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A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából.

A holokauszttagadás, vagy ahogy hívei nevezik, a holokauszt-revizionizmus (közkeletű elnevezése még
negacionizmus) a közelmúlt történelmének olyan szemlélete, miszerint a zsidóság ellen a II.
világháborúban elkövetett népirtás – melyet általában holokauszt néven említenek – nem történt meg, vagy
nem azon a módon, abban a mértékben történt meg, ahogy a történettudomány ma általánosan elfogadott
tézisei állítják.

A holokauszttagadás gyakorlatilag annak tagadása, hogy a náci kormánynak elhatározott terve volt a
zsidóságnak mint népnek a fizikai megsemmisítése, annak tagadása, hogy ez a tömeggyilkosság
úgynevezett haláltáborokban, tömeges kivégzőeszközök felhasználásával, gázkamrákban történt, vagy
annak tagadása, hogy a szisztematikus pusztítás áldozatainak száma hatmillió körüli volt.

Mivel a holokauszt a történészek többsége szerint az egyik legjobban dokumentált jelenkori történelmi
esemény, a holokauszttagadók álláspontját nem tekintik hitelt érdemlőnek. Az Egyesült Államok
legnagyobb történészegyesülete, az Amerikai Történeti Társaság szerint a holokauszttagadás „legjobb
esetben is csak a tudományos csalás egyik formája.”  A holokauszttagadók ezzel szemben arra hívják fel a
figyelmet, hogy miközben a Harmadik Birodalom minden ténykedését tengernyi korabeli iratanyag
dokumentálja, egyetlen olyan, Adolf Hitler vagy más nemzetiszocialista vezető által kiadott parancs vagy
hivatalos dokumentum nem ismert, amely a zsidók fizikai megsemmisítésének szándékára utalna.  A
holokauszt-revizionisták a maguk részéről a holokauszt hivatalos elméletét tekintik tudományos csalásnak,
történelemhamisításnak.

Ma a revizionista, vagy holokauszttagadónak nevezett nézetek hirdetése bűncselekménynek számít a
következő országokban: Ausztria, Belgium, Csehország, Franciaország, Izrael, Lengyelország, Litvánia,
Németország, Olaszország, Románia, Svájc és Szlovákia.

Korábban Spanyolországban is bűncselekménynek számított a holokauszttagadás, de 2007-ben eltörölték a
törvényt.

A holokauszttagadás 1970-es és 80-as évek tájékán lépett színre. Híresebb, revizionistának tekintett
történészek, gondolkodók, szerzők: Ernst Zündel, Richard Harwood, David Irving, Paul Rassinier, Robert
Faurisson, Roger Garaudy, Josef Gideon Ginsburg.
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7 Holokauszttagadó, revizionista weboldalak

Revizionizmus és történettudomány
A holokauszttagadók gyakran használják magukra a „holokauszt-revizionista” (holocaust revisionist)
kifejezést. Ez a megnevezés kritikusaik szerint félrevezető, mivel a „történelmi revizionizmus” (historical
revisionism) a történelmi kutatások egyik fő módszere, nem más, mint a történelem ismételt felülvizsgálata
a tények ismeretében. Ezzel szemben a holokauszttagadók revizionizmusát, a „negacionizmust” ellenzői
történelmi tények szándékos félreértelmezésének tartják, azon megfigyelés alapján, hogy a Holokauszttal
kapcsolatos vallomások egyes inkonzisztenciáit felhasználva próbálják tagadni a Holokauszt egészének
megtörténtét, aminek ellenkezőjére bizonyítékot viszont felmutatni nem tudnak, továbbá állításaik cáfolatát
rendre nem veszik figyelembe. Gordon McFee szavaival: „a revizionisták abból a következtetésből
kiindulva, hogy a holokauszt nem következett be, haladnak visszafelé a tényeken, és azokat az előre
rögzített végeredményhez alakítják. Más szóval, megfordítják a helyes metodológiát – feje tetejére állítva a
tudományos kutatás bevett módszereit.”  A Public Opinion Quarterly befolyásos társadalomtudományi
folyóirat szerint „nincs olyan elismert történész, aki megkérdőjelezné a holokausztot, és azok, akik
támogatják a holokauszttagadást, túlnyomórészt antiszemiták vagy neonácik.” A revizionisták által
hivatkozott olyan munkák, mint Norman Finkelstein politológus művei nem holokauszttagadók, hanem a
holokauszt tényének későbbi politikai vonatkozásaival, kihasználásával foglalkoznak.

