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VEZETÔI ÖSSZEFOGLALÓ

A
Az antiszemitizmus elleni küzdelem egyik 
legfontosabb feltétele a helyzet pontos is-
merete, az antiszemitizmus valódi elter-
jedtségének vizsgálata. A Tett és Védelem 
Alapítvány egyik célja éppen a kérdést 
övezô ismerethiány felszámolása. Ennek 
eszköze többek között a folyamatos és szak-
mailag megalapozott közéleti monitoring-
tevékenység, mivel a tényleges információk 
összegyûjtése, elemzése nélkül nem lehet 
valós védelmet biztosítani a közösség szá-
mára. A monitoring eredményét az Alapít-
vány havi rendszerességgel közzéteszi.

A jelentés kétféle cselekménnyel foglalko-
zik: az antiszemita gyûlölet-bûncselekmé-
nyekkel, illetve a gyûlölet motiválta inciden-
sekkel. A jelentés ezt a kettôt összefoglalóan 
gyûlöletcselekményeknek nevezi. Mindkettô 
esetében fontos kritérium, hogy azok elkö-
vetésekor azonosítható az antiszemita moti-
váció. Míg azonban az elôbbiek a büntetôjog 
szerint bûncselekményeknek minôsülnek, 
az utóbbiak ezt a szintet nem érik el. A teljes 
kép felrajzolásához azonban mindkét típusú 
cselekmény dokumentálására szükség van.

Az antiszemita gyûlöletcselekmények mi-
nél szélesebb körû monitorozásához sokféle 

forrás együttes használatára van szükség. 
Az események regisztrálásán kívül fontos 
azok különbözô jellemzôinek számbavéte-
le is. A dokumentálás során ezért egyrészt 
rögzítjük a cselekmények helyszínére, elkö-
vetôjére, célpontjára, következményeire vo-
natkozó adatokat. Másrészt különbözô cse-
lekménytípusokat is megkülönböztetünk.

Ebben a hónapban Alapítványunk négy 
antiszemita gyûlöletcselekményt azonosí-
tott, melyek a gyûlöletbeszéd és a rongálás 
kategóriájába tartoztak. Az elsô esetben 
Walter Pál Péter, a Mi Hazánk Ifjai (A Mi 
Hazánk Mozgalom ifjúsági szervezete) ve-
zetôje posztolt egy képet, melyen asztaltársa-
sága náci karlendítésekkel pózolt. A második 
esetben Vámos Miklós író a közösségi olda-
lán tett közzé egy posztot egy antiszemita 
incidensrôl. Egy plakátra, melyen új kötetét 
reklámozzák, ismeretlenek Dávid-csillago-
kat festettek. A harmadik esetben Sneider 
Tamás Jobbik-elnök került a hírekbe két 
cselekményével is. A két évvel ezelôtti es-
küvôjén készült felvételeken Sneider Tamás 
felesége kétszer is náci karlendítéssel pózolt 
a fotósoknak, illetve egy 2015-ös hangfelvé-
telen viccelôdött azzal, hogy jobb, ha valaki 
muzulmán hitre tér át, mintha zsidó lenne. 
A rongálás esetében a Maimonidész Gimná-
zium egyik plakátjára ismeretlenek antisze-
mita feliratot rajzoltak. A felirat egy Woody 
Allen idézet: „Ne oldószert hozzon, érti? Ne ol-
dószert! Biboldószert!”.

A További gyûlöletcselekmények kategó-
riájába ebben a hónapban egy hír került. 
Náci szimbólumok sorakoztak egy pest-
szentlôrinci általános iskola tûzfalán, egy 
népszerû kirándulóhely és játszótér közelé-
ben évek óta. Most helyi politikusok lefes-
tették, eltávolították azokat.

Ebben a hónapban a Tett és Védelem 
Alapítvány nem kezdeményezett új jogi el-
járást, illetve korábbi ügyeiben sem történt 
elôrelépés.
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A TETT ÉS VÉDELEM ALAPÍTVÁNY

Az antiszemita gyûlöletcselekmények mo-
nitorozását a Tett és Védelem Alapítvány 
által életre hívott Brüsszel Intézet, az Eu-
rópai Biztonsági és Együttmûködési Szer-
vezet (EBESZ) által kidolgozott és javasolt 
módszerek alapján végzi. Az Intézet, a mo-
nitoringmunka során, az antiszemita jelen-
ségeket különbözô, standardizált források 
által nyújtott információk alapján rögzíti és 
elemzi. Az incidenseket hét különbözô ka-
tegóriába soroló monitoringmunka forrásai 
többek között: az Intézet saját Kutatási és 
Incidenskövetési Csoportjának forrásai, a 
sajtóban és a közmédiában fellelhetô infor-
mációk, valamint a kormányzati szervekkel 
kötött megállapodás keretében lehetôség 
nyílik a bírósági, a bûnügyi és egyéb állam-
igazgatási területek adatbázisaiban fellel-
hetô releváns adatok felhasználására is. Az 

Intézet létrehozta és üzemelteti az +36 510 
0000 számon elérhetô FORRÓDRÓT-ot, 
melyen antiszemita és zsidóellenes megnyil-
vánulások bejelentésére nyílik lehetôség.

A Brüsszel Intézet kutatási terve a havi 
rendszeres monitoringjelentések közzététe-
lén túl magába foglalja egy átfogó, a zsidó-
ságot érintô, kvalitatív és kvantitatív mód-
szereket is alkalmazó kutatást, valamint az 
egész társadalomra kiterjedô felmérést az 
antiszemitizmus jelenlegi helyzetével kap-
csolatban. A program részét képezi továb-
bá egy olyan differenciált képzési program 
kialakítása, mely az állami ügyintézés kü-
lönbözô szintjei és szereplôi számára biz-
tosít felkészítést a rasszista és antiszemita 
jelenségekkel kapcsolatos fellépésrôl, eljá-
rásokról iskolai és továbbképzés-rendszerû 
tananyagok formájában. 

BRÜSSZEL INTÉZET

Az antiszemitizmus jelensége nem új keletû 
Magyarországon. A korábban tapasztalt 
gyûlöletbeszéd azonban egyre jobban el-
uralkodik a közéletben. A helyzetet súlyos-
bítja, hogy a nyíltan antiszemita, rasszista 
nézeteket valló Jobbiknak negyvenhárom 
országgyûlési képviselôje van, így az anti-
szemita gyûlöletbeszéd a parlamentben, va-
lamint szervezett rendezvényeken is sokkal 
inkább megjelenik. Ezek a tényezôk hívták 
életre a Tett és Védelem Alapítványt. A Tett 
és Védelem Alapítvány a hazai jogrendszer 
által biztosított civil szervezôdési lehetôsé-
gek közül az alapítványi formát választotta; 
bejegyzése 2012 novemberében történt meg. 
Az Alapítvány a romló minôségû közbeszéd, 
a kirekesztés, az antiszemitizmus táptalaját 
adó ismerethiány, valamint az atrocitások 
és a törvényszegések elleni erélytelen jogi 

fellépéssel szemben kíván új alternatívát 
nyújtani.

Ö S S Z E F O G Á S

A Tett és Védelem Alapítvány bejegyzett 
civil szervezet. Az Alapítvány munkájában 
közremûködôk között vannak a status quo/
chábád EMIH, a reform irányzatú Szim-
Salom vezetô személyiségei és az irányza-
toktól független, de a társadalom elismert 
tagjaiként számon tartott emblematikus 
személyiségek egyaránt. Az Alapítvány ku-
rátorai megjelenítik a Magyarországon mû-
ködô legfontosabb zsidó vallási és kulturális 
irányzatokat és így szimbolikusan is kifeje-
zik, hogy az antiszemitizmus elleni fellépés 
mindannyiunk közös ügye.
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A JELENTÉSRÔL

A magyarországi antiszemitizmus megítélé-
se, kezelése sokszor rendkívül szélsôséges. 
Egyrészt hallani olyan hangokat, amelyek 
lekicsinylik az ilyen cselekmények, meg-
nyilvánulások súlyát. Az is elôfordulhat 
azonban, hogy egy-egy kirívó eset kapcsán 
az a kép alakul ki, hogy ezek az esetek el-
árasztják a közéletet. A tényleges helyzet 
megismerése a valós problémák kezelésé-
nek elengedhetetlen feltétele, ezért a Tett 
és Védelem Alapítvány feladatának tekinti, 
hogy pontos és minél teljesebb képet adjon 
a magyarországi antiszemitizmus mérté-
kérôl. Ennek egyik eszköze az antiszemita 
gyûlölet-bûncselekmények és incidensek1 
monitorozása. Ennek eredményét az Ala-
pítvány havi rendszerességgel teszi közzé. 
A havi beszámolókon kívül minden évben 
részletesebb elemzéseket is magába foglaló 
összefoglaló jelentést készít az adott évben 
elkövetett cselekményekrôl. 

