TE BÜ-
DÖS ZSIDÓ MIT IROGATSZ MÁRKI 
ZAJRÓL? ELVÁGJUK A TORKODAT!!!! 
TUDJUK HOL LAKSZ!!!”

A zsinagógája szétverésével fenyegették meg 
a Váci Zsidó Hitközség elnökét

Forrás: tev.hu

2022. január 24. “Büdös zsidónak” ne-
vezték Turai Jánost, a Váci Zsidó Hitközség 
vezetőjét azt követően, hogy Fehér Zsolt 
és Tótváradi-Nagy Bence jobbikos önkor-
mányzati képviselők antiszemita megnyil-
vánulásai ellen tiltakozott. A hitközségi 
vezetőnek címzett 
névtelen levélben az 
állt, hogy „Te büdös 
zsidó! Szétverjük a 
zsinagógádat meg a 
koszos temetőd." A 
fenyegetés miatt a 
hitközség a rendőrsé-
gen ismeretlen tettes 
ellen feljelentést tett. 

Az emberi méltó-
ság védelmében egy közös gyertyagyújtást 
szerveztek 2022. január 26-ára, a váci zsina-
góga elé. Az esemény mottója: „A fasiszták 
nem tűntek el, hanem újratermelődtek.”

forrás: VácOnline.hu

forrás: tev.hu
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G Y Ű L Ö L E T B E S Z É D

“Zsidó gyilkosnak” nevezte Horn Gyulát 
2014-ben a keszthelyi Jobbik elnöke

Forrás: drót.info

2022. január 10. Dávid-csillagokkal jelöl-
te meg egy 2014-es Facebook bejegyzésében 
Horn Gyula és kormánypárti politikusok 
neveit Herold János. A keszthelyi Jobbik 
elnöke a korábbi szocialista kormányfőt 
– annak halála után – „zsidó gyilkosnak” 
nevezte, állami temetése miatt a Fideszt bí-
rálta, Tom Lantost pedig „zsidó csalóként” 
emlegette - derítette ki a drót.info. A poli-
tikus egy másik posztjában a Fideszt „Zsi-
desznek” nevezte, és azt állította, hogy „a 
Fidesz vezetői mindig is zsidók voltak”. A 
bejegyzések még mindig elérhetők.

“Zsidó dögkeselyűkről” írt 2012-ben a Jobbik 
régiós igazgatója

Forrás: drót.info

2022. január 13. Kesztyűs Attila, a Jobbik 
Somogy megyei régiós igazgatója, Stein-
metz Ádám országgyűlési képviselő 2018-as 
kampányfőnöke arról értekezett egy 2012-
es májusi Facebook bejegyzésben, hogy a 
zsidók a cigányokkal végeztetik el a magyar-
ság kiirtásának „piszkos munkáját”, a „dög-
keselyűvé” változó, „jellemtelen” és „pénzt 
szimatoló” zsidó üzletemberek titokban 
Magyarország ellopására szövetkeznek - írja 
a drót.info. Az írás - a vérvád kivételével - az 
összes antiszemita toposzt felvonultatja. 

A fényes gomb című szöveg szerint a zsi-
dó térfoglalás után a magyarságot “rabszol-
gasorba” taszították, majd arra biztatja az 

olvasóit, hogy ne dolgozzanak zsidó cégek-
nek. A bejegyzés pikantériája, hogy a poli-
tikus jelenleg is az „uszító gyűlöletbeszéd” 
ellen kiálló Steinmetz Ádám kampányfőnö-
keként tevékenykedik.

A negyedik zsidótörvényt emlegette egy 
demonstráló az oltásellenes tüntetésen

Forrás: azonnali.hu

2022. január 16. „A 4. Zsidótörvény” fel-
iratú táblát tartott a magasba egy tüntető 
a Mi Hazánk mozgalom által szervezett ol-
tásellenes demonstráción - olvasható az 
azonnali.hu helyszíni riportjában. A szerző 
szerint a zsidótörvényt emlegető, globális 
világösszeesküvést, a magyarság elpusztítá-
sát vizionáló tüntetők a kisebbséget alkot-
ták a rendezvényen.

