
 

 

Eseménytár 
Az 1991. év zsidó vonatkozású krónikája 
 
 
január hónap 
 
 
január 1. 
  Egyéves izraeli munkavállalása miatt írásban lemondott 
Schőner Alfréd főrabbi a Dohány utcai templom rabbi 
székéről, valamint tagságáról a magyarországi rabbikarban. 
Január 1-től Landeszman György kapott megbízást a Dohány 
utcai templom rabbi teendőinek ellátására. 
 
január 1-5. 
  A Bné Akiva Debrecenben tartotta vezetőképző táborát. 
 
január 10. 
  „Zsidóság és liberalizmus” címmel David Sidorovsky 
tartott előadást az MTA Judaisztikai Kutatócsoportja és a 
B,nai B,rith rendezésében az ELTE BTK-n. 
 
január 11-13. 
  A Keren Hajeszod (Zsidó Építő Alap) konferenciát 
rendezett Budapesten. A konferencia az Izraelbe tartó 
oroszországi nagy alija, valamint az etióp zsidóság 
bevándorlásának társadalmi, gazdasági kérdéseiről szólt. 
Gereben Ágnes „Alija” címmel írt az orosz bevándorlásról 
Izraelbe az ÉS 1991. június 14-i számában. 
 
január 14. 
  90 éves korában a parlament üléstermében szívroham 
következtében meghalt Demény Pál.  
 
január 15. 
  1. Vörös Károly történész Wahrmann Mórról tartott 
előadást a Mazsike Klubjában. Az előadás rövidített 
változata megjelent a Szombat 1991/4. számában „Egy zsidó 
politikus a dualizmus korában” alcímmel (15-16. p.). 
  2. Ülésezett a Nácizmus Üldözötteinek Bizottsága (NÜB). 
Megromlott egészségi állapota miatt lemondott elnöki 
tisztéről November László. Helyére Lakatos Emilt 
választották, November László tiszteletbeli elnök maradt. 
  3. Megalakult a Menóra Egyesület. A szervezet célja 
kapcsolattartás és segítségnyújtás az idős, magányos 
hittestvéreknek. Az egyesület minden hónap utolsó 
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csütörtökjén este fél ötkor tartotta összejöveteleit az 
Országos Rabbiképző Intézetben. 
  4. A Kuvait leigázásáért folytatott iraki háború 
eszkalálódása következtében a leginkább veszélyeztetett 
állam Izrael lett. Magyarországon 1991. január 15-től az 
állami biztonsági szervek minden zsidó épület és iskola 
(köztük a BZSH és az ORI) számára fokozott őrizetet 
biztosítottak az Irakot pártoló, muzulmán terrorista 
szervezetek támadásaitól tartva. Ezen a napon egyébként az 
amerikai, a japán és a brit követség már felszólította 
Izraelben tartózkodó állampolgárait az ország elhagyására. 
A fokozott készültség következtében az oktatás már 
szünetelt Izraelben. 
 
január 17. 
  A Gál György Sándor Idősek Klubjában (Páva u. 39.) 
készült a Magyar Rádió több nyilvános felvétele. Ezúttal az 
Ószövetségi történetek 5. része a Biblia asszonyairól - 
Debóra, Judit, Eszter - készült. Hegedűs Géza feldolgozását 
Sárospataki Zsuzsanna rendezte, a műsor főszerkesztője 
László György, szerkesztője Linka Ágnes volt. Február 8-án 
a Budapester Klezmer Band hangversenyének nyilvános 
rádiófelvétele készült el a Klubban. Márciusban a Kiss 
Józsefről készült emlékműsort vették fel a Páva utcai 
Klubban. A rendező Bognár Mónika, a szerkesztő Szepesi 
György volt. Április 22-én az Ószövetségi történetek 6. 
része „Bölcs Salamon király és szerelmei” címmel készült 
nyilvános rádiófelvétel. 
 
január 18. 
  1. Mint minden évben, most is koszorúzási ünnepséget 
rendeztek a Dohány utcai főtemplom sírkertjében budapesti 
gettó felszabadulásának 46. évfordulóján. A koszorúzáson a 
zsidó szervezetek, a Mazsihisz és a rabbikar tagjain kívül 
valamennyi parlamenti párt képviselője megjelent. Koszorút 
helyezett el többek között Szabad György, az országgyűlés 
elnöke, Für Lajos a kormány és a Honvédelmi Minisztérium, 
Pálos Miklós és Szabó Gábor a Miniszterelnöki Hivatal 
nevében. Az izraeli nagykövetség nevében Shlomo Marom 
(Marosi Tamás) nagykövet, valamint Chaim Gordon és Joel 
Barnea követtanácsosok koszorúztak. Az amerikai követség 
koszorúját Charles Thomas nagykövet helyezte el. A fővárosi 
önkormányzat nevében Székely Gábor alpolgármester és 
Szegvári Péter főjegyző vett részt az ünnepségen. 
  2. Az Elektrotechnikai Múzeumban (Bp. Kazinczy u. 21.) 
reliefet avattak Bródi Imre, az Egyesült Izzó mérnöke 
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emlékére. A relief Ágh Fábián szobrászművész és Barabás 
Lajos ötvös alkotása. Az avatóbeszédet Schweitzer József 
főrabbi tartotta, az ünnepségen jelen volt Schwartz István 
Mihály, a MUSZOE elnöke is. Bródi Imre, a krypton égő 
feltalálójának nevét viseli a TUNGSRAM Gyár egyik 
laboratóriuma is. 
 
január 20. 
  1. Az első iraki légitámadás elérte Tel-Aviv környékét. 
Néhány könnyebb sebesült és csekély anyagi kár volt a nap 
mérlege. 
  2. „Zsidó szolidaritást!” címmel jelent meg Engländer 
Tibor, a Magyar Cionista Szövetség elnökének nyilatkozata 
az Öböl-háborúról a Mai Nap című napilapban. 
  3. Shlomo Marom izraeli nagykövet a jeruzsálemi Jad Vasem 
Intézet embermentő okleveleit adta át a Mazsihisz 
Dísztermében. Pápai Károly, Somogyi Károly, Burza László, 
Hevessy Dezső és dr. Kiss Gyula vehették át az oklevelet. 
Posztumusz kitüntetésben részesült Ottlik Géza és 
édesanyja, Jármel Lajos és Jármel Lajosné, Arnóczky Flóra, 
Herget Józsefné, Klement Károlyné, Megyeri Károly, Oláh 
György és dr. Urr Ida. A jeruzsálemi Jad Vasem Intézetben 
kutatások folynak a zsidó áldozatok számbavételéről, így 
magyarországi zsidó áldozatok felkutatásáról is. Ez a 
második alkalom, hogy Magyarországon sor kerül Jad Vasem 
kitüntetések átadására. Az izraeli Jad Vasem Intézet 
először 1989. áprilisában ítélte oda a kitüntetést azoknak 
a magyarországi nem zsidó személyeknek, akik a holocaust 
idején segítséget nyújtottak az üldözötteknek. A kutatás 
vezetője Smuel Krakowski. A haifai egyetemen 1972 óta 
működik a Vágó Béla professzor alapította Kelet-európai 
Zsidó Dokumentációs Központ, amely szintén foglalkozik a 
magyar zsidóság történetének kutatásával. 
 
január 21. 
  1. Megalakult a Keresztény - Zsidó Társaság, az elnök 
Reviczky Ádám, ügyvezető elnökök Szentágothai János 
akadémikus és Schweitzer József főrabbi lett. A társelnök 
és egyben a szervezet főtitkára Szécsi József, katolikus 
teológus. Az elnökség tagjai: ifj. Fasang Árpád, Ghyczy 
György, Harmat Béla, Hegedűs Lóránt, Iványi Gábor, 
Landeszman György, Neumark Tamás, Raj Tamás, Singer Ödön, 
Tóth Sándor, Zala Tamás. Az alakuló ülést követően „Bibliai 
családkép” címmel előadás sorozat kezdődött. Az első 
előadást Schweitzer József főrabbi tartotta „A Tóra 
családképe” címmel. 
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  2. A Mazsike Chagall Galériájában megnyílt ex libris 
kiállításon az egykori Standard Rt. 1949-ben bebörtönzött 
mérnökének, Gergely Ödönnek ex-libris gyűjteménye volt 
látható. (A Chagall Galéria 1990. késő nyarán alakult zsidó 
képzőművészeti alkotások bemutatására. Bővebben lásd: 
Szombat, 1990. 9. sz. 21. p.) 
 
január 22. 
  Egy iraki Scud rakéta telibe talált egy kétemeletes házat 
Tel-Aviv peremvárosában, Rámát Ganban. 96 sebesült, 3 
halott és 20 megrongálódott ház esett áldozatul. 
 
január 23. 
  1. A Mazsihisz szolidaritási nagygyűlést rendezett a 
megtámadott Izrael mellett a Goldmark Teremben. Felszólalt 
Zoltai Gusztáv, a Mazsihisz ügyvezető igazgatója, 
Landeszman György főrabbi, Shlomo Marom izraeli követ és 
Englander Tibor, a MACISZ elnöke. 
  2. Harmadik légitámadás Tel-Aviv ellen. A Knesszetben 
vita folyt a visszacsapásról. Benjamin Netanjahu 
külügyminiszter-helyettes az ellentámadás mellett volt. 
  3. Teller Ede első magyarországi útja során meglátogatta 
a Mazsihisz vezetőit a Síp utcai székházban, majd elment a 
Dohány utcai templomba is. A Mazsike zsúfolásig megtelt 
klubtermében Palugyai István beszélgetett a világhírű 
tudóssal. (Megjelent: Múlt és Jövő 1991/2. számában 38-42. 
p.) 
  4. A holocaust során sérelmet szenvedettek 
kártalanításának elérése céljából megalakult a Holocaust 
Áldozatok Magyarországi Szövetsége. A szervezet 
létrehozásánál a Mazsike, a Mazsihisz és a MUSZOE 
bábáskodott, elnökké Ungár Lajost választották. 
 
január 25. 
  1. Háromtagú Mazsihisz küldöttség utazott az iraki 
támadás sújtotta Izraelbe. A küldöttség - melynek tagjai 
Zoltai Gusztáv, Landeszman György és Schweitzer József 
főrabbi voltak - egyike volt az első külföldi szolidaritási 
látogatásoknak, amelyek Izraelbe érkeztek. A január 29-ig 
tartó látogatás során magas szintű állami és vallási 
vezetők fogadták a magyar küldöttség tagjait. Ugyanezen a 
napon 30 önkéntes segítő indult Izraelbe a MACISZ 
szervezésében. Az önkéntesek többsége a Bethlen téri Oneg 
Sabbat Klub és a Herzl Kör tagja volt. A február 29-ig 
tartó kint tartózkodásuk alatt a polgári élet 
normalizálásában segédkeztek. 
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  2. Eltemették Fedor Ágnes írónőt, aki 1990. december 27-
én hunyt el. 
 
január 29. 
  Izrael Állam Magyarországi Nagykövetségén (1026. Bp. 
Fullánk u. 8.) hároméves szolgálata leteltével Shlomo Marom 
búcsúztatta Chájim Gordon követségi főtanácsost. 
 
január 30. 
  Pilinszky János „Lágermementó” című oratóriumát mutatták 
be a székesfehérvári Kölcsey Színházban. 
 
  A Magyar Televízió 1991. januárjában indította el a 
magyarországi zsidóság felekezeti műsorát. A későbbiekben 
havonta egyszer, minden hónap második keddjén került adásba 
a műsor. Az adásonként 15 perces műsor főszerkesztője 
Kármán György volt, a sorozat rendezője Török Ilona. A 
januári műsor a szegedi zsinagógáról, a szegedi zsidóság 
történetéről és Löw Emmánuel szerepéről szólt. A 
műsorvezető Bogyai Katalin, az előadó Domán István főrabbi 
volt, közreműködött Tóth Emil főkántor, orgonán kísért 
Kármán György. A Magyar Rádió vallási műsorában, a Pax 
Rádióban a zsidó felekezetet Landeszman György vezető rabbi 
képviselte.  
 
  Ugyancsak januárban indult az Oksferder Yidish című 
tudományos folyóirat David Katz szerkesztésében. A lap első 
számának bemutatója a London Press Centrumban volt január 
közepén. 
 
  Bécsy Tamás és Kabdebó Loránt kezdeményezésére egynapos 
holocaust konferenciát tartottak Pécsett. A januári 
rendezvényre Csengeri Imre, a New York Institute for 
Holocaust Studies neves igazgatójának és szponzorának 
támogatásával és jelenlétében került sor. A konferencián 
megjelent Mayer Mihály pécsi püspök is. 
 
  Januárban látható volt a Jossi Stern illusztrációinak 
kiállítása, amelyet az Énekek éneke új kiadásához készített 
illusztrációkból rendeztek a Chagall Galériában. A kötetet 
a Láng Kiadó és az Interpress Kiadó jelentette meg a 
karácsonyi vásárra Somlyó György fordításában. 
 
  Debrecenben Gervai Tamás fotóművész kiállítását rendezték 
meg. 
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  A Wesselényi utcai Zsidó Alapítványi Iskola és a 
debreceni Talmud Tóra 16 diákja vett részt a január közepén 
Zürichben megrendezett Szijum Misnajot tanulmányi 
versenyen. 
 
  New Yorkban megtartották a Magyar Zsidók Világszövetsége 
Amerikai Tagozatának tisztújító közgyűlését. Az Amerikai 
Tagozat elnöke: Fürst László; alelnökök: Katona Judith, 
Maiman George, Weiss-Raymen Rita; az elnöki tanács tagjai: 
Berger Mihály, Csengeri Imre, Randolph L. Braham, Gáti N. 
Norman, Keller László, Roth József, Waldman J. Tibor, Zelig 
Ernst; lelki vezető: Schneier Artúr főrabbi. 
 
  A Kortárs 1991/1. számában Végel László „Eckhart gyűrűje, 
avagy a permanens polgárháború” című írása jelent meg (48-
61. p.). Száraz György „Bűvös körökben. Levelek, 
feljegyzések /Az „Egy előítélet nyomában” című könyvhöz 
fűződő levelek/ a folyóirat 69-87. oldalán olvasható. 
 
  Karsai László „Mítoszok, rágalmak és pártpropaganda” 
címmel kétrészes tanulmányt jelentetett meg a Kritika 
1990/12. és 1991/1. számában (22-26.p. és 27-29. p.).  
 
  A Holmi 1991/1. számában Várkonyi Benedek írt tanulmányt 
„Halász és Szomory. Egy kritika elő- és utóélete” címmel 
(70-75. p.). 
 
 
február hónap 
 
 
február 7. 
  Az Új Élet című zsidó hitközségi folyóirat első számának 
40. évfordulója alkalmából a Bartók Rádió jubileumi műsort 
készített "Fekete rózsa" címmel. A műsort összeállította D. 
Felder Katalin, rendezte: Dorogi Zsigmond. 
 
február 9. 
  Az Újpesti Társasági Klubban (Bp. IV. Berzeviczy u. 8.) 
Róbert Péter történész tartott előadást a spanyol (szefárd) 
zsidók történetéről. Február 16-án Mezei András volt a klub 
vendége, aki az új antiszemitizmus eredetéről, okáról és 
következményéről beszélt. Áprilisban Vári Attila „A 
kisebbség, avagy a másság méltósága” címmel tartott itt 
előadást. 
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február 11. 
  Ország Lili kiállítás nyílt meg Nyíregyházán a Móricz 
Zsigmond Színház Galériájában. 
 
február 14. 
  Az MDF Országos Elnöksége nevében Furmann Imre és Farkas 
Gabriella alelnökök, valamint ifj. Fasang Árpád elnökségi 
tag látogatott el a Mazsihiszhez. A megbeszélés témája a 
kárpótlás, a zsidó temetők helyreállítása és az 
antiszemitizmus elleni fellépés volt. 
 
február 14. 
  A Carl Lutz emlékének megörökítésére alakult 
Emlékbizottság pályázatának eredményhirdetését emlékülés 
keretében tartották a Budapest Galériában (V. Szabadsajtó 
u.). A pályázat nyertese Szabó Tamás szobrászművész és 
Farkas Ipoly építész lett. /A Carl Lutz Emlékbizottság 
elnöke: Marschall Miklós főpolgármester-helyettes, tagjai: 
Ráday Mihály és Zsigmond Attila országgyűlési képviselők; 
titkár: Henye Nándorné./ A svájci Carl Lutz Bizottság május 
23-án adta meg hozzájárulását az emlékmű felállításához Max 
D. Dahinden svájci nagykövet útján. Az emlékművet július 5-
én állították fel a gettó helyén, a Dob u. 12-ben. Az 
avatóbeszédet Demszky Gábor főpolgármester és Ervin Hofer 
svájci követségi ügyintéző tartotta. A Mazsihisz nevében 
Kéri Lajos emlékezett a svájci embermentőre. Az ünnepségen 
az országgyűlés elnöke is részt vett, a Mazsihiszt és az 
izraeli nagykövetséget több tisztségviselője képviselte. A 
több mint 60 ezer ember életét megmentő svájci diplomata 
emlékműve 6,2 millió forintba került, amit részben a 
budapesti önkormányzat, részben a svájci alapítvány 
fedezett.  
 
február 14. 
  A Magyar Auschwitz Alapítvány és Dokumentációs Központ 
(Bp. Szabadság tér 16.) Kuratóriuma ülést tartott. Az ülés 
témája az éves munkaterv kialakítása, valamint a szervezeti 
és működési szabályzat elfogadása volt. A kuratórium 
fontosnak ítélte, hogy a holocaustról gyűjtött dokumentáció 
a kárpótlás ügyét is szolgája. A kuratórium elnöke: Straub 
F. Bruno akadémikus, ügyvezető titkár: Verő Gábor. 
 
február 17. 
  Vásárhelyi Antal grafikus kiállítását rendezték meg a 
Chagall Galériában. 
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február 18. 
  1. A Magyar Televízió bemutatta Virág Teréz: „Szilárd 
Gyula mondja” című dokumentumfilmjét. A film a Soros 
Alapítvány - OSZK Történeti Interjúk Videotára 
támogatásával készült, vágó: Sipos András, operatőr: Metz 
Lóránt. 
  2. Keller László, a ZSVK Kelet-európai Irodájának 
vezetője Egerben ellátogatott Seregély István egri 
érsekhez, a Magyar Katolikus Püspöki Kar elnökéhez. A 
találkozón szóba kerültek a keresztény - zsidó 
együttműködés, valamint az antiszemitizmus elleni fellépés 
kérdései. 
 
február 20. 
  A MUSZOE és a Holocaust Áldozatok Magyarországi 
Szövetsége irodát nyitott a Kazinczy u. 41-ben. Az 
eseményről a TV Híradó is beszámolt. Az iroda főként a 
kárpótlási ügyek intézésében nyújtott segítséget a 
rászorulóknak. A hétfőtől csütörtökig 15-18 óráig szóló 
ügyfélfogadási idő is ehhez alkalmazkodott. Avatóbeszédet 
Schweitzer József, az ORI főigazgatója mondott. 
 
február 20-28. 
  Hattagú magyar értelmiségi delegáció utazott Izraelbe az 
ottani World Cionist Organisation meghívására. A delegáció 
tagjai voltak: Bihari Mihály politológus, tanszékvezető 
egyetemi tanár, Csalog Zsolt író, ifj. Fasang Árpád 
zongoraművész, Gombár Csaba szociológus, Gulyás Gyula 
filmrendező és Engländer Tibor, a MACISZ elnöke. A 
meghívottak tanulmányozhatták, miként készült fel az ország 
az iraki támadásokra, hogyan él együtt a lakosság a 
kiosztott gázálarcokkal. 
 
február 21. 
  Kádár Béla rajzaiból nyílt kiállítás a Chagall 
Galériában. 
 
február 22. 
  Dalia Atlas, a haifai Technion Szimfónikus Zenekar és 
kórus karmestere vezényelte a MÁV Szimfonikus Zenekart a 
Zeneakadémián. Műsoron Tzci Arvi: „Imádságok” című műve 
(magyarországi ősbemutató), valamint Bartók Concertója és 
Brácsaversenye. 
 
február 23. 
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  „A hittudományi fakultásokról és tanintézetekről a 20-ik 
században” címmel rendeztek nemzetközi konferenciát az 
ELTE-n. A tanácskozáson Schweitzer József „Az Országos 
Rabbiképző Intézet helye a magyar felsőoktatásban” címmel 
tartott előadást, amely olvasható a konferencián elhangzott 
előadásokból készült kötetben (95-105. p.). 
 
február 24. 
  Az Országos Filharmónia "Héber dallamok" címmel 
hangversenyt rendezett a Zeneakadémián. Műsorban 
közreműködött a Tomkins énekegyüttes, Csavlek Etelka, 
Perényi Miklós gordonka, Gergely Ferenc orgona, Prunyi 
Ilona zongora, Vígh András hárfa, Ambrus Ákos és Pásztor 
László kántorok, valamint az Operaház gyermekkórusa. 
 
február 28. 
  Ervin Birnbaum főrabbi, a World Council of Synagogues 
főtitkára többnapos mesterkurzust vezetett az ORI 
Pedagógium főiskolai kara hallgatóinak a Peszach 
megünnepléséről, a Purim jelentőségéről, valamint az Öböl-
háború izraeli vonatkozásairól. 
 
 
  Február elején a Bné Akiva és a Kadima Cserkészcsapat 
többnapos közös bécsi kirándulást szervezett a zsidó 
emlékek meglátogatására. Az utat a Medix Tours utazási 
iroda szervezte. 
 
  A hónap közepén került sor a Mazsihisz Síp utcai 
Dísztermében régi iskolatársak találkozójára. A Budapesti 
Autonóm Ortodox Izraelita hitközség egykori elemi, polgári 
és Tarjesz Emesz iskolájának (Dob u. 35.) mintegy 150 
egykori diákja jelent meg a találkozón. A Balázs Pál 
szervezte összejövetelen Baráti Kör alakításáról, és 
márványtábla készítéséről döntöttek a résztvevők. 
 
  A Valóság 1991/2. számában Benedek István „Szondi –
anekdotárium” című írása jelent meg (76-86. p.). 
 
  A Mozgó világ 1991/2. számában Réti György „Az erdélyi 
atrocitásokról – a második bécsi döntés után” címmel közölt 
tanulmányt (35-40. p.); Cornelius Castoriadis „Gondolatok a 
rasszizmusról” című írása ugyanitt (54-60. p.) jelent meg. 
 
 
március hónap 
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március 1. 
  Hamburgban tartotta éves közgyűlését a Zsidó - Keresztény 
Munkaközösség. Magyarországról Singer Ödön főrabbi vett 
részt a tanácskozáson, ahol beszámolt a magyarországi zsidó 
- keresztény párbeszéd helyzetéről. 
 
március 4. 
  A Fórum Szállóban tartott sajtótájékoztatón számolt be 
Keller László, a ZSVK Kelet-európai Irodájának elnöke a 
szervezet tevékenységéről. Szólt arról, hogy a szervezet 
szorgalmazza a kárpótlás kiterjesztését a zsidó 
üldözöttekre, az antiszemitizmus elleni közös fellépésben 
támaszkodnak a keresztény - zsidó, valamint a társadalmi, 
állami szervezetetekkel kiépített kapcsolatokra. A ZSVK 
jelentős összeggel járul hozzá a Dohány utcai főtemplom 
rekonstrukciójához is. 
 
március 10-24. 
  A Budapesti Zsidó Hitközség - két emberöltő óta először - 
körzeti választásokat tartott az 1990.december 9-én 
elfogadott választási szabályzat szerint. (Az előzmények: a 
MIOK és BIH 1990. december 9-i közgyűlése (egyben plenáris) 
ülése kimondta a két szervezet megszűnését. A helyettük 
megalakuló a Mazsihisz és a Bzsh új alapszabályát a 
közgyűlést előkészítő társadalmi bizottság készítette el. A 
bizottságban világi zsidó szervezetek képviselői is részt 
vettek. Az elfogadott új alapszabály értelmében 1991. 
tavaszán hitközségi és szövetségi választásokat kell 
tartani. Ugyancsak az alapszabály mondja ki, hogy a zsidó 
közélet nem korlátozódhat a vallásos zsidóságra, ugyanakkor 
egy szervezet sem lehet kizárólagos képviselője a 
zsidóságnak.) A választási szabályzat szerint a 
választásokon az vehet részt, aki választási joggal 
rendelkező hitközségi tag, vagyis cselekvőképes, zsidó 
vallású és a hitközségi kultuszjáradékot befizette. A 
választásra jogosultak névsorát a hitközségi körzetek 
állították össze, majd legalább 5 főből álló 
jelölőbizottságot alakítottak. A jelölőbizottság állította 
össze a jelöltek névsorát, akik közül a választáson meg 
kellett választani a körzet legalább 3 tagú elöljáróját, a 
központi jelölőbizottság (KJB) 1 tagját és a 70 tagú BZSH 
közgyűlésen résztvevő küldötteket. A megválasztott új 
képviseleti tagok körzetenként: 
Dohány utcai körzet: 
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  Beér Iván /akit a Mazsihisz kezdeményezésére a Legfelső 
Bíróság 1991. április 24-én rehabilitált büntetett előélete 
alól. Cionizmus vádja miatt ugyanis több társával 1970-71-
ben börtönbüntetésre ítéltek./, Fogarasi György, Heisler 
András, Kéri Lajos (KJB), Raskó Lászóné, Reich Ferenc, Zala 
Tamás, Zoltai Gusztáv, Heisler László. 
Hegedűs Gyula utcai körzet: 
  Bokor Benő, Fried Imre, Hevesi Sándor, Kertész Tibor, 
Lajtai Tamásné, Lőwbeer Sándor (KJB), Szántó Gábor, Weisz 
Pál, Zinner Tibor. 
Buda-Óbuda-Lágymányosi körzet: 
  Hoffmann Andor, Szepesi Hugó, Haupt Illés, Friedmann 
Józsefné, Olti Ferenc, Tarján Ervin, Magén István. 
Bethlen téri körzet: 
  Füredi Miklós (KJB), Engländer Tibor, Izsák László, Ster 
Jenő, Sterk Tibor, Schweitzer Gábor. 
Nagyfuvaros utcai körzet: 
  Galambos József, Streit Sándor, Timár György, Polák Jenő, 
Gerendai Endre (KJB). 
Zuglói körzet: 
  Barinkai Ferencné, Kardos Péterné, Lazarovits Ernő, Svéd 
Róbert, Vezér Endre, Krausz Károly (KJB). 
Hunyadi téri körzet: 
  László Miklós, Glancz Gusztáv, Gervai László, Brüll 
István, Kornai Zoltán, Vida Tamás (KJB). 
Újpesti körzet: 
  Kálmán József, Valló Imre, Kovács Iván (KJB). 
A választások után április 29-ére hívták össze a Bzsh 
képviselőtestületének alakuló közgyűlését, ahol 
megválasztották az új elnökség tagjait. Elnök: Kéri Lajos; 
ügyvezető igazgató: Zoltai Gusztáv; az elöljáróság tagjai: 
Beer Iván, Friedmann Józsefné, Herczog László, Hermann 
Róbert, Engländer Tibor, Karádi Gábor, Kővári Dezső, Olti 
Ferenc, Schweitzer Gábor, Szepesi Hugó, Timár György. 
 
március 11. 
  A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Főügyészség nevében Boholy 
Zoltán főügyész hivatalból - feljelentés nélkül - nyomozást 
rendelt el Szendi József: „Csendőrsors Hidasnémetitől 
Floridáig” című könyve ügyében közösség elleni izgatás 
alapos gyanúja miatt. A könyv Miskolcon az MDF megyei 
bizottságának kiadásában jelent meg. Március 12-én a könyv 
tartalmától az MDF Országos Elnöksége elhatárolta magát. 
Április 10-én a BAZ megyei Főügyészség nevében elfogató 
parancsot adtak ki Szendi József ellen, aki azonban a 
nyomozás ideje alatt elhagyta Magyarországot, ezért az 
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ellene folytatott nyomozást 1991. augusztus 6-án 
felfüggesztették. A könyv még fellelhető példányait 
lefoglalták. A Miskolci Városi Ügyészség elkészítette a 
vádiratot, mely szerint az abban foglaltak általában 
alkalmasak gyűlöletkeltésre. A lektorok - Orbán Endre és 
Gulyás István - közül Orbán ellen is eljárást indítottak. A 
felelős kiadó ellen a bíróság az eljárást bizonyítékok 
hiánya miatt megszüntette. 
 
március 12. 
  1. A Budapester Klezmer Band hangversenyt adott a 
Marczibányi téri Művelődési Központban. Fellépett Havas 
Judit, aki Kányádi Sándor jiddis műfordításaiból készített 
műsort, valamint jiddis dalokat énekelt. 
  2. Dalos György szerzői estjét rendezték meg a Mazsike 
Garai utcai Klubjában. A műsorvezető V. Bálint Éva volt. 
 
március 15. 
  1. Felavatták a második világháború sellyei áldozatainak 
- köztük 39 zsidó mártírnak - emlékművét. Az avatáson 
részvettek a pécsi hitközség vezetői, és Berger István 
főrabbi. (Míg az első világháború áldozatainak szinte 
minden településen állítottak emlékoszlopot, a második 
világháború után az egész országra kiterjedő emlékműállítás 
a szovjet megszállás miatt elmaradt. A rendszerváltozás 
után a 45 éve elmaradt kegyeletnyilvánítást pótlandó 
emlékmű állítási hullám "söpört" végig az országon. Tornai 
József és ifj. Fasang Árpád 1990-ben azt javasolták, hogy a 
vidékről elhurcolt zsidóság mártírjainak emlékét a magyar 
áldozatokkal együtt örökítsék meg a magyar községek és 
városok sírkertjeiben. Az 1945. óta felállított zsidó 
mártír emlékműveket - ahol egyáltalán készültek - a 
holocaust túlélők állították, a holocaust áldozatai nem 
számítottak az ország mártírjai közé. Az MDF 
kezdeményezésére kibontakozó emlékállítási hullám azonban 
meglehetősen vegyesre sikerült: a zsidó áldozatok nevét 
nemritkán "lefelejtették" az emlékművekről.) 
  2. Az Újfehértói Főtéren felavatott második világháborús 
emlékműre 450 zsidó mártír neve is felkerült. Az emlékmű 
létrehozásában Kun László görög-katolikus püspöknek 
jelentős szerepe volt. Az avatáson Asher Ehrenfeld rabbi 
vezetésével a debreceni hitközség több vezetője is jelen 
volt. 
  3. A Győri Zsinagógáért Alapítvány tagjai első ülésüket 
tartották a győri polgármesteri hivatalban. Az alapító 
okirat aláírása után határozatot hoztak arról, hogy 
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rövidesen kiírják a pályázatot a zsinagóga 
helyreállításának megvalósítási tervére. Az alapítvány 
elnöke Kolozsváry Ernő polgármester, titkára Z. Szabó 
László lett. Az alapítvány tagjai: Condor Com Rt, Győri 
városi önkormányzat, Győri Filharmonikus Zenekar, a 
Zeneművészeti Főiskola városi tagozata, Pro Patiente, Raoul 
Wallenberg Egyesület továbbá svájci és hazai vállalkozók. A 
Győri Zsinagóga helyreállítására a későbbiekben 
rendszeresen szerveztek hangversenyeket, melyek bevétele az 
alapítvány számláját gyarapította. Március 21-én Várjon 
Dénes zongoraművész adott hangversenyt a Győri 
Zeneművészeti Szakközépiskolában, március 7-én Hajdú Ildikó 
hegedűművész és Déri György gordonkaművész, március 12-én 
pedig Szenthelyi Miklós hegedűn, Szenthelyi Judit zongorán 
és Lendvai József hegedűn játszott a zsinagógáért. Május 
29-én a Győri Városháza Díszterme adott otthont a Francois 
Lillenfeld trió jiddis népzenei koncertjének. 
 