A holokauszt-revizionisták viszont arra figyelmeztetnek, hogy a holokauszt napjaink nyugati
civilizációjának egyetlen hivatalos vallása lett a maga ceremóniáival, emlékműveivel, ereklyéivel, az
iskolai oktatásban történő indoktrinációjával; de miközben történelmünk során már eljutottunk odáig, hogy
nem kötelező hinnünk Istenben, a Holokausztban való kételkedést a hatalom mégis erkölcsileg
megbélyegzi, sőt több országban börtönnel bünteti.  A holokauszttagadók antiszemitának, neonácinak
minősítését pedig problematikussá teszi az a tény, hogy prominens képviselői közül többen részt vettek az
antifasiszta ellenállási mozgalomban, deportálták őket, sőt, köztük zsidók, zsidó származásuk miatt
deportáltak is vannak.

A holokausztról való elfogulatlan párbeszéd és szabad történészi vita sokféle akadályba ütközik. Több
országban, így Németországban és Franciaországban alkotmányosan tiltanak minden ez irányú párbeszédet,
kommunikációt. Ernst Nolte német neoliberális történész kezéből például izraeli történészek közbenjárására
a Deutsche Forschungsgemeinschaft szabályellenesen kivette a Herzl-projektet (nézetei miatt
szélsőbaloldali merénylők részéről is érték atrocitások). Az IHR-t (az egyik legismertebb revizionista
intézetet) háromszor érte bombatámadás. 1984. július 4-én felgyújtották és porig égett. Dolgozói számos
halálos fenyegetést kaptak.

A holokauszt-revizionisták állításai
A Nürnbergi per során a győztes hatalmak törvényszéke a következőkkel vádolta a legyőzött Harmadik
Birodalom politikai, katonai és gazdasági vezetőit:

1. hogy elrendelték és megtervezték Európa zsidóságának fizikai megsemmisítését
2. hogy erre a célra tömegpusztító eszközöket, gázkamrákat fejlesztettek ki és használtak
3. hogy ezekkel és más eszközökkel hatmillió zsidó halálát okozták.

A holokauszt-revizionisták vélekedése szerint ezek a vádak nem állják meg a helyüket, sőt „az állítólagos
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Országonkénti büntetések a holokauszttagadás elleni törvény
értelmében.

Ország Minimum Maximum
Ausztria hónap 20 év
Belgium Bírság 1 év
Csehország 6 hónap 3 év
Franciaország Bírság vagy 1 hónap 2 év

hitleri gázkamrák és a zsidók állítólagos genocídiuma egyazon történelmi hazugság részeit alkotják, mely
lehetőséget adott egy gigantikus politikai-gazdasági szélhámosságra, melynek legfőbb haszonélvezője Izrael
állam és a nemzetközi cionizmus, legfőbb áldozata pedig a német nép – de nem a vezetői – és az egész
palesztin nép.”

A holokauszt-revizionizmus legfontosabb téziseit Robert Faurisson professzor, ismert holokauszttagadó
személyiség a következőképpen foglalja össze:

A Harmadik Birodalomban a németek a zsidókat Európa testéből kimetszeni  (extirper) akarták,
nem pedig kiirtani (exterminer). A zsidókérdésnek egy „területi jellegű végső megoldását”
kívánták, nem pedig valamiféle fizikai megsemmisítés értelmében vett „végső megoldást”. (…) A
németeknek voltak koncentrációs táboraik, de nem „megsemmisítő táboraik” (a kifejezés a
szövetséges propaganda műve). Használtak fertőtlenítő gázkamrákat, amelyekben a Zyklon-B nevű
cianid-alapú rovarirtószert használták, de soha nem voltak emberölésre szolgáló gázkamráik, vagy
ilyen teherautóik. Krematóriumokat alkalmaztak a holttestek elhamvasztására, de nem arra, hogy
élő embereket égessenek bennük. A háború után az állítólagos „náci atrocitásokat” ábrázoló
fényképek betegeket, haldoklókat, halottakat mutatnak, de nem meggyilkoltakat. A szövetségesek
blokádja, állandósult bombázásai és a csaknem hat éven át tartó konfliktus végén Németország
által átélt apokalipszis miatt éhínség, járványok, elsősorban tífusz dúlta fel az országot, különösen a
nyugati koncentrációs táborokat, melyek túlzsúfolttá váltak a keleti táborokból evakuált
fogvatartottak tömeges érkezése miatt, hiányt szenvedve élelmiszerben, gyógyszerben, és a tífusz
elleni védekezést szolgáló Zyklon-B készítményben.
(…)
Hitler soha nem rendelte el, vagy engedte meg, hogy bárkit megöljenek származása vagy vallása
miatt. A zsidó áldozatok hatmilliós száma egy olyan kitaláció, melyet soha nem sikerült igazolni, a
jeruzsálemi Yad Vashem intézet minden erőfeszítése ellenére sem.