A gyûlölet-bûncselekmények elleni küz-
delem kiemelt fontossággal bír, mivel ezek 
eltérnek más bûncselekménytípusoktól. 
Ezek a bûncselekmények egyfajta üzenet-
nek tekinthetôk, így túlmutatnak magán 
a cselekedeten. Ez a többletjelentés a tár-
sadalom különbözô színterein manifesz-
tálódik: az egyén, a megtámadott csoport 
és végül az egész társadalom szintjén. Az 
áldozatok pszichológiailag, érzelmileg na-
gyobb traumát élhetnek át. Ennek a cse-
lekménytípusnak nagy hatása van arra a 
csoportra nézve is, amelyhez a megtáma-
dott egyén tartozik. Ezen cselekmények 
áldozatai sokszor felcserélhetôek, mivel 
számtalan esetben a támadás nem egy bi-
zonyos személyre irányul, hanem bárkire, 
aki az adott – éppen megtámadott – csoport 
tagja. Éppen ezért ezen csoport tagjai ér-
zelmileg szintén involválódnak, illetve attól 
félhetnek, hogy a jövôben ôk maguk is ilyen 
elôítélet motiválta bûncselekmény célpont-
jaivá válhatnak. Ez különösen igaz azokra a 
csoportokra, melyek hosszú idô óta ki van-

nak téve ennek. Annak hosszas bizonyítása 
pedig szükségtelen, hogy a zsidóság ebbe a 
körbe tartozik. Ezek a cselekmények sértik 
azt a normát, miszerint a társadalom tag-
jai egyenlôk. Egyrészrôl felbátorítja az el-
követôket vagy akár másokat, hogy a jövô-
ben hasonló cselekményeket kövessenek el, 
másrészrôl pedig az ilyen esetek nem meg-
felelô kezelése az egész társadalomra nézve 
is súlyos következményekkel járhat. (Levin 
és McDevitt 1999, 92–93; OSCE/ODIHR 
2009a, 19–21; OSCE/ODIHR 2009b, 17–
18; Perry 2001, 10)

Általánosságban elmondható, hogy keve-
sebb gyûlöletcselekményt jelentenek, illet-
ve dokumentálnak, mint amennyi valójában 
megtörténik. Az áldozatok sokszor nem je-
lentik ezeket a rendôrségnek. Ennek több 
oka lehet. Egyrészt sokan nem bíznak ab-
ban, hogy a hatóságok megfelelôen kezelik 
ezeket az eseteket, akár a felkészületlenség, 
akár elôítéletesség okán. Bizonyosan sok ál-
dozat van, aki nem ismeri a vonatkozó jog-
szabályokat. Az áldozatok érezhetnek szé-
gyent is vagy tarthatnak attól, hogy védett 
tulajdonságuk kiderül. Az alulminôsítés 
is sok esetben elôfordul, vagyis a hivatalos 
szervek nem állapítják meg a gyûlöletmoti-
vációt. Éppen a civil szervezetek azok, akik 
segíthetnek ezen problémák orvoslásában. 
Különösen hasznos lehet az állami szervek-
kel – például rendôrséggel, ügyészséggel 
– való együttmûködés.2 A civil szervezetek 
által készített jelentések alkalmasak lehet-
nek arra, hogy a hivatalos szervek figyelmét 
felhívják az országban elkövetett, gyûlölet 
motiválta cselekményekre. Az összegyûjtött 
adatok alapján hosszú távú trendek rajzol-
hatók fel. A civil szervezetek segíthetnek 
egy-egy eset jogi útra való terelésében, el-
láthatják az áldozatok védelmét, illetve más 
módokon segíthetik ôket. Ezek a szerveze-
tek közvetítôként is szolgálhatnak az áldoza-
tok és a rendôrség között. (OSCE/ODIHR 
2009b, 34 36)

1   Ezek részletes definícióját lásd a Módszertan részben.
2 Jó példa erre a Community Security Trust (CST) és a londoni, illetve a manchesteri rendôrség együttmûködése. (CST 2013)
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 MÓDSZERTAN3

A jelentés kétféle cselekménnyel foglalkozik: 
gyûlölet-bûncselekményekkel és gyûlölet 
motiválta incidensekkel. Jelentésünkben  
a kétféle cselekményt együttesen gyûlö- 
letcselekményeknek nevezzük. Ezeket az  
EBESZ a következôképpen definiálja4  
(OSCE/ODIHR 2009b, 15–16):
 • gyûlölet-bûncselekmény: olyan a bün- 
  tetôjog szerinti bûncselekmény, ame- 
  lyet emberek bizonyos csoportjaival  
  szembeni elôítélet motivál5

 • 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 or- 
szág büntetô törvénykönyve elkülönülten 
foglalkozik ezekkel az esetekkel. A ma- 
gyar büntetôjog kétféle gyûlölet-bûncse- 
lekményt nevesít: a közösség tagja elleni 
erôszak, valamint a közösség elleni uszítás 
bûntettét. Az újonnan elfogadott Bünte- 
tô törvénykönyv (2012. évi C. törvény) az em-
beri méltóság és egyes alapvetô jogok elleni 
bûncselekményekrôl szóló XXI. fejezeté-
nek 216., valamint a köznyugalom elleni 
bûncselekményekrôl szóló XXXII. fejeze-
tének 332. szakasza foglalkozik ezekkel. A 
közösség tagja elleni erôszak bûntette akkor 
állapítható meg, ha az elkövetô a sértettet 
azért, mert az valamely védett csoporthoz 
tartozik, bántalmazza, kényszeríti. Ezen kí-
vül akkor is, ha riadalomkeltésre alkalmas 
kihívóan közösségellenes magatartást ta-
núsít. A bûntett csak akkor valósul meg, 
ha ennek konkrét sértettje van. A közös- 
ség elleni uszítás leginkább gyûlöletbeszé-
det jelent, és a tényállás megállapításának 

feltétele, hogy azt nagy nyilvánosság elôtt 
követik el. Az uszítás nem konkrét személy, 
hanem egy csoport ellen irányul. Fontos 
kiemelni, hogy más bûncselekmények is 
minôsülhetnek úgy, hogy azokat rasszista 
indítékkal követték el. Ebben az esetben a 
bíróságnak súlyosabb ítéletet kell hoznia.6 
(TASZ 2012, 3–4) Ezeken kívül a Btk. 333. 
szakasza a nemzetiszocialista rendszer bûnei 
tagadásának bûntettérôl szól. A 335. szakasz 
pedig a különbözô önkényuralmi jelképek 
(többek között horogkereszt, SS-jelvény, nyi- 
laskereszt) terjesztését, nagy nyilvánosság 
elôtti használatát és közszemlére tételét tiltja.

Jelentésünkben olyan gyûlölet-bûncse- 
lekményeket és gyûlöletincidenseket mu- 
tatunk be, amelyek motivációja antiszemi- 
tizmus. Ilyen cselekménynek számít min- 
den, ahol annak elkövetôje, célpontja, mód- 
szere vagy üzenete erre utal. A célpont le-
het személy, csoport, rendezvény, épület, 
emlékmû vagy egyéb tulajdon. Fontos, 
hogy csak abban az esetben beszélhetünk 
antiszemita motivációról, ha kifejezetten 
a zsidósághoz való tartozás feltevése miatt 
választotta az elkövetô az adott célpontot. 
Ilyen módon lényegtelen, hogy a feltevés 
valós-e: a zsidóságoz való vélt tartozás is ele-
gendô. A monitorozás során gyûlöletcselek-
ménynek tekintünk egyrészt mindent, ami 
a gyûlölet-bûncselekmény kategóriájába 
esik. Ezek lehetnek a Büntetô törvénykönyv 
által nevesített bûncselekmények (közösség 
tagja elleni erôszak, közösség elleni uszítás, 
nemzetiszocialista rendszer bûneinek taga- 
dása, önkényuralmi jelképek használata), 
azonban más a Büntetô törvénykönyvben 
szereplô tettek is, ha az elôítéletes motiváció 
bizonyítható. A gyûlöletincidensek azono- 
sításakor különbözô, a monitorozás során 
rögzített7, indikátorok vizsgálata alapján 

3 A módszertanunk lényegében változatlan a monitoringtevékenység 2013 májusi megkezdése óta. A módszertant Barna Ildikó dolgozta ki, az ô szövegét emeltük át ebbe a fejezetbe. Az apró formai változtatásokat külön jelezzük.
4 A gyûlölet-bûncselekmények tudományos meghatározása rendkívül ellentmondásos és szerteágazó. (Errôl bôvebben lásd Chakraborti és Garland 2009, 4–7). Ezek a definíciók fontos adalékként szolgálhatnak 
 a bûncselekmények megértéséhez, azonban a gyakorlati munkában nehezen használhatóak. Ez tette szükségessé egyszerûbb, gyakorlatiasabb meghatározások kialakítását.
5 Ez alapján például a gyûlöletbeszédet az EBESZ nem tekinti gyûlölet-bûncselekménynek, mivel az adott viselkedés az elôítéletes motiváció nélkül már nem lenne bûncselekmény. (OSCE/ODIHR 2009a, 24) 
 Ennek általunk való kezelésérôl lásd késôbb.
6   A Btk. szó szerint nem tartalmazza a rasszista indítékot, de például az „aljas indok” minôsítést kimeríti, ha valaki ilyen indítékkal követ el bûncselekményt.
7   Ezeket a Módszertan késôbbi részében mutatjuk be.
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döntünk arról, hogy az adott tettnek lehe- 
tett-e antiszemitizmus a motivációja.

Az antiszemita gyûlöletcselekmények 
minél szélesebb körû monitorozásához sok- 
féle forrás együttes használatára van szük- 
ség. Különösen fontosak számunkra az 
áldozatok bejelentései. Ha az áldozat ne- 
künk nem tud, vagy nem akar bejelentést 
tenni, akkor egy közvetítô bevonásával ér- 
tesülhetünk az incidensrôl. Ilyen közvetítô 
lehet az áldozat hozzátartozója, ismerôse, az 
eset tanúja vagy egy másik civil szervezet. 
A bejelentések megkönnyítését szolgálja az 
Alapítvány – korábban említett – huszon-
négy órás telefonos forródrótja. Ezen kívül 
lehetôség van online bejelentésre, amelynek 
során a bejelentô még inkább megôrizheti 
anonimitását.

Az Alapítvány deklarált célja, hogy kap- 
csolatban álljon a hatóságokkal, mivel lehet-
séges, hogy az áldozat elôször hozzájuk for-
dul vagy egy szemtanú ôket értesíti.

Fontos információforrást jelentenek a 
különbözô médiumok: a televízió, a rádió, 
valamint a sajtó nyomtatott, illetve inter-
netes változata. A jelentés lényeges részét 
képezi a mostanában egyre nagyobb fe- 
nyegetettséget jelentô úgynevezett virtuá- 
lis gyûlölet monitorozása.

Ezen médiumok monitorozását egyrészt 
fizetett szakemberek látják el professzioná-
lis sajtófigyelés keretei között, másrészt ön-
kéntesek is folyamatosan figyelik a médiu-
mokat és a kinyert információt továbbküldik 
a Brüsszel Intézet munkatársainak feldolgo-
zásra. Fontosnak tartjuk, hogy lehetôség 
szerint a média egy mind nagyobb szeletét 
folyamatos monitorozás alatt tarthassuk. Ez 
kiterjed nagyjából az összes fogható tévé– 
és rádióadóra, az összes nagyobb példány- 
számú nyomtatott sajtótermékre, illetve az 
interneten nem csupán a hírportálok, de 
a közösségi oldalak és a szélsôséges, uszító 
honlapok monitorozására is. A monitoro- 
zás folyamata szisztematikusan, pontosan 
kidolgozott sztenderdek alapján történik.