március 18. 
  1. „Menóra” címmel kiállítás nyílt a szombathelyi 
Művelődési Központban a Budapesti Zsidó Múzeum anyagából. A 
tárlatot Acsay Judit nyitotta meg. 
  2. „A magyar zsidóság társadalomtörténete” sorozatban 
Bácskai Vera tartott előadást a Mazsike Klubban: „A zsidók 
szerepe a polgárosodásban. A vállalkozók előfutárai” 
címmel. 
  3. A Keresztény - Zsidó Társaság képviseletében Reviczky 
Ádám ügyvezető elnök és Szécsi József főtitkár Mazsihisz 
vezetőivel tárgyalt a hitközség székházában. A Zoltai 
Gusztáv igazgatóval és Landeszman György főrabbival 
megvitatták a társaság működésének aktuális kérdéseit. 
 
március 21. 
  1. Esterházy János születésének 100. évfordulója 
alkalmából elemző cikk jelent meg a Szombat című folyóirat 
1991/2. számában Vadász Ferenc: „Nur der Herr Graf stimmte 
nicht mit!” címmel. 
  2. Tudományos emlékülésen megemlékeztek Cavallér József 
születésének 100. évfordulójára. Emlékező beszédet mondott 
Schweitzer József főrabbi az egykori lakóházán elhelyezett 
emléktábla avatásán (XII. Kiss János altábornagy u. 57.). 
Az emlékülés helye a KDNP Nagy Jenő utcai székháza. 
Előadást tartott Surján László, a KDNP elnöke, Gergely Jenő 
egyháztörténész és Kremnitzky Gábor tudományos kutató. 
 
március 22-23. 
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  1. A Bethlen téri Oneg Sabbat Klub és a pécsi hitközség 
Ifjúsági Csoportja baráti találkozót szervezett Pécsett. A 
résztvevők meghallgatták Cwi Moskovits: „A mai izraeli 
szentírás tudomány”, Landeszman György: „Feliratok és 
amulettek a zsidó folklórban”, valamint  Schweitzer József: 
„Bonyhád és Pécs - neológia – ortodoxia” című előadását. 
  2. Hertelendy László „Legenda és valóság” címmel tartott 
előadást Raoul Wallenberg tragikus sorsáról a KDNP 
Székházában. (Bp. XII. Nagy Jenő u. 5. ). /Raoul 
Wallenbergről 1991. április 24-én orosz illetékesek azt 
közölték Svédország moszkvai nagykövetével, hogy lezárult a 
KGB vizsgálata. Ennek során azt a korábbi verziót 
erősítették meg, mely szerint Wallenberg 1947-ben a 
moszkvai Ljubljankában halt meg. Augusztus 26-án azonban a 
moszkvai svéd követ azt jelentette, hogy az új KGB főnök, 
Vagyim Bakatyin lehetővé teszi, hogy szovjet-svéd vegyes 
bizottság derítse ki Wallenberg sorsát. Szeptember 1-én 
Bakatyin hozzájárult ahhoz, hogy Irwin Cotler kanadai 
Wallenberg-kutató tanulmányozhassa a szovjet 
titkosszolgálat idevonatkozó zárt dokumentumait. Szeptember 
5-én Bakatyin öt, eddig titkos dokumentumot adott át 
Svédország moszkvai nagykövetének. Az eseményről 
sajtótájékoztatót is tartottak Moszkvában. November 7-én a 
svéd parlamentben a Wallenberg sorsát kutató vegyes 
bizottság tájékoztatót tartott, lényeges eredményekről 
azonban nem tudott beszámolni. December 15-én a lapok arról 
tudósítottak, hogy a vegyes bizottság folytatja a 
kutatásokat./ 
 
március 23. 
  A holocausttagadók megtartották első nemzetközi 
konferenciájukat Münchenben. 
 
március 24. 
  1. A Budapesti Tavaszi Fesztivál keretében először 
rendezték meg a Zsidó Kultúra Napját. A Marczibányi téri 
Művelődési Központban egész napos rendezvénysorozattal 
ünnepeltek. Később hagyománnyá vált az évente rendezett 
Zsidó Kultúra Napjának megünneplése. Első alkalommal a 
Mazsike és a Múlt és Jövő című folyóirat közösen rendezte 
meg az eseményt. Bemutatták „A komisszár” című szovjet 
filmet, a Múlt és Jövő estjén Pelle János házigazda Hankiss 
Ágnessel beszélgetett, akinek írásaiból Kézdy György 
olvasott fel. Rudolf Péter Joseph Heller írásiból olvasott, 
a Gryllus testvérek Kányádi Sándor jiddis 
népdalgyűjtéséből, Bob Cohen klezmer zenét adott elő. Az 
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előtérben az Ájin-csoport tárlata volt látható, Raj Tamás 
rabbi a zsidó szokásokról tartott előadást.  
  2. A Józsáról elhurcolt zsidók emléktábláját a közösségi 
temető ravatalozójában helyezték el. Az avatáson a 
debreceni hitközség vezetői Asher Ehrenfeld rabbi 
vezetésével vettek részt. 
 
március 25. 
  A református Skót Misszió küldöttsége Tamás Bertalan 
vezetésével látogatást tett a Mazsihisz vezetőinél. Az 
eszmecserén szó esett a 150 éves szervezet embermentő 
tevékenységéről a holocaust idején. Ennek elismeréseként 
Shlomo Marom izraeli nagykövet emléklapot adott át a 
Misszió képviselőinek. 
 
március 26. 
  Az Oneg Sabbat és a Herzl Kör szervezésében - 
előkészítendő a Bzsh és Mazsihisz közgyűlést - Fórumot 
szervezett hitközségi ügyekről. A hitközség nevében Zoltai 
Gusztáv ügyvezető igazgató válaszolt a hitközség 
intézményeinek jövőjét firtató kérdésekre. Kérdések alapján 
szó volt arról, hogy meddig tudja biztosítani a hitközség 
az Anna Frank Gimnáziumba járók tandíjmentességét. /A 
hitközség gimnáziuma a 71. tanéve volt az 1990/91-es. A 
tanári létszám 20 fő, a tanulói összlétszám 135 fő volt, az 
intézmény igazgatója Berend Ivánné. A felvételre 
jelentkezők száma hosszú idő óta először növekedésnek 
indult. 1989/90-ben a jelentkezők nagy száma miatt 2 első 
osztályt kellett indítani, 90/91-ben 35 elsőst vettek fel./ 
A Kozma utcai temető körül az utóbbi időben kialakult 
botrányok és méltatlan állapotok rendezése is sürgős 
feladat. /A Bzsh Chervra Kadisa osztálya Hevesi Sándor 
igazgató vezetésével foglalkozik az üggyel./- Az Új Élet 
hitközségi folyóirat szerkesztését sok kritika érte. - A 
Szeretetkórház régi épületének rekonstrukciója 1991-ben a 
végéhez közeledett, a költségek felét a Népjóléti 
Minisztérium viselte. /A Losonczi András igazgató főorvos 
vezette intézményt 1990-ben 50 ággyal bővítették. Így a 
teljes férőhely 240 ágy lett./ - A Síp utcai székház 
üzlethelységeinek hasznosítására történtek lépések. 
 
március 27. 
  Kozma Pál festőművész kiállítását Feledy Balázs nyitotta 
meg a Mazsike Chagall Galériában. 
 
március 28. 
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  1. Az Amerikai Alapítványi Iskola (Mszoret Avot; American 
Endowment School, Wesselényi utcai iskola) 70 tanulója 
útnak indult Kanadába, az USA-ba, Angliába és Ausztriába 
hogy ott élő családoknál töltse a Pészachot, ismerkedjen a 
szokásokkal, hagyományokkal. A diákokat New Yorkban David 
Dinkens főpolgármester fogadta a városházán. (Az Amerikai 
Alapítványi Iskola avatóünnepsége 1990. december 17-én volt 
a Kongresszusi Központban. Az alapítás kezdeményezője David 
Moskovits amerikai üzletember volt, aki később alapítvány 
igazgatója lett. Az iskola alapítvány elnöke az alapító 
család tagja: Albert Reichmann. Az iskola igazgatói: Efráim 
Frisch és Hajdú Péter. Az avató ünnepségre ismertető füzet 
is készült az iskoláról Fülöp Károly szerkesztésében. A 
Fotókat Révész Tamás és Müller László készítette, a 
kiadványt a Reprográf Kft. gondozta.) 
  2. Hankiss Ágnes szerzői estjét rendezték meg a Mazsike 
Klubban. Közreműködött Kézdy György színművész. 
 
  A Szombat című folyóirat 1991/2. számában Schweitzer 
József főrabbi életútjáról készített interjút Friss Róbert 
„Rációval az érzelmek ellen” címmel. Ugyanebben a számban 
található Karsai László filmvázlata Vitézy Lászlónak - egy 
talán soha el nem készülő filmjéhez "Zsidókérdés 
Magyarországon 1919-1945" címmel. 
 
  A Liget 1991/1. számában jelent meg Leo Boeck „A zsidóság 
lényege” című munkájának részlete Darányi Sándor 
fordításában (119-124 p.). 
 
  A Soproni Szemle 1991/1. számában H. Elek Mária: „Lager 
Felixdorf, az ’Ördögmalom’ című írása jelent megy (54-61. 
p.). 
 
  Kabdebó Lóránt az Új Írás 1991/3. számában jelentette meg 
„Szabó Lőrinc igazolási pere a Magyar Újságírók 
Szövetségében” című tanulmányát (66-80. p.). 
 
  Ludassy Mária „Déja vu. /Zsidók, keresztények, 
szabadkőművesség” című írása a Kritika 1991/3. számában 
jelent meg (23. p.). Gervai András „Nekem sikerre volt 
szükségem…” címmel közölt beszélgetést Soros Györggyel (25-
28. p.). Vas István költővel Kovács Dezső beszélgetett 
„Bölcsen teszi a költészet, ha elfordul a politikától” 
címmel (3-5. p.).  
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  Charles Maurras „Zsidók és szabadkőművesek” című írása a 
Kritika 1991/3. számában jelent mega Ádám Péter 
fordításában (24-25. p.).  
 
  Perecz László „Új magyar jobboldal. A Hunnia és a Szent 
Korona történelem és társadalomképe” című tanulmánya a 
Világosság 1991/3. számában jelent meg (208-228. p.). 
 
  Soros György „Hogyan lettem alapítvány?” című írását a 
2000/2 sz. című folyóirat tette közzé (37-47. p.).  
 
 
április hónap 
 
 
április 1. 
  Dokumentumok és emléktárgyak gyűjtésére jelent meg 
felhívás a cfáti Memoriál Museum of the Hungarian Speaking 
Jewry (SAFAD -13100 P.O.B. 68. ISRAEL) részéről az Új Élet 
április 1-jei számában. 
 
április 1-4. 
  Hábonim Dror tábort szerveztek Kőszegen 90 fiatal 
részvételével. A szervezetek Budapestről, Debrecenből és 
Szombathelyről küldtek táborozókat, valamint egy angliai 
Habonim Dror csoport tagjai is részt vettek a táborozáson. 
 
április 2. 
  Lichtenwörthbe szervezett egynapos zarándokutat a NÜB. 
 
április 4. 
  A Magyar Vöröskereszt Csillebérci menekült táborában 
Izraelben letelepedni kívánó, a FÁK országokat legálisan 
elhagyó zsidókat helyeztek el. 1990 októbere óta már több 
mint száz ilyen lakója volt a tábornak. 
 
április 5. 
  Az izraeli Rámát Hasaroni kórus hangversenyét rendezték 
meg az Óbudai Társaskörben. Műsoron ősi zsidó és modern 
ivrit dalok szerepeltek. 
 
április 6. 
  A Kozma utcai temetőben 17 sírt vandálok megrongáltak. 
 
április 8. 
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  1. Kertész Ákossal beszélget Sipos András filmrendező a 
zsidó-magyar identitásról a Mazsike Klubban. 
  2. A washingtoni magyar követségen fogadást adtak a 
Peszach alkalmából. Erre az alkalomra állították ki Féner 
Tamás: „… és beszéld el fiadnak” című fotó összeállítását, 
valamint magyarországi zsidó kulturális kiadványokból 
tartottak bemutatót. László Berkovits rabbi méltatta a 
magyarországi zsidó kultúra hagyományait, Bollobás Enikő 
követtanácsos pedig Scheiber Sándorról tartott előadást. 
 
április 9. 
  A Magyar-Izraeli Baráti Társaság a Téka Könyvesházban 
(XIII. Váci u. 19.) rendezett műsoros klubnapot. A vendégek 
a Vasárnapi Hírek szerkesztői voltak: Lökös Zoltán 
főszerkesztő, Mészáros János főszerkesztő-helyettes és Acél 
Gábor szerkesztő. A házigazda Szenes Iván volt. 
 
április 11. 
  1. „Vallás és állam Izraelben” címmel Jehuda Weinstock, 
az Izraeli Tudományos Akadémia nemzetközi igazgatója 
tartott előadást az MTA Politikai Tudományok Intézetében 
(Bp. VI. Benczúr u. 33.). 
  2. „A zsidó és a keresztény értékek a mai Európában” 
címmel Raj Tamás és Debreczeni Károly tartott előadást a 
KDNP Székházában. 
 
április 13. 
  Mezei András előadásában az új antiszemitizmusról beszélt 
"Hagyd a népedet" című verse kapcsán a Mazsike Klubban. 
 
április 14. 
  1. A Debreceni Zsidó Hitközség 200 éves évfordulóját 
ünnepelték a Bajcsy-Zsilinszky utcai hitközségi székház 
dísztermében. Az ünnepségen Schweitzer József főrabbi és 
Weisz György, a debreceni hitközség elnöke beszélt a 
hitközség történetéről, Gergely Judith professzor pedig a 
debreceni zsidóság történetéről tartott előadást. 
  2. Másféléves helyreállítás után ismét látogatható a 
soproni ózsinagóga, amelyben Scheiber Sándornak 
emlékvitrint rendeztek be. A zsinagóga újjárendezése Nemes 
András, a soproni Liszt Ferenc Múzeum munkatársának munkája 
volt. 
  3. Megnyílt Resánszky Mária festőművész kiállítása a 
Mazsike Chagall Galériában. A kiállítást Magén István 
nyitotta meg. 
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április 15 - május 3. 
  1. 15 részes sorozatból álló műsort készített a Bartók 
Rádió a Talmudról. A feldolgozás Molnár Ernő 1923-as 
kiadású szövege alapján készült, melyet az IKVA Kiadó 
reprintben jelentetett meg „A Talmud könyvei” címmel. A 
műsor szombat és vasárnap kivételével minden nap 
folytatásokban volt hallható „Jer és lásd!” címmel. Rendező 
Magos György, rádióra alkalmazta Turczi István, dramaturg 
Varga Viktor. 
  2. A magyar zsidóság társadalomtörténete sorozatban Varga 
László történész tartott előadást a Mazsike Klubban „Magyar 
modernizáció - zsidó burzsoázia” címmel. 
 
április 16. 
  1. Ünnepségek Izrael állam függetlenségi évfordulóján. 
(1948. május 14-én = 5708. Ijár 5-én David Ben-Gurion 
jelentette be Izrael állam megalakulását a Tel-Aviv-i 
múzeum épületében.) A Dohány utcai emlékműnél tartott 
ünnepségen Zoltai Gusztáv felolvasta Haim Herzog izraeli 
miniszterelnök üzenetét, emlékbeszédet Landeszman György 
mondott. A Szochnut Budapesti Irodája és a Magyar Cionista 
Szövetség a Goldmark teremben szervezett műsoros 
megemlékezést. 
  2. Meir Weiss (Weisz Pál) egykor debreceni főrabbi 
hatrészes előadássorozatot indított az ELTE BTK-n az MTA 
Judaisztikai kutatócsoport szervezésében. Az előadássorozat 
témája „A bibliai elbeszélés technikája” volt. Április 29-
én a Jónás könyve volt az előadás témája. Az előadó a 
jeruzsálemi Héber Egyetem tanára, az 1990. évi Izrael Díj 
kitüntetettje. 
 
április 17. 
  A Népstadionban a magyar-szovjet labdarúgó mérkőzésen 
horogkeresztes zászlót lobogtattak a nézőtéren. A rendőrség 
a TV közvetítést látva azonnal intézkedett, majd az öt 
elkövető ellen vádat emelt. 
 
április 18. 
  1. A Mazsihisz nevében Zoltai Gusztáv, Landeszman György 
és Schweitzer József levélben fordult Antall József 
miniszterelnökhöz a Teleki Pál halálának 50. évfordulója 
alkalmából Máriabesnyőn, és az MTA-n rendezett ünnepségek, 
valamint az emlékbélyeg sorozat tervezett kiadása miatt. A 
levelet a napilapok is közölték. A Mazsihisz vezetői 
emlékeztették a miniszterelnököt Telekinek a numerus 
clausus (1920. XXV. tc.) és a zsidótörvények (1939. IV. 
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tc.) meghozatalában betöltött szerepére. Mindkét törvény 
meghozatalának idején Teleki Pál volt Magyarország 
miniszterelnöke. Antall válaszlevelében - melyet szintén 
közöltek a lapok - különbséget tett vállalható és nem 
vállalható örökség között. A fővárosi közgyűlés április 25-
i ülésén pedig parázs vita támadt arról, hogy Telekiről 
nevezzenek-e el utcát Budapesten, vagy sem. Egy javaslat 
szerint a XIII. kerületi Schönherz Zoltán utat akarták 
átkeresztelni, azonban a vitában mégis úgy döntött a 
közgyűlés, hogy Teleki nem kap utcát a fővárosban. A 2000 
című folyóirat 1991/5. száma pedig emlékezet 
felfrissítésére újraközölte Gróf Teleki Pál 1941-ben 
megjelent „Magyar politikai gondolatok” című könyvének egy 
részletét „A zsidótörvény történelmi szükségszerűség” 
címmel. A Szombat 1991/5. száma zsidó szervezetek Teleki-
ügyben az Antall József miniszterelnökhöz címzett levelét, 
valamint a kapott választ közölte (5. p.). Teleki Pál 
„Magyar politikai gondolatok” című írását a 2000 című 
folyóirat 1991/5. száma közölte (54-57. p.).  
  2. A Munkaszolgálatosok Országos Egyesület (Muszoe) 
tisztújító közgyűlést tartott a Goldmark teremben. Az 
elnök: Gráf Imre (a szegedi hitközség megbízott elnöke); 
ügyvezető elnök Schwartz István Mihály; vezetőségi tagok: 
Gergely György, Füzesi Róbert, Kaiser Judit, Boros István 
(alelnök), Timár György, Török Sándor, Dénes István, 
Somogyi Károly. 
 
április 19. 
  1. A Mazsike felhívást tett közzé az Egyenlőség 
Alapítvány létrehozására. Az alapítvány célja a 
magyarországi zsidó kultúra és tudomány támogatása, 
valamint könyv megjelentetése „Zsidónak lenni” címmel. A 
felhívás zsidó orgánumokban jelent meg, a jelentkezési 
határidőt 1991. június 30-ig jelölte meg. Az alapítvány 
tagja az a magánszemély lehetett, aki ötezer forintot 
befizetett az alapítvány számlájára, illetve 100 ezer 
forintot, ha jogi személy. A Felhívás alapítói: Kocsis 
Zoltán zongoraművész, Konrád György, Kornis Mihály, Mészöly 
Miklós írók, Preisch Gábor építész, Szántó Tibor 
könyvművész, Vámos Tibor akadémikus és Vásárhelyi Miklós 
sajtótörténész. 
  2. Felújítás után újjá szentelték a Páva utcai 
zsinagógát. Az avatást Deutsch Róbert főrabbi és Kálmán 
Tamás kántor végezte. 
 
április 22. 
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  1. A MSZOSZ vendége volt a legnagyobb izraeli 
szakszervezet, a Hisztadrut főtitkára, Izrael Kessar. 
  2. Ország Lili kollázsaiból nyílt kiállítás a Szolnoki 
Galériában. 
 
április 23. 
  1. Raj Tamás főrabbi, országgyűlési képviselő javaslatára 
londoni mintát követve a Magyar Országgyűlésben is 
megalakult az „Interparlamentáris tanács az antiszemitizmus 
ellen” magyarországi tagozata. Az alapítási felhíváshoz 38 
parlamenti képviselő csatlakozott. A tanács tiszteletbeli 
elnöke Szentágothai János akadémikus lett, az ügyvezető 
elnökök pedig Kádár Péter, Gyurkó János és Kállay Kristóf. 
  2. Művelődési és Közoktatási Minisztériumban (MKM) 3 éves 
kormányközi egyezményt írtak alá a magyar-izraeli 
kulturális, oktatási és tudományos csereprogramról. Az 
egyezményt magyar részről Vida László, az MKM Nemzetközi 
Kapcsolatok Főosztályának vezetője, izraeli részről pedig 
Shmuel Hadas, a Külügyminisztérium kulturális főosztályának 
vezetője írta alá. A csereprogram keretében döntöttek az 
MTA Judaisztikai Kutatócsoportjának támogatásáról is. 
  3. Washingtonban sajtótájékoztatón mutatták be annak a 3 
országra terjedő szociológiai vizsgálatnak az eredményét, 
amely az antiszemitizmus mértékét vizsgálta. A közvélemény 
kutatás megrendelője a Freedom House és az Amerikai Zsidó 
Bizottság volt. A Csehszlovákiában, Lengyelországban és 
Magyarországon folyó felmérést egy-egy hazai közvélemény 
kutatóintézet végezte a Penn-Schön Associates 
irányításával. A magyarországi felvételt a Medián végezte 
Hahn Endre vezette. A kutatási eredmények szerint a 
felvételben részt vett országok közül Magyarországon a 
legkisebb az antiszemitizmus, noha itt él a legnagyobb 
zsidó populáció. 
 
április 24. 
  1. Amerikai magyarok egy csoportja (mintegy 30 neves 
magyar) nyilatkozatban foglalt állást Soros György mellett, 
akit Csoóri Sándor és Csurka István többször személyében és 
alapítványainak tevékenységén keresztül is megtámadott. A 
Nyilatkozat megjelent a napilapokban. Néhányan az aláírók 
közül: Teller Ede, Szörényi Éva, Gereben István, Lipták 
Béla. Csoóri Sándor az Amerika Hangja című rádióadásban 
támadta Soros Györgyöt. Az interjú szövege megjelent a 
Népszabadság 1991. május 13-i számában Bán Tamás: „Az 
antiszemita magának árt” című cikkének mellékleteként (7. 
p.). Eörsi István a Népszabadság 1991. április 30-i 
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számában „Tiltakozás” címmel nyilvánított véleményt. Csurka 
István sorozatos antiszemita megnyilvánulásait a pécsi 
Értelmiségi Klubban tetézte. A Mai Nap című napilap május 
5-i „Csurka-csóva” című tudósítása a legfrissebb esetről 
szólt.  
  2. A Mazsike Klubban bemutatták Sipos András „A háború 
harmincnyolcadik napja, Budapest-Izrael” című filmjét. 
 
április 25. 
  Shai Ginott fotóművész kiállítása nyílt meg a pécsi 
Művészetek Házában. 
 
április 27. 
  1. A Páva utcai Gál György Sándor Művelődési Központban 
rendezték meg a Szulamit nyilvános rádiófelvételét. A 
műsort Hegedűs Géza vezette be, a rendező: Linka Ágnes 
volt. 
  2. Jubileumi emlékünnepséget rendeztek Debrecenben az 
első templom felépítésének 200. évfordulóján. /A később 
lebontott templom a Deák Ferenc utcában épült./ Az 
emlékünnepségen Gergely Judith professzor és Schweitzer 
József az ORI főigazgatója a debreceni zsidóság 
történetéről tartott előadást. Az ünnepségen megjelent 
Hevessy Judit, Debrecen polgármestere, Virágh Pál 
köztársasági megbízott, Kocsis Elemér református püspök, 
Joel Barnea izraeli követségi tanácsos, Zoltai Gusztáv a 
Mazsihisz ügyvezető igazgatója, Lipták András a KLTE 
rektora. 
  3. A Baján rendezett nemzetiség kutató konferencián Ö. 
Kovács József tartott előadást „Zsidók a Duna-Tisza köze 
városi társadalmában” címmel. Az előadás szövege megjelent 
a kecskeméti Katona József Múzeum Közleményei 5. számában 
(7-17. p.) 
  4. Az MTA Judaisztikai Kutatócsoportja szervezésében 
Jónás könyvéről tartott előadást Weisz Pál.  
 
április 29. 
  1. „Buchenwaldi eskü” címmel a gettók felszabadításának 
évfordulóján emlékünnepséget szervezett a Raoul Wallenberg 
Egyesület, a MAESZ, a NÜB és a Magyar Auschwitz Alapítvány 
a Magyar Honvédség Művelődési Házában. (XIV. Népstadion u. 
34.) 
  2. Magyarországi zsidó fiatalok a Dohány utcai holocaust-
emlékműnél tartottak megemlékezést a holocaust napján. 
 

Mag
ya

r Z
sid

ó L
ev

élt
ár 

20
12



 

 

  A Szabolcs-Szatmári Szemle 1991/1. számában megjelent 
Gábor Anna: „A zsidók betelepülése Szabolcs-Szatmár megyébe 
(XVIII-XIX. század)” című (32-50. p.); Kiss Gábor „A 
nagykállói zsidó hitközség történetéről” című (51-58. p.); 
valamint Riczu Zoltán „Zsidó temetők Szabolcs – Szatmár – 
Bereg megyében” című (58-62. p.) tanulmánya. 
 
  Az Európai utas 1991/1. számában jelent meg Lengyel 
Balázs „Budapest ostroma 1945-ben. Emlékezés (6-8. p.); 
Karsai László „A pápai nuncius és Szálasi Ferenc” című 
írása (72-76. p.). 
 
  Heller Ágnes: „Gyakorlati ész, és ami nem az” címmel írt 
cikket a Heidegger vitáról a Kritika 1991/4. számában 33-
36. p.). Pelle János „A 20.századi antiszemitizmus 
kórképéhez” című írásának második része jelent meg 
„Csaholyban nincs zsidó. ’68-ban ölték meg az utolsót” 
címmel (22-24. p.). Az első rész a lap 1991/3. számában 
olvasható (20-22. p.). 
 
  Április végén avattak emléktáblát a lebontott kispesti 
zsinagóga helyén. Az emléktábla elhelyezését a XIX. 
kerületi önkormányzat kezdeményezte és finanszírozta. Az 
avatóünnepségen Raj Tamás főrabbi és Lévai Levente 
polgármester mondott beszédet, majd Iványi Gábor metodista 
lelkész, országgyűlési képviselő a keresztény - zsidó 
megbékélésről szólt. 
 
  Április közepén elkezdődött a Dohány utcai főtemplom 
födémének felújítása. 1991-ben az állam 160 millió forintot 
biztosított a zsinagóga rekonstrukciójára. 
 
  A kunszentmiklósi zsinagóga helyreállítására a helyi 
önkormányzat pályázatokat nyújtott be, hogy a rekonstrukció 
folytatásához szükséges forrást előteremtse. A tetőt, és a 
nyílászárokat már felújították abból a 2 millió forintból, 
amit három pályázaton a Műemléki Felügyelőségtől korábban 
elnyertek. 
 
  Ötödik éve folyik a hódmezővásárhelyi zsinagóga 
helyreállítása. A Műemléki Felügyelőség végzi a 
helyreállítást, de helyzetet a szűkös források mellett az 
is nehezíti, hogy az épület jövőbeli funkciója sem 
tisztázott. 
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  Rendbe hozták a Darnózseli zsidótemetőjét, a folyamatos 
gondozást az önkormányzat vállalta magára. Korábban a 
Szigetköz tánccsoport kezdeményezésére KISZ-esek viselték 
gondját. 
 
  A szolnoki hitközség a Koltói úti Tisza mozit kéri vissza 
a kormánytól, mivel ott korábban zsidó kultúrház működött. 
 
  A Tiszatáj 1991/4. számában Monostori Imre „Újra és újra: 
népi – urbánus viták” című (76-83. p.), és Beke György 
„Exodus Erdélyből, délre és keletre” című (91-103. p.) 
tanulmánya jelent meg. 
 
  A Jelenkor 1991/4. számában Németh G. Béla tanulmánya 
jelent meg „A holocaustról – de ne általánosságban!” című 
tanulmánya (359-364. p.).  
 