A váci jobbikos önkormányzati képviselő náci 
megnyilvánulása került napvilágra

Forrás: vaconline.hu

2022. január 19. A Hitler-fotóval kifeje-
zett tetszés mellett a zsidó egyetemen is gú-
nyolódott Tótváradi-Nagy Bence, váci job-
bikos önkormányzati képviselő. Egy 2011-es 
Facebook bejegyzésében Országos Rab-
biképző – Zsidó Egyetem létjogosultságát 
vonta kétségbe, és azt írta, hogy még le is 
köpte a billentyűzetét, mert zsidó szervezet 
nevét gépelte rajta. A zsidó egyetem hon-
lapja után pedig letörölgette a laptopját is, 
jelezvén, hogy a zsidó tartalmat fertőzőnek 
tartja - írja a VácOnline.hu.

Tótváradi e mellett egy zsidó származá-
sú, közéleti szereplőket listázó honlapot is 
ajánlott az olvasók figyelmébe.
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TOVÁBBI 
GYŰLÖLETCSELEKMÉNYEK

Márki-Zay Péter számon tartja a “fideszes 
zsidókat”

Forrás: mandiner.hu

2022. január 9. Az ellenzéki összefogás 
miniszterelnök-jelöltje vasárnapi videó be-
jelentkezésében támogatásáról biztosította 
a cigányságot és a zsidóságot a Fidesz gyű-
löletkampányaival szemben. 

A politikus szerint felháborító a vád, hogy 
őt antiszemitának nevezik. Valójában azt 
mondta Arthur Finkelsteinről, hogy „anti-
szemita, zsidó, homofób, meleg”, akitől Or-
bán elleste azt a kommunikációs stratégiát, 
hogy az ellenfelét vádolja olyan dolgokkal, 
ami legfeljebb rá igaz. Hozzátette: a kam-
pánytanácsadó abszolút gátlástalan ember 
volt, mert zsidó létére antiszemita kampá-
nyokat segített, illetve melegházasságban 
élt, de homofób kampányokat vezényelt le.

Márki-Zay arról is beszélt, hogy a fideszes 
politikusokban ő a tolvajlást, a becstelensé-
get és a hazaárulást szokta kifogásolni, és 
nem azt, hogy melegek vagy éppenséggel 
zsidók. „Mert a Fideszben van néhány zsi-
dó is, bár elég kevés. De nagyra értékelem 
azokat, akik egy ilyen pártban, Bayer Zsolt 
pártjában felvállalják azt, hogy zsidó szár-
mazásúak. Nem sok van ilyen, én egyet tu-
dok konkrétan, őt nagyon nagyra becsülöm” 
- mondta.

Hitler képpel kedvelte képviselőtársa 
rohamsisakos fotóját a jobbikos váci 
önkormányzati képviselő

Forrás: magyarnemzet.hu

2022. január 13. Nácizmusra utaló ké-
pet használt egy nyilvános Facebook-kom-
mentben Tótváradi-Nagy Bence váci job-
bikos önkormányzati képviselő. Az eredeti 
posztban képviselőtársa, Fehér Zsolt egy 
második világháborús rohamsisakkal a fe-
jén készült fotóját tette közzé, erre Tótvára-
di-Nagy kommentként egy mosolygós Hit-
ler-fotót közölt, amin ez a felirat állt: „jaj, te 
kis huncut” - írja a Magyar Nemzet.

Tótváradi elnézést kért a január 19-i tes-
tületi ülésen “a különféle 
gyerekkori, mai fejjel vállal-
hatatlan” bejegyzések miatt. 
Facebook posztjában azt írja, 
hogy 13 éves volt, amikor el-
terjedt a Facebook, és nyil-
vánvalóan számtalan buta, 
meggondolatlan kommentje 
és lájkolása lehetett gyerek-
ként. Ezeket felnőtt fejjel nagyon sajnálja, 
de nem tud tenni ellene. Arra kért minden-
kit, hogy a ne a gyerekkori buta bejegyzé-
sek alapján ítéljék meg, hanem felnőttkori 
munkája alapján.  

A történtek miatt tiltakozását fejezte ki 
a Váci Zsidó Hitközség. „Vác város önkor-
mányzatának szellemisége ma már nem 
méltó a Raoul Wallenberg-díj birtoklására, 
amire a rendszerváltozás után eddig min-
den összetételű önkormányzat rászolgált. 
A jelenlegi váci önkormányzat egyes kép-
viselőitől nem új jelenség a világot lángba 
borító fasiszta, gyilkos diktátor emlékének 
dicsőítése” – írta közleményében Turai Já-
nos hitközségi vezető. Az antiszemita és 
rasszista megnyilvánulások miatt lemon-
dásra szólította fel a képviselőket a Fidesz 
és a KDNP helyi szervezete, de a képviselők 
nem mondtak le.