A monitorozott gyûlöletcselekmények 
között vannak olyanok, amelyeket a statisz-
tika részének tekintünk, vannak azonban 

olyanok is, amelyeket rögzítünk, de a havi 
statisztikába nem számítjuk bele.8

Gyûlöletesemények, amelyek beleszámí- 
tanak a statisztikába

• csak Magyarországon történt gyûlölet- 
  események; függetlenül attól, hogy az  
  áldozat magyar állampolgár-e

• minden cselekedet, esemény, atrocitás,  
  amely zsidó személyek, szervezetek vagy  
  tulajdon ellen irányul és ahol bizonyít- 
  ható az antiszemita szándék vagy tarta- 
  lom, vagy ahol a támadás azért történt,  
  mert az áldozat zsidó vagy azt gondol- 
  ták róla, hogy zsidó

• bármilyen zsidó intézmény, épület tuda- 
  tos és indokolatlan megrongálása (akkor  
  is, ha a rongáláshoz nem társul továb- 
  bi explicit antiszemita üzenet [például  
  egy zsinagóga ablakát bedobják kôvel])

• antiszemita kommentek blogokon, fóru- 
  mokon, közösségi oldalakon, amelyeket  
  jelentettek a Tett és Védelem Alapít- 
  ványnak

• antiszemita és neonáci anyagok eljut- 
  tatása egyes zsidó személyekhez, zsidó  
  szervezetekhez, intézményekhez

• antiszemita és neonáci anyagok kihe- 
  lyezése egyes zsidó személyek tulajdo- 
  nához, zsidó szervezetekhez, intéz- 
  ményekhez

• Izraellel és a cionizmussal kapcsolatos  
  kritikák, ha azok túlmennek a politikai  
  közlésen és hagyományos zsidóellenes  
  sztereotípiák elôhívását szolgálják

• események, amelyek alkalmasak arra,  
  hogy zsidókban félelmet keltsenek 

Gyûlöletesemények, amelyek nem számí- 
tanak bele a statisztikába9

• Magyarországhoz, magyarországi zsidó- 
  sághoz kötôdô antiszemita gyûlölet- 
  cselekmények, amelyek valamiért nem  
  tartoznak a statisztikába. Ennek több  
  oka lehet: nem Magyarországon történ- 
  tek, nem egyértelmûsíthetô az antisze- 
  mita szándék, nem világosak az eset kö- 
  rülményei, vagy egyszerûen nincs olyan  
  súlya a történésnek.

8   Ennek kialakításához felhasználtuk a következôket: ADL 2012, CST 2013
9   A statisztikába nem számító gyûlöletcselekmények leírását pontosítottuk, ez eltér a 2013-as indulás utáni meghatározástól.
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• Gyûlöletkifejezések, amelyek honlapo- 
  kon, kommentekben és online fórumo- 
  kon rendszeresen megjelennek és nem  
  érkezett róluk személyes bejelentés a  
  Tett és Védelem Alapítványhoz.

• Egyéb hírek, melyek csak közvetetten  
  kapcsolódnak az antiszemitizmushoz

A regisztrált cselekmények több jellemzô-
jét is rögzítjük. Korábban említettük, hogy 
különbözô indikátorokat használunk, ame-
lyek segítségével valószínûsíthetô, hogy az 
adott cselekedet elkövetésének motivációja 
elôítélet volt. Ezek az indikátorok az elkövetô 
különbözô jellemzôire, az áldozatra vonatko-
zó adatokra, a cselekmény helyszínére, idô- 
pontjára, az esemény esetleges elôzménye-
ire vonatkoznak. Az adatgyûjtés során eze- 
ket rögzítjük. Ezen kívül vizsgáljuk, hogy az 
adott cselekménynek voltak-e és ha igen, mi-
lyen – akár büntetôjogi – következményei.

Az egyes cselekmények regisztrálása mel-
lett fontos azok kvalitatív különbségeinek 
megragadása is. Az esetek tipizálását kétféle 
módon is elvégezzük. Az egyik kategória- 
rendszer szerint a következô típusokat kü- 
lönböztetjük meg: közösség elleni uszítás, 
közösség tagja elleni erôszak, önkényural-
mi jelkép használata és nemzetiszocialista 
rendszer bûneinek tagadása, holokausztta-
gadás.

A másik kategorizáláskor a Nézzünk szembe 
a tényekkel! ajánlása alapján hétféle cselek-
ménytípust különböztetünk meg, amelyek a 
következôk (CEJI 2012, 10–12):

• Emberölés: halált okozó, 
 személy elleni támadás
• Súlyos fizikai erôszak
 · személy elleni támadás, amely súlyos  

   testisértést okozhat
 · fegyverrel vagy más, sérülés okozá- 

   sára 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 menekü- 

   lése következtében sikertelen támadá- 
   si kísérlet

 · emberek tárgyakkal való megdobálá- 
   sa, azt az esetet is ide értve, amikor a

  dobás célt tévesztett 
• Rongálás
 · tulajdon elleni fizikai támadás, amely  

   nem okoz életveszélyt
 · tulajdon meggyalázása
 · gyújtogatás, amely nem okoz élet-
  veszélyt, sikertelen gyújtogatási  

   kísérlet
• Fenyegetés
 · egyértelmû vagy konkrét szóbeli 
  vagy írásos fenyegetés
 · „bombatámadás”, amelyrôl késôbb ki- 

   derül, hogy csupán megtévesztés volt  
  · zaklatás

 · rágalmazás
• Gyûlöletbeszéd
 · nyilvános gyûlöletbeszéd
 · virtuális gyûlölet
 · sértô magatartás
 · egynél több címzettnek elküldött 
  sértô írás 
 · irodalom és zene
• Diszkriminációs esetek

Fontosnak tartjuk a gyûlöletcselekmények  
kontextusba helyezését is. Ezek a tettek ugyan- 
is nem légüres térben léteznek és egyáltalán 
nem függetlenek attól a társadalmi és kultu- 
rális környezettôl, amiben történnek. Lénye- 
ges ezen cselekmények dinamikája is: sok- 
szor inkább folyamatokról, mintsem különálló  
eseményekrôl van szó. (Perry 2001, 8) A stati-
kus adatokon kívül rövid leírásokat is közlünk 
az egyes esetekrôl, ami segít a cselekményt kö-
rülvevô környezet megértésében.10 Az idôsoros 
adatok elemzésekor pedig gondot fordítunk az 
események dinamikájának bemutatására.

10 Éppen az ilyen leírásokat tartja Perry (2001, 18) az Anti-Defamation League jelentések egyik legnagyobb pozitívumának.
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ANTISZEMITA GYÛLÖLETCSELEKMÉNYEK 
– 2019. JANUÁR

G Y Û L Ö L E T B E S Z É D

Náci karlendítések a szélsôséges 
Mi Hazánk Mozgalom tagjainál
Forrás: veszpresszo.hu; atv.hu

2019. január 5; január 9. Egy veszprémi 
lap írt róla, hogy Walter Pál Péter, a Mi Ha-
zánk Ifjai (A Mi Hazánk Mozgalom ifjúsági 
szervezete) vezetôje posztolt egy képet, me-
lyen asztaltársasága náci karlendítésekkel 
pózolt. A cikk megjegyzi, hogy Walter ha-
mar levette oldaláról a képet.

A megjelenés után Dúró Dóra, a Mi Ha-
zánk elnökhelyettese egy levelet juttatott el 
a szerkesztôséghez. Ebben azt írta, a Mi Ha-
zánk Mozgalom elnöksége még a cikk megje-
lenése elôtt visszahívta országos fôszervezôi 

A Tett és Védelem Alapítvány novemberi 
monitoringtevékenysége során négy anti-
szemita gyûlöletcselekményt azonosított, 
melyek a gyûlöletbeszéd és a rongálás kate-
góriájába tartoztak.

R O N G Á L Á S

Antiszemita falfirka egy gimnáziumot 
hirdetô plakáton
Forrás: Tett és Védelem

2019. január 7. Bejelentés érkezett Alapít-
ványunkhoz, hogy a Maimonidész Gimná-
zium egyik plakátjára ismeretlenek antisze-
mita feliratot rajzoltak. A felirat egy Woody 
Allen idézet: „Ne oldószert hozzon, érti? Ne ol-
dószert! Biboldószert!”. A plakátot a budapes-
ti Dob utca és a Nagykörút sarkán helyezték 
el. Alapítványunk jelezte ezt a plakáthely 
tulajdonosa felé a plakát cseréjét kérve, amit 
másnapra teljesítettek is.

forrás: Tett és Védelem 

forrás: veszpresszo.hu / facebook.com 
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tisztségébôl Walter Pál Pétert az ominózus 
eset miatt. Hozzátette azt is, hogy a képen 
látható fiatalok nem tagjai a Mi Hazánk 
Mozgalomnak, bár jelentkezési kérelmüket 
korábban elküldték a pártnak, azonban azt 
az országos elnökség visszautasította.

Toroczkai László az ATV Egyenes Beszéd 
Kontra címû mûsorában megerôsítette, 
hogy Waltert leváltották, helyére hat hónap-
ra Sarnyai Vivient választotta meg az elnök-
ség. Vele kapcsolatban a mûsorban Gulyás 
Balázs megjegyezte, ô az, aki Nürnbergben, 
a Birodalmi Pártnapokon örömködött ko-
rábban – egy képet osztott meg „nosztalgi-
kus hangulatban” Nürnbergbôl.

Az elnök azt is elmondta, hogy visszahív-
ták az ifjak vezetôjét a posztjáról, Lantos 
János pozícióját megszüntették, de mivel 
róla nyolc évvel ezelôtt készült a fotó, amin a 
nyilasokéra megszólalásig hasonlító egyen-
ruhában szónokol, így az ifjúsági szervezet 
tagja maradhatott. Hozzátette: a többiek 
nem voltak tagok, beadták a jelentkezési ké-
relmüket, de az elnökség elutasította azokat.