  Kertész Imre „Gályanapló – az 1974-75-ös évből” című 
írása a Forrás című folyóirat 1991/4 számában jelent meg 
(27-37. p.). 
 
 
május hónap. 
 
 
május 1. 
  A Kossuth Rádió Vasárnapi Újság című reggeli műsorában 
Bogdán Emil MDF-es országgyűlési képviselő uszító hangú 
jegyzete hangzott el. /A "De ki az én felebarátom?" című 
jegyzet megjelent a Ring 1991. május 14-i számában, majd a 
„Kirekesztők” című, 1992-ben megjelent antiszemita 
írásokból készített válogatásába is bekerült./ A képviselő 
a zsidóság kifejezés szinonimájaként használta a "pigmeus, 
idegen, és rothasztó baktérium" megnevezéseket. A korabeli 
mértékadó sajtóorgánumokban számos felháborodott cikk 
jelent meg az üggyel kapcsolatban. Az Alba Kör 
aláírásgyűjtő akcióba kezdett. A Wallenberg Egyesület 
szerint a képviselő uszított, ezért május 12-én levelet 
intézett Antall József miniszterelnökhöz és Kónya Imréhez, 
az MDF parlamenti frakciójának vezetőjéhez. Ebben 
követelte, hogy Bogdán Emil mondjon le, az MDF pedig hívja 
vissza a parlament Emberjogi, kisebbségi és vallási 
bizottságából. Antall és Kónya a levelet válasz nélkül 
hagyta, ezért Ambrus Péter a Wallenberg Egyesület elnöke 
bejelentette, hogy a szervezet az Európa Parlamentnél kíván 
tiltakozni. Június 10-én Kállay Kristóf független képviselő 
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interpellált a parlamentben, majd néhány nap múlva a FIDESZ 
is tiltakozó nyilatkozatban követelte B. E. lemondását. 
Június 19-én az MDF nyilatkozott: nem hívja vissza B. E-t, 
mert az emberjogi bizottságban az MDF-es képviselők 
megvédték B. E. álláspontját, mondván: csak "a parttalan 
liberalizmus persziflázsa volt az esszé." 
 
május 2. 
  1. Lord Jakobits Nagy-Britannia főrabbiját Templeton 
díjjal tüntették ki. 
  2. Antiszemita tüntetés volt Leningrádban. A szélsőséges 
nacionalista Pamjaty szervezet utcai feliratokban a 
hadsereg segítségét követelték a "judeo-bolsevista hóhérok" 
ellen. 
  
május 4. 
  Sitkén a holocaust idején elhurcolt zsidókra emlékeztek. 
A Vas megyei község ünnepségén részt vett Meir Cohen, az 
izraeli követség tanácsosa is. 
 
május 4-5. 
  A koncentrációs táborok felszabadulásának ünnepére 
utazást szervezett Mauthausenbe és Gunskirschenbe a NÜB, a 
Mazsihisz és a MUSZOE. 
 
május 5. 
  1. Az American Jewish Committee alapításának 85 éves 
jubileumát New Yorkban ünnepelte. 
  2. A ZSVK Jeruzsálemben rendezett kongresszusára 20 tagú 
delegáció utazott Keller László vezetésével.  
 
május 5-9. 
  A ZSVK kilencedik plenáris ülésén 20 fős magyarországi 
delegáció vett részt Jeruzsálemben a Hilton Szálló 
Kongresszusi Termében. Az ülés fő témája a szovjet alija és 
az újjáéledő antiszemitizmus volt. A rendezvényen 60 ország 
mintegy 1000 képviselője vett részt. A magyar küldöttséget 
Keller László, a ZSVK Kelet-európai Irodájának igazgatója 
vezette. A ZSVK vendégeként jelen volt Németh Miklós 
korábbi magyar miniszterelnök is, aki a magyarországi 
helyzetről beszélt. A ZSVK elnökségén kívül, melyet Edgar 
M. Bronfman elnök vezette, jelen volt még Teddy Kollek 
Jeruzsálem polgármestere, David Lévy külügyminiszter, 
Szimcha Dinitz, a Cionista Világszervezet elnöke, Elie 
Wiesel író, és Görög János magyar nagykövet is. Zoltai 
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Gusztávot a ZSVK Európai Tagozatának tagjává, Keller 
Lászlót a Végrehajtó bizottság tagjává választották. 
 
május 7. 
  1. Megnyílt a Leumi-Hitel Bank, amely fele-fele arányban 
a Magyar Hitelbank és a Bank Leumi Le-Israel tulajdonában 
volt. 
  2. Jeruzsálemben megrendezték a XV. Nemzetközi 
Könyvkiállítás és Vásárt. A magyar könyveket a Kultúra 
Külkereskedelmi Vállalat vitte ki a később Jeruzsálemben 
eltemetett három sérült tórával együtt. A jeruzsálemi 
kiállítással egy időben Tel-Avivban is rendeztek bemutatót 
a Magyar Kulturális és Gazdasági Centrumban. 
  3. Gadó György országgyűlési képviselő a Parlamentben a 
legfőbb ügyészhez interpellált a Szent Korona és a Hunnia 
folyóiratok uszító írásai miatt. A Hunnia 1991. április 25. 
száma (2-9. p.) közölte Padányi Viktor: „Néhány szó a zsidó 
katasztrófáról” című, Melbourne-ben korábban kiadott 
könyvének két részletét. A háború után Ausztráliában 
letelepedett szerző kétségbe vonja a holocaust zsidó 
áldozatainak megkínzását, és az áldozatok tömeges számát. A 
Padányi írás közléséért egyébként a B,né B,rith szervezet 
nevében Korányi László elnök feljelentést tett a lap ellen. 
A Legfelsőbb Ügyészség pedig az interpelláció és az 
állampolgári bejelentés hatására nyomozást indított. (A 
Padányi cikk egyébként csak egy volt azoknak az antiszemita 
szövegeknek a sorában, amelyeket a Kunszabó Ferenc által 
szerkesztett Hunnia közlésre érdemesnek tartott. A Hunnia 
Füzetekben 1991-ben megjelentették Bartha Miklós: 
„Kazárföldön”, és Bary Károly: „A per” című könyvét is.) A 
Romhányi József által szerkesztett Szent Korona című lap 
1991. április 10-én Bujdosó P. Gyula: „Megbékélést!” című 
írása pedig a Tanácsköztársaság és a Rákosi korszak 
zsidószármazású vezetőit emlegetve a magyarság zsidók 
általi elnyomásáról, a média zsidó gyarmatosításáról 
beszél. Gadó György interpellációjában ebből, és a Padányi 
szövegből idézett. Nyíri Sándor helyettes főügyész az 
interpellációra adott válaszában elmondta, hogy a Szent 
Korona szerkesztői (Romhányi László, Stoffán György és 
Budai Kulcsár János) ellen fajgyűlölő cikkek közzététele 
miatt 1990. szeptemberében vizsgálat indult. (1990. július 
végén jelent meg Stoffán György: „Zsidó kurzus 
Magyarországon” című cikke.) 1991. februárjában az 
ügyészség elkészítette a vádiratot, az első tárgyalásra 
1991. május 15-én kerül sor. (A tárgyalás napján a Pesti 
Központi Kerületi Bíróság Markó utcai épülete előtt a 
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Magyarok Nemzeti Szövetsége című szervezet engedély nélküli 
tüntetésbe kezdett a Szent Korona mellett. Majd - mivel a 
rendőrség felszólította a néhány főből álló gyülekezetet a 
távozásra -, a tüntetők a tárgyalóterembe vonultak. Köztük 
volt Fónay Jenő, a POFOSZ elnöke és Rácz Sándor is, s ott 
demonstrálni próbáltak Romhányiék mellett. A tárgyalást 
azonban május 26-ra elnapolták, mert Romhányi védőügyvédje, 
Nagy László elfogultságot jelentett be a bíróság és az 
ügyésznő ellen, mivel származásukat nem vizsgálta senki. 
Így román, illetve zsidó származás esetén felvetődhet az 
elfogultság kérdése. Az elfogultság vádjának kivizsgálása 
után a bíróság elfogulatlannak vallotta magát, Nagy László 
ellen pedig a Pest megyei Ügyvédi Kamara fegyelmi eljárást 
indított. A következő tárgyalást augusztus 9-re tűzték ki. 
Július 8-án Nagy László sajtótájékoztatón jelentette be, 
hogy a közösség elleni izgatás törvényi megsemmisítése 
érdekében az Alkotmány Bírósághoz fordul. És így tovább...) 
 
május 10. 
  Jichak Peresz, izraeli bevándorlási miniszter 
inkognitóban Magyarországra látogatott a kivándorló szovjet 
zsidók körülményeinek ellenőrzésére. 
 
május 11 - június 14. 
  1. New Yorkban parkot neveztek el Raoul Wallenbergről. 
  2. A harmincadik alkalommal megrendezett Izrael 
Fesztiválon először vettek részt magyarországi művészek. 
Felléptek a Táncművészeti Főiskola végzős növendékei, a 
Katona József Színház vendégjátéka mellett magyar 
filmheteket is tartottak.  Levetítettek 12 magyar filmet, 
közöttük Bacsó Péter és Makk Károly filmjeit. 
 
május 12. 
  A Mazsihisz képviselőtestületének alakuló közgyűlésén 
megválasztották az új vezető testület tagjait. Elnök: 
Feldmájer Péter; elnökhelyettes: Beér Iván; a vezetőség 
tagjai: Karádi Gábor, Herczog László, Olti Ferenc, Timár 
György, Streit Sándor, Gráf Imre, Lázár Ernő, Freund Jenő, 
Kővári Dezső. 
 
május 13. 
  Eliezer Even, a Szochnut magyarországi képviselője két és 
félévi szolgálat után hazament Izraelbe. A Goldmark 
teremben Lazarovits Ernő búcsúztatta. A Magyarországon 
1988. óta működő Szochnut új tisztségviselői Joszéf Brosch 
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irodavezető és Smuél Michaeli kulturális képviselő május 1-
től. 
 
május 13-15. 
  Antall József miniszterelnök izraeli látogatása során 
találkozott a magyarajkú közösség képviselőivel Tel-
Avivban. A magyar államfő az antiszemitizmus feltámadására 
vonatkozó kérdésekre azt mondta, hogy "Az 
antiszemitizmussal nem szabad játszani." Az 
antiszemitizmust határozottan elutasító államfői 
magatartásnak pozitív visszhangja volt Izraelben. A 
látogatás során három kormányközi egyezményt írtak alá: a 
műszaki-tudományos együttműködésről; a kettős adóztatás 
elkerüléséről és a beruházások védelméről. Antall József 
megkoszorúzta Herzl Tivadar emlékművét, látogatást tett a 
Jad Vasem Emlékmúzeumban, ahol emléktáblát avattak idősebb 
Antall József emlékére. A magyar küldöttség tagja volt Kupa 
Mihály pénzügyminiszter, Somogyi Ferenc külügyminiszter, 
Marton János NGKM és Biszterszky Elemér művelődési 
államtitkár, valamint Kodolányi János, a miniszterelnök 
tanácsadó testületének vezetője. 
 
május 15-június 17. 
  Zentán dokumentum-kiállítás nyílt a zentai zsidóság 
történetéről. A múzeumban bemutatott anyagot Pein Attila 
történész gyűjtötte össze, s a kiállításhoz időzítve 
cikksorozatot jelentetett meg a Magyar Szó című 
jugoszláviai napilap. 
 
május 17. 
  1. Az április elején megalakult Keresztény Orvosi 
Kamaráról Surján László Népjóléti Miniszter úgy 
nyilatkozott, hogy az legfeljebb egyesületként, és nem 
kamarai szerepben működhet. A kamarai szerepkört továbbra 
is a Magyar Orvosi Kamara tölti be. 
  2. Pécsett emléküléssel emlékeztek meg a pécsi gettó 
felállításának 47. évfordulójáról. A gettó helyét Dévényi 
Sándor építész emléktáblája jelöli meg. Az emlékülést a 
Pécsi Hitközség és a Pécsi Városvédő és Városszépítő 
Egyesület Helytörténeti Szakosztálya szervezte. A 
Várostörténeti Múzeum (Felsőmalom u. 9.) épületében tartott 
emlékülésen megemlékeztek arról, hogy tíz éve fejeződött be 
a pécsi zsinagóga rekonstrukciója. Előadások: Vargha Dezső: 
„Adatok a pécsi-baranyai zsidóság deportálásáról”; Zeleni 
Ferenc: „A baranyai-pécsi zsidóság XX. századi történetének 
levéltári forrásai. Egy szemtanú beszámolója a pécsi 
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deportálásról”; Schweitzer József: „A pécsi-baranyai 
zsidóság újjáéledése az 1945. utáni évtizedekben”; Berger 
István: „A pécsi-baranyai zsidóság lehetőségei 
napjainkban”. 
  3. Göncz Árpádnak ítélték a Szabadság Lángja díjat. Az 
zsidó kulturális hagyományok ápolásáért alapított díj 
átvételére a ZSVK meghívására a köztársasági elnök New-
Yorkba utazott (május 17-22.). A magyar köztársasági elnök 
tiszteletére fogadást adott az Emmánuel Alapítvány is. 
Jelen volt Tony Curtis, az Emmánuel Alapítvány alapítója, a 
magyar származású zsidók képviselői, valamint Teller Ede. A 
köztársasági elnök előadásában azt mondta, hogy 
"Magyarországon ma nincs zsidókérdés." (A beszéd megjelent 
a Népszabadság 1991. június 1-i számában „A holocaust 
magyar tragédia is volt” címmel.) Göncz Árpád látogatása 
során találkozott Edgar Bronfmannal, a ZSVK elnökével, 
Henry Kissinger korábbi amerikai külügyminiszterrel, és 
George Bush-sal, aki szintén a Szabadság Lángja díj 
kitüntetettje. 
 
május 22. 
  1. Megnyílt a felújított Shalom étterem a Klauzál tér 2. 
szám alatt. A 100-120 fő befogadására alkalmas étterem 
rabbisági felügyeletét Deutsch Róbert főrabbi látja el, az 
üzemeltető kft-nek a Bzsh is tagja. 
  2. A Magyar Televízióban levetítették az amerikai-magyar 
koprodukcióban készült „Erőltetett menet” című filmet. A 
Radnóti Miklós emlékéhez kapcsolódó film rendezője Huszárik 
Zoltán volt. 
 
május 23. 
  A FIDESZ tárgyalódelegációja járt a Mazsihisz székházban. 
A megbeszélésen a korábbi egyházi ingatlanok tulajdoni 
rendezésére készült törvényjavaslatról, az antiszemitizmus 
elleni fellépés szükségességéről és az egyházak 
pártsemlegességéről volt szó. 
 
május 24. 
  Judaica kiállítás nyílt a bonni kancellária épületében a 
Prágai Zsidó Múzeum anyagából. 
 
május 25. 
  Az Astropa osztrák utazási iroda (Bp. Aranykéz u. 4-6.) a 
Duna Intercontinental Szállóban rendezett sajtótájékoztatón 
mutatta be új termékét. Az európai zsidó kulturális értékek 
bemutatására szervezett utak Amsterdamba, Madridba, 
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Brüsszelbe, Budapestre, Varsóba és Prágába és New Yorkba 
vezettek, az utak szervezésében a Jewish Welcome Service is 
részt vett. 
 
május 26. 
  1. A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség nagyszőllősi 
szervezete emléktábla avatással egybekötött konferenciát 
rendezett az 1944-ben haláltáborokba hurcoltak emlékére 
„Zsidók Kárpátalján” címmel. A Perényi kastély falán 
elhelyezett emléktábla héber, orosz és magyar nyelven 
emlékeztet a holocaust áldozataira. A konferencián Benda 
Kálmán, R. Várkonyi Ágnes és Karsai László tartott előadást 
többek között. (Karsai László előadását közölte a Múlt és 
Jövő 1991/2. száma 60-66. p.) Magyarországról a MKM nagy 
létszámú küldöttséget vitt ki, köztük diákokat is. 
  2. Zsidó emlékparkká avatják a helyreállított 
nagykanizsai zsidó temetőt (Fő u. 6.). A Műemléki 
Felügyelőség decemberben védetté nyilvánította a temetőt. 
 
május 26-30. 
  Raj Tamás vezetésével héttagú (hatpárti) parlamenti 
küldöttség utazott Izraelbe. Az „Izrael Fórum” elnevezésű 
rendezvényen 16 ország 44 zsidó származású képviselője 
utazott az országba, ahol szinte minden vezető politikussal 
találkoztak az ott töltött egy hét alatt. Ebből két teljes 
napot a Kneszetben töltöttek. 
 
május 26. 
  1. Kegyeleti sírkertté avatták a kétszáz éves régi zsidó 
temetőt Baján. A rekonstrukcióban a Műemléki Felügyelőség, 
a városi önkormányzat, a városvédő egyesület és három 
szakközépiskola is részt vett. A temetőben lévő 
mártíremlékmű falán mintegy 2000 nevet örökítettek meg. Az 
avatást Schweitzer József végezte, jelen voltak a bajai és 
kiskunhalasi hitközség elöljárói. 
  2. A Goldmark teremben megalakult a Somér Baráti Kör. A 
MACISZ a Bazarov Kör utódaként hívta életre. A ünnep 
vendége Eli Nezer izraeli költő volt. 
  
május 27. 
  A hivatalosan Magyarországon tartózkodó XVI. Gusztáv svéd 
király virágot helyezett el a Szilágyi Erzsébet fasorban 
lévő Wallenberg emlékművénél. (Alkotója Varga Imre Kossuth 
díjas szobrászművész). 
 
május 28. 
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  1. A Magyar Zsidók Világszövetsége Amerikai Tagozatának 
elnöke, Fürst László hazánkba látogatott. A Mazsihisz 
vezetőin kívül találkozott a Magyarok Világszövetségének 
képviselőivel is, ahol az együttműködés szélesítésének 
lehetőségeit vitatták meg. 
  2. A Francois Lillenfeld trió Budapest után Szegeden 
adott jiddis népzenei koncertet. Felléptek Kőszegen és 
Győrben is. 
 
május 29. 
  Haifán „Zsidó katonák a dunai birodalom hadseregében” 
címmel rendeztek konferenciát. 
 
május 29 - szeptember 15. 
  „Dávid csillag és kétfejű sas. - Zsidó katonák a császár 
és a király szolgálatában 1788-1918.” címmel osztrák - 
magyar kiállítás nyílt a budapesti Hadtörténeti Múzeumban. 
A kiállítás kapcsolódik az 1988-89-ben az Osztrák Zsidó 
Múzeumban, illetve az 1990-91-ben a New York-i Leo Boeck 
Intézetben szervezett és bemutatott hasonló jellegű 
kiállításokhoz. A kiállítás rendezője az Osztrák Szövetségi 
Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Szolgálata, a 
Budapesti Osztrák Kulturális Intézet, a Magyar Honvédelmi 
Minisztérium és a Budapesti Zsidó Múzeum. A kiállítást 
Raffay Ernő honvédelmi politikai államtitkár nyitotta meg, 
a fővédnökök a két ország honvédelmi miniszterei (Werner 
Fasslabend és Für Lajos) voltak. A megnyitó után tartott 
szimpóziumot Schweitzer József főrabbi nyitotta meg. 
 
május 30. 
  1. Magyarországra látogatott Simon Wiesenthal, akinek az 
ünnepi könyvhétre jelent meg „Az igazság malmai” című 
kötete az Európa Kiadó gondozásában. Tiszteletére 
sajtófogadást és könyv bemutatót rendeztek a Korona Szálló 
IV. Béla király termében. /A Wiesenthal Center - amelynek 
bécsi Dokumentációs Központját Simon Wiesenthal vezeti - 
1977-től létezik. Alapítója Marvin Haiair amerikai 
filmrendező volt, akinek Genocidium című filmjét Oscar 
díjjal tüntették ki. A Wiesenthal Center intézményei Los 
Angelesben. Jeruzsálemben, Bécsben, Párizsban és Kanadában 
működnek./ 
  2. Shai Ginott fotótárlata nyílt meg Kecskeméten. 
 
május 31. 
  „Egyházak a változó világban” címmel tudományos 
konferenciát rendeztek Esztergomban. 
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  Május első harmadában az úgynevezett "Humanista 
Világegyetem" botránya borzolta fel a közéletet. Az 
előzmények 1990. nyarára nyúltak vissza, amikor a magát 
Humanista Világszövetségnek nevező szervezet konferenciát 
szervezett az Intercontinental Szállóban. Ekkor a szervezet 
vezetője, az Amerikában élő Tarnói László azzal az 
elképzeléssel állt elő, hogy Budapesten alapítani kellene 
egy Humanista Világegyetemet. Tarnói az 1991. tavaszán a 
Fészek Klubban rendezett sajtótájékoztatón már arról 
számolt be, hogy az egyetem szervezése Andrásfalvy Bertalan 
művelődési miniszter támogatásával történik. Tarnóiról 
azonban időközben kiderült, hogy a Szálasi-kormány 
igazságügy miniszterének kabinetfőnöke, és a „Virradat” 
című szélsőjobboldali lap szerzője volt. Neves magyar 
értelmiségiek és újságírók (György Péter, Könczöl Csaba, 
Tanács István) felszólították Andrásfalvy Bertalant a 
helyzet tisztázására. A miniszter cáfolta, hogy Tarnói 
szervezkedése állami támogatással történne. 
 
  A május közepén Cegléden felavatott második világháborús  
emlékműről Mácz István polgármester döntése alapján 
lemaradtak a zsidó áldozatok nevei. 
 
  Glasgowban május közepén elhunyt Timár Magda, az Anna 
Frank Gimnázium egykori igazgatója. 
 
  A Szombat című folyóirat 1991/4. számában Szántó T. Gábor 
portrét rajzolt Feldmájer Péterről. 
 
  A „Pompeji” című folyóirat 1991/1 számában Rácz Péter 
tanulmánya jelent meg „A haszidok világa” címmel (8-14. 
p.). A lap fordításokat is közölt Rácz Péter tollából 
„Haszid történetek” címmel (15-34. p.)  
 
  A Theológiai Szemle 1991/4 számában Simon Schoon 
tanulmánya jelent meg „Izrael és az egyház” címmel (200-
212. p.). 
 
  A Forrás 1991/5. számában jelent meg Schweitzer Gábor 
tanulmánya „Történelem és történetírás. Gondolatok a 
magyarországi zsidóság emancipációja kapcsán” címmel (24-
25. p.). 
 
  A Holmi című folyóirat 1991/5. számában Bíró Yvette „A 
nemlét elviselhetetlen súlya” című írása Claude Lanzmann: 
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Shoah című filmjét elemzi (654-659. p.); Francesco M. 
Catalliccio „Lengyelország a Shoah után” című tanulmányát 
Catalliccio Andrea fordította. Tordai Zádor Primo Leviről 
készített tanulmánya „Amiről nem lehet beszélni, arról 
beszélni kell” címmel (546-534. p.) ugyanebben a lapszámban 
jelent meg. Primo Levi „Vas” és „Kapanesusz” című két 
írását Székács Vera fordította (562-572. p.).  
 
  A Valóság 1991/5. számában Harmat Pál „Költészet és 
valóság a magyar pszichoanalízis histográfiájában” címmel 
jelentetett meg tanulmányt (92-99. p.). 
 
  A Buksz 1991/1. száma közölte Karády Viktor „Zsidóság a 
jelenkori Közép-Európában” című tanulmányát (86-94. p.). 
 
 
június hónap. 
 
 
június 1. 
  1. Kenedi János előadást tartott az Európai Protestáns 
Egyetem Bibó konferenciáján „Bibó időszerűtlensége” címmel. 
Az előadás szövege két részben jelent meg a Magyar Hírlap 
1991. június 1-i és 8-i számában. 
  2. Szegeden alapítványt hoztak létre a zsinagógáért és a 
szabadtéri játékokért. 
 
június 3. 
  A Páva utcai zsinagógában rendezett kántorhangversenyen 
Lisznyai Mária és Mayer Erika kíséretével Menachem Golan 
(Linz), Stern Imre (Brüsszel), Pásztor László (Berlin), 
Kálmán Tamás, Kerekes Béla, Fekete László, Klein Ervin és 
Tóth Emil (Budapest) énekelt. Az est szervezője Hoffer 
Anikó volt. 
 
június 3-6. 
  Odesszában kongresszust rendeztek az egykori náci táborok 
és gettók szovjet zsidó foglyai. 
 
június 5. 
  A második világháború zsidó és magyar áldozatainak 
emlékművét avatták fel Gyomán. 
 
június 8. 
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  1. A Magyar Pszichológiai Társaság és a Ferenczi Sándor 
Egyesület háromnapos nemzetközi konferenciát rendezett „Az 
ezredvég politikai változásai és a pszichoanalízis" címmel. 
  2. Az Ájin csoport tárlata nyílt meg a Mazsike Chagall 
Galériájában. 
  3. Pápán és a kárpátaljai Nagyszőlősön is emléktáblát 
avattak a holocaust áldozatainak emlékére. 
 
június 10. 
  1. Kápolnásnyéken emlékülést tartottak a kápolnásnyéki 
zsidóság deportálásának 47. évfordulóján. 
  2. II. János Pál pápa fogadta Jaruzelskit és a lengyel 
zsidó közösség képviselőit. 
 
június 10-11. 
  „Zsidóság és baloldal Magyarországon a huszadik 
században” címmel konferenciát tartott a Mónus Illés 
Társaság és az MTA Politikatudományi Intézete. 
 
június 14. 
  1. A Magyar Televízió hangversenyt közvetített a szegedi 
zsinagógából. 
  2. A kőszegi Haydn vonósnégyes hangversenyt adott a 
kőszegi zsinagóga javára. Az ügy közvetlen előzménye, hogy 
a város április végén tartott képviselőtestületi ülésén 
Ágota Zoltán, a kőszegi zeneiskola igazgatója interpellált 
a zsinagóga sorsának ügyében. A templom helyreállítására 
Bruce L. Rosenberg, a Budapesti Közgazdaságtudományi 
Egyetem vendégprofesszora 1990. őszén 1000 dolláros 
alapítványt hozott létre. 
  3. Megalakult a Magyar-Izraeli Baráti Társaság Debreceni 
Tagozata. 
  4. Keszthelyen Goldmark Károly emlékülést tartottak a 
Helikon Kastélymúzeumban „Kulturhistória a magyarországi 
zsidóság körében” címmel. A rendezvényt az ORI és a 
Goldmark Társaság szervezte. 
 
június 15. 
  1. A magyarországi hallgatók kérésére és Jichak Samír 
személyes közbenjárására mégsem szűnt meg az izraeli rádió 
magyar adása, a Kol Jiszrael. Felelős szerkesztője Erdei 
Grünwald Mihály. 
  2. Nyaranta rabbija is lett a keszthelyi zsidó 
hitközségnek. 
 
június 15-17. 
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  Hájim Herzog izraeli államfő hivatalos magyarországi 
látogatása során ellátogatott a Budapesti Zsidó Múzeumban, 
ahol Benoschofsky Ilona igazgató vezette körül. 
Megtekintette a Dohány utcai és a Kazinczy utcai templomot, 
ahol Landeszman György, illetve Fixler Herman kalauzolta. 
Az izraeli köztársasági elnök leplezte le Herzl Tivadar 
emléktábláját a Budapesti Zsidó Múzeum falán. A hitközség 
kezdeményezte a fővárosi polgármesteri hivatalnál, hogy 
legyen Budapesten Herzl tér. Herzog találkozott a 
magyarországi zsidó szervezetek vezetőivel, találkozott a 
hazánkban tartózkodó, kivándorolni szándékozó szovjet 
menekültetekkel is. Az Antall József miniszterelnökkel és 
Göncz Árpád köztársasági elnökkel folytatott megbeszélésen 
az izraeli államfő ígéretet kapott, hogy a magyar kormány 
fellép az antiszemitizmus ellen. A Wallenberg szobornál 
tett tisztelgő látogatás is szerepelt a programban, 
Balatonfüreden pedig a magyar és az izraeli államfő 
jelenlétében avatták fel a második világháború mártírjainak 
emlékművét június 13-án. Az izraeli elnök látogatását 
megzavarta, hogy az elterjedt híresztelések szerint 
terrorista támadást terveztek ellene, s ennek elhárításában 
s Moszad is részt vett. A Magyar Köztársaság Kormányőrsége 
1991. június 21-én "Hivatalos Közleményben" cáfolta, hogy 
az izraeli államfő látogatása alatt ellene irányuló 
terrorakciót hiúsítottak volna meg. 
 
június 17. 
  Jászi Oszkár hamvainak hazahozatala, és a tudós-politikus 
újratemetése alkalmából emlékülést tartottak az ELTE ÁJTK-
n. Az eseményről 1996-ben jelent meg a „Jászi Oszkár 
hazatérése” című kötet Litván György szerkesztésében, a 
Társadalomtudományi Társaság gondozásában. Jászit a 
farkasréti temetőben szülei sírjában református szertartás 
szerint temették. Búcsúztató beszédet mondott Göncz Árpád 
köztársasági elnök és Szabad György házelnök. Az Európai 
Utas című folyóirat 1991/2 számában „Emlékeimből - Egyetemi 
évek” címmel jelentetett meg Jászi Oszkár írásokat (29-31. 
p.). 
 
június 18. 
  1. Jászberényben évzáró összejövetelt tartott a Lauder 
Javne Zsidó Közösségi Iskola. 
  2. Az izraeli Jordán völgyi Paámon gyermekkar a Páva 
utcai zsinagógában lépett fel Tova Reshet vezényletével. 
 
június 18-20. 
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  A "Jeruzsálemi Zarándokok" nevű dán utazócsoport a zsidó 
próféták jövendöléseiről tartottak három részből álló 
előadássorozatot a tokaji zsinagógában. A 100 éves építmény 
rekonstrukciója az utóbbi években indult meg közpénzekből 
és adományokból. Eddig 15 millió forintot költöttek rá. 
Tokaj város önkormányzata különböző pályázatokon próbál 
további pénzt és ötletet szerezni az építmény 
hasznosítására. 
 
június 19. 
  1. Joseph Dan előadást tartott az MTA Judaisztikai 
Kutatócsoportja szervezésében „Beginning of Merkabam 
Mysticism in Antiquity Judaism” címmel az ELTE Tanári 
Klubjában (Szerb. u. 21/23.) 
  2. Ökumenikus istentiszteleteket tartanak a tokaji 
zsinagógában. 
 
június 20. 
  1. A Zsidó Gimnázium 1931-ben érettségizett diákjai 60 
éves érettségi találkozót rendezett az Anna Frank 
Gimnáziumban. 
  2. Mártírokra emlékeztek a kecskeméti és a nagykőrösi 
zsidó temetőben. 
 
június 21-23. 
  A B,nai B,rith és a Konrad Adenauer Alapítvány 
konferenciát szervezett "Keresztény - zsidó együttműködés 
Németországban és Magyarországon" címmel. A konferencia 
témái: Zsidóellenes áramlatok az egyházak történetében; Az 
elmúlt 40 év zsidó szemszögből; Az együttműködés pozitív 
példái az utóbbi idők katolikus dokumentumaiban; Társadalmi 
és politikai előítéletek. Az előadók: Hanspeter Heinz, az 
augsburgi egyetem professzora, Wilhelm Breuning és Albreht 
Martin evangélikus lelkészek, Ludwig Erlich, a berni 
egyetem professzora, valamint magyar részről Raj Tamás 
főrabbi, Gergely András, a Külügyminisztérium munkatársa, 
Szabó Miklós történész. A konferenciát kerekasztal-
beszélgetés zárta Hanák Péter történész, Kovács András 
szociológus és Kiss Gy. Csaba irodalomtörténész 
részvételével. A konferencia több előadását a Magyar Nemzet 
közölte. Gergely Andrásét „Előítéletek a XIX-XX. Századi 
magyar társadalomban és a politikában” címmel az 1991 
július 31-i számban, Szabó Miklósét „Az úgynevezett 
zsidókérdés Magyarországon 1945 után” címmel július 22-én, 
Kis Györgyét „Még egyszer a zsidókérdésről” címmel pedig a 
lap augusztus 12.i számában jelentették meg. /A B,né B,rith 
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= „Szövetség fiai" szervezetet 1843-ban alapította 12 férfi 
New Yorkban, alapegysége a páholy. A magyarországi 
szervezet 1990. szeptemberében kezdte meg működését az 
angol Enterprice páholy támogatásával. Vezetője Bakonyi 
Éva. A szervezethez tartozik a Vállalkozásfejlesztési 
Alapítvány, az Oral History Archívum, a Soa túlélők 
rendelője. Foglalkozik könyvkiadással, kiállítások és 
konferenciák szervezésével, szociális tevékenységgel./ 
 
június 23. 
  1. A hitközség szervezésében Auschwitz-emléknapot 
tartottak Békéscsabán és Gyulán. 
  2. A BZSH – Mazsihisz - ZSVK és a balassagyarmati 
önkormányzat a megtette az előkészületeket a zsidótemető 
helyreállítására. Megkezdődött a dokumentumok összegyűjtése 
is, melyben a balassagyarmati zsidóság múltját kívánják 
megörökíteni. A németek által felrobbantott zsinagóga 
helyett a volt imaházban létesítenek zsidó múzeumot. 
  3. Szarvason június 23-tól augusztus 23-ig táborozhattak 
8-17 éves zsidó gyermekek. A hagyományosan évente 
megtartott táborozás költségeit a JOINT, a Ronald Lauder 
Alapítvány és a Szochnut fedezte.  
 
június 24. 
  1. A magyar reformátusok második világtalálkozója 
alkalmából koszorúzást rendeznek a Dohány utcai holocaust-
emlékműnél. A koszorúzáson jelen volt Hegedűs Lóránt püspök 
és Bertalan Imre elnök. 
  2. Győrben testvérvárosi kapcsolatról írt alá szerződést 
Menáhem Ariv názáreti és Kolozsváry Ernő győri 
polgármester. 
 
június 28. 
  1. Tuzson-Berczeli Péter festményeiből rendeztek 
kiállítást a Mazsike a Chagall Galériában. 
  2. A június 22-én elhunyt Cserépfalvi Imrét (1900-1991) 
Schweitzer József főrabbi búcsúztatta a Farkasréti zsidó 
temetőben. 
 