Forrás: Vác.Online.hu
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A budapesti gettó felszabadulására emlékez-
tek a zsidó szervezetek

Forrás: hirado.hu 

2022. január 17. A Cipők a Duna-parton 
holokauszt-emlékműnél tartott megemlé-
kezést a budapesti gettó felszabadulásának 
az EMIH.  Köves Slomó vezető rabbi beszé-
dében felidézte egy zsidó kisfiú történetét 
a treblinkai haláltáborból, aki a marhava-
gonból kiabálva azt kérdezte kétségbeeset-
ten, hogy mi rosszat csinált. Nem tudta, 
hogy nem azért gyilkolják meg, amit tett, 
hanem azért, aminek született – tette hoz-
zá. Hangsúlyozta: az évforduló alkalmából 
arról a sok százezer magyar áldozatról szól 
a megemlékezés, akik a holokauszt éveiben 
azért lelték a halálukat, amik voltak, nem 
azért, amit tettek.

„Fontos, hogy megemlékezzünk ró-
luk, és az emlékezést cselekvéssé alakít-
suk: a zsidó tanítás szerint az értelmetlen, 
ok nélküli gyűlölet ellen a legjobb mód-
szer az ok nélküli elfogadás és szeretet”  
– emelte ki Köves Slomó.

Oberlander Báruch, a Budapesti Ortodox 
Rabbinátus és a Chábád Lubavics irányzat 
magyarországi vezetője felidézte, hogy édes-
apja – aki hamis papírokkal bujkálva élte túl 
Budapesten a vészkorszakot – egyszer arra 
kényszerült, hogy végignézze, amint zsidó 
gyerekek, nők és férfiak csoportját a Duná-
ba lövik. Ő maga ugyan megmenekült, de 
ezt a borzasztó emléket egy életen keresztül 
vitte magával. „A gyűlöletnek nincs helye a 
szívünkben, nem szabad gyűlölni a másik 
embert, akármilyen is legyen, még akkor 
sem, ha nem értünk vele egyet” – emelte ki 
Oberlander Báruch.

Nem szabad engedni a feledés csábításá-
nak, a „közös emlékezés ugyanis mindany-
nyiunk jövője” – mondta Heisler András, a 

Mazsihisz elnöke a hétfői megemlékezésen. 
Heisler úgy fogalmazott: a holokauszt túl-
élői „lassan elhagynak bennünket, és mi 
magunkra maradunk az emlékezés köteles-
ségével és átkával”.

A túlélők leszármazottainak felelőssége, 
hogy ne engedjenek a feledésnek, mert az-
zal megtagadják szüleik, nagyszüleik min-
den szenvedését a megaláztatástól, a ki-
rablásukon keresztül családjaik kiirtásáig 
– mondta a Mazsihisz elnöke, akinek a 96 
éves, Izraelben élő nagybátyja kétszer me-
nekült meg a nyilasok elől.

Gyertyagyújtással tiltakozott a Váci Zsidó 
Hitközség az elnökét ért fenyegetés ellen

Forrás: hirado.hu 

2022. január 26. Az emberi méltóság vé-
delmében tartott közös gyertyagyújtást a 
Váci Zsidó Hitközség, a Duna-Ipoly-Galga 
Zsidó Oktatási és Kutató Központ, vala-
mint a váci Magyar-Izraeli Baráti Kör szer-
dán a helyi zsinagóga előtti kertben “váci 
baloldali képviselők napvilágra került an-
tiszemita és rasszista bejegyzései és a Váci 
Zsidó Hitközség elnökének megfenyegetése 
miatt”. 

A történtek miatt szerda este tartott 
gyertyagyújtáson Turai János, a hitközség 
elnöke a közmédia azon kérdésére, hogy 
Márki-Zay Péter, az egyesült ellenzék mi-
niszterelnök-jelöltje a napokban azt mond-
ta, “a Fideszben van néhány zsidó, bár elég 
kevés”, azt válaszolta: magyarok vagyunk, 
és ez a közös nevező.

“Nem tartom egy korrekt embernek azt, 
aki ilyeneket beszél” – fogalmazott Turai 
János, hozzátéve, hogy “egy bocsánat-
kérés megfelelő lenne, de az úgysem fog  
elhangozni”.