 A Mi Hazánk elnökét azzal is szembesítet-
ték, hogy róla is készült egy kép karlendítés-
sel egy focimeccsen. Elmondta, azt a képet 
ô osztotta meg évekkel ezelôtt és hozzátette: 
„Rómában ez a köszöntés nem náci köszöntést 
jelent, hanem a stadionban a csapatoknál hasz-
nálják”. Példaként hozta, hogy korábban 
Silvio Berlusconi, Olaszország korábbi mi-
niszterelnöke is hasonló „római köszöntés-
sel”, ezzel a karlendítéssel köszönt, valamint 
késôbb Róma polgármestere szintén így fo-
gadta a rómaiakat.

Toroczkai arról is beszélt, hogy amikor a 
Mi Hazánk alapítását elkezdték, akkor Sza-
bó Dezsô gondolatát tûzték a zászlójukra: 
„minden magyar felelôs minden magyarért”. 
„Szabó Dezsô, aki a nácizmust elutasította, 
ugyanakkor azt is ki merte mondani, hogy zsidó 
származású fegyverkereskedôk, hadiszállítók is 
felelôsek voltak a háborúért. Ez a fajta politikai 
korrektséggel való szembeszállás jellemez min-
ket” – jelentette ki.

Antiszemita falfirka egy olvasást 
népszerûsítô plakáton
Forrás: facebook.com

2019. január 8. Vámos Miklós író közös-
ségi oldalán tett közzé egy posztot egy anti-
szemita incidensrôl. Egy plakáton, melyen új 
kötetét reklámozza, a szerzô Koncz Zsuzsá-
val van együtt. Ismeretlenek az egyik ilyen 
plakáton lévô arcképükre Dávid-csillagokat 
rajzoltak. Facebook-posztjában azt írta:

„Na, emberek. Ezt kapjuk ma, amiért plakát-
ra kerültünk. Koncz, a pélyi parasztcsalád sar-
ja, és én, a félig szláv (anyám neve Ribárszky). 
De azért az atyai ág zsidó volt, míg egészen ki-
irtották ôket. Az ô nevükben juszt is zsidó leszek, 
s tiltakozom. Ámbár sejtem, a tettesek nem tud-
ják, mit cselekszenek. Uszítóikra (elôretoltak, 
sorosozók, új kultúrát tetemteni óhajtók) szórom 
a lehetô legsúlyosabb átkokat. S üzenem: ez itt 
az én hazám is, takarodjanak el ôk. S ha van forrás: atv.hu 

forrás: facebook.com
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képük, csak uszítsanak és zsidózzanak tovább, 
2019-ben is. Aztán egyék meg, amit fôztek. Erre 
nincs bocsánat”

Alapítványunk megkeresésére a kampány 
megrendelôje elmondta, eredetileg 2018. 
december 15-ig futott volna, de a budapes-
ti Baross utcában egy helyen kint maradt 
a plakát és mire letisztíthatták volna, meg-
történt az antiszemita felirat eltûntetése. A 
tisztítást Camara-Bereczki Ferenc Miklós, 
önkormányzati politikus végezte el, melyrôl 
saját közösségi oldalán is beszámolt. Poszt-
jában hozzátette: „Kötelességemnek éreztem 
eltûntetni a gyûlölködô firkákat! Szomorú és 
egyben felháborító, hogy újra - az utóbbi évek-
ben egyre gyakrabban - ilyesmivel találhatja 
magát szemben az ember Magyarországon.”

 
Sneider Tamás antiszemita 
megnyilvánulásairól cikkezett a sajtó
Forrás: hirtv.hu; 444.hu; figyelo.hu

2019. január 20; január 22. Januárban két 
eseménnyel is bekerült a hírekbe Sneider 
Tamás Jobbik elnök.

A Hír TV birtokába jutott felvételek sze-
rint Sneider Tamásnak, a Jobbik jelenlegi 

elnökének lakodalmáról kerültek ki felvé-
telek. A két évvel ezelôtti esküvôn készült 
felvételeken Sneider Tamás felesége kétszer 
is náci karlendítéssel pózolt a fotósoknak. 
Az elsô karlendítés után jelezte a jelenle-
vôknek, hogy nem bánta meg a mozdulatot, 
és férje nyakában ülve még kétszer megis-
mételte azt. A videó tanúbizonysága szerint 
voltak rasszista és homofób viccelôdések is. 
Az eseményen megjelentek a párt vezetô 
személyiségei is, ott volt Vona Gábor akkori 

elnök, Mirkóczki Ádám pártszóvivô és Sza-
bó Gábor pártigazgató is.

A vôlegény esküvôi ültetési kártyáján 
Sneider keresztneve helyett beceneve volt 
olvasható. A Jobbik elnöke még szkinhed-
ként kapta a Roy nevet, a párttagok ma is így 
hívják. Sneider az Eger környéki szkinhed-
mozgalom tagja volt, 1992-ben felfüggesz-
tett szabadságvesztést is kapott egy cigány 
férfi megverése miatt.

 „A feleségem még a vágott felvételen is több 
kézmozdulatot tesz. A szépségkirálynô jelet sem 
azért mutatta, mert szépségkirálynônek gondol-
ná magát, és bármilyen karlendítéshez hasonló 
mozdulatot sem azért tett, mert nácinak gondol-
ná magát” – mondta el a képviselô a 444.hu 
kérdésére. Sneider a felvétel nyilvánosságra 
hozatalát lejárató propagandának nevezi. 
Sneider Tamás perrel fenyegette meg a hír-
televíziót és a felvételt közlô médiumokat.

„Egyértelmûen kell elhatárolódni,… a Jobbik-
tól politikai szereplônek, közéleti szereplônek, a 
civil szervezeteknek, mindenkinek.  Olyan, meg-
szólalásaiban neonáci jelszavakat hirdetô párt, 
mint a Jobbik nem lehet a magyar közéletben 
tartósan szereplô” – mondta Szalai Kálmán, a 
Tett és Védelem Alapítvány titkára. Szerinte 
azoktól a civilektôl és pártoktól egyértelmû 
állásfoglalást kell elvárni, akik jelenleg az 
együttmûködés lehetôségeit keresik a Job-
bikkal. „Mást mondunk és mást cselekszünk, ez 
legutóbb a zsidó nô megverésével hencegô képvi-
selôjükrôl derült ki, most pedig épp az elnökük-
rôl, aki egyébként sem volt makulátlan elôéletû. 
Sokkal nagyobb problémának gondoljuk, hogy 
ez az esemény akkor történt, mikor ez az ember 
a Magyar Országgyûlés alelnöke volt. És ezen 
az eseményen ott volt az Jobbik teljes vezérka-
ra. Nem azt gondoljuk, hogy ez egy egyedi eset, 
hanem ez maga a Jobbik és azon sem lepôdünk 
meg, ha ennél durvább esetek látnak napvilágot 

forrás: hirtv.hu

forrás: hirtv.hu
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a közeljövôben” – tette hozzá Szalai Kálmán. 
Hozzátette, amíg a Jobbik nem számol el és 
nem kér bocsánatot korábbi antiszemita tet-
teiért addig nem lehet komolyan venni.

Heisler András, a Mazsihisz elnöke a Hír 
TV-nek azt mondta, azt tapasztalják, hogy a 
néppártosodást hirdetô Jobbik csak szavak-
ban változtatott a politikáján, a párt bázisa 
továbbra is antiszemita és rasszista nézete-
ket vall. 

A karlendítéses cselekményt a politikai 
pártok – Fidesz, DK, MSZP, LMP – elítélték.

Két nappal késôbb a Figyelô cikkezett ar-
ról, hogy 2015-ben a Vigyázó blogra felke-
rült egy hangfelvétel. Sneider arról beszélt, 
hogy Dér Zsolt dél-szláv háborús veterán, a 
Betyársereg tagja akkoriban tért át a muzul-
mán hitre. Errôl kérdezték a Jobbik mosta-
ni elnökét, aki szerint ez jobb forgatókönyv, 
mintha Dér zsidó lenne. „Igen, igen, hát ez 
különösebben nem zavar, az hogy most áttért 
muzulmán hitre, hát szíve-joga, sokkal jobb 
mintha zsidó hitre tért volna át.” – hangzott el 
Sneider Tamástól.
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TOVÁBBI 
GYÛLÖLETCSELEKMÉNYEK

A Tett és Védelem Alapítvány monitoring-
tevékenysége során 2019 januárjában egy 
olyan esetet azonosított, amely bár gyû-
löletcselekmény, az idôpontja ismeretlen, 
vagy jelentéktelenségük illetve az antisze-
mita szándék egyértelmûségének hiánya 
miatt nem képezik részét a statisztikának. 

Önkényuralmi jelképeket 
takarítottak le
Forrás: nepszava.hu; 
facebook.com

2019. január 29. Náci szimbólumok so-
rakoztak egy pestszentlôrinci általános is-

kola tûzfalán, egy népszerû kirándulóhely 
és játszótér közelében – írta a Népszava. Az 
útról és az iskolaudvarról nem is látszottak, 
a közeli erdôben kirándulók vagy a játszó-
térre tartó családok viszont nézhették az 
oda festett horogkeresztet és nyilaskeresz-
tet.

Kassai Dániel önkormányzati képviselô a 
lapnak azt mondta, körülbelül három éve 
fedezte fel a Kapocs utcai iskola falán a 
jelképeket. A holokauszt áldozatainak em-
léknapján ismét kiment a kerítéshez, ame-
lyen továbbra is láthatóak voltak a felfestett 
horog- és nyilaskeresztek. „Akkor ideiglenes 
megoldásként egy kartonpapírral takartam 

le a horogkeresztet, de ma 
már felkészülten tüntet-
tük el azt a nyilaskereszt- 
tel és a Hitler által a II. 
világháború elsô napján 
újjáélesztett vaskereszttel 
együtt” – írta Kassai Fa-
cebook-oldalán.

Az önkényuralmi jel-
képeket végül ellenzéki 
politikusok lefestették, 
eltávolították.

forrás: nepszava.hu
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Köves Slomó: Szakály kijelentései 
elfogadhatatlanok
Forrás: zsido.com

2019. január 9. Szakály Sándor a Veritas 
Intézet fôigazgatója januárban interjút adott 
a Magyar Hírlapnak, amiben továbbra is 
idegenrendészeti eljárásnak tartja az 1941-
es Kamenyec-Podolszkba történt elsô de-
portálást. Az interjúról e havi jelentésünk 
Egyéb hírek rovatában számolunk be.