  A Szombat című folyóirat 1991/5. számában cikk jelent meg 
az ORI könyvtárának helyzetéről. Turán Tamás kutatóval 
Szántó T. Gábor beszélgetett. 
 
  Júniusban németországi otthonában hunyt el dr. Róth Ernő 
(1908-1991), az ORI egykori igazgatója. 
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  Harmadik alkalommal rendezték meg a Krakkói (Kazimierzi) 
Zsidó napokat június elején. 
 
  A Mazsihisz a mohácsi zsidó temető helyrehozatalát kérte 
cserébe a hitközségi tulajdonban lévő, ám az önkormányzat 
által használt szociális otthonért cserébe. 
 
  Júniusban indult az Izraeli Nagykövetség lapja, az 
Izrael, „Tények, Érvek, Vélemények” című kiadvány Szántó T. 
Gábor szerkesztésében. 
 
  Júniusban 1000 példányban jelent meg a Hajdú Bihar megyei 
Nevek Könyve. Ez az első kötete annak a 30 kötetre 
tervezett vállalkozásnak, amely a jeruzsálemi Jad Vasem 
Intézet számára holocaust magyarországi áldozatairól gyűjti 
össze mindazt, ami összegyűjthető. A most megjelent 
kötetben szerepel a 37 ezer áldozat nevén kívül a deportált 
anyja neve, utolsó tartózkodási helye, illetve a hajdan 
értesített hozzátartozó neve is. A vállalkozás 
összeállítója az izraeli „Szól a kakas már” Társaság. 
Vezetője Katz Nissenson, aki az első kötetet bemutatta 
Magyarországon. A HM is dokumentumokat szolgáltatott a 
kötethez. A következő kötet Győr Sopron megye zsidó 
áldozatainak regisztere lesz. 
 
  A História című folyóirat 1991/13. számában jelent meg 
Hanák Péter: „A zsidó kereskedők Magyarország 
modernizálásában” című tanulmánya (17-19. p.). 
 
  A Világosság 1991/6. számában jelent meg Randolp L. 
Braham „Antiszemitizmus és holocaust. Új megítélések Kelet-
Európában és a Szovjetunióban” című tanulmánya Somogyi 
Miklós fordításában (442-448. p.), valamint Fehér Ferenc 
„Bibó István és a zsidókérdés Magyarországon” című írása 
(719-742. p.). 
 
  Az Új Írás 1991/6. számában Szemjon Reznyik „A 
Kaganovics-szindróma” című írása jelent meg Sebes Katalin 
fordításában (91-97. p.). 
 
 
július hónap 
 
 
július 1. 
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  1. A középvárosi zsidó temetőben az 1800 mártír nevét 
megörökítő emlékműnél tartottak megemlékezést Vácott. Kéri 
Lajos a Mazsihisz nevében megemlékezett Pollák Fülöp és 
Silberstein Dávid mártírhalált halt főrabbikról is. 
  2. A Negev sivatagban lévő Aradon 17 ország küldötteinek 
részvételével tartotta negyedik konferenciáját a Zsidó 
Hitközségek Szövetsége. A tanácskozás témája az amerikai és 
az európai zsidóság legsürgősebb témáinak megvitatása volt. 
A Mazsihisz-t Lazarovits Ernő és Deutsch Róbert főrabbi 
képviselték. 
  3. A szovjet csapatok kivonulásának örömére rendezett 
„Budapesti Búcsú” rendezvényre látogatott Henry Kissinger, 
korábbi amerikai külügyminiszter. A Demszky Gábor 
főpolgármester meghívására idelátogató volt amerikai 
külügyminiszter kegyeleti látogatást tett a Wallenberg 
szobornál és a Dohány utcai templomban. 
 
július 2. 
  Londonban elhunyt Fuchs Györgyné Baracs Amália, az 
Izraelita Leánygimnázium, majd az Anna Frank Gimnázium 
hajdani tanára. 
 
június 3. 
  Meghalt Anna Margit (1913-1991). A festőművészt a 
szentendrei Ámos Imre - Anna Margit Múzeum kertjében 
temették el. 
 
július 4. 
  Születésének 63. évfordulóján emlékkövet avattak Erdély 
Miklós (1928-1986) tiszteletére a Farkasréti zsidó 
temetőben. 
 
július 7. 
  1. Emléktáblát avattak a tapolcai zsinagóga (jelenleg a 
Bauxit Művek Központi Nagyterme) falán. A 734 elhurcolt és 
elpusztult zsidó emléktábláját Gelencsér Ferenc kőfaragó 
készítette. Az emlék-táblaavatást követően mártír 
istentiszteletre került sor a tapolcai zsidótemetőben. 
  2. Utcát nevezetek el Haifában Reviczky Imre ezredesről. 
Cfáton már régebben van Reviczky utca. 
  3. Az Európai Zsidó Kongresszus VB soros ülését Párizsban 
tartották, a fő téma az antiszemitizmus volt. Tájékoztató 
hangzott el az auschwitzi karmelita kolostor körüli újabb 
fejleményekről, valamint a kelet-európai helyzetről a 
rendszerváltozások után. A tanácskozáson a Mazsihisz 
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képviseletében Zoltai Gusztáv volt jelen. Az 1991. 
novemberében esedékes következő ülés helyszíne Bécs volt. 
 
július 7-11. 
  Az USA-beli Salt Lake Cityben zsidó családkutató 
szemináriumot tartanak. Landeszman György főrabbi, a Magyar 
Zsidó Levéltár vezetője „A magyarországi zsidó 
családkutatás néhány problémája” címmel tartott előadást. 
Az ORI épületében elhelyezett levéltár anyagának 
rendezésére Landeszman György 1990 nyarán egy 
levéltárosokból álló csoportot hozott létre a Soros 
Alapítvány támogatásával. A Szögi László vezette csoport 
tagjai: Kiss József Mihály, Bognár Krisztina, Újvári Gábor, 
Kiss Márton, Zsidi Vilmos voltak, munkájukat Landerszman 
György és Komoróczy Géza vezetésével végezték. Az 
iratrendezés 1991 novemberében ért véget, az elvégzett 
munkáról a Szombat 1992. 5. számában olvasható beszámoló 
„Jelentés a Magyar Zsidó Levéltár rendezési munkálatiról” 
címmel (8. p.). 
 
július 8. 
  Teddy Kollek, Jeruzsálemi magyarországi származású 
polgármestere is részt vett azon a központi 
mártírünnepségen, amelyet a Hősök temploma mögötti 
Holocaust emlékműnél tartottak. Az emlékbeszédet Schweitzer 
József főrabbi mondta, a fővárost Székely Gábor 
főpolgármester-helyettes képviselte. 
 
július 9. 
  „Tépd le a sárga csillagot!" címmel Benedek István Gábor 
és Vámos György hétrészes interjúsorozatát ismételte a 
Bartók Rádió az 1944-45-ös zsidó ellenállás aktivistáinak 
tevékenységéről. 
 
július 14-19. 
  Az angliai Southamptonban tartott közgyűlést a Zsidók és 
Keresztények Nemzetközi Tanácsa (International Council of 
Chritians and Jews). A 300 résztvevő között először voltak 
jelen nagyobb számban mohamedánok is. Az 50 éves szervezet 
ügyvezető elnöke, Sir Sigmund Sternberg beszámolt a pápa 
Rómában tett ígéretéről a felekezetek közötti együttműködés 
előmozdítására. Az ülés másik fő témája a vallás jó és 
rossz értelemben való felhasználása a nemzeti és a 
fundamentalista értékek védelmében. A Mazsihiszt Domán 
István főrabbi képviselte. 
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július 17. 
  1. Megkoszorúzták Szenes Hanna (1921-1944) síremlékét 
születésének 70. évfordulóján a Kozma utcai temetőben. Az 
emlékező beszédet Shlomo Marom izraeli nagykövet tartotta. 
A magyar kormány nevében jelen volt Raffay Ernő HM 
politikai államtitkár. A Mazsihisz, a Mazsike, a MACISZ 
vezetőin kívül Moshe Jahuda, a JOINT Magyarországi 
Irodájának igazgatója, Schwartz István Mihály a MUSZOE, 
Mózes Mihály a Recski Szövetség, és Rubi Frigyes a Magyar 
Ellenállási Szövetség képviseletében vett részt az 
ünnepségen. 
  3. 73 éves korában meghalt November László, aki a NÜB 
egyik alapító tagja, majd elnöke volt 10 éven keresztül. 
Alelnöke volt a Buchenwaldi Nemzetközi Táborbizottságnak 
is. 
 
július 19. 
  Szegeden a Legfelsőbb Ügyészség rendeletére lefoglalták a 
mintegy 2000 példányban fellelhető „Összeesküvés: A 
Nietschei Birodalom” című, közösség elleni izgatásra 
alkalmas kiadványt. Mónus Áron antiszemita könyvét 6000 
példányban nyomták Szegeden. 
 
július 22. 
  A Magyarországi Izraelita Ortodox Tagozat a „Hanna” 
étteremben tartotta közgyűlését. Az éves beszámoló után 
megválasztották a tisztségviselőket. Elnök: Fixler Herman; 
alelnök: Nemes Mózes; elöljárók: Herczog László, Klein 
Gábor, Kővári Dezső. 
 
július 24. 
  Szécsényben, a zsidótemetőben obeliszket állítottak a 
több mint 300 zsidó mártír emlékére. A temetőt a 
továbbiakban a helyi önkormányzat gondozza. Az avatást 
Hochberger László főrabbi végezte Kálmán Tamás főkántor 
éneke mellett. A szécsényi polgármester és a katolikus 
plébános is szólt az egybegyűltekhez. 
 
július 25. 
  1. Balatonkenesén közös emlékművet állítottak a második 
világháború katolikus, református és zsidó áldozatainak. Az 
emlékmű Kő Pál és Péterffy Gizella szobrászművészek 
munkája. 
  2. 87 éves korában elhunyt Isaac Bashevis Singer (1904-
1991), a Nobel-díjat jiddis nyelvű szépirodalmi műveivel 
kiérdemelt író. 
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  3. A szegedi zsinagóga felújításának folytatására egy 
Szegedről elszármazott, Amerikában élő üzletember 25 ezer 
dollárt adományozott. Ez az összeg a templom földszinti 
díszes ablakrácsinak felújítására elegendő. További kb. 1 
millió forint hiányzik még a rekonstrukció teljes 
befejezéséhez. 
 
július 30. 
  Jelentkezési felhívás jelent meg a napilapokban a 
Miskolci Bölcsészettudományi Egyetemen induló Héber nyelv 
és judaisztika szakra. Az ötéves képzés tematikáját Raj 
Tamás főrabbi dolgozta ki. 
 
  Júliusban került sor az 1990—ben újra alakult WIZO 
(Nemzetközi Cionista Nők Szövetsége) Magyarországi tagozata 
elnökségének megválasztására. Elnök lett R. Hahn Veronika; 
elnökségi tagok: Friedmann Józsefné, Irsai Éva, Magén 
Istvánné, Salamon Hermanné. Július 1-én megalakult az EMUNA 
(cionista vallásos nők szervezte) is. A WIZO 1991. november 
végén tartott közgyűlésén azonban R. Hahn Veronika külföldi 
munkavállalása miatt új elnököt választottak Vadas Vera 
személyében. 
 
  A használaton kívüli pesterzsébeti zsidótemetőben 50 
sírkövet július végén vandál pusztítók ledöntöttek. 
 
  Júliusban járt le Cwi Moskovits professzor megbízatása az 
ORI-ban. Hazautazása előtt Schweitzer József, az intézet 
főigazgatója méltatta tevékenységét az ORI és a Pedagógium 
évzáró ünnepségén. Vendégtanári helyét Moshe Szamet, a 
Héber Egyetem professzora foglalta el. Az elmúlt évben az 
ORI és a Pedagógium vendégei voltak és előadásokat, illetve 
péntek esti tóramagyarázatokat tartottak: Jacob Katz, Meir 
Weiss, Samuel Glick, Birnbaum Ervin, Jakob Paskesz, Blum 
Béla, Silberger Andor, Révész Márton, Jólesz Károly, 
Murányi Miklós, Schmelczer Herman Imre, Friedländer Béla. 
Az ORI főigazgatója elmondta, hogy folytatódott a könyvtár 
rekonstrukciója, illetve a JOINT támogatásával folyik a 
kézirattári anyag mikrofilmezése a jeruzsálemi gyűjtemény 
számára. A következő tanévben kilenc rabbi növendék és 25 
Pedagógium hallgató kezdi meg tanulmányait. 
 
  Júliusban kezdődött el a Hunyadi téri templom felújítása. 
 
  Ugyancsak júliusban került az egykori Jávorka utcai 
zsinagóga a Habonim Dror kezelésébe. 
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  A hitközség és a helyi önkormányzat közötti ingatlanvita 
miatt elhúzódott az izsáki zsidótemető helyreállítása. 
 
  Júliusban rendezték meg a judaisztika oktatás 
konferenciáját Jeruzsálemben, ahol Komoróczy Géza, az MTA 
Judaisztikai Kutatócsoportjának vezetője és Schweitzer 
József, az ORI főigazgatója is részt vett. 
 
  Zygmunt Bauman „A modern kor és a holocaust” című 
tanulmánya jelent meg a 2000 folyóirat 1991/7. számában 
Gecsélyi Györgyi és Wessely Anna fordításában (48-57. p.).  
 
  Az Újhold Évkönyvben (1991/1. sz.) Vikár György 
önéletírásáról jelent meg részlet „A lebegés képessége” 
címmel (46-60. p.); Szerb Antal leveleit közölték 1944-ből 
(239-297. p.).  
 
  A Vigília 1991/7. számában Wirth Imre „Celan és 
Pilinszky” című tanulmánya olvasható (529-534. p.). 
 
  A Kortárs 1991/7. számában Monostori Imre tanulmánya 
jelent meg „Újabb jelenségek Németh László körül” címmel 
(62-66. p.). 
 
  A Forrás 1991/7. számában Lengyel András „A népi-urbánus 
szembenállásról – Egy szöveggyűjtemény néhány tanulsága” 
című írását jelentette meg (63-78.p.).  
 
 
augusztus hónap 
 
 
augusztus 1. 
  Elfogták a Kozma utcai, a Salgótarjáni úti és a 
Pesterzsébeti zsidótemetők sírjainak rongálóit. Ebben az 
évben Gyöngyösön, Lentiben és Komáromban is meggyalázták a 
zsidó sírokat. 
 
augusztus 7. 
  A Klauzál téren kóser áruk üzlete nyílt a Fortuna 
Kisszövetkezet kezelésében. 
 
augusztus 10. 
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  „Öt egyház művészete” címmel szakrális műtárgyak 
kiállítása nyílt a Budapesti Történeti Múzeumban. A 
kiállítás rendezője Dávid Katalin művészettörténész volt. 
 
augusztus 18. 
  Balatonfüreden felavatták Paulkovics Iván szobrászművész 
alkotását, amely közös emléket állít a második világháború 
zsidó és nem zsidó áldozatainak. 
 
augusztus 16-20. 
  II. János Pál Magyarországra látogatott, ahol augusztus 
18-án találkozott a magyarországi zsidóság képviselőivel a 
Nunciatúra épületében. Sokáig bizonytalan volt, hogy a 
találkozóra egyáltalán sor kerül-e. Schőner Alfréd főrabbi 
ugyanis a pápalátogatást előkészítő Paskai László bíboros 
érseknek még 1990-ben írott levelében úgy foglalt állást, 
hogy a magyarországi zsidóság vezetői akkor készek 
találkozni a pápával, ha nyilvánosan állást foglal az 
antiszemitizmus ellen. Paskai válaszában közölte, hogy a 
szervezők a pápai beszédek tartalmára nem tudnak garanciát 
vállalni, mivel nem írhatják elő, hogy a pápa nyilvános 
beszédeiben hol és mit mondjon. Arra azonban 
felhatalmazásuk van, hogy közöljék: a pápa szálláshelyén 
kész fogadni a zsidóság képviselőt. Schőner Alfréd a 
választ elfogadta. Egy évvel később azonban a Schőner 
tisztét átvevő Landeszman György főrabbi azt kérte a 
pápalátogatás szervezőitől, hogy II. János Pál látogasson 
el a Dohány utcai holocaust emlékfához, és ott szálljon 
síkra az antiszemitizmus ellen, valamint ítélje el a faji 
törvényeket kiszolgáló egyházi személyek tevékenységét. A 
szervezők azonban a Dohány utcai látogatást már nem tudták 
a programba illeszteni. A Mazsihisz augusztus 5-én 
hivatalos „Nyilatkozat”-ban közölte, hogy készek találkozni 
a pápával, ha arra mód lesz, mivel időközben bizonyságot 
szereztek arról, hogy a pápa valamilyen formában állást 
foglal az antiszemitizmus ellen. Az augusztus 18-án este 
20.30-kor létrejött találkozón a katolikus egyház feje azt 
mondta, hogy „az antiszemitizmus és a rasszizmus minden 
formája az Isten és az emberiség elleni bűn", ám nem szólt 
a zsidótörvényeket támogató főpapokról, valamint XII. Pius 
pápa szerepéről sem. Apor Vilmos győri püspök és Angelo 
Rotta pápai nuncius embermentő tevékenységéről azonban mind 
II. János Pál, mind a pápát lengyelül köszöntő Kardos Péter 
főrabbi megemlékezett. A Mazsihisz küldöttségének tagjai 
voltak: Feldmájer Péter, Zoltai Gusztáv, Kéri Lajos, 
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Landeszman György, Fixler Herman, Schweitzer József, Kardos 
Péter, Beér Iván, Weisz György, Timár György. 
 
augusztus 22. 
  A ZSVK Kelet-Európai Irodája nevében Keller László, a 
Független Kisgazdapárt (FKgP) nevében pedig Torgyán József 
közös nyilatkozatban tették közzé a két szervezet közötti 
kapcsolatfelvételt. Az FKgP vezetője kifejtette, hogy 
egyetértést az 1945 előtt sérelmet szenvedettek 
kárpótlásával, és elítéli az újjáéledő antiszemitizmust. 
 
augusztus 25. 
  Nagy vihart kavart Csurka István „Mit kutat a Jad Vasem a 
Fővárosi Levéltárban?” című, antiszemita állításokat 
tartalmazó jegyzete, amely a rádió Vasárnapi Újság című 
műsorában hangzott el.  
 
augusztus 27. 
  Claire Szilárd izraeli festőművész kiállítását rendezték 
meg a Szombathelyi Képtárban, majd szeptember 18-án 
Salgótarjánban. 
 
augusztus 30. 
  1. A kárpótlási jogok érvényesítésére fél éve életre 
hívott Holocaust Áldozatok Magyarországi Szövetségének 
(HÁMSZ) új elnöke Timár György lett. A Hámsz-t életre hívó 
tagszervezetek: Mazsihisz, Muszoe, Mazsihisz, Macisz. 
  2. Teitelbaum Mózes, a sátoraljaújhelyi cádik halálának 
150. évfordulóján ükunokája is elzarándokolt a 
Sátoraljaújhelyen lévő sírhoz. 
 
 Jeruzsálemben tartotta VB ülését a Cionista 
Világszervezet. Magyarország három évtized óta először vett 
részt rendes tagként az ülésen Engländer Tibor 
képviseletében. 
 
  Augusztus végén jött létre a Mazsihisz és a Bzsh Közös 
Gondnoksága Kálmán Tamás vezetésével. 
 
  Augusztusban nyílt meg Schnitzler János kiállítása az 
Óbudai Társaskörben. (Bp. Kiskorona u. 9.) 
 
  Az erdélyi Korunk című folyóirat 1991/8 száma zsidó 
tematikus összeállítást közölt. Ebben jelent meg Sebestyén 
Mihály: „ A meggyökeresedéstől az emancipációig” (933-940. 
p.); Karády Viktor: „Csoportközi távolság, réteghelyzet, a 
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zsidó – keresztény házasságok dinamikája Erdélyben a 
világháborúk között (941-954. p.); Gáll Ernő: Kettős 
kisebbségben (957-969. p.); Visky Ferenc: A hászidd 
bölcsesség (983-985. p.); Kányádi Sándor: „Szavakból font 
koszorú. Emlékezés Erős Blankára, a Dolgozó Nő 
főszerkesztőjére (1001-1002. p.); Heim András: Arbeit macht 
Frei! (1002-1004. p.); Kovács András: „A székely 
szombatosok” (1014-1016. p.); Frenkel Magda: „A tordai 
zsidó iskola 1941-44” (1016-1019. p.); Kovács Kiss Gyöngyi: 
„A város egyenrangú polgáraiért. A kolozsvári zsidók 
emancipáció utáni történetéhez” (1023-1028. p.); Gaál 
György „Az erdélyi zsidóság az első világháborút követő 
időszakban” (1029-1034. p.); című tanulmánya. 
 
  A Limes című folyóirat 1991/1. számában olvasható Ortutay 
András „Az esztergomi és az Esztergom vármegyei zsidóság 
története a kezdetektől a szabad királyi városba való 
befogadásig” (39-47. p.); ifj. Gyüszi László: „Adalékok és 
dokumentumok a tatai zsidóság múltjából” (48-54. p.). 
 
  A Kritika 1991/8. számában Gazda István „Hallgattassék 
meg a másik fél is” című írására (43-44. p.) Karsai László: 
„Voltak-e gázkamrák? – Válasz Gazda Istvánnak” címmel 
reagált (45-46. p.)  
 
  A Confessio 1991/2 számában Fröchlich Ida: „A qumráni 
közösség” című tanulmánya jelent meg (5-14. p.); Neyné 
Szabó Erzsébet „Szülőföldem szép határa” című 
önéletírásából részletet közölt a folyóirat (108-111. p.). 
 
  A Valóság 1991/8. számában Sándor Pál: „Az emancipáció 
útján” címmel közölt írást (34-35. p.). 
 
  A Thalassa 1991/1. számában Eva Brabant írása jelent meg 
Sigmund Freud és Ferenczi Sándor zsidóságáról „Má nistanő, 
avagy mi marad meg?” címmel (54-63. p.) (ford: Gyimesi 
Tímea.)  
 
  A Holmi 1991/8. számában Ludassy Mária „Macauly 
időszerűsége” című tanulmánya jelent meg (995. p.). Thomas 
Babington Macauly „A zsidók állampolgári 
jogfosztottságáról” című tanulmánya pedig Rakovszky Zsuzsa 
fordításában jelent meg (997-1006 p.). Orosz István „ A 
nacionalizmus, mint a nemzetállam ideológiája” címmel 
jelentetett meg tanulmányt (1006-1032. p.). 
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  A Világosság 1991/8. számában Ungvári Tamás írása „A 
parvenü és a pária. A kulturális antiszemitizmus arcai” 
címmel jelent meg (492-508. p.). 
 
  A Valóság 1991/8. számában Lengyel András tanulmánya 
jelent meg „Németh László Shylock-metaforája. Egy metafora 
értelme és eszmetörténeti szerepe” címmel (56-74. p.).  
 
 
szeptember hónap 
 
 
szeptember 1. 
  1. Lejárt Shlomo Marom izraeli nagykövet megbízatása. 
(1988. március 13 - 1991. szeptember 1.) Szeptember 2-án 
megérkezett Dávid Krausz Izrael új rendkívüli és 
meghatalmazott nagykövete. Fogadásán jelen volt a Mazsihisz 
nevében Zoltai Gusztáv és Landeszman György. 
  2. Torgyán József, az FkgP elnöke fizetett hirdetésben 
kívánt Sana Tová-t az 5752. zsidó újesztendő alkalmából az 
Új Élet ünnep előtti számában, Antall József miniszterelnök 
azonban elmulasztotta ezt. 
 
szeptember 9. 
  Meghalt Hochberger László, a Hunyadi téri körzet 
főrabbija. A Kozma utcai temetőben Landeszman György 
főrabbi, Zoltai Gusztáv és László Miklós, a Hunyadi téri 
körzet elnöke búcsúztatta. 
 
szeptember 11. 
  1. Edgar M. Bronfman, a ZSVK elnöke Kijevbe tartván 
néhány órára megállt Budapesten. Villámlátogatása során 
találkozott Göncz Árpád köztársasági elnökkel, és Szabad 
Györggyel, az országgyűlés elnökével is. Kíséretében volt 
Israel Singer, a ZSVK főtitkára, Elan Steinberg, ügyvezető 
igazgató valamint Elie Wiesel Nobel-békedíjas író. A 
megbeszélések központi témája a kárpótlás kérdése volt. 
  2. Kétnapos konferenciával és emléktábla avatással 
tisztelegtek Róheim Géza pszichoanalitikus és etnológus 
emléke előtt. Az emléktábla a XIV. Hermina u. 45. szám 
alatti ház falára került. Az avatóbeszédet a Mazsike 
nevében Kádár Iván, a Magyar Pszichoanalitikus Egyesület 
nevében Vikár György mondott. A Néprajzi Múzeumban 
rendezett emlékkiállítást Gunda György akadémikus nyitotta 
meg. Az ELTE-n nemzetközi ülésszakot tartottak. A Szombat 
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1991/8 számában jelent meg tudósítás a rendezvényekről (36. 
p.). 
 
szeptember 17. 
  Hirschfeld György londoni főkántor énekelte a Kol Nidrét 
a Nagyfuvaros utcai zsinagógában. 
 
szeptember 21. 
  A Somogy megyei közgyűlés pályázat útján 100 ezer 
forintot ítélt oda a kaposvári zsidó hitközségnek a Kunffy 
Adolf mauzóleum helyreállítására. A zsidótemetőben 
felállított emlékmű az utolsó magyar zsidó garibaldistának 
állít mementót.  
 
szeptember 23. 
  Majdán Béla várostörténész előadást tartott 
Balassagyarmaton a helybéli zsidóság történetéről. 
 
szeptember 25-27. 
  Zsidó könyvhetet rendeztek a Váci utcai International 
Trade Centerben (Bp. V. Váci utca 19-21.). A kiállított 
könyvek részben izraeli kiadású magyar nyelvű könyvekből, 
másrészt Magyarországon kiadott zsidó témájú kiadványokból 
álltak. A mintegy 300 könyv bemutatóját Gondos Sándor 
izraeli könyvkereskedő, a Magyar Könyvkiadók és 
Könyvkereskedők Egyesülete és az Ex-Libris Antikvárium Kft. 
rendezte. 
 
szeptember 26. 
  A Tel-Aviv-i Filharmonikusok kórusa hangversenyt adott az 
ELTE Aulájában. 
 
szeptember 28. 
  Meghalt Reismann Mariann fotóművész (1911-1991.) 
 
szeptember 29-október 6. 
  Kijevben a Babij Jár-i vérengzés (1941) 50. évfordulójára 
Holocaust emlékhetet rendeztek. A Mazsihisz-t Feldmájer 
Péter és Kardos Péter főrabbi képviselte. 
 
  Szeptember közepén a Zsidó Gimnázium 1941-ben 
érettségizett diákjai rendeztek érettségi találkozót az 
Anna Frank Gimnáziumban. Az 50 éves jubileumon a 49-es 
létszámból 22-en megjelentek. 
 
  Szeptember végén irodát nyitott a Macisz a Jókai utcában. 
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  A nagykanizsai zsidótemetőt kegyeleti hellyé 
nyilvánították. Alapítvány jött létre a zsinagóga, a temető 
és a ravatalozó helyreállítására. 
 
  A Mazsihisz temetőgondozási csoportja vezetőjének, Tamás 
Péter tájékoztatása szerint 1990. szeptemberétől 1991. 
szeptemberéig a részlegesen helyreállított temetők a 
következők: Piliscsaba, Izsák, Pilis, Békéscsaba, Kaposvár, 
Abony, Dunaföldvár, Aszód, Budapest, Farkasrét; 
Salgótarjáni u; Soroksári; Pestlőrinc; Pesterzsébet; 
Kispest; Kozma u. Folyamatban van a Kozma utcai temető 
kerítésének mintegy 300 ezer forintos rekonstrukciója. Az 
önkormányzatok segítségével gondozzák a következő 
temetőket: Szécsény, Bölcske, Baja, Kiskunmajsa, Szügy, 
Szakcs, Villány, Bácsalmás, Nagyoroszi, Aba, Bonyhád, Bp. 
Ferihegyi úti temető. A temetők felújításához nyújtott 
amerikai segítség szervezője a New Yorkban élő üzletember, 
Zwi Kestenbaum. Egy év alatt a következő temetőkben voltak 
sírgyalázások: Fajsz, Lenti, Ónod, Sárvár, Pestlőrinc, 
Pesterzsébet, Kozma utcai, Békéscsaba, Gyöngyös, Bp. 
Salgótarjáni úti, Siófok. /1990 őszén Komoróczy Géza „Nyílt 
levélben” (Közli: Új Élet 1990. nov. 1. 1. p.) fordult 
Szabad Györgyhöz, az országgyűlés elnökéhez a magyarországi 
zsidó temetők szervezett, társadalmi gondozásának ügyében. 
A temetők gondozásának kérdését karolta fel Furmann Imre 
MDF-es honatya, és kicsiny lelkes csapata is./ 
 
  A Tolna megyei Levéltári Közlemények 1991/2. száma közli 
Szilágyi Mihály - Schweitzer József: „A Tolna megyei zsidók 
története” című tanulmányát. 
 