KÖZÖSSÉGI HÍREK, REAKCIÓK
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Megújul az Ó-Zsinagóga Ispotály épülete
Forrás: cyberpress.hu 

2022. január 28. Megkezdődött a soproni 
Új utcában az Ó-Zsinagóga Ispotály épü-
letének a felújítása és a Papréti Zsinagóga 
teljes körű rekonstrukciójának előkészítése 
is folyamatban van - jelentette be dr. Far-
kas Ciprián, Sopron polgármestere, Barcza 

Attila, Sopron és térsége országgyűlési 
képviselője, Heisler András, a MAZSIHISZ 
elnöke és  Büchler András, a Soproni Zsidó 
Hitközség elnöke.

A sajtótájékoztatón kiderült, a soproni 
önkormányzat 20 millió forintot biztosít 
a munkálatokra, míg a Papréti Zsinagóga 
teljeskörű felújítására vonatkozó vonatkozó 
tervekre 30 millió forintot különítettek el.
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Szalai Kálmán: Gyöngyösi Márton 
listázásával állítható párhuzamba Márki-Zay 
Péter megjegyzése

Forrás: tev.hu

2022. január 11. „Nem először fordul elő, 
hogy az ellenzék miniszterelnök-jelöltje a 
zsidó, meleg, homofób, rasszista és egyéb 
kifejezéseket összekeverve, kontextusából 
kiragadva használja. Úgy tűnik teljes zavar 
van ezen kifejezések értelmezése kapcsán 
az ő fejében” – mondta a Hír Tv híradójá-
nak Szalai Kálmán Márki-Zay Péter vasár-
napi kijelentésével kapcsolatban, miszerint 
“a Fideszben van néhány zsidó is, bár elég 
kevés.”

A Tett és Védelem Alapítvány (TEV) tit-
kára szerint, amikor az ellenzéki összefogás 
kormányfőjelöltje nyilvántartja, hogy ki 
zsidó és ki nem zsidó a kormánypárt köré-
ben, akkor óhatatlanul is a politikai bará-
tainak az eszközeihez nyúl vissza. Úgy vél-
te, Márki-Zay kijelentése párhuzamban áll 
politikai szövetségese a Jobbikos Gyöngyösi 
Márton korábbi megjegyzésével, aki listáz-
ni akarta a zsidó származású politikusokat.

Szalai Kálmán hozzátette: kiállnak Veszp-
rémy László Bernát mellett, és ha szüksé-
ges, segítséget is nyújtanak számára, amiért 
támadások érik a Márki-Zay Péter antisze-
mita megnyilvánulásairól szóló cikke miatt.

Gulyás Gergely a holokauszt-emléknapon:  
a gyilkosokat meg kell nevezni!

Forrás: tev.hu

2022. január 27. Nemcsak elfeledni nem 
szabad, hogy voltak gyilkosok, de “meg is 
kell neveznünk őket” – mondta a Miniszter-
elnökséget vezető miniszter csütörtökön, a 
holokauszt áldozatainak nemzetközi emlék-
napján tartott budapesti megemlékezésen, 
a Holokauszt Dokumentációs Központban 
(HDK). Gulyás Gergely kiemelte: akiket a 
vészkorszak idején üldöztek, megkínoztak 
és meggyilkoltak zsidóságuk miatt, “hoz-
zánk tartoztak, a magyar nemzet részei 

voltak” és nagyon sokat tettek hozzá Ma-
gyarország életéhez. Gyilkosaik pedig nem 
csupán parancsra, de “kéjjel öltek” – közöl-
te az MTI.

A miniszter hangsúlyozta: az emberek kö-
zött nincs kollektív bűnösség, mert ha min-
denki bűnös, akkor valójában senki nem az; 
az államnak azonban van felelőssége. Hoz-
zátette: Magyarország a rendszerváltoztatás 
óta mindig világossá tette, hogy a magyar 
állam a vészkorszakban saját polgárait nem 
tudta, sok esetben nem akarta megvédeni, a 
magyar közigazgatás pedig közreműködött 
abban, hogy a német megszállást követően 
több százezer magyar zsidó embert hurcol-
tak el az országból.

Gulyás Gergely szólt arról: nem szabad 
elfeledni a hősöket sem, akik nem néztek 
félre, akik kockáztatták vagy akár fel is ál-
dozták életüket. És a mai napig “vannak 
tanúink” is. “Becsüljük meg mindazokat, 
akik megjárták a halál árnyékának völgyét”, 
akik “tanúságot tesznek a borzalmakról, és 
példájukkal mutatják meg az élet mindent 
legyőző erejét” – fogalmazott a miniszter.