– Robert Faurisson

Híresebb holokauszt-revizionista perek
Ernst Zündelt először 1985-ben fogták perbe, ám akkor felmentették, ugyanis a bíróság nem találta
megalapozottnak az ellene felmerült vádakat. Legutóbb 2005-ben indult ellene eljárás, amikor is
kitoloncolták Németországba, majd ott emeltek ellene vádat. 2007-ben 5 év szabadságvesztésre ítélték. A
vád: 14 rendbeli gyűlöletkeltés, valamint náci és antiszemita propaganda volt.

Törvénnyel a holokauszttagadás ellen
A holokauszt bárminemű
megkérdőjelezése, vitatása
és tagadása az alábbi
országokban büntetőjogilag
büntetendő: Ausztria
(Tilalmi Törvény 1947),
Belgium (törvény a
holokauszttagadás ellen),
Csehország, Franciaország

[3]

[8]

[9]

[10]

http://hu.wikipedia.org/wiki/Palesztina
http://hu.wikipedia.org/wiki/Izrael
http://hu.wikipedia.org/wiki/Cionizmus
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Robert_Faurisson&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/Yad_Vashem
http://hu.wikipedia.org/wiki/Zyklon-B
http://hu.wikipedia.org/wiki/2005
http://hu.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9metorsz%C3%A1g
http://hu.wikipedia.org/wiki/Propaganda
http://hu.wikipedia.org/wiki/Antiszemitizmus
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Ernst_Z%C3%BCndel&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/1985
http://hu.wikipedia.org/wiki/B%C3%B6rt%C3%B6n
http://hu.wikipedia.org/wiki/Nemzetiszocializmus
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=T%C3%B6rv%C3%A9ny_a_holokauszttagad%C3%A1s_ellen_(Belgium)&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/Franciaorsz%C3%A1g
http://hu.wikipedia.org/wiki/Ausztria
http://hu.wikipedia.org/wiki/Csehorsz%C3%A1g
http://hu.wikipedia.org/wiki/Belgium
http://hu.wikipedia.org/wiki/Holokauszttagad%C3%A1s#cite_note-autogenerated1-2
http://hu.wikipedia.org/wiki/Holokauszttagad%C3%A1s#cite_note-7
http://hu.wikipedia.org/wiki/Holokauszttagad%C3%A1s#cite_note-8
http://hu.wikipedia.org/wiki/Holokauszttagad%C3%A1s#cite_note-9


07/02/10 19:00Holokauszttagadás - Wikipédia

Page 4 sur 5http://hu.wikipedia.org/wiki/Holokauszttagadás

Franciaország Bírság vagy 1 hónap 2 év
Németország Bírság vagy 1 hónap 5 év
Izrael 1 év 5 év
Olaszország
(törvény a faji megkülönböztetés ellen) 3 év 4 év

Litvánia Bírság vagy 2 év 10 év
Lengyelország Bírság vagy 3 hónap 3 év
Románia 6 hónap 3-5 év
Szlovákia Bírság vagy 1 hónap 3 év
Svájc Bírság vagy 1 év 15 hónap

Csehország, Franciaország
(Loi Gayssot),
Németország
(Auschwitzlüge törvény),
Litvánia, Hollandia,
Lengyelország, Románia,
Szlovákia, Svájc, és Izrael
államban is büntetendő.
Olaszország 2007. január
25-én bevezette a rasszista
megkülönböztetés és a
szexuális diszkrimináció
elleni törvényt – amit
egyszerűen
„holokauszttörvénynek” neveznek a nyilvános vitákon.

Magyarországon nincs holokauszttagadást büntető törvény, viszont Hiller István 2009. április 20-án
kezdeményezte ennek bevezetését. A kezdeményezést a budai várban, április 18-án tartott szélsőjobboldali
tüntetés váltotta ki, ahol szónokok kijelentették, hogy a holokauszt nem történt meg és zsidóellenes
jelszavakat is skandáltak.

A Szonda-Ipsos és a Holokauszt Emlékközpont 2009. októberében ismertetett felmérése szerint
Magyarországon a lakosság 12%-a tagadja a holokausztot. Az átlagnál kissé magasabb a holokauszttagadók
aránya a férfiak, a nyolc általánost végzettek, a középfokú szakképettséggel rendelkezõk és a 18-29 év
közötti fiatalok között.

Európai Unió

A szócikk egy része lefordítandó. Segíts te is a fordításban!
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