  Komoróczy Géza „Meddig él a nemzet? Nemzeti 
identitásvitáinkhoz: egy másként gondolkodó nézetei az 
ókori keletről” című tanulmánya jelent meg a 2000 című 
folyóirat 1991/9. számban.  
 
 
október hónap. 
 
 
október 5. 
  Kortárs izraeli képzőművészeti kiállítás nyílt a 
Budapesti Történeti Múzeumban. (A Joseph Hackmey gyűjtemény 
bemutatása.) 
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október 8. 
  Megalakulásának egyéves évfordulóján emlékülést tartott a 
Magyar-Izraeli Baráti Társaság Debreceni szervezete az MTA 
Debreceni Bizottságának Székházában. Az emléküléshez Gervai 
Tamás fotókiállítása, és könyvbemutató kapcsolódott 
Izraelről. David Krausz nagykövet, Rapcsányi László és a 
debreceni tagozat vezetői számoltak be az elmúlt év 
tevékenységéről és a következő évi tervekről. 
 
október 9. 
  1. Göncz Árpád köztársasági elnök Pro Cultura Hungarica 
kitüntetést adott át három svéd állampolgárnak, amiért a 
kőbányai Csenkesz utcai zsinagóga helyreállítására egy 
millió dolláros segélyt gyűjtöttek össze. Eric Edin, Ronald 
Nelsson és Gyula Chernel még az év márciusában a 
svédországi „Emberbarát Alapítvány” számlájáról átutalták a 
pénzt az erre a célra létrehozott magyarországi „Emberbarát 
Alapítvány” javára. A kőbányai zsinagógához tartozó 
melléképületben április 19-én, a felújítás befejezése után, 
megkezdte munkáját egy szenvedélybetegek utógondozását 
végző intézmény. A zsinagógában pedig a Sion Keresztény 
Gyülekezet imaháza működött. 
  2. Bostonban a Harvard University Center for Jewish 
Studies rendezett tanácskozást „Aspects of the modern 
history of the jews in Hungary”.  
 
október 13. 
  Macháry Kondor Judit festőművész „Etióp sorozat” című 
kiállítása nyílt megy a Mazsike Chagall Galériájában. 
 
október 14. 
  A NÜB Measz és a Magyar Auschwitz Alapítvány közösen 
emlékezett Horthy sikertelen kiugrási kísérletére. A 
rendezvényről tudósított a Népszabadság 1991. október 15-i 
száma. 
 
október 15. 
  A Szombat című zsidó folyóirat új főszerkesztője Szántó 
T. Gábor. A lap éléről május 1-én távozott Zala Tamás 
helyett rövid ideig Gadó György töltötte be a főszerkesztői 
tisztséget, ám erről októberben lemondott. 
 
októberben 16. 
  1. Megalakult a Bné Akiva szolnoki szervezete. 
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  2. Befejeződött a Hősök templomának rekonstrukciója. A 
mintegy 30 millió forintos költséget a Lauder és az 
Emmánuel Alapítvány állta. 
 
október 17-22. 
  Bod Péter Ákos ipari és kereskedelmi miniszter izraeli 
látogatása során idegenforgalmi egyezményt írt alá izraeli 
partnerével. Eszerint mindkét országban képviseletet 
nyitnak idegenforgalmi hivatalok. 
 
október 21-23. 
  „Magyar - zsidó együttélés és annak közép-európai háttere 
1848-1991” címmel konferenciát rendezett a Batthyány 
Társaság, az American Jewish Congress és az Európa Tanács 
(ET) a kormány Szabadság-hegyi vendégházában. A konferencia 
fővédnöke Göncz Árpád köztársasági elnök és Catherine 
Lalumiere asszony az ET főtitkára volt. Az elhangzott 
mintegy 30 előadást Komoróczy Géza, Zeke Gyula, David 
Vitol, Litván György, Gerő András, William McCagg, Juhász 
Gyula, Gerhard Botz, Borsányi György, Görgey Gábor, Gárdos 
Károly, Stephan Roth, Vezér Erzsébet, Karády Viktor, Kovács 
András, Erős Ferenc, George Garai, Varga László, Kertész 
Imre, Endreffy Zoltán, Kiss Gy. Csaba, Kovács M. Mária, 
Szabó Miklós, Engländer Tibor, Schweitzer József, Shlomo 
Marom, Jehuda Don, Robert Wistrich, Nataniel Katzburg, 
Michael Silber (Jakob Katz helyett) tartották. A megnyitón 
jelen volt Göncz Árpád köztársasági elnök, Catherine 
Lalumiere, az ET főtitkára, David Krausz nagykövet, Szabad 
György, az országgyűlés elnöke, Horváth Balázs 
belügyminiszter, Surján László népjóléti miniszter, 
Szentágothai János akadémikus és Vermes Péter, a Batthyány 
Társaság elnöke. Kertész Imre beszéde a konferencián 
„Hosszú sötét árnyak” címmel jelent meg a 2000 című 
folyóirat 1991/12. számában (13-14. p.). A konferenciát 
megnyitó Horváth Balázs belügyminiszter beszédét közölte a 
Pesti Hírlap 1991. október 22-i száma „A gyűlölködés és a 
kirekesztés ellen” címmel. A Szombat 1991/9. számában Braun 
Róbert: Egy konferencia hordaléka (30-31. p.), Schweitzer 
Gábor pedig „A magyar-zsidó együttélés három napja” (30-32. 
p.) címmel foglalta össze gondolatait a nagyszabású, de 
meglehetősen előkészítetlen tanácskozás kapcsán. Gerő 
András: „Magyarok, zsidók” című írása a HVG 1991. november 
2-i számában jelent meg (79. p.).  
 
október 23. 
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  1. Nagykőrösön felavatták Csikai Márta szobrászművész 
második világháborús emlékművét. A zsidó és nem zsidó 
áldozatok közös emlékművét Antall József miniszterelnök, és 
Raj Tamás főrabbi avatta. 
  2. Második világháborús emlékművet avattak Gelejen rajta 
36 magyar és négy zsidó áldozat nevével. 
 
október 24. 
  Nemzetközi konferenciát rendeztek, és emlékművet avattak 
Dunaszerdahelyen. A hajdan 3000 lelket számláló hitközség 
mártírjainak emlékművét Szilágyi Tibor és Baksa Ladislav 
érsekújvári szobrászművészek készítették. Az avatáson jelen 
volt Feldmájer Péter, Zoltai Gusztáv, Kardos Péter, Kálmán 
Tamás. Az „Antiszemitizmusok Közép-Európában" című 
konferencián a felvidéki zsidóság múltjáról szóló előadások 
hangzottak el. A Márai Sándor Alapítvány szervezte 
konferencia előadásait a pozsonyi Nap Kiadó „Mementó 1944” 
címmel jelentette meg. Az előadók Karsai László, Török 
Petra, Majsai Tamás, Schmidt Mária, Karády Viktor, Zara 
Bútorova, Ján Mlynarik és Jurij Spitzer voltak. 
 
  Októberben Magyarországra látogatott Sir Sigmund 
Sternberg, a Nemzetközi Keresztény - Zsidó Tanács elnöke. 
Találkozott a Magyar Keresztény - Zsidó Tanács 
képviselőivel, és megerősítette, hogy a magyarországi 
szervezetet felveszik a nemzetközi szervezetbe 24-ik 
tagjának. A találkozóra a Református Zsinati Iroda 
Dísztermében kerül sor katolikus, református és zsidó 
egyházi méltóságok jelenlétében. 
 
  Október végén avatták Reviczky Imre emléktábláját 
Nyíregyházán. A Szabolcs – Szatmár - Bereg megyei 
Hadkiegészítő Parancsnokság épületének falán elhelyezett 
tábla avatásán a nyíregyházi hitközséget Zaher Jenő és 
Spiró Ignác képviselte. 
 
  A Debreceni Zsidó Hitközség október végén tartotta 
közgyűlését. A téma a zárszámadás és a végzett munka 
értékelése volt. Vezetőségválasztásra nem került sor, a 
tisztségviselők továbbra is dr. Weisz György elnök, Lázár 
Ernő ügyvezető elnök és László Endréné irodavezető. A 
közgyűlés megvitatta a hússzék, a kóser konyha és pékség, 
az ortodox templom hasznosítását. 
 
  Októberben néhány napig Magyarországon tartózkodott és 
gyűjtőmunkát végzett Joszef Lustig, az 1989 júliusában 
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Cfáton megnyílt a Magyar Nyelvterületről Elszármazott 
Zsidóság Emlékmúzeumának igazgatója.  
 
  Október végén 150 résztvevővel tartotta a Debreceni Zsidó 
Gimnázium világtalálkozóját a Tel-Aviv-i Ramada szállóban. 
Jelen volt Görög János magyar nagykövet is. A Mazsihiszt 
Gervai Tamás, a debreceni hitközség alelnöke képviselte. 
 
  Októberben halt meg Bar Vilmos biokémikus, akinek 
emlékére felesége, Pollák Zsuzsa főorvos asszony „Talmud 
Tóra Alapítványt” hozott létre. Az alapítvány 1992-től 
évente megrendezte a Bar Vilmos Talmud Tóra versenyt. 
 
  A Múlt és Jövő 1991/3. számában jelent meg Jacob Katz 
tanulmánya „A magyar zsidóság egyedisége” címmel Kozma 
György fordításában (30-35. p.). 
 
  A Világosság 1991/10. számában jelent meg Szabó A. 
Ferenc: „A közép-európai haláltánc a számok tükrében”(795-
800. p.) című tanulmánya, valamit „Zsidók – A Gulyás-
fivérek tervezett TV filmsorozata” 42. p. 
 
  A Nagyvilág 1991/10. száma Menés Sperber (1905-1984) 
lengyel pszichológus íróról készített összeállítást. Konrád 
György megnyitója olvasható a Petőfi Irodalmi Múzeum Manés 
Sperberről készített kiállításán (1507-1506. p.); Blot 
Jean: Manés Sperber, filozófus és regényíró” (ford. Ligeti 
Pál.) (1507-1510. p.); Ionesco, Eugene: „Manés Sperber, a 
lélek orvosa” (ford: Ádám Péter.) (1510-1514. p.); Sperber 
Manés: A hit és a kétely harca (1504. p.).  
 
  Az Új Írás 1991/10. számában Nagy Sz. Péter „Kevesebb 
irodalom, több élet – Hatvany Lajos és Osvát Ernő párbaja” 
című írása jelent meg (115-121. p.). 
 
  Kaposváron a hitközség és a Bét Olám Alapítvány 
szervezésében „Golde és a Tejesember” címmel Csákányi 
Eszter és Kulka János énekelt részleteket a „Hegedűs a 
háztetőn” című musicalből.  
 
 
november hónap. 
 
 
november 2. 
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  1. Szabad György, az országgyűlés elnöke saját kérésére 
fogadta Keller Lászlót, a ZSVK Kelet-Európai Tagozatának 
igazgatóját. A megbeszélésen Keller László tájékoztatta a 
házelnököt a magyarországi zsidóság vallási, társadalmi és 
kulturális helyzetéről. 
  2. A felújított zsidótemetőben felavatták a 25 zsidó 
mártír emlékére állított obeliszket Dusnokon. 
 
november 3-7. 
  „Hit és cselekvés” címmel öt napos teológiai hetet 
szervezett a Keresztény - Zsidó Társaság, valamint a Magyar 
Keresztyén - Zsidó Tanács. Minden nap más felekezet 
templomában került sor ökumenikus istentiszteletre. 3-án a 
Hősök templomában Landeszman György a zsidó ünnepekről és 
hétköznapokról, Szécsi József pedig a bár micvoról beszélt. 
4-én a Kálvin téri református templomban Schweitzer József 
Izrael hitéről, Hegedűs Lóránt reformárus püspök a szeretet 
törvényeiről tartott előadást. 5-én a József utcai baptista 
templomban Schweitzer József Izrael hitéről szólt, Hetényi 
Attila baptista teológus professzor „Az ige: szó és tett” 
címmel tartott előadást. 6-án a terézvárosi Avilai Szent 
Teréz templomban Singer Ödön és Kovács Endre katolikus 
püspök Isten kegyelméről beszélt, Rosdy Pál katolikus 
teológus a II. Vatikáni Zsinat utáni keresztény - zsidó 
együttműködés Vatikánban fellelhető fontosabb 
dokumentumairól tartott előadást. (Méltatta a VI. Pál pápa 
által 1965. október25-én kiadott Nostra aestate kezdetű, öt 
pontból álló dokumentumot, amely mérföldkő a keresztény - 
zsidó kapcsolatokban. Az enciklika 4. pontja vonatkozik a 
zsidó vallásra, s a zsidó-keresztény vallás közös gyökereit 
hangsúlyozza. A Nostra aestate az első dokumentum, amelyben 
katolikus egyházfő részéről az antiszemitizmus határozott 
elítélése olvasható. Magyarul először 1967-ben a Szent 
István Társulat adta ki a Magyar Katolikus Püspöki Kar 
megbízásából. Rosdy ismertette a Nostra aestate 
végrehajtására 1974-ben kiadott irányelveket is./ 5-én a 
Deák téri evangélikus templomban Raj Tamás „Hit és 
cselekvés a Szentírás alapján” című előadása után Mustág 
Andor evangélikus teológus professzor „Az ősatyák hitéről 
és életéről” beszélt. 
 
november 3. 
  1. A Zalaegerszegi Városvédő Egyesület és a Göcsej Múzeum 
összefogásából emlékművet állítottak az 1848-49-es 
szabadságharc zsidó honvéd hőseinek a zsidótemetőben. 
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  2. A Macisz november 3-án és 11.én tartotta közgyűlését. 
A Szombat 1991/10. számában Schweitzer Gábor és Szántó T. 
Gábor tudósítása jelent meg „Törékeny a MaCesz” címmel (9. 
p.) 
 
november 9-11. 
  A Kristallnacht (1938. november 9.) évfordulójáról 
emlékezett meg az Európai Zsidó Kongresszus Berlinben. A 
megemlékezésen Zoltai Gusztáv, Kéri Lajos és Lazarovits 
Ernő is részt vett. 
 
november 10-11. 
  A Magyar Zsidók Világszervezete kétnapos konferenciát 
szervezett New Yorkban „Scheiber Sándor él” címmel. 
 
november 11. 
  1. Megjelent a „Menóra Hírlevél” első száma. Az orgánumot 
a keresőszolgálat, a Holocaust Világtalálkozó szervezésének 
elősegítése és tájékoztatási céllal hozta létre a Béke 
Nyugdíjas Alapítvány. 
  2. Az eredetileg november 3-ra összehívott közgyűlést 
határozatképtelenség miatt november 11-re napolta el a 
MACISZ. A Bethlen téri Gyógypedagógiai Főiskolán megtartott 
közgyűlésen beszámoló hangzott el az elmúlt évi munkáról, 
majd a közgyűlés jóváhagyta az Oneg Sabbat csatlakozását a 
MACISZ-hez. 
  3. Jehuda Elberg előadást tartott az ELTE BTK 
Tanácstermében „The Music of a Jewish Sigh. In Praise of 
Yiddish” címmel. Az előadó az MTA Judaisztikai 
Kutatócsoport vendége volt. 
  4. „Jiddis dalok” címmel Gryllus Dániel eladóestjét 
rendezték meg a Várszínházban. 
 
november 12-december 4. 
  Az Express Utazási Iroda (III. Szentendrei út 22.) három 
autóbuszos kirándulást szervezett magyarországi zsidó 
emlékhelyekre. November 12-13-án Debrecen – Nagykálló –
Nyíregyháza - Tokaj, november 19-10-án Szeged – Kiskunhalas 
- Apostag, december 3-4-én Győr – Pápa - Sopron úti céllal. 
 
november 13. 
  Eltemették Kecskeméti György újságírót, aki az Új Élet 
munkatársa volt négy évtizedeken át. 
 
november 15. 
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  Isaac Stern és Yefim Bronfman hangversenyt adott a 
Zeneakadémián. 
 
november 17. 
  1. A Bzsh és a Mazsihisz közgyűlésén elfogadták az 
elődszervezetek helyett elkészített zárszámadást 1990-ről, 
és megszavazták az 1991-es költségvetést. Az 
elődszervezettől örökölt 22 millió forintos deficitet 
takarékos gazdálkodással kívánja csökkenteni a Bzsh. A Bzsh 
költségvetését leginkább terhelő tételek: a Hősök 
templomának renoválása és újjáavatása; pedagógus 
fizetésrendezés; a Kozma utcai temető felújítása; az 
Újpesti Szeretetotthon korszerűsítése; a Síp utcai Székház 
tatarozása. A Mazsihisz közgyűlésén a gazdasági jellegű 
ügyeken kívül szó volt a kárpótlási ügyekről, a volt 
hitközségi ingatlanok visszaigénylésről, a vidéki zsidóság 
helyzetéről, a balatonfüredi üdülő kóser ellátásáról, 
valamint a vidéki temetők karbantartásáról. Szántó T. 
Gábor: „Jövőtlenül” című írásában foglalta össze érzéseit a 
Mazsihisz közgyűléséről (Szombat 1991/10. sz. 8. p.) 
  2. Pécsett a zsidótemetőben koszorút helyezett el a 
mártírok emlékművénél a német főkonzul. Németországban 
ugyanis a háború és az önkényuralom áldozatainak emléknapja 
hagyományosan november 17-ike.  
 
november 19. 
  1. Carlos Menem argentin elnök az amerikai zsidó 
szervezetek vezetőinek bejelentette, hogy az argentin 
kormány a zsidó kutatók előtt megnyitja az Argentínába 
menekült nácik dossziéit. 
  2. A székesfehérvári Hermin László Zeneiskola növendékei 
galileai kibucokban vendégszerepeltek. 
  3. Záhony és Or Akiva testvérvárosi kapcsolatot 
létesített. 
 
november 20. és 30. 
  Szakrális Szabadegyetemet rendeztek a Budavári Palota E 
épületében. Schweitzer József a „Zsidó vallásgyakorlat 
eszközeiről és jelképeiről” tartott előadást, majd az 
„Évszázadok zsidó dallamai” címmel a Tomkins együttes 
műsora következett. 
 
november 21-24. 
  Jichak Modai izraeli pénzügyminiszter Magyarországra 
látogatott Kupa Mihály pénzügyminiszter meghívására. A két 
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ország kereskedelmi és gazdasági együttműködéséről írtak 
alá egyezményt. 
 
november 25. 
  Robert Maxwell (eredeti nevén Jan Ludvik Hoch) (1923-
1991) brit sajtómágnás a Kanári szigetek és az afrikai 
partok közelében jachjáról tisztázatlan körülmények között 
a tengerbe zuhant és meghalt. Temetését november 10-én a 
jeruzsálemi Templom-hegyen tartották állami pompával. A 
ravatalnál Simon Peresz miniszterelnök és Hájim Herzog 
államelnök is búcsúztatót mondott. Maxwell egyike volt a 
világ tíz legnagyobb sajtómágnásának. Csehszlovákiában 
született szegény zsidó családban Jan Lodvik Hoch néven. 
Tulajdonosa volt többek között a Pergamon Press Kiadónak, a 
Daily Mirror angol napilapnak, a The European hetilapnak, a 
Sunday Mirror és a The People vasárnapi lapoknak, 
résztulajdonosa volt a magyar Esti Hírlapnak és a Magyar 
Hírlapnak, valamint az izraeli Haarec naplapnak is. Halála 
előtt nem sokkal Seymour Hersch, Pulitzer díjas amerikai 
újságíró „Sámson-akció" című könyvében azzal vádolta meg 
Maxwellt, hogy a Moszad ügynöke. Maxwell beperelte az 
újságírót, a kémkedés vádját sohasem tudták bizonyítani. A 
híresztelés azonban a gazdaságilag egyébként is megroppant 
birodalom alapjait végképp aláásta. Ezideig nem 
bizonyított, hogy Maxwell természetes halállal halt meg, 
vagy gyilkosság, illetve öngyilkosság áldozata lett. Halála 
előtt öt évvel támadt fel benne a zsidó azonosságtudat, 
azelőtt nem élt zsidó életet. 
 
november 27. 
  Jeffrey I. Roth az ORI dísztermében „Legal Controversy 
and Dissent: A Jewish Law Perspective” címmel tartott 
előadást. Az előadó az ORI és az MTA Judaisztikai 
Kutatócsoport vendége volt. 
 
november 28. 
  Székesfehérváron Erdély Miklós emlékkiállítás nyílt az 
István Király Múzeumban. Az Árgus című irodalmi-művészeti 
folyóirat Erdély Miklós különszámmal jelentkezett, és 
levetítették a tiszaeszlári vérvádról készített Erdély 
Miklós filmet, a „Verzió”-t. 
 
  November elején emlékülést rendeznek a Néprajzi Múzeum 
Dísztermében a körösmezői deportálás és a Kamenyec-
Podolszki vérengzés 50 évfordulójára. Az emlékülés a 
holocaust félévszázados évfordulója rendezvény sorozatának 
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nyitánya volt. A szervezésben a MEASZ, a NÜB és a Holocaust 
Dokumentációs Központ vett részt. Előadók: Kende János, a 
Politikatörténeti Intézet főmunkatársa, Majsai Tamás 
református lelkész, Szita Szabolcs, a Pécsi Tudományegyetem 
docense volt. 
 
  November elején jótékonysági estet rendeztek az Arany 
János Színházban a Lauder Javne Iskola javára. /Az 1990-ben 
alapított iskola költségvetését részben a Lauder Javne 
Óvoda és Iskola Alapítvány, részben állami támogatás 
fedezi. Az alapítványt 18 tagú kuratórium vezeti. A 
kuratórium elnöke Raj Tamás főrabbi, társelnök Ronald 
Lauder, az iskola alapítója. A kuratórium tagja többek 
között Fischer Iván karmester, Konrád György író, Vámos 
Tibor akadémikus. Az ügyvezető igazgató Kazal János. Az 
iskola igazgatója Várhegyi György. A 6 osztályos elemi 
tagozat vezetője Szeszler Anna, a 6 osztályos gimnáziumi 
tagozaté Nagy Sz. Péter. A természettudományi tantárgyakat 
Marx György, Csányi Vilmos, Naholka József és Havas Péter 
oktatja, társadalomtudományi előadók között van Gerő 
András, Szalai Júlia és Bencze György is. Irodalmat, 
művészeteket György Péter, Bánréti Zoltán és Eörsiné Hajdú 
Mariann tanít. Az 1991-92-es tanévben az iskola -
ideiglenesen, a Budakeszi úti iskolaépület elkészültéig - a 
Tárogató úti volt SZOT iskolában működött./ 
 
  A novemberben Für Lajos honvédelmi miniszter által 
felavatott második világháborús emlékműről lemaradt az 59 
zsidó áldozat neve Kistelken. 
 
  November második felében dokumentum kiállítás nyílt a 
Mazsike Chagall Galériájában „A holocaust gyermekei” 
címmel. 
 
  A két éve megalakult Chabad Lubavics Zsidó Nevelési és 
Oktatási Egyesület (1075. Bp. Wesselényi u. 4.) novembertől 
hétfőnként vallási szemináriumot indított. Az egyesület 
kiadásában megjelenő „Egység” című folyóirat mintegy 6000 
olvasóhoz jutott el. Baruch Oberlander rabbi, a közösség 
vezetője zsidó jogot tanít az ELTE ÁJTK Római Jogi 
Tanszékén. 
 
  Novemberben indul a MACISZ lapja, a „Cion” Mikes Katalin 
szerkesztésében. 
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  Magén István a Szombat 1991/9. számában a Joseph Hackmey 
gyűjtemény budapesti kiállításáról írt kritikát „Kortárs 
képzőművészet Izraelben” címmel (37. p.).  
 
  A História 1991/5-6. számában jelent meg Jákob Katz „A 
végzetes szakadás. Az ortodox-neológ szétválás a magyar 
zsidóságban” című tanulmánya jelent meg (20-22. p.), Sándor 
Pál: „Huszadik századi történet” (58-59. p.). 
 
 
december hónap 
 
 
december 1. 
  1. Mazsike a Goldmark teremben tartotta közgyűlését, este 
az Óbudai Társaskörben rendezték meg a később hagyománnyá 
vált Hanuka bált. A közgyűlésen az elnökség beszámolóját az 
éves munkáról Kádár Iván, a Mazsihisz elnöke tartotta, a 
levezető elnök Feldmájer Sándor volt. Az elnök kiemelte, 
hogy három szervezet már önálló életre kelt: A Javne Zsidó 
Közösségi Iskola, az Óvoda és a Szombat című folyóirat. /Az 
1988. november 21-én alakult szervezet 1991-ben 1.5 millió 
forint állami támogatást kapott. Tagjainak száma 2500 fő./ 
A Mazsikét alkotó körök munkájáról azok vezetői számoltak 
be: Magén István – Chagall kör; Simonyi Péter – Makkabi 
önvédelmi kör, és az orosz alijázókat segítő Micve 
mozgalom; Virág Teréz KÚT(Közös Út Találkozó); Raj Tamás – 
Buber kör. Fekete László főkántor a zsidó zene iránt 
fellendült érdeklődésről, Rózsa T. Endre a szervezet 
disszimilációs szerepéről beszélt. Deák Gábor az új 
tankönyvek zsidóképének még mindig nem megfelelő voltáról, 
Sági Zoltán az identitáskeresésről, Kelen Dénes a 
keresztény – zsidó párbeszéd fontosságáról beszélt. 
  2. A Maccabi VAC SE szervezésében fáklyás futást 
rendeznek a Hanuka alkalmából. A fáklyát Izraelben 
gyújtották meg a Makkabeusok temetőjénél, majd 15 országba 
juttatták el. Pesten Újpestről indult a staféta, majd a 
fővárosi imahelyek érintésével a Goldmark teremben 
gyújtották meg a hanuka első gyertyáját. 
  3. Kecskeméten az egykori ortodox zsinagógában felavatták 
a Magyar Fotográfiai Múzeumot. 
  4. Ivrit tanfolyamokat indított az MTA Judaisztikai 
Kutatócsoportja - először nem zsidó középiskolások diákjai 
számára is. /Az ivrit tanfolyamok fő szervezője 1989. 
novemberétől Eliezer Even, a Szochnut munkatársa. Az Anna 
Frank Gimnáziumban és az ELTE-én már régebben - a 
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Szochnuttól függetlenül - folyó oktatás kiegészítőjeként 
tervezték az ivrit tanítás bevezetését az Eötvös, a 
Berzsenyi és a Toldy gimnáziumokban is. A Szochnut 
tanfolyamok tananyaga megegyezik az izraeli ulpanokéval, a 
tankönyveket Izraelből hozták. Szótárakat a Makkabi Kiadó 
jelentetett meg. A felnőttoktatást 1988. őszétől szervezte 
a Szochnut. Azóta Budapesten kívül Pécsen, Debrecenben, 
Győrben és Miskolcon működik felnőtt ivrit tanfolyam./ 
 
december 2. 
  1. Menórabált rendeztek a Fővárosi Önkormányzat 
Dísztermében. A fővédnök David Krausz izraeli követ és 
Braun Tibor, a „Menóra Egyesület” elnöke. 
  2. Második világháborús emlékműveket avattak Tiszabecsén, 
Vásárosnaményban, Kállón, Recsken, Pakson, Siklóson és 
Tápiószecsőn. A hitközség képviselői mindenütt részt vettek 
az avató ünnepségeken. 
 
december 6. 
  Az izraeli szakszervezet, a Hisztadrut vezetői magyar 
szakszervezeti vezetőkkel találkoztak Budapesten. 
 
december 7. 
  A Vizivárosi Galériában (II. Kapás u. 5.) S. Nagy Katalin 
nyitotta meg az Ájin csoport kiállítását. Magén István a 
Szombat 1991/10 számában „Az Ájin Csoport kiállítása elé” 
címmel közölt cikket (39. p.). 
 
december 8. 
  „Egyházi és társadalmi tolerancia a jövő Európájában” 
címmel kerekasztal beszélgetést szervezett a Keresztény - 
Zsidó Társaság a Páneurópai Unió Magyar Egyesülete 
védnökségével. Az MTA Országház u. 28. szám alatti 
Kongresszusi termében megtartott rendezvényen osztrák és 
magyar egyházi, tudományos és közéleti személyiségek 
megvitatták a Monarchia korabeli és mai antiszemitizmus 
problémáit. Előadást tartott többek között Schweitzer 
József, Landeszman György, Singer Ödön, Szentágothai János, 
Jeszenszky Géza, Reviczky Ádám és mások. 
 
december 9. 
  Felavatták a Józsefvárosi Házigondozói Továbbképző 
Központot. Az American Jewish JOINT Distribution Committee 
egy millió dollárral támogatta a centrum létrehozását. A 44 
orvost, 50 nővért és alkalmi gondozókat foglalkoztató 
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intézményt az amerikai szervezet nevében Moshe Jehuda, a 
Népjóléti Minisztérium nevében Surján László avatta fel. 
 
december 10. 
  1. Műemlékké avatták az 1700-as évek második felében 
nyitott bajai zsidótemetőt. Az önkormányzat vállalta a 9460 
négyzetméter kiterjedésű temető mindenkori karbantartását. 
Szeptemberben két izraeli egyetemista felmérte a temetőt. A 
2500 sírt lefényképezték, elkészítettek a temető 
dokumentációját is. A temető helyrehozatalában 457-en 
vettek részt, jobbára társadalmi munkában. 
  2. Az irodalmi Nobel-díjat Elias Canettinek ítélik oda 
Stockholmban. 
 
december 11. 
  Raj Tamás a zsidó ünnepekről és hagyományokról tartott 
előadást a kecskeméti Kocsis Pál Mezőgazdasági 
Szakközépiskolában. 
 
december 13. 
  1. Tari János dokumentumfilm sorozatot készített a 
magyarországi zsidó hitközségek életéről. Elkészült 
darabjait Hanuka alkalmából bemutatták a washingtoni magyar 
követségen. A filmsorozat az ELTE és a jeruzsálemi Héber 
Egyetem támogatásával készült. 
  2. A jeruzsálemi Jad Vasem kitüntetettjei Anker Mária és 
Fülöp János. Az okleveleket David Krausz nagykövet adta át. 
 
december 16. 
  Meghalt Vas István (1910-1991) Kossuth-díjas költő, 
műfordító. 
 
december 17. 
  1. Az ENSZ semmisnek nyilvánította azt az 1975-ös 
határozatát, amely a cionizmust fajelméletként határozta 
meg. Az előzmények: Antall József miniszterelnök októberben 
csatlakozott a ZSVK által már július 10-én az ENSZ 
főtitkárához benyújtott kezdeményezéshez, amelyben annak az 
1975-ös ENSZ határozatnak a hatályon kívül helyezését 
sürgeti, amely a cionizmust a rasszizmus egyik fajtájaként 
bélyegzi meg. A magyar miniszterelnök úgy fogalmazott, hogy 
a cionizmus a zsidó nép önrendelkezésének és 
államalapításának filozófiája, így a határozat a zsidó nép 
alapvető jogait kérdőjelezi meg. /Lech Walesa lengyel 
miniszterelnök már májusban közbenjárt az ENSZ főtitkáránál 
a határozat eltörlése érdekében./ Erdős André magyar 
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nagykövet az ENSZ közgyűlésének november 28-i ülésén 
sürgette a döntést, de az még csaknem egy hónapot késett. 
  2. A Magyar - Izraeli Baráti Társaság közgyűlését a 
Magyar Honvédség Művelődési Házának Színháztermében (1134. 
Bp. Stefánia út. 34.) tartották. A beszámolót az 1991. évi 
tevékenységről Hídvégi György főtitkár tartotta. Szólt az 
önálló tagozatok - Vác, Zalaegerszeg, Debrecen - 
tevékenységéről is. Felvették a kapcsolatot a Kárpátaljai 
Magyar Kulturális Szövetséggel is. A beregszászi járási 
elnök - Dalmay Árpád jelen volt a közgyűlésen. A két 
szervezet legjelentősebb akciója a nagyszőllősi és a Babij 
Jar-i évfordulók közös megünneplése volt. Az 1992. év 
legfontosabb feladata továbbra is a hídépítés lesz Izrael 
és Magyarország között - fogalmazott az elnök. .A 
közgyűlésen jelen volt Shlomo Marom nagykövet, Gregor 
József operaénekes és Pozsgay Imre. Jeszenszky Géza 
külügyminiszter levelet küldött. A megválasztott új 
vezetőség tagjai: Elnök: Rapcsányi László, a Magyar Rádió 
főmunkatársa; társelnök: Mezei András költő; főtitkár: 
Hídvégi György. Alnökök: Drucker Tibor, Gonda György, 
Schweitzer József, Szenes Iván, Szentágothai János. 
 
december 18. 
  SZDSZ vezetők (Tölgyessy Péter és még két képviselő) a 
Mazsihisznél tett látogatásuk során a kárpótlásról 
tárgyaltak. 
 
december 23. 
  Bombamerényletet követtek el egy busz ellen a Ferihegyi 
repülőtérre vezető úton, amely 28 Izraelbe telepedni kívánó 
szovjet zsidót szállított. /1989-1991. októberéig a Malév 
40 ezer orosz zsidót szállított Izraelbe./ Az utasok közül 
senki sem sérült meg, de a buszt kísérő rendőrautó két 
utasa - Orosz Ferenc rendőr zászlós és Sipos László rendőr 
főtörzsőrmester - súlyos sérülést szenvedett. A merényletet 
a Jeruzsálem Megmentéséért Alakult Mozgalom nevű palesztin 
terrorista csoport vállalta magára. 1992. január közepén 
mindkét sérültet hazaengedték a kórházból. A robbantás a 
busz hátsó részét és a buszt követő rendőrautó találta el. 
92. január elején megtalálták a pokolgép indítószerkezetét. 
1992. februárjában a bécsi rendőrség letartóztatott három 
libanoni férfit, akik gyanúsíthatók a robbantás 
elkövetésével. 92. áprilisában az izraeli rendőrfőnök, 
Yaakov Terner magyarországi látogatása során bejelentette, 
hogy a sérülést szenvedett rendőröket családjukkal együtt 
izraeli látogatásra hívták meg. A merénylet elkövetőit tíz 
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év múlva, 2001. szeptemberében azonosították. A 
feltételezett egyik tettes, Hans Mayer 1999-ben erőszakos 
halált halt Németországban, a másik Marina Klamp egy 
németországi börtönben tölti más ügyben kiszabott 
büntetését. 
   
december 24. 
  Az egykori zsidó fiúárvaház (Bp. Munkácsy M. u.) falán 
lévő emléktábla előtt emlékeztek Gidófalvy Lajos ezredesre. 
A holocaust idején az egykori Honvédelmi Minisztérium 
XIII/1. Kiska-zászlóalja Gidófalvy vezetésével kiterjedt 
embermentő tevékenységet folytatott. Erre emlékeztek 
egykori harcostársai és a megmentettek, valamint 
családtagjaik. 
 
december 26-30. 
  A Hanoár Hácioni Ifjúsági Szervezet és a Maccabi Sport 
Egyesület téli tábort szervezett. 
 
december 30-január 2. 
  A debreceni „Shalom Biblia Gyülekezet” szervezésében a 
budapesti, nyíregyházi, kisvárdai, záhonyi és miskolci 
hittesvérek közös újévi konferenciát tartottak Debrecenben. 
 