Hangsúlyozta: ma Magyarország a zsidó 
közösség számára Európa egyik legbizton-
ságosabb helyének számít. A kormány nem-
zetközi színtéren is kiáll az antiszemitizmus 
valamennyi megjelenési formája ellen, fon-
tosnak tartja az emlékezést és a lelkiisme-
reti szabadság védelmét, melynek része a 
zsidó vallásgyakorlat szabadsága is.

Ellenzéki megemlékezések a holokauszt-
emléknapon

Forrás: szombat.org

2022. január 28. A holokauszt január 27-i 
emléknapján számos magyar ellenzéki párt 
és pártvezető is megemlékezett az ártatlan 
áldozatokról. A Szombat folyóirat összesí-
tette az alkalomból kiadott sajtónyilatkoza-
tokat és közleményeket. 

Márki-Zay Péter, az ellenzéki összefo-
gás miniszterelnök-jelöltje a hivatalos 
Facebook-oldalán Elie Wiesel, magyar  

HIVATALOS ÉS CIVIL REAKCIÓK
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származású Nobel-díjas író, holokauszt túl-
élő szavait idézte: „Ha elfelejtjük a halotta-
kat, az olyan, mintha még egyszer megöl-
nénk őket.” 

A DK szerint soha nem felejthetjük el az 
ártatlanok szenvedését, mert csak így ta-
nulhatunk a múlt borzalmaiból. Az MSZP 
hangsúlyozta, hogy nem engedhető megis-
métlődni a történelem legsötétebb korsza-
ka, ezért meg kell erősíteni az egymás iránti 
felelősségvállalást is.

Az LMP az holokauszt áldozatairól való 
megemlékezés fontosságát emelte ki. Egy-
felől ezt kívánja meg a tisztelet, másfelől 
pedig az, hogy nem árt magunkat figyel-
meztetni időről időre arra, hogy a gyűlölet, 
mások rosszindulatú megbélyegzése na-
gyon könnyen hova vezethet. Az emberi élet 
egyszeri és megismételhetetlen, ezért nincs 
alantasabb dolog annál, mint iparszerűen, 
tudatosan-tervszerűen kiirtani másokat. 

Párbeszéd Magyarországért szerint nem 
üres főhajtásra van szükség, hanem eleven 
emlékezésre. Akkor is, ha kínos, akkor is, 
ha fájdalmas, akkor is, ha legszívesebben 
nem gondolnánk bele.

Hollik István: A baloldal nem tisztázta a 
viszonyát az antiszemitizmussal

Forrás: mno.hu

2022. január 11. Nem idegen Márki-Zay 
Pétertől, hogy másokat sérteget, azonban 
külön szomorú, hogy most egy újságíróval 
teszi ezt – nyilatkozta a Magyar Nemzetnek 
Hollik István a Veszprémy László Bernát 
holokausztkutatót ért támadásokról. A Fi-
desz kommunikációs igazgatója szerint a 
helyzet nagyon egyszerű, mivel már több 
példa is bizonyítja, hogy a baloldal nem 
tisztázta a viszonyát az antiszemitizmussal. 

Gyöngyösi Márton, a baloldallal szövet-
kezett Jobbik európai parlamenti képvi-
selője még 2012-ben arról beszélt: listázni 
kell, hogy a magyar Országgyűlésben és 
a kormányban hány zsidó képviselő ta-
lálható, évekkel később pedig Karácsony  

Gergely azt mondta, hogy zsidókat listázni 
nem nácizmus. Most pedig Márki-Zay Péter 
arról beszél, hogy „a Fideszben egyébként 
van néhány zsidó is, bár elég kevés” – sorol-
ta a politikus. Hollik szerint ezután kétsé-
ges, hogy a baloldal elkötelezett-e az anti-
szemitizmus elleni harcban.

Az újság figyelemre méltónak tartja, hogy 
a legújabb történésekről a baloldali saj-
tó mélyen hallgat, egyedül a Hvg.hu volt, 
amely két nap után cikket jelentetett meg a 
témában.