Köves Slomó, az EMIH vezetô rabbija a 
Klubrádiónak adott nyilatkozatában elfo-
gadhatatlannak nevezte ezeket a kijelenté-
seket. Úgy látja, hogy Szakály sokadjára al-
kalmaz olyan megközelítést, ami eltávolítja 
a kérdést a lényegtôl. „Lehet idegenrendészeti 
eljárásnak nevezni 20 ezer ember meggyilko-
lását, lehet a numerus clausus törvényt nem 
antiszemitának nevezni, mert a törvény törzsz-
szövegében nem volt benne az, hogy zsidó, és el-

felejteni hozzátenni, viszont hogy a végrehajtási 
utasításban benne volt az, hogy zsidó, és ezzel 
az egésszel úgy csinálni, minthogyha egy inst-
rumentális kérdésrôl lenne szó, pedig nem arról 
van szó.” – mondta a rabbi, majd hozzátette, 
hogy ebben a törvényben a zsidóság mint 
nemzetiség jelent meg, ami visszalépés volt 
a 19-ik századi egyenjogúsításhoz képest, 
ráadásul azt az antiszemita tévképzetet erô-
sítette, mintha a zsidó származású magya-
roknak valamilyen nemzeti autonómiával 
kapcsolatos törekvéseik lennének.  

Köves Slomó felidézte, hogy hasonló kije-
lentések után a Tett és Védelem Alapítvány 
összegyûjtötte és kiadta a 20-as, 30-as évek 
zsidótörvényeit. Fontos ilyenkor a kármentô 
lépéseket megtenni – mondta. Az EMIH ve-
zetô rabbija a mûsorvezetô kérdésére azt is 
megerôsítette, hogy Szakály nyilatkozatának 
megítélésben konszenzus van Magyarország 
két legnagyobb zsidó szervezete között.

KÖZÖSSÉGI HÍREK, REAKCIÓK
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Orbán Viktor szerint 
káros belekeverni a migrációs 
vitába Soros zsidó származását 
és az antiszemitizmust
Forrás: szombat.hu

2019. január 10. A január 10-i Kormá-
nyinfón, melyet általában a Miniszterel-
nökséget vezetô miniszter, Gulyás Gergely 
tart, ezúttal a kormányfô állt a kérdések 
elé. Szóba került az antiszemitizmus és a 
zsidóság kérdése is.

A TV2 tudósítása szerint az ellenzék ösz-
szefogásáról és a Jobbikról Orbán azt gon-
dolja, hogy a baloldalnak történelmileg is 
meg kellene közelítenie a témát, és nem 
szabadna elfogadnia semmilyen szélsô-
jobboldali vagy antiszemita erôt szövetsé-
gesként.

A miniszterelnök újságírói kérdésre So-
ros Györgyöt, mint nagy erôforrásokkal 
rendelkezô, a bevándorlást sok szempont-
ból irányító személyiségnek nevezte. “Soros 
György a mi honfitársunk, magyar állampol-
gár” – fogalmazott, de szerinte nem fogad-
ható el, hogy az egyik oldal transzparens, 
míg a másik rejtôzködik. A miniszterelnök 
szerint káros, ha a közéleti szereplôk vagy 
a média a vitába belekeveri Soros zsidó 
származását és az antiszemitizmust. Orbán 
szerint Közép-Európában csökken az anti-
szemitizmus, míg Nyugat-Európában nô, 
mert a migráció az antiszemitizmus jellegét 
is átalakítja.

Orbán Viktor miniszterelnök szerint 
megfontolandó a Zsidó Közösségi Kere-
kasztal valamilyen formában történô újra-
indítása.

Soltész Miklós: 
Magyarországon a zsidó 
közösségek biztonságban élnek
Forrás: MTI; origo.hu

2019. január 13. Izrael és Magyarország 
vallási kapcsolatainak erôsítésérôl tárgyalt 
Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egy-

házi és nemzetiségi kapcsolatokért felelôs 
államtitkára Jeruzsálemben David Lau as-
kenázi fôrabbival és Jichák Vaknin izraeli 
vallásügyi miniszterrel. A magyar delegá-
ció tagja volt Köves Slomó, az Egységes 
Magyarországi Izraelita Hitközség vezetô 
rabbija is.

A magyar politikus a David Lau fôrab-
bival, valamint Jichák Vaknin vallásügyi 
miniszterrel folytatott tárgyalásokon is-
mertette azokat a lépéseket, amelyeket 
Magyarország tett az utóbbi idôkben. Ezek 
közül kiemelte, hogy az egyházügyi tör-
vényben teljes mértékben biztosított mind 
az ortodox, mind a többi zsidó közösség 
számára az egyházként való mûködés, vala-
mint a közfeladatok, a szociális vagy oktatá-
si tevékenység ellátásának lehetôsége.

Az államtitkár felhívta a figyelmet arra, 
hogy a Büntetô törvénykönyv részévé vált a 
holokauszttagadás elítélése, valamint hogy 
a Tett és Védelem Alapítványon keresztül a 
magyar kormány közel másfél millió euró-
val hozzájárul az antiszemitizmus monito-
rozásához Brüsszelben.

"Érthetetlen számunkra, ha antiszemi-
tizmussal vádolnak bennünket, hiszen Ma-
gyarország élen jár az antiszemitizmus elleni 
harcban. Nálunk a zsidó közösségek bizton-
ságban élnek, míg szerte Európában számos 
zsidó közösség mindennapi életét befolyásolja 
az antiszemitizmus" – hangsúlyozta Soltész 
Miklós.

Kiemelte, hogy a két ország miniszter-
elnöke az utóbbi években nagyon jó kap-
csolatot épített ki egymással, ami pozitívan 
hat a magyarországi zsidó közösségekre is. 

Az államtitkár budapesti látogatásra 
hívta meg az izraeli vallásügyi minisztert. 
Hangsúlyozta azt is, hogy izraeli partnerei 
tudnak a magyarországi zsidó közösségek 
reneszánszáról, már jártak Budapesten. "A 
miniszter úr említette, hogy Budapest utcáin, 
fején kipával járt, és ezért senki nem sérteget-
te, bántotta, de ugyanezt több nyugat-európai 
városban már nem tudná megtenni" – hangoz-
tatta az államtitkár.

HIVATALOS ÉS CIVIL REAKCIÓK
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A budapesti gettó 
felszabadításáról emlékeztek
Forrás: MTI; akibic.hu; bzsh.hu

2019. január 18-19. „Mi, magyarok nem 
felejthetünk, nem emelkedhetünk a múltunk sö-
tét bûnei, rémtettei fölé; emlékezetünkben kell 
tartanunk és tudatosítanunk kell a jövô nem-
zedékében is, hogy egymás tisztelete, segítése 
és megértése mennyire fontos nemzetünk egysé-
gének fenntartásához, virágzásához” – jelen-
tette ki tegnap a Miniszterelnökség civil és 
társadalmi kapcsolatokért felelôs helyettes 
államtitkára a budapesti gettó felszabadu-
lásának 74. évfordulója alkalmából tartott 
megemlékezésen. Szalay-Bobrovniczky Vin-
ce az Egységes Magyarországi Izraelita Hit-
község (EMIH) által a VII. kerületi Dohány 
utcában, az egykori budapesti gettó emlék-
falánál tartott megemlékezésen mondott 
beszédet. „Ki kell mondanunk, hogy az akkori 
magyar kormány is felelôs a zsidó honfitársaink 
deportálásáért és meggyilkolásáért. – Nehéz 
szavakkal kifejezni, hogy mennyire sajnálom, 
sajnáljuk mindezt. Nincs erre mentség” – tette 
hozzá.

 Mint mondta, Magyarországon tovább-
ra is érvényesülni fog a zéró tolerancia elve 
és gyakorlata az antiszemitizmus minden 
megnyilvánulása ellen. Hozzátette: a kor-
mány ezentúl is garantálja minden zsidó 
honfitársunk biztonságát, továbbá a zsidó 
közösség az elkövetkezendô idôben is szá-
míthat a kormány konstruktív együttmû-
ködésére, a közösségi és kulturális élet szé-
les körû támogatására. Kitért arra is: „nem 
lehet megengedni a Nyugat-Európában újfent 
érzékelhetô erôszakos megnyilvánulási formá-
kat és a fel-felbukkanó antiszemitizmust sem. 
A kormány ezért is támogatja a Tett és Védelem 

Alapítványt, amely egy monitoringrendszert 
hozott létre azért, hogy figyelemmel kísérjék, 
elemezzék és jelentsék az antiszemita megnyil-
vánulásokat Európa-szerte” – tette hozzá.

Oberlander Báruch, a Budapesti Or-
todox Rabbinátus és a Chábád Lubavics 
irányzat magyarországi vezetôje arról be-
szélt, hogy emlékezni olyan eseményekre 
kell, amelyeknek van tanításuk, üzenetük. 
„A holokauszt üzenetei sajnos még mindig na-
gyon aktuálisak: az egyik legalapvetôbb az, 
hogy ember és ember között nem lehet gyûlölet, 
amellyel a másik létjogosultságát megkérdôje-
lezem” – mondta. Hozzátette, hogy a véle-
ménynyilvánítás szabad, de semmiképpen 
nem szabad a másik személye ellen fordul-
ni.

A beszédek után Köves Slomó, az EMIH 
vezetô rabbija az áldozatok emlékére mon-
dott imát, majd a jelenlévôk – köztük Er-
zsébetváros polgármestere, a diplomáciai 
testület tagjai és több iskola diákjai – meg- 
gyújtották az emlékezés gyertyáit.

A Dohány utcai zsinagógában is meg-
emlékezést tartottak. A MAZSIHISZ (Ma-
gyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége) 
és a BZSH (Budapesti Zsidó Hitközség) 
megemlékezésen Takács Szabolcs, a Mi-
niszterelnökség államtitkára és Kardos 
Péter fôrabbi mondott beszédet. Az uniós 
ügyekért felelôs államtitkár úgy fogalma-
zott, „a pusztán zsidóságuk miatt meggyilkolt 
honfitársaink tragédiája az egyik legsúlyosabb 
teher nemzetünk történelmében, amelyet soha 
nem feledhetünk. A múlt borzalmaira és a fe-
ledésre azonban semmi sem szolgálhat ment-
ségül, a vészkorszak emlékezete közös felelôs-
ségünk és soha el nem felejthetô örökségünk” 
– tette hozzá.