  Decemberben a 90 éves Mantello Györgyöt a New York-i 
Yeshiva University díszdoktorává avatják. 1944-ben ő hívta 
fel a világ figyelmét a táborok szörnyűségeire, amikor 
Svájcban kiadta az „Auschwitzi jegyzőkönyv”-et. 
 
  A Világosság című folyóirat szerkesztősége vitát 
rendezett „Ami elválaszt és ami összeköt" címmel. A lap 
1991/12. számában jelent meg a vita szerkesztett változata. 
(886-953. p.) in: Esterházy Péter: „Önarckép”; Fila Béla: 
„Egyetlen igazságunk van”; Gál Ferenc: „Valóság vagy ál-
valóság?”; Gyulay Endre: „Fent és lent: szolgálni”; 
Karátson Gábor: „Téli szentek”; Komoróczy Géza: „Osszuk meg 
egymással értékeinket”; Kornis Mihály: „Jákóbbal szólván”; 
Nagy Endre: „Hit és hatalom”; Poszler György: „Citátumok - 
kommentárok ("hitetlen" vallomás három tételben”; T. Gábor 
Mózes: „Hol a választóvonal”; Tordai Zádor: „Lemondó 
vallásosság”; Tüskés Tibor: „Orvosság kell a betegnek”; 
Füsi Zoltán: Az evangélikus egyház és a holocaust. D. Kapi 
Béla tárgyalásai a Sztójai-kormánnyal”.) 
 
  December közepén új vezetőséget választott a győri 
„Zsinagógáért Alapítvány", mert az előző vezetőség munkáját 
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nem tartották elég célratörőnek a szükséges pénzek 
gründolásában. Az elnök továbbra is a város polgármestere, 
Kolozsváry Ernő maradt. A hitközség részéről a titkári 
teendőket Villányi Tibor látja el, az ügyvezető elnök Seres 
József, aki egyben a Raoul Wallenberg Alapítvány elnöke is. 
A soron következő legfontosabb feladat a tető 
rendbehozatala. A költségek felét az Országos Műemléki 
Felügyelőség vállalta. Szponzorokat a bankárok között 
kerestették. 
 
  Simon Róbert: „Goldziher Ignác – hetven év múltán. Régi – 
új problémák és tanulságok” című tanulmánya a 2000 című 
folyóirat 1991/12. számában jelent meg (46-56. p.). 
 
  Az „Új Forrás” című folyóiratban jelent meg A. Gergely 
András: Korszellem, ébredés, antiszemitizmus” című 
tanulmánya (36-39. p.). 
 
  Andorka Rudolf „A társadalmi mobilitás a családi 
élettörténetek tükrében” című írása a Statisztikai Szemle 
1991/12. számában jelent meg (957-974. p.). 
 
 -------- 
egyházi ingatlan törvény!!!! 
 
  Egész évben folyt a kárpótlási törvények körüli huzavona. 
A kárpótlás ügyében a MIOK még 1989–ben levélben fordult 
Németh Miklós akkori miniszterelnökhöz, hogy a nácizmus 
üldözötteinek nyugdíj kiegészítése ügyében járjon el. A 
rendszerváltozás után 1990. végén megszületett az első 
kárpótlási törvény. 1991. elején arról folyt a vita, hogy a 
93/1990.(XI.21.) kormányrendelet csak az 1945–1963 között 
politikai okokból jogtalan anyagi vagy erkölcsi sérelmet 
szenvedettek részére hagyta jóvá a jóvátételt, illetve a 
nyugdíj kiegészítést 1991. január 1–től. A zsidótörvények 
hatálya alá tartozó személyek így kimaradnak, nem 
részesülnek kárpótlásban. 1990. november 28–án zsidó 
szervezetek a sajtóban nyilvánosságra hozott „Nyilatkozat”-
ban követelték, hogy az 1938–45 között jogsérelmet 
szenvedettek kárpótlását a többiekkel együtt tárgyalják. 
Raj Tamás országgyűlési képviselő még 1990. december 17–én 
interpellálni kívánt a parlamentben, ám idő hiányában nem 
kapta meg a szót. Ezért Gadó Györggyel közösen 
sajtótájékoztatón kifogásolták a zsidókat hátrányosan 
megkülönböztető rendeletet. Ezt követően Zoltai Gusztáv, a 
Mazsihisz nevében levelet írt Edgar M. Bronfmannak, a ZSVK 
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elnökének, és kérte a Kongresszus és az elnök személyes 
tekintélyének bevetését a magyar kormány diszkriminatív 
döntésének megváltoztatására. 1991. január 23–án a 
Holocaust Áldozatok Magyarországi Szövetsége is 
nyilatkozatot tett közzé a kárpótlás kiterjesztése 
érdekében. Ugyanez okból február 12–én Gadó György 
interpellált Antall József miniszterelnökhöz. Kiss Gyula 
munkaügyi miniszter válaszában elmondta, hogy a kormány 
külön törvényben rendelkezik az 1938–45 között személyes 
szabadságukban, valamint az 1945–49 között az állampolgárok 
tulajdonában elkövetett sérelmek orvoslására. A jogszabály 
előkészítésére már folyik az előzetes kárigény felmérés. Az 
adatlapok szétosztásában és kitöltésében a zsidóság 
érdekvédelmi szervezetei is részt vettek. Február elejéig 
mintegy 40 ezer kitöltött kérdőív érkezett a Kárpótlási 
Hivatalba, ezek feldolgozása időt vett igénybe. Március 12–
én a parlamenti bizottságok vitáján a költségvetési és a 
gazdasági bizottság csak a tulajdoni viszonyokkal 
összefüggő károk rendezését támogatt 1949. június 9. 
határnappal. Az alkotmányjogi bizottság 7–6 arányban a 
jogosultak körének bővítése mellett szavazott a 
személyiségi jogaikban megsértettek javára. Arról is 
szavaztak, hogy külön törvény rendelkezzen a nemzetiségi és 
etnikai kisebbségek jogsérelmeit. Az SZDSZ a parlamenti 
bizottságok állásfoglalása után bejelentette, hogy 
mindaddig nem vesz részt a kárpótlási törvények vitájában, 
amíg a németség és a zsidóság ügye nem kerül terítékre az 
1946. évi 25. tvr. és a párizsi békeszerződés szellemében. 
Erős János, az Általános Értékforgalmi Bank igazgatója 
levélben közölte Raj Tamással, hogy az NSZK által a 60–as 
években fizetett jóvátételi iratanyaga a Pénzintézeti 
Központba került. Az Állami Egyházügyi Hivatalnál lévő 
iratanyag pedig a Zsidó Helyreállítási Alap sorsáról a 
Művelődési és Közoktatási Minisztériumban van. Március 19–
én a Kárpótlási Hivatal elnöke tájékoztatóra hívta meg a 
Mazsihisz vezetőit az 1938–45 között sérelmet szenvedettek 
kárpótlását szolgáló jogszabály–előkészítés munkálatairól. 
Sepsey Tamás kárpótlási államtitkár a sajtóban úgy 
nyilatkozott, hogy: „Önmagában a sárga csillag viselése nem 
korlátozta a személyi szabadságot." Április 24–én a 
Parlament 189 egyetértő, 108 elutasító és 11 tartózkodó 
szavazattal elfogadta az 1991. évi XXV. törvényt, amely az 
1939. május 1. után születettek számára állapította meg a 
kárpótlási jogot, ám kárpótlásukról ez a törvény nem 
rendelkezett, erről külön törvény születik majd. Ez a 
törvény csak az 1949. június 8–át követő időszakra állapít 
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meg kárpótlási szabályokat. A kormány május 30–iki ülésén 
rendelkezett az 1938–45 között hátrányt szenvedettek 
társadalombiztosítási és munkajogi kérdéseiről. Ez nem 
jelenti a kárpótlási ügy végleges rendezését, csupán a 
munkaviszonyban töltött időt és a nyugdíjakat korrigálja. 
 
  Az MTA I. Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya 
Judaisztikai Kuratóriuma Bächer Vilmos emlékérmet 
alapított. 1989-ben Telegdi Zsigmond, 1990-ben pedig Jacob 
Katz kapott emlékérmet. 1991-ben Meir Weiss nyerte el az 
elismerést, amelyet az MTA Judaisztikai kuratóriuma ítélt 
oda. . 
 
  1991-ben már épül a Holocaust Amerikai Emlékmúzeum, 
melynek építését 1980-ban rendelte el az amerikai 
Kongresszus. 
 
  Az év folyamán Randolph L. Braham az USA Holocaust 
Emlékbizottsága számára a kijevi és a minszki archívumok 
holocausttal kapcsolatos anyagait másoltatja mikrofilmre. 
 
  1991-ben 25 éves a Memorial Foundation for Jewish 
Culture, amelyet 1965-ben a bonni kormány által fizetett 
jóvátételi pénzből alapítottak New Yorkban. 
 
  Egész évben folyt a magyarországi munkaszolgálatosok és 
deportáltak I. világtalálkozójának előkészítése. A 
rendezvényre a tervek szerint 1992. ápr.14-máj. 10 között 
kerül sor. A szervezőbizottság elnöke Vázsonyi József. A 
szervezők szeretnének Magyarországon létrehozni egy, a 
jeruzsálemi Jad Vasem Intézethez hasonló regisztert 
létrehozni a korszak tárgyi emlékeiből, az áldozatok 
névsoráról. Emlékpark létesítése is szerepelt a célok 
között, ahol a jeruzsálemi holocaust emlékparkhoz hasonlóan 
az embermentők ültethetnének el fát. Emellett 
érdekképviseleti szerepet is el kíván látni a szervezet a 
párizsi békekonferencia határozatainak betartatására, a 
kárpótlás kiszélesítésére. 
 
  Zsidó szervezetek "mini" statisztikája: 
  1991-ben 14 zsidó szervezet működött az országban. 
Budapesten 19 zsinagóga és 3 imaház működött, 22 vidéken. A 
Wesselényi utcai iskolának 500, a Lauder iskolának 225, az 
Anna Frank Gimnáziumnak 200 tanulója volt. A Macisz 
taglétszána 1000 fő, a Mazsike taglétszáma 2500 fő. 
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  Bátaszéken, Rajkán, Verpeléten, Cserhátszentivánon a 
polgármesteri hivatalok vállalták a zsidó temetők 
folyamatos rendben tartását. Szentmártonkátán gondnok őrzi 
a temetőt, melynek a rekonstrukciója 1991-ben elkezdődött. 
 
  Az OTKA támogatásával 1991-1994. között Erős Ferenc 
vezetésével kutatást végzett az MTA Pszichológiai 
Intézetének társadalomlélektani csoportja. A kutatás „Az 
identitás mint élettörténeti konstrukció - 
Identitásszerveződés a rendszerválság időszakában” témában 
folyt. 
 
  Moszkvában az American Jewish Joint Distribution 
Committee segítségével 1991-ben létrejött a Zsidó Egyetem. 
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Az 1992. év zsidó krónikája 
 
 
január hónap 
 
 
január 2. 
  Meghalt Gallai Tibor Kossuth-díjas matematikus, az 
MTA tagja, a Matematikai Kutatóintézet nyugalmazott 
tanácsadója, a BME tanszékvezető egyetemi tanára, az 
Abonyi utcai Zsidó Gimnázium egykori legendás tanára. 
 
január 6. 
  Megkezdődött a Hunyadi téri templomkörzet 
épületeinek rekonstrukciója, az újjáavatásra 1992. 
március 20-án került sor. 
 
január 6-10. 
  Jeruzsálemben nemzetközi történész konferenciát 
rendeztek a spanyolországi kiűzetés 500-ik 
évfordulója alkalmából.  
 
január 8. 
  „Gazdasági és hivatali visszaélések a Magyar 
Rádióban” címmel sajtótájékoztatót hívott össze Rózsa 
T. Endre, Antall József miniszterelnök jelöltje a 
rádió alelnöki posztjára. (R.T.E. a zsidó nemzetiségi 
szövetség képviselője, valamint a Mazsike 
tisztségviselője is volt ebben az időben.) A Szabó 
Ervin Könyvtár központi épületében tartott 
sajtótájékoztatón elhangzott, nem bizonyított 
rágalmazásokért később fegyelmi eljárást indítottak 
Rózsa T. ellen. A Mazsike elnöksége foglalkozott az 
üggyel, Rózsa T. pedig az elnökség őt elmarasztaló 
állásfoglalása miatt a szervezetben betöltött 
tisztségéről lemondott. A Szombat 1992/5. számában 
Gadó János „Hogyan lesz valakiből Scharf Móric? 
Adalékok a Rózsa T.-ügyhöz” című írása foglalkozott 
az esttel, valamint interjúrészlet olvasható az „Új 
folyosó” című rádiós folyóirat Rózsa T. Endrével 
foglalkozó számából”. (4-6. p.).  
 
január 9. 
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  1.„Vállalás és mentés” címmel Domonkos István 
tartott előadást a Deák téri Evangélikus templomban. 
Az előadásra a Keresztény - Zsidó Társaság „Lelki 
ellenállás” sorozatában került sor. 
  2. Meghalt Takács Etel pedagógus-nyelvész (1921-
1992). Az óbudai izraelita temetőben Szabolcsi Miklós 
búcsúztatta. 
 
január 10. 
  Az ORFK nyomozást rendelt el Györkös István és négy 
társa - három fia, és egy unokaöccse - ellen közösség 
elleni izgatás, valamint lőfegyverrel való visszaélés 
miatt. Az 1992. január 14-én tartott házkutatások 
nagymennyiségű fasiszta propaganda irományt, valamint 
magyar és orosz gyártmányú katonai felszerelési 
tárgyakat találtak a lakásokon. A kihallgatásokon 
kiderült, hogy 1991-ben Györkös és társai illegálisan 
alakították meg a „Magyar Nemzetiszocialista 
Akciócsoport” elnevezésű társaságot. Fő tevékenységük 
az USA-ban előállított fasiszta röpiratok és plakátok 
terjesztése volt. 1991. január-október között 
bizonyítottan nyolc alkalommal az ország különböző 
pontjain terjesztettek, és ragasztottak röplapot. 
Mivel a nyomozás azt állapította meg, hogy a társaság 
tevékenysége nem irányult a Magyar Köztársaság 
alkotmányos rendjének megváltoztatására, a vádlottak 
szabadlábon védekezhettek. 
 
január 12. 
  Megnyílt Lukács Ágnes festőművész kiállítása a 
Chagall Galériában "Auschwitz, női tábor" címmel. A 
kiállítást Szilárd Gyula iparművész nyitotta meg. 
 
január 13-20. 
  A WIZO 20. világkongresszusát Tel-Avivban rendezték 
meg. A volt kommunista országokból először vettek 
részt nagyobb számban küldöttek. A magyarországi 
szervezet először vett részt a WIZO nemzetközi 
kongresszusán. Vadas Vera, a WIZO magyarországi 
szervezetének vezetője irányította a magyar 
küldöttség munkáját. A kongresszus kiemelt témája 
volt a zsidó nők szerepe a hagyományok 
átörökítésében, továbbá az izraeli bevándorlók 
beilleszkedésének előmozdításában. 
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január 14. 
  1. A győri városi ügyészség július 14-ére 
készítette el a vádiratot Györkös István és négy 
társa ellen.  
  2. A Magyar Televízió vallásos soros negyedórája, 
az "Utódok reménysége" a magyarországi zsidó 
sajtótermékeket mutatta be. 
 
január 17. 
  Raoul Wallenbergről nyílt kiállítás Berlinben. 
 
január 18. 
  1. Göncz Árpád köztársasági elnök és Szabad György 
házelnök is részt vett a budapesti gettó 
felszabadulásának 47. évfordulóján a Dohány utcai 
zsinagóga kertjében rendezett megemlékezésen. 
  2. Claude Grumberg „Szabad zóna” című darabját 
mutatták be a budapesti Katona József Színházban. 
 
január 19. 
  A Mazsike Klubban (Garay. u. 48.) Papp Éva tartott 
tájékoztatót finnországi zsidó közösségek 
helyzetéről.  
 
január 20. 
  1. Yad Vasem kitüntetést kapott Mattyasovits 
Istvánné és Ferenczi Béni özvegye. A Mazsihisz Síp 
utcai székházának Dísztermében Dávid Krausz izraeli 
nagykövet adta át az oklevelet, és az emlékplakettet. 
  2. A Wannsee-i konferencia 50. évfordulóján Helmut 
Kohl német kancellár emlékhellyé avatta a Wannsee-i 
villát, a tanácskozás színhelyét. 
 
január 21. 
  A Fák újéve alkalmából a MAZSIKE kecskeméti 
csoportja ünnepséget rendezett. 
 
január 24-31. 
  A zsidó médiumok IV. kongresszusát Jeruzsálemben 
rendezték meg. A 32 ország 300 delegátusa között a 
magyarországi zsidó médiát az Új Élet főszerkesztője, 
Kardos Péter főrabbi képviselte. A Szombat című 
folyóiratban 1992/3 számában Várai Emil tudósítása 
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jelent meg a tanácskozásról „Beszámoló egy 
jeruzsálemi konferenciáról” címmel (3, 28-29. p.).  
 
január 27. 
  Ranschburg Ágnes pszichológus "Az árnyék" címmel 
tartott előadást a Mazsike Klubban. 
  
január 29.  
  Ember Judit filmrendező a Mazsike vendégeként „A 
művész és a téma találkozása” címmel tartott 
előadást. 
 
  Januárban avatták fel a 2. világháború zsidó és nem 
zsidó áldozatainak közös emlékművét Nagykállón és 
Hajdúböszörményben. Az utóbbi helyen Varga Imre 
szobrászművész alkotása áll. Mindkét megemlékezésen 
jelen voltak a debreceni hitközség képviselői is. Az 
avatáson a kormány tagjai, Bod Péter Ákos és Siklós 
Csaba miniszterek is megjelentek és beszédet mondtak. 
 
  Az orosz zsidók kivándorlásáról forgatott 
dokumentumfilmet Sipos András és Surányi András 
„Alija” címmel. 
 
  A Buksz című folyóirat 1992/1. számában megjelent 
Turán Tamás „Minden zsidó címe” című cikke a 
lubavicsi haszid mozgalomról, illetve a magyarországi 
központ „Egység” című lapjának zsidó nevelési 
missziójáról.(70-73. p.). 
 
  A Soproni Szemle 1992/1. számában H. Elek Mária 
„Állásépítés - halálmars – Lichtenwörth” című 
tanulmánya jelent meg (32-44. p.). 
 
  A Kritika 92/1. számában Gerő András közölt 
tanulmányt „Zsidó utak - magyar keretek a XIX. 
Században” címmel. (31-33. p.). 
 
  A Világosság 1992/1. száma zsidó tárgyú tematikus 
összeállítással jelent meg. Megjelent Foucault, 
Michel: „Életben hagyni és halálra ítélni. - A modern 
rasszizmus gyökerei” (ford: Ádám Péter) (45-53. p.); 
Karsai László: „Magyarország a Holocaust után” (54-
59. p.); Varga László: "Zsidókérdés 1945-1956” (62-
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67. p.); Pelle János: „Vérvád Mátészalkán. - Az 
újjáéledt hisztéria” (68-79. p.) című írása. 
 
  A 2000 című folyóirat 1992/1 számában „Sztójay Döme 
Lakásügy-éről” írt tanulmányt Karsai László (50-51. 
p.). 
 
  Az Eszmélet 1992. (13-14.) számában Staub Ervin 
tanulmánya jelent meg „A népirtás és a 
tömeggyilkosság kulturális-társadalmi és 
pszichológiai eredete” címmel. 
 
  A Szombat 1992/1 számában Lugosi Viktória készített 
interjút „Zsidó börtönmisszió – Beszélgetés Kardos 
Péter főrabbival” címmel (9. p.). Ugyanitt olvaható 
Litván György „Szellemi progresszió a századelőn – A 
zsidóság szerepvállalása a társadalmi-politikai 
modernizációért vívott küzdelemben” című tanulmánya. 
Ebben a számban indult vita Halländer György és 
Komoróczy Géza professzor között a héber nyelvről. 
Halländer György „Nem volt nyelv a héber! Nyílt levél 
Dr. Komoróczy Gézához”; és Komoróczy Géza: „Élő 
nyelv, holt nyelv, szent nyelv” című írásával (34-
36.p.). Holländer György: „Egy kijelentés, és ami 
mögötte van. Viszontválasz Komoróczy Gézának a héber 
nyelvről” című írás a Szombat 1992/2. számában jelent 
meg (30-31. p.). 
 
  A Vigília 1992/1. számában Tillmann József Attila 
„A magunkban megfeszített másik” című tanulmánya 
olvasható (62-63. p.).  
 
 
február hónap 
 
 
február 1. 
  Nagykátán jótékonysági est rendezésével indítottak 
gyűjtést a második világháború áldozatainak szánt 
emlékmű felállítására. 
 
február 3. 
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  1. A Tel-Aviv kertvárosa, Givatayim küldöttsége 
testvérvárosi kapcsolatok kiépítése céljából érkezett 
Szegedre. 
  2. Hatályba lépett a magyar-izraeli 
szabadkereskedelmi megállapodás. 
 
február 4. 
  Miklós Árpád MDF-es képviselő a parlamentben 
interpellált azért, mert a parlament újságstandján 
nem helyezhették el a „Hunnia” című szélsőjobboldali 
szellemiségű folyóiratot. Fodor Gábor, a parlament 
Emberjogi és Kisebbségi Bizottságának elnöke 
válaszában elmondta, hogy fél évvel ezelőtt, a Hunnia 
18. számának megjelenése után hívta fel az 
országgyűlés informatikai főosztálya vezetőjének 
figyelmét a lap fasiszta szellemiségére. Miklós ezek 
után elmondta, hogy a Hunnia 18. számát egy bírósági 
felhatalmazás nélküli házkutatás során elkobozták, 
valamint az előfizetők névsorát is elvitték. 
 
február 6.  
  A Keresztény - Zsidó Társaság második közgyűlését 
Budapesten, a Március 15. tér 8-ben rendezte meg. A 
Szombat 1992/4 száma beszámolót közölt a közgyűlésről 
(12. p.). A Társaság első éves beszámolójának 
elfogadása után új tisztségviselőket választottak. Az 
új elnökség: Bakos Lajos, a ZSVK Kelet-európai 
alelnöke, Dankó László kalocsai érsek, ifj. Fasang 
Árpád, a Magyar UNESCO főtitkára, Ghiczy György KDNP 
parlamenti képviselő, Hegedűs Lóránt református 
püspök, Iványi Gábor SZDSZ képviselő, Landeszman 
György, vezető főrabbi, Neumark Tamás főorvos, Raj 
Tamás főrabbi, Ranschburg Ágnes pszichológus, 
Reviczky Ádám ügyvezető elnök, Singer Ödön főrabbi, 
Schweitzer József társelnök főrabbi, Szécsi József 
főtitkár, katolikus világi teológus, Szentágothai 
János társelnök akadémikus, Tóth Sándor KDNP 
képviselő, Várszegi Asztrik pannonhalmi főapát, Zala 
Tamás történész.  
 
február 11. 
  Ország Lili kamara kiállítását a nyíregyházi Móricz 
Zsigmond Színházban rendezték meg. A kiállítás Bock: 
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„Hegedűs a háztetőn” című darabjának bemutatójához 
kapcsolódott. 
 
február 12. 
  1. A Budapesti Filmszemlén szakmai közönség előtt 
bemutatták Tari János "Messze, mint Makó 
Jeruzsálemtől" című hatrészes dokumentumfilmjét. 
Október elején a 400 nevezett film közül Tari filmje 
az első díjat nyerte a New York-i filmfesztiválon. 
  2. A parlamentben Gadó György SZDSZ-es 
országgyűlési képviselő interpellált a 
szélsőjobboldal előretöréséről és az antiszemita 
sajtójelenségekről. A miniszterelnök nevében Für 
Lajos válaszolt: pánikkeltéssel vádolta Gadót, és 
megemlítette, hogy jelenleg is hat neonáci ügyben 
folyik bírósági eljárás. Kónya Imre (MDF) és Gáspár 
Miklós (KDNP) is Gadót marasztalta el. Pető Iván 
(SZDSZ) viszont a kormányt, amely a konkrét esetektől 
nem határolja el magát. 
 
február 13. 
  1. Pinchasz Golan (Goldstein Endre) izraeli 
festőművész kiállítását rendezték meg a Vigadó 
Galériában. A holocaust emlékére rendezett kiállítást 
Dávid Krausz izraeli nagykövet nyitotta meg, 
Kratochwill Mimi művészettörténész a festőművész 
munkásságát méltatta. 
 
február 20-21. 
  Katolikus - Zsidó konferenciát rendeztek Budapesten 
a Mazsihisz Síp utcai Székházában. Az International 
Jewish Committee for Interreligeus kilenctagú (olasz, 
amerikai, svájci és izraeli) küldöttségéhez 
csatlakozott a Mazsihisz is. A Mazsihisz épületében, 
fennállása óta először került sor magas szintű 
katolikus egyházi személyiségek és zsidó vezetők 
találkozójára. Ott volt Angelo Acerbi pápai nuncius, 
Paskai László esztergomi érsek, továbbá a püspöki kar 
több tagja is. 
 
február 24. 
  A Mazsike Klubjában Tóth Sándor újságíró, 
országgyűlési képviselő tartott előadást „Scheiber 
Sándor és Bálint Sándor” címmel. 
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február 27. 
  A Társadalomtudományi Társaság „Egyházak, vallások, 
nemzeti identitás” címmel rendezett vitát a Budapesti 
Közgazdaságtudományi Egyetemen. A vitaindító 
előadásokat Benda Kálmán történész és Jelenits István 
piarista lelkész tartották. Felkért hozzászólók 
Fabinyi Tibor teológus, Gergely Jenő történész és 
Németh G. Béla irodalomtörténész professzorok voltak, 
a vitát Komoróczy Géza történész professzor vezette. 
 
  Februártól Tehila-mozgalom kéthetente indított 
szakmai továbbképző utakat Izraelbe. A résztvevőknek 
csak az utazási költséget kellett fedezniük. A 
programban 25-45 évesek vehettek részt.  
 
  Németország nagykövete, Alexander Arnot a 
Rabbiképző Intézetbe látogatott. Schweitzer József 
igazgató ismertette az intézmény történetét, és 
működését. A látogatók megtekintették a könyvtár 
Prágai külön-gyűjteményét. Az itt elhelyezett könyvek 
abból a gyűjteményből valók, amelyet 1944-ben az 
Eichmann-kommandó elrabolt egy később Frankfurtban 
létesítendő zsidókutató központ számára, de Prágánál 
nem tudták tovább vinni. A gyűjtemény 1989-ben került 
vissza az Országos Rabbiképző Intézetbe az Oktatási 
Minisztérium és a Soros Alapítvány anyagi 
támogatásának köszönhetően. 
 
  Februárban avatták fel az Idősek Klubját a Hegedűs 
Gyula utcai körzetben. A klub létrehozásához a Bzsh 
és a Joint biztosította az anyagi forrásokat. A klub 
vezetője Korányi Zsuzsa lett. 
 
  A Kassai zsinagógában adott hangversenyt Rabbiképző 
Goldmark kórusa február elején. 
 
  A Mazsike februári elnökségi ülésén hozta létre az 
Egyenlőség Alapítványt. Az alapítvány célja a zsidó 
kultúrát és tudományt szolgáló irodalmi és művészeti 
tevékenység támogatása, fiatal tehetségek 
felkutatása.  
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  Február elején jelent meg az USA 
külügyminisztériumának éves emberjogi jelentése, 
melyben a Magyarországot elemző rész foglalkozott 
egyes vezető politikusok vélt antiszemitizmusával. 
 
  Feladták magukat a Salgótarjáni úti használaton 
kívüli zsidó temető fosztogatói: két hajléktalan 
valamint a temető gondnoka és élettársa.  
 
  Február közepén látogatott Magyarországra Zvi 
Hoffmann, a Leumi Hitelbank igazgatóságának tagja. 
 
  Izraelben a „Magyarul beszélők klubja” országos 
irodalmi versenyt szervezett. A Natanyaban rendezett 
döntőn jelen volt Görög János magyar nagykövet is. 
 
  A Buksz 1992/2. számában Konrád György tanulmánya 
jelent meg „Sabbatai Zwi - Messiás? Szélhámos? 
Művész?” címmel (262-264. p.). 
 
  A Szombat 1992/2 számában Udvarhelyi András Mrávik 
Lászlóval készített interjút „Elrabolt műkincsek 
sorsa” címmel (10-13. p.). Endreffy Zoltán „A zsidó-
keresztény párbeszéd” lehetőségét kutatta, Magén 
István festőművésszel Tímár Éva beszélgetett „Ki 
kérdezett téged?” címmel (36-40. p.). A Szombat 1992 
január közepén kerekasztal-beszélgetést hívott össze 
a Muszoe, a Macisz, a Mazsihisz és a Mazsike 
részvételével egy zsidó csúcsszerv létrehozásáról, de 
a meghívottak közül csak az utóbbi kettő jelent meg. 
Erről a lap „Félkerekasztal” címmel közölt tudósítást 
(4. p.). 
 