Gulyás Gergely: Nem újdonság a baloldalon 
az antiszemitizmus határát súroló kijelentés

Forrás: hirado.hu

2022. január 11. A Miniszterelnökséget 
vezető minisztert a Kormányinfón a Már-
ki-Zay Péter antiszemitizmus határát súro-
ló kijelentéseiről is kérdezték. A politikus 
az M1 Híradójának elmondta: ez valóban 
újdonság, de nincs ok meglepődni, mert a 
jelen helyzetben a magyar baloldal összefo-
gott olyan képviselőkkel, akik néhány évvel 
ezelőtt a zsidókat listázni akarták. Így jött 
létre a jelenlegi baloldali összefogás, a ko-
alíciónak része sajnos az antiszemitizmus is 
– fogalmazott.

A Magyar Hírlap tudósítójának úgy azt 
mondta, nem ért egyet azzal, hogy antisze-
mitizmussal népszerűséget lehet növelni. 
„Európai kultúrkörben nem szoktunk olyat 
mondani, amit Márki-Zay Péter megenged 
magának. Nem tudjuk, mi a motivációja”  
– tette hozzá.

A Mazsök elnöke arra kéri Márki-Zay Pétert, 
hogy ne használja a zsidóságot alantas politikai 
céljaihoz

Forrás: pestisracok.hu

2022. január 11. Egyre hajmeresztőbbek 
a zsidóságra történő hivatkozásai Márki-Zay 
Péternek írta nyílt levelében Szabó György, 
a Magyarországi Zsidó Örökség Közalapít-
vány (Mazsök) elnöke. 
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“Már vizionálom jövő vasárnapi bejelen-
tését, amely az e heti megnyilatkozásának 
folytatásaként a Terror Háza bezárásá-
ról és az eredeti funkció visszaállításról 
szólna. Hiszen a fideszes zsidók számba-
vétele nyilván önnek nem elég. Minden-
esetre szólok, ne felejtsen el kihagyni a fel-
sorolásból, se mint fideszest, se mint zsidót”  
- fogalmazott. 

Amikor Finkelstein urat említette mint 
antiszemita zsidót, vajon eszébe jutott-e 
legfőbb szövetségeseinek egyike, „a bárány- 
bőrbe bújt náci párt, azaz a Jobbik vezetője?” 
– tette fel a kérdést Szabó, aki szerint  Márki- 
Zaynak először a saját háza táján kellene 
rendet raknia. Hozzátette: elfogadhatatlan, 
hogy a baloldal miniszterelnök-jelöltje a 
legnagyobb kormánypárt zsidó származású 
képviselőit ország-világ előtt kívánja listáz-
ni. Ez a tempó ismert a múlt század harmin-
cas-negyvenes éveiből, az ilyen hangnak 
nincs helye a magyar közéletben.

“Kérem, hogy a zsidóságot ne használ-
ja alantas politikai céljai elérése érdeké-
ben. Hiszen mint ahogy ebből a levélből 
is kitűnik, a zsidó társadalom színes, akár 
politikai, akár bármely más tekintetben  
– hangsúlyozta a Mazsök elnöke.

Róna Tamás főrabbi és Breuer Péter, a Heti 
TV tulajdonos-igazgatója is megszólalt Márki-
Zay Péter nyilatkozata ügyében

Forrás: metropol.hu

2022. január 13. Rabbiként úgy gondo-
lom, ezt be kellene fejezni, amíg még nem 
késő - nyilatkozta a Metropolnak Róna Ta-
más főrabbi. A Magyarhoni Zsidó Imaegylet 
(ZSIMA) elnöke szerint az ellenzék minisz-
terelnök-jelöltje egy több mint félreérthető, 
alapvetően rendkívül veszélyes kijelentéssel 
állt elő. “Kérem, hogy egyszer és minden-
korra hagyja békén a zsidóságot, mert egyre 
több és több sérülést okoz” - fogalmazott. 

Breuer Péter, a Heti TV tulajdonos-igaz-
gatója úgy vélte, „Márki-Zay Péternek el kell 
tűnnie a közéletből. A Magyar Nemzetnek 
adott interjújában felidézi, hogy Hódme-
zővásárhely polgármestere együtt politizál 
azokkal a jobbikosokkal, akik korábban 
arról beszéltek, hogy listázni kell a zsidó 
országgyűlési képviselőket és kormány-
tagokat, most pedig ő maga is bevallotta, 
hogy listája van azokról a fideszesekről, 
akik zsidó származásúak. Breuer szerint a 
baloldal miniszterelnök-jelöltje mindenre 
alkalmatlan, és a mögötte álló pártok sze-
génységi bizonyítványa, hogy Márki-Zay 
Pétert támogatják.