Takács Szabolcs: A magyar kormány 
elkötelezett a zsidó-keresztény 
kultúrkör megôrzése mellett
Forrás: echotv.hu

2019. január 24. Takács Szabolcs, a Mi-
niszterelnökség uniós ügyekért felelôs ál-
lamtitkára az ECHO TV Brüsszel - Európa 
választ címû mûsorában beszélt az antisze-
mitizmusról. Magyarországgal kapcsolatban 
elmondta, elkezdte munkáját az az európai 
szintû szervezet, amit a magyar kormány 
támogatásával a budapesti központú Tett és 

forrás: nepszava.hu
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Védelem Alapítvány hozott létre, és ami az 
erôsödô antiszemitizmus elleni fellépéshez 
nyújthat hatékony segítséget.

Takács arról is beszélt, hogy a magyar 
kormány elkötelezett a zsidó-keresztény 
kultúrkör megôrzése mellett. Az államtit-
kár úgy fogalmazott, ebben a küzdelemben 
az antiszemitizmus egy súlyos „leágazás”, 
így a kormány ezért is támogatja, hogy le-
gyenek olyan szervezetek, amelyek objektív 
mérôszámokkal azt vizsgálják, hogy miköz-
ben változik Európa kulturális összetéte-
le, miként változik a zsidó közösségekkel 
szembeni erôszakos fellépés.

A holokauszt borzalmaira 
emlékeztek Budapesten
Forrás: MTI; magyarhirlap.hu; 
hirado.hu; kormany.hu

2019. január 27. „A magyar államot felelôs-
ség terheli, amiért nem védte meg állampolgárait 
a holokauszt idején, kollektív bûnösség nincs, de 
állami felelôsség van” – mondta Gulyás Ger-
gely Miniszterelnökséget vezetô miniszter 
a holokauszt nemzetközi emléknapja alkal-
mából tartott megemlékezésen Budapesten. 
A Holokauszt Emlékközpont által szerve-
zett rendezvényen a tárcavezetô kiemelte: 
a harmincas években az antiszemitizmus 
erôsödése Magyarországot és a magyar tár-
sadalmat is elérte, ez a zsidóság tûrhetetlen 
jogkorlátozásában öltött testet, és tény, hogy 
a zsidók elhurcolása a német megszállás 
után történt, de mindez a magyar közigaz-
gatás tevékenysége nélkül nem történhetett 
volna meg – magyarázta. Gulyás Gergely azt 
mondta: a veszteség nemcsak a zsidóságé, 
hanem egész Európáé, nemcsak a magyar 
zsidóságé, hanem az egész magyar nemzeté. 

Yossi Amrani, Izrael budapesti nagykö-
vete hangsúlyozta: "Erkölcsi kötelességünk 
emlékeztetni embertársainkat a velünk történt 
tragédiára", hogy senki ne lehessen meg-
semmisítés célpontja.

Grósz Andor, a Holocaust Közalapítvány 
elnöke arról beszélt, hogy márciusban lesz 
a 75. évfordulója Magyarország náci meg-
szállásának, amely elindította "a szörnyû-
ségbe torkolló események vészjósló láncolatát", 
a vészkorszakot. Közölte: a vészkorszak 
kutatását és oktatását, az emlékezetkultú-
ra formálásával és a tolerancia erôsítésé-
vel kapcsolatban még rengeteg a teendô, 
"messze vagyunk még az ideális állapottól".

Kovács Tamás, a Holokauszt Emlékköz-
pont igazgatója elmondta: Auschwitz áldo-
zatainak egyharmada magyar zsidó volt, és 
feladatként jelölte meg az ô emlékük ápo-
lását és a fiatal generációk oktatását, hogy 
mindez még egyszer ne történhessen meg.

Ugyancsak a holokauszt áldozatainak 
nemzetközi emléknapja alkalmából tartott 
közös rendezvényt a Magyarországi Zsidó 
Hitközségek Szövetsége (Mazsihisz), az Or-
szágos Rabbiképzô – Zsidó Egyetem és az 
Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvû 
Egyetem. A fôvárosi eseményen az izraeli, a 
német és az osztrák nagykövet is felszólalt.

Zsidó-keresztény imaórát is tartottak 
Budapesten. Az ökumenikus imahetet le-
záró szertartást Erdô Péter bíboros, eszter-
gom-budapesti érsek és Frölich Róbert, a 
Dohány utcai zsinagóga fôrabbija vezette. A 
szertartáson imát mondtak a Magyarorszá-
gi Egyházak Ökumenikus Tanácsa (MEÖT) 
tagegyházainak vezetôi. Az ökumenikus 
imahetet 1908-ban rendezték meg elôször 
az egyesült államokbeli Graymoorban. 

„A mai Magyarország nem lehet modern és 
demokratikus állam, ha nem írtjuk ki az anti-
szemitizmus csíráját is a magyar társadalom 
gondolkozásából” – mondta Takács Szabolcs, 
a Miniszterelnökség európai uniós politikák 
kialakításáért és koordinációjáért felelôs ál-
lamtitkára a Schindler listája címû film di-
gitálisan felújított változatának vetítése elôtt 
az Uránia Nemzeti Filmszínházban.

Az emléknap kapcsán közleményt adott 
ki a Fidesz, a Liberálisok és az LMP is.
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HÍREK ÉS VÉLEMÉNYEK 
A MAGYARORSZÁGI 

ANTISZEMITIZMUSRÓL

Minden negyedik magyar szerint 
nôtt az antiszemitizmus mértéke
Forrás: MTI; nepszava.hu; 
magyarhirlap.hu

2019. január 22. A magyar lakosság 45 
százaléka úgy véli, hogy az antiszemitizmus 
probléma Magyarországon, míg 50 százalék 
szerint nem az. Ezzel nagyjából az európai 
uniós átlag közelében vagyunk, ahol 50:43 
százalékra tehetô ez az arány.

Az Eurobarometer legfrissebb felmérése – 
amelynek közlését a Nemzetközi Holokauszt 
Emléknapról való megemlékezésre idôzítet-
ték Brüsszelben – azt vizsgálta az EU 28 tag-
államában, hogy mi az emberek benyomása, 
tapasztalata az antiszemitizmusról.

A kérdezôbiztosok több mint 27 ezer in-
terjút készítettek, ebbôl 1047-et Magyaror-
szágon.  A magyarok 26 százaléka szerint az 
elmúlt öt évben nôtt az antiszemitizmus az 
országban, 22 százaléka szerint csökkent és 
44 százaléka szerint ugyanolyan mértékû, 
mint korábban.

Ezzel szemben az európaiak 36 százaléka 
értékelte úgy, hogy a jelenség aggasztóbb, 
mint öt éve. Figyelemre méltó ugyanakkor, 
hogy Magyarországon az EU-átlagnál töb-
ben tartják problémának az antiszemitiz-
must a politikai életben (51 százalék) és a 

médiában (47 százalék). A magyar válasz-
adók 58 százaléka szerint a lakosság nem 
tud eleget a zsidó történelemrôl, hagyomá-
nyokról és szokásokról, míg az európaiak 
68 százaléka panaszkodik errôl. Honfitár-
saink 38 százaléka viszont elegendônek ítéli 
az errôl szóló ismereteket, szemben a konti-
nens lakóinak 27 százalékával. Magyarok és 
európaiak nagyjából egyformán válaszol-
tak arra a kérdésre, hogy a holokausztot 
megfelelôen tanítják-e az iskolában: 43-45 
százalékuk igennel válaszolt, 42-43 százalé-
kuk nemmel.

"Az oktatás kulcsfontosságú nemcsak a soá 
mint az emberiesség mélypontja megértése, ha-
nem annak tudatosítása szempontjából is, hogy 
az antiszemitizmus még mindig nagyon is jelen 
van Európában" – hangsúlyozta Vera Jouro-
vá, uniós igazságügyi biztos a belga fôváros 
zsidó múzeumában elmondott beszédében.

„Szomorú, hogy az antiszemitizmus még 
mindig felüti ocsmány fejét Európában. Amikor 
a gyûlölet ismét politikai fegyverré válik, zsidó 
közösségeinket gyakran eltölti a félelem a hát-
rányos megkülönböztetés, a durva bánásmód 
és az erôszak miatt. Ha a kölcsönös tisztelet és 
tolerancia nyomás alá kerül, nô az antiszemitiz-
mus” — fejtette ki az emléknap alkalmából 
Frans Timmermans, az Európai Bizottság 
elsô alelnöke. 
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Gyûlöletcselekmények 
felismerésére oktatják a leendô 
rendôrtiszteket
Forrás: 24.hu

2019. január 4. Fôkapitányi engedéllyel 
550 rendôrnek tartanak a közeljövôben a 
gyûlölet-bûncselekményekrôl szóló tovább-
képzést a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen 
(NKE) – számolt be egy hosszú cikkben a 
24.hu. Az online kurzust az NKE munka-
társai a CEJI (A Jewish Contribution to an 
Inclusive Europe, Zsidó Hozzájárulás Egy 
Befogadó Európához) nevû, Brüsszelben 
mûködô civil szervezettel közösen hozták 
össze. 

„Magyarországon évente ötvennél kevesebb 
gyûlölet-bûncselekményt regisztrálnak. Össze-
hasonlításképpen az Egyesült Királyságban 60 
ezer környékén van ez a szám. Hatalmas láten-
ciával kell számolnunk, ennél sokkal több ilyen 
kategóriába sorolható bûncselekmény történik 
Magyarországon” – mondta Kozáry Andrea 
professzor, az NKE Nemzetközi és Euró-
pai Rendészeti Tanszékének oktatója, aki a 
kurzusért felel az egyetem részérôl. 

Magyarországon a rendôrség évek óta 
nem tesz közzé a gyûlölet motiválta cselek-
ményekrôl statisztikákat, de több civil szer-
vezet próbál ilyeneket összeállítani. Nehéz-
ség, hogy a közösség tagja elleni erôszak és 
a közösség elleni uszítás tényállások nem 
fedik a gyûlölet-bûncselekményeket, mert 
például rongálások is kerülhetnek ide, 
mondjuk horogkereszt rajzolása sírokra. 
Mindkét vizsgált tényállásnál nagyon ke-
vés az esetszám, ráadásul a közösség elleni 
uszítás miatt indult eljárásokat hatalmas 
arányban el is utasítják. 2017 januárja óta 
egyetlen ilyen ügy sem jutott el a vádemelé-
sig. A rendôröknek indított kurzus a többi 
között ezen is akar változtatni.