  A Világosság 1992/2 számában jelent meg Borsányi 
György tanulmánya „Zsidók a munkásmozgalomban” 
címmel. 
 
 
március hónap 
 
 
március 1.  
  A Wesselényi utcai Amerikai Alapítványi Iskolában a 
„zsidó vallási ortodoxia” elhatalmasodása miatt hírek 
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szerint tanárok sztrájkoltak. Zoltai Gusztáv cáfolta 
a hírt, ám annyit elárult, hogy tanácskozást 
tartottak - mint mondta - belső vallási, egyházi 
kérdésekről. Hanák Péter, az iskola igazgatója sem 
cáfolni, sem megerősíteni nem volt hajlandó a sztrájk 
tényét. Az iskola létrejöttét az Amerikában élő, 
ultra odtodox milliárdos, Albert Reichmann és fivére 
anyagi támogatása tette lehetővé 1989-ben. 
 
március 4. 
  1. Egészségügyi együttműködési megállapodást írt 
alá Surján László magyar, és Ehud Olmert izraeli 
egészségügyi miniszter. 
  2. Csaknem 100 tagú amerikai zsidó közösség 
látogatott Pápára az egykori pápai közösség 
vezetőjének, Jakov Grünwald halálának 51 
évfordulójára. A New York-i Pápai Hitközség élén most 
a Grünwald főrabbi unokája áll, aki a tanítványaiból, 
illetve hittestvéreiből álló delegáció vezetőjeként 
látogatott Pápára. A küldöttséget vendégül látta a 
város polgármestere és a pápai hitközség közössége. 
 
március 6-7. 
  „A kisebbségi és emberi jogok helyzete 
Magyarországon” címmel kétnapos konferenciát 
rendezett a Fővárosi Közgyűlés, a Raoul Wallenberg 
Egyesület és a Friedrich Ebert Alapítvány. A 
megnyitón jelen volt Göncz Árpád köztársasági elnök, 
Demszky Gábor főpolgármester, és Ian Martin, az 
Amnesty International főtitkára is. Előadást tartott 
Konrád György író, Fodor Gábor parlamenti képviselő, 
Raj Tamás főrabbi, Karsai László történész, Miklós 
Ilona, Csalog Zsolt író, Gergely András történész és 
Haraghi Éva. 
 
március 7. 
  A Mazsike tisztújító közgyűlésén Kádár Ivánt 
választották elnökül, helyettese V. Bálint Éva lett. 
Gazdasági ügyvezető: Hajósné Vértes Antónia. A 
vezetőség tagjai: Bányai László, Bollmann Györgyi, 
Bokor Judit, Fekete László, Gergely István, Korányi 
László, Landor Károly, Magén István, Raj Tamás, Rajki 
András, Simonyi Péter, Szilárd Gyula, Virág Teréz.  
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március 8-9. 
  „Magyarországi tankönyvek zsidóság-képéről” 
rendeztek konferenciát a Városházán. Az előadók Raj 
Tamás főrabbi, Karsai László és Bokor Judit 
történészek voltak.  
 
március 9. 
  Tel-Avivban 78 éves korában elhunyt Menachem Begin 
(1913-1992), Izrael miniszterelnöke 1977-1983 között. 
1979-ben megosztott Nobel-békedíjat kapott a Camp 
David-i békeszerződés megkötéséért Anvar Szadat 
egyiptomi elnökkel.  
 
március 12. 
  A Magyarországi Zsidó Szociális Segély Alapítvány 
új kuratóriumot választott. A kuratórium tagjai: V. 
Bálint Éva, Friedmann Gábor, Bányai László, Talyigás 
Katalin, Vajda András, Virágh Teréz.  
 
március 15. 
  1. A Columbia Egyetem Pizmon énekkara adott 
hangversenyt a zuglói zsinagógában. 
  2. Szilárd Gyula iparművész kiállítása nyílt meg a 
Wesselényi utcai Amerikai Alapítványi Iskolában "Ami 
minket összeköt" címmel. 
  3. Pro Cultura Hungarica kitüntetést kapott Rónai 
András, az izraeli Nemzeti Színház, a Habima magyar 
származású örökös tagja, a Radványi Géza által 
rendezett „Valahol Európában” című klasstzikus film 
egyik gyermek főszereplője: Ficsur. A kitüntetést 
Tel-Avivban Görög János magyar nagykövet adta át. 
 
március 17. 
  Schweitzer József főrabbi tartott előadást a 
Keresztény Ökumenikus Társaság szervezésében a 
Felsőerdősor u. 5. szám alatti Metodista imateremben 
„A messianizmus a zsidó vallásban” címmel. 
 
március 17-25. 
  Zsidó film, zene és képzőművészeti sorozat indult a 
debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemen. Műsoron 
szerepeltek többek között az „Exodus”, és Claude 
Lanzmann „Shoah” című filmje, fellépett a Budapester 
Klezmer Band, megnyílt az Ájin-csoport tárlata. 
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március 19. 
  A debreceni Zsidó Nőegylet 135 éves fennállásának 
megünneplésére a Purim ünnepét választotta. Az ünnepi 
előadást Gergely Judit, a DOTE Gyógyszertani 
Intézetének professzorasszonya tartotta a Bajcsy-
Zsilinszky utca 26. szám alatti klubban. Szólt a 
szociális és karitatív tevékenységről, valamint a 
Habonim Dror és a Bné Akiva szervezetek feladatairól 
is. 
 
március 19-21. 
  „Pluralizmus és tolerancia” címmel rendezett 
nemzetközi konferenciát a Konrad Adenauer Alapítvány 
és a B,nai B,rith Budapesten a Régi Városháza 
épületében. Korányi László, a B,nai B,rith budapesti 
páholyának elnöke, Marshall Miklós főpolgármester-
helyettes, Surján László KDNP elnök és Hanna-Renate 
Laurien, a CDU politikusa tartott előadást. 
 
március 22. 
  A Zsidó Kultúra Napját a Marcibányi téri Művelődési 
Központban rendezték. Az ünnepséget Raj Tamás 
nyitotta meg. Fellépett a Budapester Klezmer Band, 
Szombat folyóirat irodalmi estjén Konrád György, 
Székely Magda, Ember Mária, Bárdos Pál és Mezei 
András olvasott fel műveiből. Levetítették „Az utolsó 
exodus” című filmet, a Fekete Doboz videó vetítését 
előadás követte a szefárd költészet virágkoráról. Élő 
zenetörténet címmel George Hirschfeld angol főkántor 
tartott előadást, látható volt az Ájin-csoport 
kiállítása. 
 
március 23. 
  1. Randolph L. Braham professzor tartott előadást 
az MTA Judaisztikai Kutatócsoport szervezésében az 
ELTE Tanári Klubjában (Bp. Szerb. u. 21/23. 1. em.) 
„Neo-nazi revisionism. Historical, Political and 
Legal Implications” címmel. 
  2. Az Amerikai Alapítványi Iskola diákjai az Erkel 
Színházban Judit Grünfeld „Shefford” című musicaljét 
adják elő Kerényi Miklós Gábor rendezésében. A darab 
egy zsidó hitközségi iskola történetét meséli el az 
evakuáció idején. 
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március 24. 
  Az MTA Judaisztikai Kutatócsoport rendezésében 
Frigyesi Judit, a princetoni egyetem tanára öthetes 
kurzust vezetett „A kelet-európai zsidóság különös 
zenei stílusa - Lebegő ritmus” címmel az ELTE BTK 
előadótermében. Frigyesi Judit az előadássorozat 
anyagát 1977-ben kezdte el gyűjteni az MTA 
Zenetudományi Intézetében Laki Péter segítségével. A 
kutatás Szabolcsi Bence nyomdokain haladva az erdélyi 
zsidó zenét, valamint a klezmert is felölelte. 
 
március 25. 
  A Zsidó Gimnázium Baráti Társaság márciusban 
tartotta közgyűlését. A Mazsihisz vezetősége úgy 
foglalt állást, hogy semmiképpen nem mond le az 
Abonyi utcai iskoláról - ma Radnóti Miklós Gimnázium. 
Megválasztották az új tisztségviselőket. Díszelnök: 
Tauber László (USA), elnök Knoll József akadémikus, 
főtitkár Gál Dezső professzor. 
 
március 31. 
  1. Túlélő kanadai állampolgárok, valamint a Magyar 
Auschwitz Alapítvány közreműködésével emlékkövet 
állítottak Balfon az 1945. március 31-én lemészárolt 
183 zsidó áldozat emlékére. Az avatást követő 
történész konferenciát Ormos Mária akadémikus 
nyitotta meg, majd a 20 tagú osztrák történész 
küldöttség nevében Klaus Lohrmann zárta be. Az 
emlékkövet Szentágothai János avatta fel. Az 
eseményről Szita Szabolcs történész készített 
beszámolót a Soproni Szemle 1992/2 számában 
„Tudományos konferencia és emlékkő-avatás” címmel 
(381-382. p.). A konferencián elhangzott előadások 
egy része megjelent a Soproni Szemle 1992/4. 
számában, illetve az Arrabona évkönyvben. 
  2. Ötszáz évvel ezelőtt, 1492. március 31-én űzte 
ki Ferdinánd és Izabella spanyol uralkodó pár a 
zsidókat Spanyolországból. Az évforduló alkalmából 
Chaim Herczog izraeli államelnök Madridba látogatott, 
ahol a megbékélés jegyében János Károly spanyol 
királlyal együtt fogadták a rabbi áldását a madridi 
zsinagógában. A király ünnepélyesen semmissé 
nyilvánította elődei 1492-es zsidókat kitiltó 
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rendeletét, amely jogilag 1968-ig érvényben volt, 
csak akkor vonták vissza.  
 
  Márciusban nyitotta meg kapuit a Ben Yehuda Zsidó 
Oktatási és Nevelési Alapítvány 60 személyes óvodája 
Budapesten, a XIV. kerületben az Ungvár utca 12-ben. 
Az intézmény működését a Bzsh, a Joint és a NAAMAT (a 
dolgozó nők izraeli érdekvédelmi szervezetének 1990-
től létező magyarországi szervezete) is támogatta. 
 
  Március elején kiállítás nyílt Pécsett a Budapesti 
Zsidó Múzeum anyagából. 
 
  A "Szeretetkórház Műszerezettségének fejlesztéséért 
alapítvány" gyűjtést indított a kórház 
fejlesztéséért. 
 
  A Vasvári Pál utcai zsinagóga rabbija Baruch 
Oberlander lett márciustól. 
 
  A 250 fős miskolci hitközség kanadai támogatással 
rituális fürdőt épített a régi, templomtól távollévő 
rituális fürdő helyett. Benjamin Züsman kanadai rabbi 
segített ezúttal is, mint korábban már a konyha 
felújításában és a zsidótemető bekerítésében. 
 
  A bajai zsidóság emlékeit a Budapesti Zsidómúzeumba 
szállították. 
 
  A váci Magyar-Izraeli Baráti Kör a váci zsinagóga 
helyreállítására alapítványt hozott létre. A 
helyreállított épület izraeli - magyar kereskedelmi 
és kulturális centrum lehetne a tervek szerint. 
 
  A Szombat 1992/3 számában Majsai Tamás református 
lelkésszel Kroó György készített interjút 
„Konfrontálódtam a teológiai zsidóellenességgel” 
címmel (8-9. p.). Az „Utódok reménysége” című zsidó 
vallási televíziós műsorról Szántó T. Gábor 
beszélgetett a szerkesztővel, Kármán Györggyel (10. 
p.). Gadó János „Szabadkai zsidók háború előtt - 
háború után – háború alatt” címmel készített riportot 
(18-19. p.). Vadász Ferenc „Látogatóban egy magyar 
zsidó írónál” címmel a 94 éves Sásdi Sándorral 
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beszélgetett (40-41. p.). Ugyancsak az 1992/3 számban 
jelent meg Turán Tamás „Egy 'járóbeteg’ panaszai - 
Nyílt levél Zoltai Gusztávhoz, a Mazsihisz és a Bzsh 
ügyvezető igazgatójához” címmel (6-7.p.) a 
magyarországi "zsidókérdés végleges megoldásáról". A 
cikkre több reagálás is érkezett a Szombat 1992/4. 
számában. Magén István „Utaljuk-e kórházba a 
járóbeteget? Gondolatok Turán Tamás cikke nyomán”; 
Naftali Kraus „Egy „pszichiáter diagnózisai”; 
Lazarovits Ernő „Röfuá sölémá! Nyílt levél egy 
„terápiára” szoruló betegnek” címmel szólt hozzá 
Turán cikkéhez (4-7. p.). Turán Tamás viszontválaszai 
ugyanennek a lapszámnak 8-9 oldalán jelentek meg. 
 
  Markis, Simon: „Babel és az orosz-zsidó irodalom" 
című tanulmányát közölte a „Nappali ház” című 
folyóirat 1992. 3. száma. 
 
  A Századok 1992/1. számában Varga László „Zsidó 
bevándorlás Magyarországon” című (59-79. p.), illetve 
Jacob Katz „Chátám Szófér életrajzához” című 
tanulmánya (80-112. p.); valamint Puskás Julianna 
„Zsidó haszonbérlők a magyarországi mezőgazdaság 
fejlődésének folyamatában (Az 1850-es évektől 1855-
ig) (35-59. p.).című írása jelent meg. 
 
  A Múlt és Jövő 1992/1. számában Gábor Anna „A 
szukka” című tanulmánya jelent meg (87-90. p.). 
 
 
április hónap 
 
 
április 1. 
  1. Radnóti Miklós Gimnázium további sorsáról 
tárgyalt a Mazsihisz, az ELTE és a gimnázium 
vezetősége. A Mazsihisz márciusban bejelentette, hogy 
élve a kárpótlási törvényben biztosított jogával, az 
épületet visszaigényli. Nem sikerült egyezségre 
jutni. 
  2. Az MTA Judaisztikai Kutatócsoport vendégeként 
Meir Ayali, a haifai Héber Egyetem nyugalmazott 
Talmud-professzora tartott előadást „Responsumok a 
vészkorszakból” címmel az ELTE BTK Dísztermében. A 
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professzor másnap „Hálákha és agáda: illusztrációk a 
Peszah Haggadához” címmel adott elő az ELTE BTK-n.   
 
április 2.  
  A NÜB lichtenwörthi táborcsoportja egynapos 
zarándokutat szervezett Lichtenwörthbe és 
Wienerneustadtba. 
 
április 4-6. 
  A Goethe Intézet által rendezett konferenciát az 
intézet Andrássy u. 24-ben lévő Székházában 
tartották. A Theater-Gastspiel vendégjátéka négy 
alkalommal mutatta be Adriana Altaras: „Jonteteff - 
Egy ünnepnap dibbukjaimmal” című művét a Merlin 
Színházban. Kétnapos kollokvium foglalkozott a „Zsidó 
identitás magyar - német tapasztalatok” témakövével, 
és a közelmúlt eseményeivel. Barbara Sietz és Dr. 
Stephan Dreyer a Goethe Intézet nevében, Korányi 
László pedig a B,nai B,rith képviseletében 
köszöntötte a tanácskozást. Az április 4-i első nap 
témája a múlt feldolgozása volt. A vitát Szabó Miklós 
történész vezette. Előadást tartott: Komoróczy Géza 
„Felejtés, megbékélés, elfojtás, feldolgozás: a 
nemzet büszkesége vagy a múlttal való kritikus 
szembenézés”; Karsai László „Holocaust-viták a magyar 
sajtóban 1988-1992”; Detlev, Claussen (Frankfurt): 
„Együttélés a hóhér házában. Zsidók és németek 
közötti kapcsolatok 1945 után”; Wolfsson, Michael 
(München) „A múlt, mint eszköz” címmel hangzottak el 
előadások. Az április 5-i második nap a zsidó 
identitásokról szólt, a témavezető Komoróczy Géza 
volt. Előadások: Kugelmann, Cilly (Frankfurt): „Német 
zsidók, zsidók Németországban. A zsidók helyzete a 
Német Szövetségi Köztársaságban”; Erős Ferenc: „A 
magyarországi zsidó identitás szerkezete a 80-as 
években”; Virág Teréz: „Identitás és társadalom a 
pszichoanalízis tükrében”. A kollokvium kerekasztal-
beszélgetéssel zárult, a vitát Hanák Péter vezette, 
részt vett Dalos György és Adriana Altaras is.  
 
április 5. 
  A Mazsihisz és a Bzsh március 30-i közgyűlésén 
Zoltai Gusztáv ügyvezető igazgató és Hajabács Júlia 
gazdasági főtanácsadó beszámolóját hallgatták meg az 
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1991-es zárszámadásról, majd elfogadták az 1992-es 
költségvetést. Befejeződött a Hősök templomának 
teljes rehabilitációja, folytatódott a Dohány utcai 
templom felújítása, amihez az állam 1991-ben 60, 
1992-ben 70 millió forinttal járult hozzá. A 
közgyűlés döntött a Bzsh tulajdonában lévő berlini 
lakóház eladásáról. A befolyó 150 millió forintot az 
ügyvezető igazgató bejelentése szerint a Salgótarjáni 
úti temető rendbehozatalára, valamint a Síp utcai 
székház korszerűsítésére kívánják fordítani. Voltak 
olyan javaslatok, hogy az oktatás, az ORI könyvtára, 
illetve a könyvkiadás támogatására is kellene 
fordítani a befolyt összegből. Beszámoló hangzott el 
a kárpótlási törvényekről, és az Abonyi utcai Zsidó 
Gimnázium visszaigénylésének helyzetéről. Szántó T. 
Gábor, a Szombat főszerkesztője javasolta, hogy a 
hitközség elmúlt években végzett tevékenységének 
feldolgozására alakuljon történészbizottság, ám a 
javaslatot a vezetőség anyagi okokra hivatkozva 
elutasította. Szántó T. Gábor felvetette továbbá, 
hogy a rádió és tv zsidó vallási műsora miért hirdeti 
magát az össz-zsidóság magazinjának, ha a vallási 
életen kívül alig foglalkozik mással.  
 
április 6. 
  Angelo Rotta emléktábláját Antall József avatta fel 
a budai Várban, a Dísz tér 4-5. számú ház falán. 
  
április 6-7. 
  „Zsidó szellemi élet Magyarországon a két 
világháború között” címmel rendezett konferenciát az 
MTA Judaisztikai Kutató Csoportja, az Országos 
Rabbiképző Intézet, az „Alapítvány a Magyarországi 
Zsidó Kultúra Megőrzéséért”, a Mazsihisz, valamint a 
Moskovits and Greismann Family Memorial Foundation. 
Az ELTE Tanári Klubjában (Szerb u. 21-23.) az előadók 
neves zsidó személyiségekről (Patai József, Blau 
Lajos, Hahn István, Pap Károly, Szilágyi Dénes, Tábor 
Béla, Kardos Albert) és intézményekről szóltak. 
Frigyesi Judit, a princetoni egyetem zenetudósa a 
zsidó zeneművészet hatásáról beszélt a huszadik 
századi magyar műzenére, Felkai László a Zsidó Fiú- 
és Leánygimnázium történtéről beszélt, Harasztiné 
Takács Marianna a zsidó gyűjtők, műgyűjtők és 
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mecénások szerepéről tartott előadást. Czenner Mihály 
és Horák Magda az OMIKE tevékenységéről, Schweitzer 
József a Ha-Cófé zsidó tudományos folyóiratról, 
Szabolcsi Miklós a zsidó identitáskeresésről, Siró 
Béla Balthazár Dezső filoszemita teológus lelkészről 
beszélt. A konferenciáról összefoglaló jelent meg a 
Szombat 1992/5. számában. Komoróczy Gézának a 
konferencián elhangzott előadása Hahn Istvánról a 
Szombat 1993/3 számában jelent meg. (31-34. p.). Meir 
Weiss Patai Józsefről tartott előadása megjelent a 
Szombat 1993/6 számában (23-25. p.). Szilágyi Mihály 
„Zsidó szellemi élet Tolnában a két háború között” 
című előadásának szövegét a Tolnai Népújság közölte 
1992. április 11-i számában. Schweitzer József 
előadásának szövege a Szombat 1992/6 számában jelent 
meg (38-39. p.).  
 
április 12. 
  1. A náci koncentrációs táborok felszabadulásának 
évfordulóján emlékünnepséget szervezett a NÜB, a 
Magyar Holocaust Alapítvány és Dokumentációs Központ, 
valamint a Measz a Magyar Honvédség Művelődési 
Házában. 
  2. Meir Weiss (Weisz Pál) egykori debreceni 
főrabbi, a jeruzsálemi Héber Egyetem professzora 
tartott előadást az ELTE BTK Elnöki Tanácstermében 
„Az isteni gondviselésben való hit néhány zsoltár 
tükrében” címmel. 
 
április 14 – május 10. 
  A Muszoe a munkaszolgálatosok világtalálkozóját 
rendezte meg Budapesten. A szervezőbizottság elnöke 
Vázsonyi József volt. 
 
április 18. 
  1. Peszachi istentisztelet keretében avatják fel 
Benedek György „Hannukija” című műalkotását a 
nagykőrösi zsinagógában. 
  2. Az European Jewish Fórum második londoni 
konferenciáján megalakult a szervezet magyarországi 
tagozata, a Magyarországi Zsidó Fórum. Az alapító 
tagok: Hernádi Miklós író, Karsai László történész, 
Pelle János író és Korányi László vállalkozó. A fórum 
célja az európai zsidó közösségek dialógusának 
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elősegítése, a magyarországi zsidó kultúra nemzetközi 
megismertetése. Megjelent a szervezetre is támaszkodó 
új zsidó folyóirat, a „Kommentár” első száma 5000 
példányban. A lapot Hernádi Miklós és Pelle János 
jegyezte. A lap a neokonzervatív New York-i 
Commentary követője, mely mögött az American Jewish 
Committee áll. Szellemileg kötődik a Wallenberg 
Társasághoz, és a párizsi székhelyű „Antiszemitizmus 
és Rasszizmus Elleni Liga (LICRA) június 14-én a 
budapesti Városházán megalakult magyarországi 
szekciójához. Az új szervezet elnöke Pelle János. Az 
alakuló ülésen jelen volt Demszky Gábor 
főpolgármester, Jean Pierre Bloch, a nemzetközi 
szervezet elnöke, valamint Csalog Zsolt, a Wallenberg 
Egyesület elnöke is. 
 
április 22. 
  Keresztény - zsidó koncertet rendeztek a Vigadóban. 
Védnökök: a Keresztény - Zsidó Társaság választott 
elnökségének tagjai és Andrásfalvy Bertalan 
kultuszminiszter. Fellépett a Budapester Klezmer 
Band, a Tomkins, a Honvéd, valamint a Muzsikás 
együttes, Havas Judit, Csernus Mariann, Jancsó 
Adrianne és Kézdy György előadóművészek, Polgár 
László, Csavlek Etelka, Budai Ilona énekesek, Onczay 
Csaba, Szakcsi Lakatos Béla zeneművészek. A bevételt 
a Keresztény - Zsidó Egyesület Alapítvány számlájára 
fizetik be. A támogatók között volt a Soros 
Alapítvány, az Inter-Európa Bank és a Rozmaring Mgtsz 
is. 
 
április 25. 
  1.Eltemették a 80 éves korában elhunyt Zsigmond 
László történész professzort. 
  2. Az ORI Dísztermében I. B. Singer emlékestet 
rendeztek. 
 
április 26. 
  Közös emlékművet avattak a második világháború 
zsidó és nem zsidó áldozatainak emlékére Barcson. A 
369 áldozat nevét Kling József Mária szobrának 
talapzatára vésték fel. Az avatást ökumenikus 
istentisztelet követte.  
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április 28. 
  1. A Budapester Klezmer Band adott koncertet a 
debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Auditórium 
Maximumában. Az együttes vezetője Jávori Ferenc, 
zongora, hangszerelés. A zenekar tagjai: Bob Cohen: 
hegedű, ének; Kohen István: klarinét; Tamás Gábor: 
pozan; Zoltán György: dob; Horváth Ernő: bendzsó; 
Nagy Anna: tangóharmonika; Temple Richárd: bőgő; 
Zoltán Pál: trombita. 
  2. Jeruzsálemben eltemették a 90 éves korában 
elhunyt George Mantellot. A második világháborúban 
magyar zsidók ezreit mentette meg, mint salvadori 
diplomata. 
 
április 29. 
  1. A nemzetközi Holocaust-emléknap alkalmából 
gyászünnepséget rendeztek az Új Városházán (V. Váci 
u. 62-64.). Dávid Krausz nagykövet Yad Vasem 
kitüntetéseket adott át. A 150 magyarországi Yad 
Vasem kitüntetett nevében két új díjazott: Karig Sára 
és Demény Vera beszélt. A megemlékezésen jelen volt 
Göncz Árpád köztársasági elnök, Szabad György, az 
országgyűlés elnöke és Demszky Gábor főpolgármester. 
Beszédet mondott Dávid Krausz, Schweitzer József 
főrabbi, Reviczky Ádám, Nemestkürthy István.   
  2. Los Angelesben köztéri Holocaust emlékművet 
avattak a Holocaust-emléknapon. Az est szónoka a 
magyarországi származású Tom Lantos, az amerikai 
Kongresszus egyetlen holocaust-túlélő képviselője 
volt. 
 
április 30. 
  A Bethlen téri „Oneg Sabbat Klub” tüntetést 
szervezett a Wesselényi utcai mártíremlékmű elé a 
holocaust tagadók ellen. 
 
 
  A Magyar Televízió levetítette az „Ősi gyűlölet” 
című angol dokumentumfilm sorozatot. 
 
  Az MTA Könyvtárának középkori iratait is 
kiállították Berlinben. A kiállításról beszámoló 
olvasható a Magyar Tudomány 1992/7 számában Jüdische 
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Lebenswelten, Berlin, 1992. április” címmel (856-857. 
p.). 
 
  A Világosság 1992/4. számában Kovács András: 
„Identitás és etnicitás. Zsidó identitásproblémák a 
háború utáni Magyarországon” című tanulmánya jelent 
meg (281-291. p.). 
 
  A Buksz című folyóirat 1992/tavaszi számában 
megjelent Turán Tamás esszéje "Minden zsidó címe" 
címmel. 
 
  A Szombat 1992/4 számában Elie Wiesellel készített 
telefoninterjút Karcagi Katalin „Tanítással az 
előítéletek és a fanatizmus ellen” címmel (16-17. 
p.). Ambrus Katalin és Bassa László: „Arthur Koestler 
és a cionizmus” címmel közölt tanulmányt (37-39. p.).  
 
 
május hónap 
 
 
május 3-10. 
  Izraeli napokat rendezett Budapesten az izraeli 
nagykövetség, valamint a Batthyány Társaság. A 
Zeneakadémián az Izraeli Rendőrzenekar és Shalom 
Táncegyüttes, valamint a magyar Rendőri Ezred 
Zenekarának közreműködésével adtak nyitókoncertet. A 
Magyar Honvédség Művelődési Házában Efraim Kishon 
filmjeit vetítették, a Néprajzi Múzeumban Müller 
László „Három vallás Jeruzsáleme” című 
fotókiállítását Schweitzer József főrabbi nyitotta 
meg. A Thermál Hotel Aquincumban kozmetikai és 
divatbemutató volt. A gasztronómiai napok a 
jeruzsálemi David King Szálloda mesterszakácsainak 
közreműködésével ugyanitt tartották. Vendégszerepelt 
az izraeli Nemzeti Színház, a Habima is August 
Strindberg „Apa” című darabjával. 
 
május 7. 
  1. Izrael Függetlenségi Napján a Dohány utcai 
zsinagógában (Mazsihisz) és a Honvédség Művelődési 
Házában (Szochnut) (Bp. XIV. Stefánia u. 34.) 
tartottak megemlékezést. A Magyar-Izraeli Baráti 
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Társaság május 10-én tartotta megemlékezését a 
Goldmark teremben. Beszédet mondott David Krausz 
izraeli nagykövet és Siklós Csaba közlekedési 
miniszter. A PEN Klubban izraeli költők estjét 
rendezték meg Itamar Jáoz-Keszt és Shlomo Tanny 
részvételével. A házigazda Mezei András és Székely 
Magda volt, fellépett Havas Judit és a Budapester 
Klezmer Band. 
 2. Az Izraelben tartott ünnepségsorozaton előadták 
Markó Iván koreográfiája alapján „A fal” című 
balettet. Markó Iván 1992 január óta a Héber Egyetem 
Művészeti Akadémiájának vendégtanára. 
 
május 9. 
  Ebenseeben a haláltábor helyén felavatták Pauer 
Gyula alkotását az 1861 magyar zsidó emlékére, akik 
itt lelték halálukat. A szoboravatáson és a 
megemlékezésen jelen voltak a Mazsihisz, a Measz és a 
Magyar Auschwitz Alapítvány képviselői is. Verő Gábor 
avatóbeszéde az ÉS 1992. május 22-i számában 
olvasható. 
 
május 10. 
  Az Arany János Színházban Helyei László 
főszereplésével bemutatták a „Hegedűs a háztetőn” 
című musicalt a nyíregyházi színház vendégjátékaként. 
Az ismert dallamok Kiss Ferenc népzenei 
feldolgozásában csendültek fel, melyhez az anyagot 
Kárpátalján gyűjtötték a Soros Alapítvány 
támogatásával. 
 
május 11. 
  1. Az Alkotmánybíróság a „Szent Korona-ügy” kapcsán 
teljes ülésen tárgyalta a büntető törvénykönyv 
közösség elleni izgatás törvényi szabályozását. 1991 
szeptemberében ugyanis az ügyet tárgyaló Gatter 
László büntető tanácsa felfüggesztette az eljárást a 
Szent Korona-ügyben, mert ellentmondást vélt 
felfedezni a Btk. 61. paragrafusában és az alkotmány 
8. paragrafusában foglaltak között. A május 19-én 
kihirdetett állásfoglalás szerint nem 
alkotmányellenes a Btk. azon rendelkezése, mely 
büntetni rendeli valamely nép, nemzetiség, vagy faj 
elleni gyűlöletre uszítást. Alkotmányellenes viszont 
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az a rendelkezés, amely tiltja a felsoroltakkal 
szemben sértő, lealacsonyító kifejezések használatát 
- mert ez ellentmond a szabad véleménynyilvánítás 
alkotmányban rögzített jogával. 
  2. A Magyar Televízió 1-es csatornáján Vilém 
Flusser (1920-1991) filozófusra emlékeztek a róla 
készült portréfilmmel. A filozófusról Peternák Miklós 
jelentetett meg tanulmányt a Beszélő 1992. május 23-i 
számában (42-44. p.). 
  
május 12. 
  1. Sara Atzmon izraeli festőművész kiállítása nyílt 
meg a Goldmark teremben. 
  2. A Nemzetközi Mauthausen Bizottság éves 
közgyűlésén Bács Pált és Szita Szabolcsot 
beválasztották a NÜB vezetőségébe. 
 
május 15-17. 
  A Keszthelyi Helikon Kastélymúzeumban "A zsidóság 
történetéről és művelődéstörténetéről" rendeztek 
tudományos tanácskozást. Az immár harmadik éve 
megrendezett konferencián Schweitzer József, Domán 
István, Schweitzer Gábor, Haraszti György és Ö. 
Kovács József tartott előadást. Esténként Goldmark 
kórus Brahms zsidó vonatkozású műveiből adott 
koncertet. 
 
május 17. 
  Ülésezett a Győri Zsinagógáért Alapítvány 
kuratóriuma. Döntöttek a zsinagóga felújítás utáni 
hasznosításáról. A kizárólag zenei hasznosítással 
szemben a komplex művelődési központ javára döntöttek 
a két tervezet közül. A város önkormányzata 8 millió 
forintot átutalt az alapítvány számlájára, lépések 
történtek Los-Angeles-i források bevonására is. 
Nyárra megnyitották a zsinagógát a turisták előtt. 
 
május 18. 
  Közös emlékművet avattak Nagybajomban a második 
világháború zsidó és nem zsidó áldozatainak emlékére. 
Az emlékművet Gera Katalin készítette, az avatáson 
részt vett Boross Péter belügyminiszter is. 
 
május 21. 