Weisz Péter: A huszadik század romboló 
ideológiái sejlenek fel a keverék koalíció 
politikusainak nyilatkozataiból

Forrás: mandiner.hu

2022. január 14. Egy szörnyű korszak, a 
huszadik század romboló ideológiái sejle-
nek fel a keverék koalíció politikusai, így 
például Márki-Zay Péter elfogadhatatlan 
nyilatkozataiból - mondta a Barankovics 
István Alapítvány Izraelita Műhelyének el-
nöke a Mandinernek. Weisz Péter szerint ez 
a gondolkodás a totális diktatúrákat idézi, 
akárcsak az ellenzéki összefogás tagjaként 
tevékenykedő Jobbik egyes politikusainak 
egykori megnyilvánulásai. Pedig egy po-
litikai pártnál csak akkor következhet be 
valódi változás, ha vállalja a múltját, hiszen 
jövőt csak a múltra lehet építeni. A Jobbik 
esetében azonban ez a múlt egyenesen vál-
lalhatatlan, a párt ezért számára továbbra is 
elfogadhatatlan. 

„Nem szabad azonosulni egy olyan for-
mációval, amely zsidózással, cigányozással, 
kirekesztéssel, listázással próbált előrébb 
jutni” – fogalmazott. Hozzátette: a pol-
gári oldal ezzel szemben zéró toleranciát 
hirdetett az antiszemitizmussal szemben,  
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így a magyarországi zsidóság egyetlen esé-
lye, ha a jelenlegi kurzus tudja folytatni a 
kormányzást.

Weisz leszögezte, a Fideszben filoszemi-
tizmusa nem politikai szólam, hanem erköl-
csi érzés, valódi megfontolás, amit például 
az is mutat, hogy Orbán Viktor nem csupán 
a vele egy politikai térfélen álló Benjamin 
Netanjahu előző, hanem a jelenlegi izraeli 
miniszterelnökkel is megtalálja a hangot. 
Megjegyezte: a vallásos zsidóság alapvetően 
konzervatív, fontosak számára az alapvető 
emberi értékek, ezért arra buzdít minden-
kit, válassza a nagy ünnepek békés megé-
lését lehetővé tevő, zsinagógákat építő, a 
szélsőségességekre nemet mondó politikát. 
Magyarország a magyaroké, legyenek akár 
keresztények, akár zsidók.

Izraeli nagykövet: A zsidóságot hagyják ki a 
kampányból!

Forrás: magyarnemzet.hu

2022. január 20. “Szeretném leszögezni, 
hogy Izrael nem avatkozik bele a magyar 
választásokba, semmilyen módon nem va-
gyunk a részesei.  Mi több, el is várjuk, hogy 
Izraelt és a zsidó közösséget hagyják ki a 
kampányból” - mondta a Magyar Nemzet-
nek Yacov Hadas-Handelsman izraeli nagy-
követ. Hozzátette: a zsidók is ugyanolyan 
magyar állampolgárok, mint bárki más. 
Vannak köztük politikusok is. 

A diplomata szerint az antiszemitizmus 
egy betegség, amely nemcsak a zsidókat, 
hanem mindenkit fenyeget. Az antisze-
mitizmus ugyanis a zsidókkal kezdődik,  

de nem velük ér véget. Ha tőlük megszaba-
dulnának, más kerülne a célkeresztbe. Ma a 
zsidók, holnap a keresztények, holnapután 
a kék szeműek. Ezért nagyon fontos, hogy a 
magyar kormány zéró toleranciát hirdet az 
antiszemitizmussal szemben. 

“És ezt nem én mondom, hanem olyan 
civil szervezetek, amelyek közül több nem 
éppen barátságos a magyar kormánnyal. 
Mégis, a statisztikáik is megerősítik, hogy 
Magyarországon rekordalacsony az antisze-
mita indíttatású incidensek száma, európai 
és világviszonylatban is” - hangsúlyozta.

Varga Judit: Szorosak a magyar-izraeli 
kapcsolatok

Forrás: magyarhirlap.hu

2022. január 20. Varga Judit igazságügyi 
miniszter hivatalában fogadta Yacov Ha-
das-Handelsmant, Izrael Állam magyaror-
szági nagykövetét. A tárcavezető Facebook 
bejegyzésében azt írja, hogy a két ország 
kapcsolatát a kölcsönös tisztelet és megbe-
csülés jellemzi,  magyar-izraeli kapcsolatok 
továbbra is szorosak.