Szakály Sándor még mindig védi 
álláspontját a numerus claususról
Forrás: magyarhirlap.hu; index.hu; 
beol.hu; mandiner.hu/MTI; atv.hu

2019. január 7. Nem antiszemitizmus ar-
ról beszélni Szakály Sándor szerint, hogy 
az államvédelmi hatóság és a Rákosi-rend-
szer meghatározó vezetôi zsidók voltak. A 
Horthy-rendszer sem épült antiszemitiz-
musra, ahogy a numerus clausus sem zsi-
dótörvény volt. A Veritas Intézet történész 
vezetôje errôl a Magyar Hírlapban beszélt.

Az interjú apropója Nagy Imre szobrának 
Kossuth térrôl való eltávolítása volt, amit a 
kormányzat alá tartozó intézet fôigazgatója 
megvédett, mondván „Nagy Imre nem keve-
set tett azért, hogy a Rákosi-rendszer létrejöj-
jön és mûködjön”, és valójában a forradalmat 
sem ô vezette, csak sodródott az esemé-
nyekkel. Nagy Imre ezzel együtt szerinte is 
azok közé tartozik, „akikre oda kell figyelni”, 
mert „amikor az utolsó pillanatban választa-
nia kellett az eszme és a nemzet között, az utób-
bi mellett döntött”.

A történész azt a kormányzati érvet fej-
tette ki, hogy igazából csak „az eredeti ál-
lapot”, vagyis a Kossuth tér Horthy-kor-
szakbeli állapotának visszaállításáról van 
szó – jegyezte meg az Index. Cáfolta, hogy 
általában is a Horthy-korszakot akarja visz-
szaépíteni a kormány, és hozzátette azt is, 
hogy „sok minden az 1919-es Tanácsköztár-
saságra adott természetes reakciókból követ-
kezett”. Szakály szerint a rendszer nem az 
antiszemitizmusra épült, az 1920-as nume-
rus clausus törvény (ezt szokták idônként 
a nulladik zsidótörvénynek is nevezni) is 
másról szólt:

    (...) a jogszabály nem is vonatkozott vala-
mennyi egyetemre és karra, a szövegben konk-
rétan nem is szereplô zsidóságba pedig csak az 
izraelita hitûek, vagyis azok tartoztak bele, 
akik nem keresztelkedtek ki. Ezt lehet sérel-
mezni, ám attól ez még nem jogfosztás, hanem 
– meglátásom szerint – jogkorlátozás, és sem-
miképp nem helyes zsidótörvénynek nevezni”  

EGYÉB HÍREK
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– mondta. Ezen a ponton utal arra is, hogy 
Botos János történész, a magyarországi zsi-
dóság huszadik századi történetének kiváló 
ismerôje, a VERITAS Történetkutató In-
tézet kiadásában megjelent könyvében vé-
gigvette a hazai zsidóság vagyonvesztését 
1938 és 1949 között. Példaként azt hozta fel, 
hogy a két világháború közötti korszakban 
a magyar állam által átvett, korábban zsidó 
tulajdonban lévô mezô- és erdôgazdasági 
ingatlanokért kamatozó pengôkötvények-
kel kívánt fizetni. De ezt Magyarország 
német megszállása után a helyzet teljesen 
megváltoztatta. Más összefüggést is vélt 
felfedezni, így  hozzátette: „A numerus clau-
sus esetében egyébként lehetett egy olyan hátsó 
szándék a jogalkotó részrôl, hogy az elcsatolt 
területekrôl érkezô, sok tízezer középosztály-
beli menekült gyermekeinek is továbbtanulási 
lehetôséget biztosítson”.

Szakály arról is beszélt, hogy ô támo-
gatná Prohászka Ottokár – az antiszemi-
tizmusáról is ismert nagy hatású katolikus 
püspök és szociális reformer – szobrának 
visszaállítását is, ahogy azt a tervet is, hogy 
a Kossuth térre még egy trianoni emlék-
mûvet is tegyenek.

A DK közleményt adott ki az interjú meg-
jelenése után, melyben elítélték és antisze-
mitizmussal vádolták Szakály Sándort. 

Harrach Péter, a KDNP frakcióvezetô-
je viszont egyetértene Prohászka Ottokár 
szobrának visszaállításával. A politikus az 
atv.hu-nak nyilatkozva azt mondta, Pro-
hászkát nem tartja antiszemitának "a szó 
mai értelmében", antiszemita megnyilvánu-
lásait azzal magyarázta: „Prohászka Otto-
kárnál nem mellôzhetjük a történelmi szempon-
tokat, azt, hogy az ô korában egészen másként 
hangzottak azok a megnyilvánulásai, melyeket 
most az ô számlájára szoktak írni”. Vélemé-
nye szerint abban a légkörben más volt a 
megítélése és az értelmezése mindannak, 
amikor a püspök a pénzvilágot és a Tanács-
köztársaság vezetôit bírálta. „Prohászkát én 
a szó igazi, mai értelmében nem tartom anti-
szemitának” – hangoztatta a KDNP-s frak-
cióvezetô és mint mondta, biztos abban, 
hogyha a püspök ma élne, nem mondaná 
ki azokat "az egyébként vállalhatatlan mon-
datokat".

Elkezdték a Dunába lôtt 
zsidók felkutatását 
Forrás: index.hu; akibic.hu; 
huppa.hu/timesofisrael.com

2019. január 14; január 16. Kamerás, 
szonáros próbakutatást végzett a Margit 
híd mellett a Dunában a ZAKA izrae-
li mentôcsapat, aztán februárban térnek 
majd vissza, hogy hosszabban keressék a 
második világháborúban a Dunába lôtt zsi-
dó emberek maradványait. „Február végén 
térünk vissza egy húszfôs csapattal, akkor is a 
Margit hídnál, illetve a Lánchíd északi részén 
fogunk kutatni” – mondta Ilan Berkovich, a 
ZAKA búvárcsapatának vezetôje. Azért ép-
pen itt, mert amikor négy évvel ezelôtt elô-
ször felvetôdött, hogy további maradványo-
kat keresnek majd, akkor egy túlélô magyar 
zsidó ember megmutatta neki, hogy ponto-
san hol zajlott a tömeges folyóba gyilkolás.

A keresés ötlete három éve merült fel, 
az ügyben nyáron már egyeztetett Orbán 
Viktor miniszterelnök és David Lau izra-
eli fôrabbi. A nyári személyes jeruzsálemi 
találkozójuk alkalmával megkérte Orbán 
Viktor miniszterelnököt, segítse az izraeli 
ZAKA kutatócsapat munkáját abban, hogy 
a második világháborúban a Dunába lôtt 
zsidó emberek holttesteit búvárcsapatuk 
megtalálja, mondta el az Indexnek Köves 
Slomó, az Egységes Magyarországi Zsidó 
Hitközség (EMIH) vezetô rabbija. Köves 
elmondta azt is, hogy az izraeli  fôrabbi-
val történt találkozója alkalmával Orbán 
Viktor ôt kérte fel, hogy segítsen a kutatás 
megszervezésében. „A magyar belügymi-
nisztérium és a rendôrség nyitottnak mutat-
kozott, az engedélyeket megadták. A kutatás 
azért fontos, hogy a zsidó vallás hagyományai 
szerinti végtisztességet megadhassák az áldo-
zatoknak.” – fogalmazott az EMIH vezetô 
rabbija.

Arról még korábban a Kibic számolt be, 
hogy Budapesten tárgyalt Aryeh Deri izra-
eli belügyminiszter Pintér Sándor magyar 
belügyminiszterrel ez ügyben – írta meg 
Deri egy twitter üzenetben.

Az eseményrôl cikkezett a The Jerusalem 
Times is. „Magyarországon a zsidó szerveze-
tek közötti belharc nehezíti a holokauszt-ál-
dozatok maradványainak eltemetését, erre a 
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legújabb példa a maradványok keresése a Du-
nában – de mindez egy nagyobb harc része...”, 
ahogy írták mindez a  kormányzattal kiala-
kított viszony mibenlétében keresendô.

Mint a cikk írója megjegyezte, ezúttal a 
szembenállás nem politikai téren tört ki, 
hanem egy olyan kérdésben, amely a ke-
let-európai zsidók számára az egyik nagy 
dilemma: hogyan kezeljék a holokauszt ál-
dozatainak maradványait. A Köves Slomó 
rabbi kezdeményezte dolog azonban hamar 
heves vitába fordult. A cikk részletesen 
ismertette a Mazsihisz és az EMIH érvelé-
sét, majd megállapította: „A zsidók között 
egységre törekvôk számára fájdalmas a holo-
kauszt emléke feletti veszekedés. Magyaror-
szágon azonban a politika átterjedt a zsidó lét 
alapvetô elemeire. Az izraeli belügyminiszter, 
aki egyben az izraeli szefárd ortodox Sasz párt 
elnöke, úgy döntött, hogy közbelép, és vallás-
közi konfliktussá alakítja a vitát, és elítélte a 
Mazsihisz állásfoglalását a kérdésben: az írta, 
hogy sokkolja a viszály, amely arról szól, hogy 
egyesek politikai vitát akarnak vívni a holo-
kausztban meggyilkoltak hátán”.

A TEV titkárának reakciója 
az ÉS-ben megjelent, a TEV-et érintô 
valótlan állításokra
Forrás: es.hu; 

2019. január 18; február 1. Szalai Kál-
mán, a Tett és Védelem Alapítvány titkára 
az Élet és Irodalomban „Ragaszkodunk a  
tényekhez” címû cikkében írt alapítványunk 
tevékenységérôl. Ennek elôzménye egy Vö-
rös Kata-féle, az Élet és Irodalom hasábjain 
január 18-án megjelent cikk volt. Ebben a 
szerzô számos ténybeli tévedést írt a Tett és 
Védelem Alapítvány létrejöttével, mûködé-
sével és elért eredményeivel kapcsolatban, 
melyeket Szalai Kálmán tételesen, példák-
kal alátámasztva cáfolt.