A találkozón a hazai zsidó közösségek éle-
téről is szó esett. Varga hangsúlyozta: “A 
magyar kormány zéró toleranciát hirdetett 
az antiszemitizmussal szemben, így nem 
véletlen, hogy mára hazánk Európa egyik 
legbiztonságosabb otthona a zsidó közössé-
geknek. Budapest mára virágzó zsidó kul-
túrának a színhelye, de a kormány támo-
gatásával megújultak vidéki és határon túli 
zsinagógáink is”.



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

A HÓNAP KRÓNIKÁJA

 Sorszám  Dátum              Esemény Kategória                                     

1.

7.

11.

13.

15.

2.

8.

Horogkeresztet rajzoltak ismeretlenek az Oktogon 
téri K&H Bank falára

Gulyás Gergely: Nem újdonság a baloldalon az 
antiszemitizmus határát súroló kijelentés

Róna Tamás fôrabbi és Breuer Péter, a Heti TV 
tulajdonos-igazgatója is megszólalt Márki-Zay Péter 
nyilatkozata ügyében

A negyedik zsidótörvényt emlegette egy 
demonstráló az oltásellenes tüntetésen

A váci jobbikos önkormányzati képviselô náci 
megnyilvánulása került napvilágra

További gyûlöletcslekmények

“Zsidó féregnek” nevezték az ellenzéki 
kommentelôk a Márki-Zay Pétert antiszemita 
politikusként jellemzô újságírót 

A Mazsök elnöke arra kéri Márki-Zay Pétert, 
hogy ne használja a zsidóságot alantas politikai 
céljaihoz

Márki-Zay Péter számon tartja a “fideszes zsidókat”

Szalai Kálmán: Gyöngyösi Márton listázásával 
állítható párhuzamba Márki-Zay Péter megjegyzése

Hitler képpel kedvelte képviselôtársa rohamsisakos 
fotóját a jobbikos váci önkormányzati képviselô

“Zsidó gyilkosnak” nevezte Horn Gyulát 2014-ben 
a keszthelyi Jobbik elnöke

Hollik István: A baloldal nem tisztázta a viszonyát 
az antiszemitizmussal

“Zsidó dögkeselyûkrôl” írt 2012-ben a Jobbik 
régiós igazgatója

Weisz Péter: A huszadik század romboló 
ideológiái sejlenek fel a keverék koalíció 
politikusainak nyilatkozataiból

A budapesti gettó felszabadulására emlékeztek a 
zsidó szervezetek

január 9.

január 11.

január 13.

január 5.

január 11.

január 13.

január 16.

január 19.

január 10.

január 11.

január 13.

január 14.

január 17.

január 7.

január 11.

4.

6.

10.

12.

14.

3.

5.

9.

Hivatalos és civil reakciók

Hivatalos és civil reakciók

Hivatalos és civil reakciók

Hivatalos és civil reakciók

Hivatalos és civil reakciók

Hivatalos és civil reakciók

Közösségi hírek, reakciók 

Antiszemita gyûlöletcselekmények 
– Gyûlöletbeszéd

Antiszemita gyûlöletcselekmények 
– Gyûlöletbeszéd

Antiszemita gyûlöletcselekmények 
– Gyûlöletbeszéd

Antiszemita gyûlöletcselekmények 
– Gyûlöletbeszéd

Antiszemita gyûlöletcselekmények 
– Fenyegetés

Antiszemita gyûlöletcselekmények 
– Rongálás
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Hivatalos és civil reakciók

 Sorszám  Dátum              Esemény Kategória                                     

17.

19.

21.

Varga Judit: Szorosak a magyar-izraeli 
kapcsolatok

A zsinagógája szétverésével fenyegették meg 
a Váci Zsidó Hitközség elnökét

Gyertyagyújtással tiltakozott a Váci Zsidó 
Hitközség az elnökét ért fenyegetés ellen

Megújul az Ó-Zsinagóga Ispotály épülete

Gulyás Gergely a holokauszt-emléknapon: a 
gyilkosokat meg kell nevezni!

Ellenzéki megemlékezések a holokauszt-
emléknapon

január 26.

január 27.

január 20.

január 27.

január 28.

január 24.

16.

18.

20. Közösségi hírek, reakciók 

Közösségi hírek, reakciók 

Antiszemita gyûlöletcselekmények 
– Fenyegetés
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Hivatalos és civil reakciók

Hivatalos és civil reakciók



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

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

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

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

13597539-12302010-00057157
A Tett és Védelem Alapítvány elérhetőségei: 
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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