Szalai hozzátette, Vörös írásának egyet-
len fontos tanulsága, hogy „az antiszemitiz-
mus elleni fellépés ügyét ki kell vonni a politikai 
térbôl”. Mert akár -írja reakciójában a TEV 
titkára- érthetônek és legitimnek tûnhet, 
ha valaki „az aktuális politikai hatalom”-mal 
szembeni ellenzéki politizálást folytat, ám 
sem az ellenzék, sem az antiszemitizmus el-
leni fellépés sikeréhez nem járul hozzá, ha 

újra és újra az antiszemitizmus elleni fellé-
péssel takarózik.

Börtönben marad a Magyarországot 
is megjárt holokauszttagadó
Forrás: huppa.hu

2019. január 22. A holokauszttagadó 
Horst Mahler, aki korábban Magyarorszá-
gon kért menedéket, erôsen romló egész-
ségi állapota ellenére börtönben marad 
– adta hírül a Potsdamer Neueste Nachri-
chten címû brandenburgi regionális lap. 
Kiengedését nemcsak ô, hanem a bünte-
tés-végrehajtási intézet is kérte, ahol fogva 
tartják. 

Az ügyészség az elutasítás indoklásában 
felhozta, hogy ugyan valóban bekövetkez-
het Mahler elhalálozása számos egyenként 
is halálos betegsége miatt, de minden 
szükséges kezelést és lelki segélyt megkap 
a börtönben, illetve a büntetés-végrehajtás 
egyéb intézményeiben. 

Mahlert 2009-ben ítélték el Németország-
ban népcsoport elleni uszítás és holokauszt- 
tagadás vádjával. Büntetése 2009-ben telt 
volna le, de a börtönbôl is terjesztett an-
tiszemita pamfleteket, ezért újból perbe 
fogták. Mahler büntetését rossz egészségi 
állapota miatt 2015-ben felfüggesztették, 
de szabadlábra kerülve tovább uszított a 
zsidók ellen, és változatlanul tagadta a ho-
lokausztot, ezért az illetékes hatóságok úgy 
döntöttek, hogy visszavonják a felfüggesz-
tést. Ám Mahler Magyarországra szökött, 
ahol menedéket kért. Magyarország azon-
ban kiadta, és azóta újra börtönben van, 
eddigi büntetései 2020. október végén tel-
nének le.

Köves Slomó: Megszabadulhat-e 
az antiszemitizmustól 
a magyar jobboldal?
Forrás: index.hu; 

2019. január 30. Köves Slomó, az EMIH 
vezetô rabbija véleménycikkében egy, az 
Indexen Tóth Gergely tollából, „Hogyan 
lett antiszemita a baloldal” címmel megje-
lent cikkre reagálva fejtette ki véleményét 
az antiszemitizmus jelenkori változásáról. 
Tóth írásában nagy ívû nemzetközi kitekin-
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téssel mutatta be azt az európai folyamatot, 
melyben összeér az iszlamista antiszemitiz-
mus és a szélsôbaloldali, neomarxista Izra-
el-ellenesség, és amely lehetôséget teremt 
a magyar jobboldal számára is, hogy meg-
próbálja „a magyar jobboldalra száz éve ta-
padó antiszemitizmust” lehántani magáról és 
„áttolni a baloldalra”. Erre reagálva Köves 
hozzátette: Tóth cikkének végkövetkezte-
tése szerint ez a magyar jobboldalnak nem 
fog sikerülni, mert az ellenségképgyártás 
tulajdonképpen egy a jobboldali világné-
zetbe eleve kódolt látens antiszemitizmusra 
épít, s mint ilyen, egyszer majd csak tetem-
re hívja azt a „zsidót is aki ott bujkál minden 
migráns mögött”.

Köves szerint azonban a helyzet valóban 
az, hogy minden leegyszerûsítô összeeskü-
vés-elméletben meg lehet találni azokat az 
áthallásokat, amelyek a minden társada-
lomban felmutatható, marxi értelemben 
vett örök zsidót célozzák, így óhatatlanul 
antiszemita összeesküvés-elméletre emlé-
keztetnek.

Szerinte lehet úgy gondolkodni az anti-
szemitizmus elleni fellépésrôl, mint a le-
egyszerûsítô etnicista nacionalizmussal és 
a leegyszerûsítô összeesküvés-elméletekkel 
szembeni küzdelem csodafegyverérôl, de 
lehet úgy is gondolkodni az antiszemitiz-
mus elleni fellépésrôl, mint az identitását 
megélô zsidó közösség mindennapi létbiz-
tonságát megteremtô kötelességrôl. Az elsô 
út lehet választási lehetôsége egy baloldali 

politikusnak, de nem mûködhet egy zsidó, 
pláne zsidó közösségi vezetô számára.

Mint írta: Tóth azt rója fel a (jobbolda-
li) izraeli kormány politikájával szemben, 
hogy az érdekelt az Izraellel szembeni (le-
gitim) kritikák és az antiszemitizmus vádjá-
nak összemosásában, de elmulasztja meg-
említeni, hogy ugyanígy érdeke a magyar 
és nemzetközi balliberális közösségnek a 
nacionalizmust és az összeesküvéselmé-
let-gyártást összemosni a jobboldali anti-
szemitizmus vádjával. Hozzátette: a balol-
dalnak is van nyilvános antiszemita múltja. 
Példaként említette a Szovjetunió Izra-
el-ellenességét, Sztálin orvospereit, vagy 
azt a tényt, hogy a Szovjetunióban még a 
'70-es években is érvényben volt a numerus 
clausus.

Végezetül hozzátette azt is: nem az a 
kérdés, hogy az antiszemitizmus bélyegét 
a Fidesz a baloldalra tudja-e tolni, hanem 
az, hogy van-e ennek a kísérletnek egyfaj-
ta öntisztító hatása. Szerinte „az átlag Fi-
desz-szavazó tudatában sokkal inkább Izrael 
mögött áll a zsidó, mint minden migráns mö-
gött. A migráció kérdéséhez egyenesen a nö-
vekvô európai antiszemitizmus képzete társul.” 
Végkövetkeztetése szerint a migrációval 
kapcsolatos (idônként valóban ízléstelen) 
politikai kommunikáció egy pro-izraeli ki-
állással párosul, egyfajta azonosulással Iz-
raellel, és ezen keresztül a zsidósággal. „Ez 
a magyar zsidó közösség szempontjából mégis-
csak reményekkel kecsegtetô tendencia.”
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A TETT ÉS VÉDELEM ALAPÍTVÁNY 
HIVATALOS ELJÁRÁSBAN 

KEZDEMÉNYEZETT ÜGYEI

Ebben a hónapban a TEV új eljárást nem indított és korábbi ügyeivel kapcsolatban sem 
kapott értesítést.
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Az alábbi táblázatban a jelentésben talál-
ható összes esetet, eseményt kronologikus 
sorrendben mutatjuk be. A Kategória rubri-

ka megmutatja, hogy az adott eseményrôl a 
jelentés melyik részében számoltunk be bô-
vebben.

A HÓNAP KRÓNIKÁJA

 Sorszám Dátum Esemény Kategória                                     

Gyûlöletcselekmények felismerésére 
oktatják a leendô rendôrtiszteket

Antiszemita falfirka egy 
gimnáziumot hirdetô plakáton

Náci karlendítések a szélsôséges 
Mi Hazánk Mozgalom tagjainál

Szakály Sándor még mindig védi 
álláspontját a numerus claususról

Antiszemita falfirka egy olvasást 
népszerûsítô plakáton

Köves Slomó: Szakály kijelentései 
elfogadhatatlanok

Orbán Viktor szerint káros, belekeverni 
a migrációs vitába Soros zsidó 
származását és az antiszemitizmust

Soltész Miklós: Magyarországon 
a zsidó közösségek biztonságban élnek

Elkezdték a Dunába lôtt 
zsidók felkutatását 

A budapesti gettó 
felszabadításáról emlékeztek

A TEV titkárának reakciója 
az ÉS-ben megjelent, a TEV-et 
érintô valótlan állításokra

Sneider Tamás antiszemita 
megnyilvánulásairól cikkezett a sajtó

Minden negyedik magyar 
szerint nôtt az antiszemitizmus 
mértéke

Börtönben marad a Magyarországot 
is megjárt holokauszttagadó

Takács Szabolcs: A magyar 
kormány elkötelezett a zsidó-keresztény 
kultúrkör megôrzése mellett

január 4.

január 7.

január 5; 9.

január 7.

január 8.

január 9.

január 10.

január 13.

január 14; 16.

január 18-19.

január 18;
február 1.

január 20; 22.

január 22.

január 22.

január 24.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Egyéb hírek

Antiszemita gyûlöletcselek-
mények – Rongálás

Antiszemita gyûlöletcselek-
mények – Gyûlöletbeszéd

Egyéb hírek

Antiszemita gyûlöletcselek-
mények – Gyûlöletbeszéd

Közösségi hírek, 
reakciók

Hivatalos és 
civil reakciók

Hivatalos és 
civil reakciók

Egyéb hírek

Hivatalos és 
civil reakciók

Egyéb hírek

Antiszemita gyûlöletcselek-
mények – Gyûlöletbeszéd

Hírek és vélemények 
a magyarországi 
antiszemitizmusról

Egyéb hírek

Hivatalos és 
civil reakciók
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 Sorszám Dátum Esemény Kategória                                     

A holokauszt borzalmaira 
emlékeztek Budapesten

Önkényuralmi jelképeket 
takarítottak le

Köves Slomó: Megszabadulhat-e az 
antiszemitizmustól a magyar jobboldal?

16.

17.

18.

január 27.

január 29.

január 30.

Hivatalos és 
civil reakciók

További 
gyûlöletcselekmények

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

A Tett és Védelem Alapítvány zsidó szervezetek civil kezdeményezése, 
amely a zsidó tradíciókat követve kész határozott lépéseket tenni az egyre 
inkább elharapódzó antiszemita jelenségek visszaszorításáért.
Amennyiben bárkit vélt vagy valós zsidósága miatt bántalmazás vagy 
antiszemita inzultus ért, ne hallgasson, jelezze felénk, hogy az arra kijelölt 
csatornákon továbbítsuk az intézkedésre rendelt szervekhez!
Bejelentéseket az alábbi lehetôségek 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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I M P R E S S Z U M

Kiadó:  Szalai Kálmán ügyvezetô igazgató, 
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