Mag
ya

r Z
sid

ó L
ev

élt
ár 

20
12



 

 

  1. Görög János izraeli magyar nagykövet és Csárádi 
János honvéd alezredes egy 72500 nevet tartalmazó 
magyarországi holocaust-listát adott át a Yad Vasem 
Intézet vezetőjének, Jichak Arad professzornak.  
  2. Az MTA Könyvtára kiadta a különgyűjteményként 
kezelt Scheiber-könyvtár katalógusát. Az 1985-ben 
elhunyt tudós könyvtárának jelentős részét hosszú 
tárgyalások után az MTA Könyvtára vásárolta meg. A 
gyűjtemény feldolgozását a Soros Alapítvány 
támogatta. 
  3. Második alkalommal rendezték meg a cházánok 
hangversenyét az ELTE ÁJTK Aulájában. Fellépett 
Fekete László, Kálmán Tamás, Kerekes Béla, Klein 
Ervin, Tóth Emil, Vincze Ferenc főkántor, valamint 
Fodor Imre zeneiskolai növendék. A rendezők – BZSH, 
ELTE, ORI és az MTA Judaisztika Kutatócsoport - 
ezután évente kívánják megtartani a kántorok 
koncertjét a Helfer Tiborné Emlék Alapítvány 
támogatásával. 
  4. A Magyar Zsidók Világszövetsége a magyarországi 
holocaust 48. évfordulóján megemlékezést tartott New 
Yorkban a Park East zsinagógában, Schneider Arthur 
főrabbi és Erdős André ENSZ nagykövet részvételével.  
 
május 19. 
  Közös emlékművet avattak Jászberényben a második 
világháború zsidó és nem zsidó áldozatainak emlékére. 
Az emlékművet Győrffy Sándor készítette, az avatáson 
részt vett Boross Péter belügyminiszter, Szabad 
György házelnök, és Raffay Ernő honvédelmi 
államtitkár. 
 
május 21. 
  1. Magén István képeiből nyílt kiállítás az Árkád 
Galériában. 
  2. Thury Levente „A Gólem naplója” című kiállítását 
rendezték meg a Vigadó Galériában. A kiállítás utolsó 
napján, június 14-én a „Szombat Szalon” bemutatta 
Charles Fenyvesi „Amikor a világ kerek volt” című 
könyvét. A bemutatón a szerzőn kívül megjelent Thury 
Levente, Kozma György, Raj Tamás, Borbás Gabi, Vallai 
Péter.  
 
május 22-24. 
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  Európai fiatal cionista vezetők találkozóját 
rendezték meg Párizsban. A találkozó az Izraelben 
megrendezendő 32. világtalálkozó előkészítése volt, 
ahová Kelet-Európából csak Magyarországról érkeztek 
delegátusok. Képviseltette magát a Habonim Dror és a 
Hanoar Hazioni - Herzl Kör. 
 
május 25. 
  1. A miskolci Herman Ottó Múzeumban kiállítás nyílt 
a miskolci zsidóság történetéről „Kő és korsó” címmel 
a múzeum zsidó emlékeiből. A kiállítás szervezői 
Dobrossy István történész és Kárpáti László 
muzeológus voltak. 
  2. A miskolci Hevesy Iván filmklubban zsidó 
filmsorozatot vetítettek június 11-ig. A műsorban 
szereplő filmek: „Exodus”; „A gyönyörű őzek halála”; 
„Szerencsés Dániel”; „És ülünk a fa tetején”; „Üzlet 
a korzón”; „A látogatás”; „Jákob rabbi kalandjai”. 
  3. George Taborit, a Bécsben élő magyar származású 
rendezőt, drámaírót Berlinben Büchner-díjjal 
tüntették ki. 
 
május 28. 
  A kanadai igazságügy-miniszter az ottawai 
legfelsőbb bíróság elé terjesztette a háborús és 
emberiség ellenes bűnökkel vádolt Finta Imre egykori 
szegedi csendőrtiszt ügyét. A 8617 zsidó polgári 
személy német koncentrációs táborba hurcolásáért 
felelős Finta perében a felmentő ítéletet az 
áprilisban tartott másodfokú bíróság nem egyhangúan 
hagyta helyben, ezért a kanadai törvények szerint a 
legfelsőbb bíróságnak kell ítélnie. 
 
május 29. 
  Emléktáblát avattak Friedrich Bornnak, a Nemzetközi 
Vöröskereszt magyarországi vezetőjének a Magyar 
Vöröskereszt Központi Székházában (V. Arany János 
u.). 
 
  Kiskunhalason a hitközség és a helyi önkormányzat 
megállapodást írt alá májusban arról, hogy 10 éven át 
évi 200 ezer forinttal támogatja a polgármesteri 
hivatal a hitközség működését. 
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  A májusban elhunyt Sásdi Sándor (1898-1992) írót 
Schweitzer József főrabbi búcsúztatta a Kozma utcai 
temetőben. 
 
  A Lengyelországba rendezett „Az Élet Menete” 
emléktúrán 42 ország mintegy 5000 zsidó fiatalja 
látogatott el lengyelországi koncentrációs táborokba. 
  
  1992. májustól kezdte meg működését a KÚT (Közös Út 
Találkozó) pszichológiai szakrendelő a holocaust-
túlélők lelki segély szolgálatára. A rendelőt a B,nai 
B,rith és a Mazsike közösen működtette a XII. 
Böszörményi u. 8. 1. emeletén Virág Teréz klinikai 
pszichológus vezetésével. A rendelő munkatársai: 
Bárkán György, Bonta János, Gábor Éva, Hoffer Éva, 
Krausz Éva, László Klára, Magyar Mária, Prágai Edit, 
Reitzer Lili és Szécsi Katalin.  
 
  A Magyar Napló 1992. május 1-i számában olvasható 
Schweitzer Gábor: „Cion bölcsei, avagy egy sosemvolt 
összeesküvés kórrajza” címmel (30-32. p.); Baratányi 
Zoltán: „Asszimiláció és antiszemitizmus” (5-10. p.); 
Charles Krauthammer: „Ítélet Izraelről” (ford: B. 
Harangozó Aranka.) (26-28. p.). 
 
  A Mozgó Világ 1992/5. száma közölte Gadó János 
tanulmányát „Szabotőrök, összeesküvők, kozmopoliták. 
Zsidósággal kapcsolatos írások a jobboldali sajtóban 
1991. április-1992. február” című írását. (31-34. p.) 
Ugyanebben a számban adta közre Erdődy János: „SOS - 
1944 augusztusában” címmel azt a dokumentumot, 
amelyet Tarr László - Pereszlényi Pál - Kövér Gyula 
Ferenc küldött el a Nemzetközi Vöröskereszt genfi 
irodájához üldözött újságírók megmentése érdekében. 
(27-29. p.) 
 
  A Teológia 1992/májusi számában jelent meg 
Schweitzer József tanulmánya „Egy magyarországi 
katolikus - zsidó párbeszéd remélhető tematikája elé” 
címmel (97-99. p.). 
 
  A „Századok” című folyóirat 1992/2 számában jelent 
meg Standeisky Éva „Antiszemita megmozdulások 
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Magyarországon a koalíciós időkben” című tanulmánya 
(284-308. p.).  
 
  A Szombat 1992/5. számában jelent meg Pap Éva: 
„Zsidó közösségek Finnországban” című beszámolója (2-
21. p.). 
 
  Az Auschwitz Dokumentációs Központ műhelyében 
elkészült a „Budapesti embermentők” című dokumentum. 
 
 
június hónap 
 
 
június 1. 
  A Mazsihisz tiltakozó levelének hatására a 
Művelődési és Közoktatási Minisztérium az 
Alkotmánybírósághoz fordult a minisztérium által 
tervezett felekezeti hovatartozás felmérésével 
kapcsolatban. Az Alkotmánybíróság decemberben úgy 
határozott, hogy nem sérti az alkotmányt a felvétel. 
Az Alkotmánybíróság határozatát a Magyar Közlöny 
1992. december 30-i számában közölték. A Mazsihisz 
azonban közölte, hogy nem kíván részt venni benne, 
mivel nem látja biztosítottnak az alkotmánybíróság 
által szabott feltételek biztosítását. 
 
június 2. 
  Szabad György és Demszky Gábor az Emánuel 
Alapítvány meghívására New Yorkba utazott. A 
háromnapos látogatás során találkoztak Edgar 
Bronfmannal, a ZSVK elnökével is. Az alapítvány célja 
a Dohány utcai és a Kazinczy utcai zsinagóga 
helyreállításának támogatása. 
 
június 6. 
  1. Szekszárdon és Lónyán második világháborús 
emlékműveket avatott Raffay Ernő és Siklós Csaba 
miniszter. A Lónyán felállított szobor Sebestyén 
Sándor munkája. Az emlékművekre rávésték a zsidó 
áldozatok nevét is. 
  2. A nagykőrösi zsinagógában 47 év óta először 
tartottak leányavató ünnepséget. Az ünnepséget a 
kecskeméti Talmud Tóra évzárója követte. 
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június 8. 
  „A héber betűs írás” címmel kiállítás nyílt a 
miskolci II. Rákóczi Ferenc Könyvtárban. A megnyitón 
Raj Tamás főrabbi, a Miskolci Bölcsészegyesület Héber 
tanszékének vezetője mondott beszédet. 
 
június 10. 
  1. A New York-i Klezmatics adott hangversenyt 
Budapesten a Csokonai Művelődési Központban. 
  2. A Bzsh és Mazsihisz rendkívüli együttes 
közgyűlésén egyetlen napirendi pontot tárgyaltak: 
nemzetiség-e a zsidóság? A kérdésnek az adott 
aktualitást, hogy a parlament kisebbségi és emberjogi 
bizottsága a zsidóság állásfoglalását várta a 
kérdésben. Szabad György házelnök 1992. május 8-án 
kelt, Zoltai Gusztávnak címzett levelében a Mazsihisz 
állásfoglalását kérte a kérdésben. A Mazsihisz ülésén 
a nagy számban megjelentek élénk vita után 62 igen és 
7 nem szavazattal a magyarországi hitközségek 
legmagasabb fóruma úgy határozott, hogy „a 
magyarországi zsidóság a magyar társadalom szerves 
részének tekinti magát." A Magyarországi Zsidók 
Nemzeti Szövetsége is elfogadta a Mazsihisz többségi 
döntését, ám kinyilvánította, hogy senkit sem sért, 
ha nyitva marad egy lehetőség a státuszmódosításra, 
mivel a zsidóság vallása etnospecifikus. A Szombat 
1992/7. számában „Véget nem érő vita – A nemzetiségi-
ügy dokumentumai” címmel jelent meg összefoglaló a 
kérdésről (3-6. p.). 
  3. Debrecenben Raoul Wallenberg emlékünnepséget 
rendezett a Biogal Gyógyszergyár az épület előtt álló 
Kígyóölő szobornál, Pátzay Pál alkotásánál. A 
koszorúzáson megjelent a svéd nagykövetség titkára, a 
városi önkormányzat és a Magyar-Izraeli Baráti 
Társaság, valamint a Debreceni Zsidó Hitközség 
képviselője is. 
 
június 10-18. 
  Párizsban az UNESCO és a Simon Wiesenthal Központ 
rendezett tanácskozást a volt szocialista országokban 
tapasztalható antiszemitizmusról. A magyar kormányt 
Katona Tamás államtitkár képviselte. Antall József 
miniszterelnök a konferenciához küldött üzenetében 
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azt hangoztatta, hogy a magyar kormányszervek 
megfelelő választ adnak minden tudomásukra jutott 
zsidóellenes megnyilvánulásra. 
 
június 14. 
  1. Az „Ünnepek és hétköznapok” című kiállítást 
Szentágothai János akadémikus nyitotta meg 
Zalaegerszegen. A kiállítást a budapesti Zsidó Múzeum 
és a zalaegerszegi közgyűjtemények anyagából 
válogatták. Az 1200 zalaegerszegi mártír tiszteletére 
rendezett emlékünnepségen a jelenleg Amerikában élő 
Sándor György főkántor énekelt. 
  2. Rimini díszpolgárává avatták Giorgio Perlascát. 
 
június 20. 
  A haifai Idősek Otthonában 96 éves korában meghalt 
Szenes Hanna édesanyja, Szenes Katalin. 
 
június 21. 
  „Volt egyszer, volt egy kis zsidó" címmel jiddis 
dalestet rendeztek az ORI dísztermében. Közreműködnek 
Gryllus Vilmos és Dániel, Sárközy Gergely és Tihanyi 
Szilvia.  
 
június 22. 
  A Páva utcai zsinagógában Mária Therese Uribe 
chilei énekesnő, és Fekete László főkántor zsidó 
liturgiai énekeket, áriákat adtak elő. 
 
június 24. 
  1. A Budapester Klezmer Band élő lemezbemutatóját a 
Pesti Városházán rendezték meg. Ajánlót mondott Raj 
Tamás főrabbi.  
 
június 28. 
  „Zsidó kántorművészet és zenei hagyomány” címmel 
Gyulán adott hangversenyt Tóth Emil, az ORI 
főkántora. 
 
június 29. 
  Az MTA Judaisztika Kutatócsoportja felkérésére 
Vermes Géza, az oxfordi egyetem professzora tartott 
előadást „A holt-tengeri tekercsek: Tudományos 
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kutatás és életrajzi elkötelezettség” címmel az MTA 
Dísztermében.  
 
  A Frankel Leó utcai körzetben a hajdúböszörményi 
általános iskola (nem zsidó) diákjai zsidó liturgiai 
énekeket, modern héber dalokat adtak elő. 
 
  Befejeződött a szendrői zsidótemető helyreállítása 
a világ minden tájára elszármazott szendrőiek anyagi 
támogatásával. Az adakozók ünnepi istentiszteleten 
vettek részt Miskolcon.  
 
  A United States Holocaust Memorial Council közép-
európai körúton gyűjtött emléktárgyakat a 
Washingtonban létesítendő Holocaust Emlékmúzeum 
számára. A delegáció tagjait a Mazsihisz vezetőin 
kívül fogadta Szabad György, az országgyűlés elnöke, 
valamint a Művelődési és Közoktatási Minisztérium két 
államtitkára. A delegáció ígéretet kapott munkájuk 
segítésére. 
 
  A felekezeti iskolák rendszerváltás utáni 
jelentőségéről beszélt a Lazarovits Ernő azon a 
konferencián, amelyet Budapesten tartott az 
International Religious Fondation. A konferencia 
"Identitástudat Kelet-Európában és a vallásszeretet" 
témát tárgyalta. Az Agrohotelben megrendezett 
tanácskozáson több kelet-európai ország és felekezet 
képviselői szóltak a kereszténység és a zsidóság jobb 
kapcsolatának szükségességéről, az újjáéledő 
antiszemitizmus elleni közös fellépés kérdéséről. 
 
  A Keresztény - Zsidó Társaság által szervezett 
beszélgetésen jelen volt a Magyarországon tartózkodó 
Andrew Baker, az American Jewish Committee európai 
igazgatója, és Sara Flejdermann, a Cionista 
Világszövetség igazgatója is. Beszélgetőtársak voltak 
Kovács Endre katolikus püspök, Schweitzer József, az 
ORI főigazgatója, Czöveg Olivér, a református zsinati 
iroda főosztályvezetője, Reviczky Ádám, a Keresztény 
- Zsidó Társaság ügyvezető elnöke, Kádár Iván, a 
Mazsike elnöke, Fasang Árpád, az UNESCO magyar 
titkára, valamint Lazarovits Ernő, a Mazsihisz 
külügyi felelőse.  
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  Simontornyán a Vármúzeumban Claire Szilard izraeli 
festőművész kiállítása volt látható. 
 
  Megkezdődött a balassagyarmati Chevra Kadisa 
helyreállítása, az Országos Műemlékvédelmi Hivatal 
pedig megkezdte a balassagyarmati zsidó temető 
műemlékké nyilvánítási eljárását. A temető 
rekonstrukciójára Kertész Imre helybéli zsidó nagy 
összegű alapítványt indított el, ezt egészíti ki az 
önkormányzat adománya. 
 
  Raoul Wallenberg emlékkiállítás nyílt a Münchenben 
a Jüdisches Museumban. 
 
  „Virágkor és kiűzetés 1492.” címmel készített 
mellékletet a Szombat című folyóirat 1992/6. számában 
(23-37. p.). 
 
  A Szociológiai Szemle 1992/2. számában jelent meg 
Karády Viktor „Réteg mobilitás, státusz mobilitás és 
felekezeti vegyes házasság Budapesten a két 
világháború között” címmel (3-44. p.). 
 
  A Szombat 1992/6 számában Gadó János tematikus 
összeállítást készített „Virágkor és kiűzetés – 1492” 
címmel a Spanyolországban élt zsidók kiűzetéséről 
(23-37. p.).  
 
  A Holmi 1992/6. és 7. számában jelent meg Komoróczy 
Géza: „A babiloni fogság” című tanulmányának 1-2. 
része (836-856. p. és 1006-1029. p.).  
 
  A Világosság 1992/6. száma tanulmányt közölt Deák 
István: „Zsidó katonák a Habsburg-monarchiában” 
címmel. (430-439. p.). Mag
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1992. július hónap 
 
 
július 1. 
  1. Az Új Élet 1992. július 1-én közzétették a 
Mazsihisz és a Chevra Kadisa vizsgálat eredményét, 
amelyet a Kozma utcai temető gondnoka, Tuza Pálné 
ellen folytattak a „Vasárnap Újság” című 
rádióműsorban, valamint a „Ring” című folyóiratban 
megjelent vádak alapján. A média több folytatáson 
keresztül visszaéléssel és lopással vádolták Tuzánét. 
A hitközségi vizsgálat tisztázta a gondnokot a vádak 
alól, Tuzáné pedig beperelte a két sajtóorgánumot. 
  2. A londoni „Zsidó Ügyek Intézete” közzétette első 
világméretű felmérésének eredményét az 
antiszemitizmusról. A jelentés megállapítja, hogy 
Magyarországon nincsenek antiszemita pártok, és egy-
két kivételtől eltekintve nincsenek nyíltan 
zsidóellenes szervezetek. A politikai életben azonban 
mutatkozik nacionalista, jobboldali tendencia. A 
londoni intézet bőven idéz a Times Mirror Center 
1991. évi felméréséből, amely szerint a magyarok 67 
százaléka jó véleménnyel van a zsidókról, 64 
százalékuk pedig úgy véli, hogy a zsidók csekély 
befolyással bírnak a társadalomban. 
 
július 2. 
  Tíztagú izraeli delegáció érkezett Magyarországra a 
Holt-tenger melletti Tamar országrészből. Az 
idegenforgalmi és ipari együttműködés fejlesztésének 
céljából érkezett delegáció testvérvárosi kapcsolatok 
felvételét készítette elő Szegeddel és 
Hódmezővásárhellyel. 
 
július 3-5. 
  A Dob u. 35-ben rendezték meg a pesti ortodox 
iskolák (Tajrász, Emesz, leány- és fiú elemi, illetve 
polgári) világtalálkozóját. A találkozót Balázs Pál 
koordinálta, a mintegy 300 résztvevő jelenlétében 
emléktáblát helyeztek el az épület falán. 
  
július 3. 
  Szarvason harmadszor fogadott vendégeket a 
nemzetközi zsidó ifjúsági tábor. 
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július 5. 
  „Hagyomány Szociális Alapítványt” hoztak létre a 
pécsi zsidótemető és zsinagóga karbantartására. 
 
július 6-9. 
  A ZSVK Brüsszelben tartott nemzetközi konferenciát 
„Antiszemitizmus és az előítéletek a változó 
világban” címmel. A ZSVK vezetőinek előadásán kívül 
több államfő - köztük Göncz Árpád magyar, Leonyid 
Kravsuk ukrán, Jichak Rabin izraeli államfő -, és 
neves diplomata is előadást tartott. A konferencia 
alkalmából Magyarország belgiumi nagykövete fogadást 
adott, melyen Göncz Árpád köztársasági elnök, Surján 
László népjóléti miniszter, Keller László, a ZSVK 
kelet-európai elnöke és Zoltai Gusztáv, a Mazsihisz 
ügyvezető igazgatója is jelen volt. Göncz Árpád a 
kongresszuson elmondott beszédében a múlttal való 
szembenézést hangsúlyozta. A magyarországi 
kormányokat nem menti a felelősség alól az ország 
német megszállása sem – mondta az államfő. 
 
július 12-augusztus 11. 
  Az Országos Rabbiképző Intézet tanárképző szakának 
másodéves hallgatói izraeli tanulmányúton vettek 
részt. A programot a Shocken Intézet igazgatója, 
Smuel Glick és Erwin Birnbaum, az amerikai hitközség 
vezetője állította össze. A hallgatóknak előadást 
tartott többek között Yakov Paschkusz pedagógiai 
módszertanról; Dov Landau, a Bar-Ilan Egyetem 
professzora a héber költészetről; Menahem Hess a 
Misnáról; Rachel Meir Izrael újkori történetéről. A 
héber nyelvórákat a Greenberg Intézet szervezte. 
 
július 13. 
  1. Izraeli hangversenykörútja előtt búcsúkoncertet 
adott a Goldmark-kórus a Goldmark teremben. 
  2. Hídvégi György, a Magyar-Izraeli Baráti Társaság 
főtitkára 70-ik születésnapja alkalmából elismerő 
oklevelet kapott a Cionista Világszövetségtől. A 
jubiláns tiszteletére a Keren Kajemet 70 fát ültetett 
Jeruzsálem hegyein. 
 
július 14. 
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  A magyar kormányzat először adományozott 
kitüntetést a zsidó üldözöttek megmentéséért. Göncz 
Árpád köztársasági elnök a Magyar Köztársaság Arany 
Érdemkeresztjét adományozta Fülöp Jánosnak, aki a 
nyilas uralom kezdetétől lakásán bújtatott 
üldözötteket. A kitüntetést Katona Tamás, a 
Miniszterelnöki Hivatal politikai államtitkára adta 
át David Krausz nagykövet jelenlétében. Fülöp János 
1991 decemberében már részesült az izraeli Yad Vasem 
Intézet kitüntetésében. 
 
július 15. 
  A Népszabadság közölte Almási Miklós: „Hát te ki 
vagy?  - Zsidóság, identitás, történelem” című 
írását. Ugyanezen az oldalon (28) jelent meg Kapás 
Dezső: „Hogyan lettem zsidóvá” című írása. 
 
július 16. 
  Orosházán a zsidó hitközség saját anyagából nyitott 
múzeumot a Huba utca 8-ban. Csoportos látogatókat 
előzetes bejelentkezés alapján fogadnak. 
  
július 17. 
  Ráday Mihály városvédő a zsidó épületek állapotáról 
és hasznosításáról beszélgetett a Zsidó Diákok 
Magyarországi Szövetségének meghívására a Mazsike 
Klubban. 
 
július 18. 
  A Szochnut Magyarországi Irodája búcsúestet 
rendezett azoknak a héber tanároknak és siláchoknak a 
tiszteletére, akik magyarországi megbízatása lejárt. 
A búcsúztatáson részt vettek a zsidó oktatási 
intézmények vezetői is. 
  
július 19. 
  Izraeli mandolin együttes adott koncertet a 
Goldmark Teremben. 
 
július 22. 
  1. A Népszabadság 1992. július 22-i számának 
címoldalon közölte, hogy az „Új Magyarország” című 
jobboldali kormánylap a Soros Alapítványt azzal 
vádolja, hogy zsidó származású személyeket előnyben 
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részesít az ösztöndíjak odaítélésekor. A Népszabadság 
az Új Magyarországban Varga Károly 1992. május 29-én 
megjelent cikkét idézi. 
  2. A Jurta Színházban négy társával elkövetett 
emberölésért előzetes letartóztatásba helyezték 
Romhányi Lászlót, a „Szent Korona” című lap 
főszerkesztőjét, a „Keresztény Nemzeti Unió” egyik 
vezetőjét. A vád szerint Romhányi egy hajléktalant 
négy társával agyonveretett. 
 
július 28. 
  1. „Zsidók a filmművészetben” címmel Veress József 
filmesztéta tartott előadást a Herzl Kör meghívására 
a Mazsike Klubban. 
  2. A Mazsike és a Szombat folyóirat autóbuszos 
kirándulást szervezett Móse Teitelbaum 
sátoraljaújhelyi csodarabbi sírjához jahrzeitje 
alkalmából. Meglátogatták a bodrogkeresztúri Sájele, 
az olaszliszkai Herschele Friedmann és a nagykállói 
cáddik, Jichák Eizik Taub sírját is. 
 
  Július végén Jeruzsálemben tartotta 32. ülését a 
Cionista Világkongresszus, amely úgy döntött, hogy 
helyreállítják a Magyarországi Cionista Szövetség 
(Macisz) tagságát a szervezetben. A Magyarországi 
Cionista Szövetség 1949-es kikényszeríttet 
önfelszámolást a Cionista Világkongresszus 
törvénytelennek tekinti. 
 
  Nyári táborozást szervezett a Hasomér Hacair Givat-
Ozban. 
 
  „Messiásvárók” címmel Joszef Ben Porat 
textilkiállítása nyílt meg a Chagall Galériában. 
 
  Ziva Kainer kiállítását rendezték meg a Óbudán a 
Zichy kastélyban. 
 
  Karsai László: „Tankönyvek a Shoahról” című 
tanulmányát közölte a Világosság 1992/7 száma(533-
537. p.). 
 
  Csorba László: „Ghetto és gettó” címmel jelentetett 
meg tanulmányt Shakespeare: A velencei kalmár című 
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drámája kapcsán a Café Bábel, 1992/2. számában (77-
82. p.). 
 
  A Szombat 1992/7. számában közölték Sásdi Sándor 
utolsó kéziratát „Vándorok” címmel (37-39. p.). 
Ugyanebben a lapszámban jelent meg Szabolcsi Miklós: 
„Változások a magyar szellemi életben 1935 körül: 
„magyar és zsidó identitás-keresések” (27-30. p.), 
valamint Frigyesi Judit: „Zsidó elhivatottság: Zsidók 
a magyar zenei életben és a két világháború között” 
(31-36. p.).  
 
  Donáth László „Zsidó maradok – Franz Rosenzweig, a 
dialógus prófétája” címmel jelentetett meg tanulmányt 
a Diakónia 1992/2. számában. 
 
 
augusztus hónap 
 
 
augusztus 1. 
  Raj Tamás főrabbi, országgyűlési képviselő a 
szekszárdi Illyés Gyula Pedagógiai Főiskola 
kollégiumában tartott előadást „A magyarországi 
zsidóság és a történelmi múlt” címmel az amerikai 
Békeszolgálat meghívására. 
 
augusztus 4. 
  1. Kiállítás nyílt Raoul Wallenberg 80. 
születésnapján tiszteletére a Legújabbkori Történeti 
Múzeumban. A szervező három magánszemély: Ember Mária 
író, Bajtay Péter történész és Sebes József 
közgazdász.  A kiállítás anyagát a szervezők éveken 
keresztül gyűjtötték itthon és külföldön. Az írónő a 
kiállításra készülve akadt nyomára egy tervezet 
koncepciós pernek, amelyet az orosz hatóságok 
megbízásából készítettek elő Magyarországon. A per 
lett volna hivatott megerősíteni azt a hamis nyomot, 
mely szerint Wallenberget még fogságba esése előtt 
Magyarországon megölték. Az anyagból készült „Ránk 
akarták kenni” című kötetet a kiállítás megnyitóján 
Réz Ádám mutatta be. A kiállítást Per Anger 
nyugalmazott svéd diplomata, a svéd Wallenberg 
Egyesület titkára, és Fodor Gábor nyitotta meg. Per 

Mag
ya

r Z
sid

ó L
ev

élt
ár 

20
12



 

 

Anger Wallenberg munkatársaként személyes élményeit 
osztotta meg a jelenlévőkkel. A megnyitón a 
Wallenberg család képviselői is megjelentek. A 
kiállítás előtt az MTA Történettudományi Intézetében 
(Úri u. 53.) szimpózium foglalta össze a Wallenberg-
kutatás eredményeit svéd és magyar történészek, 
jogászok előadásában. A konferenciát Kosáry Domokos, 
az MTA elnöke nyitotta meg. Az előadások közül a 
Kommentár 1992/5. száma közölte Hans Magnusson: 
„Megtudhatjuk-e a teljes igazságot Raoul Wallenberg 
sorsáról” címmel. (55-57.p.)  A Múlt és Jövő című 
zsidó kulturális folyóirat 1992/3 száma Wallenberg 
melléklettel jelent meg, Ember Mária szerkesztésében. 
A kiállítás 1992. október 31-ig tartott nyitva. 
  2. A Bergen-Belseni Emlékmúzeum Budapesten 
tartózkodó igazgatójának, Thomas Rahénak 
magyarországi áldozatok névsorát adta át Verő Gábor, 
a Magyar Auschwitz Alapítvány titkára. 
 
augusztus 11-13. 
  Az ötödik alkalommal megrendezett jiddis zenei 
fesztiválon a Budapester Klezmer Band nagy sikerrel 
mutatkozott be Cfáton. 
 
augusztus 15. 
  1. Padovában elhunyt Giorgio Perlasca. (1910-1992). 
A temetésen a római magyar nagykövetség ügyvivője, 
Kovács István is koszorút helyezett el. 
  2. „A nemzettudat pszichológiájáról” rendezett 
nemzetközi tudományos konferenciát a Magyar 
Pszichológiai Társaság rehabilitációs tagozata 
Szentendrén. 
 
augusztus 20. 
  A Magyar Fórum 1992. augusztus 20-i számában 
„Néhány gondolat” címmel megjelentek az ún. Csurka-
tézisek. Ebben Csurka István a zsidóság túlzott 
befolyásáról írt. Az író szerint - aki ebben az 
időben az MDF alelnöke - az MDF-et alaptalanul 
illetik az antiszemitizmus vádjával. Az MDF-SZDSZ 
paktum oka az alelnök szerint a zsidó tőke és média 
befolyásának bebiztosítása. Írásában Párizs - New 
York - Tel-Aviv tengelyről beszél, az idegen befolyás 
ellen nemzeti középosztályt követel. Ízléstelenül 
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megemlíti Antall József betegségét is. A kormányzó 
párt ezúttal már nem mehetett el szó nélkül Csurka 
viselt dolgai mellett (a Magyar Rádió elleni 
tüntetések, a Vasárnapi Újság című műsorban 
rendszeresen elkövetett uszítások stb.) A nagy 
nemzetközi megbotránkozást kiváltó tézisek miatt a 
párt liberálisai elhatárolódtak Csurkától. A párt 
elnöksége 1992. augusztus 27-én megvitatta a 
téziseket. Debreczeni József a Népszabadság 1992. 
augusztus 27-i számában náci ihletésűnek nevezi a 
dolgozatot. Fehér Ferenc és Heller Ágnes tanulmányt 
jelentetett meg a dolgozat keletkezéstörténetéről, és 
társadalmi veszélyességéről a Népszabadság 1992. 
augusztus 29-i számában. Erős Ferenc 
szociálpszichológus pedig arra hívja fel a figyelmet 
a Népszabadság 1992. augusztus 31-i számában, hogy az 
antiszemitizmus mesterségesen is felidézhető. Furmann 
Imre 1992. augusztus 25-én, Elek István 1992. 
augusztus 28-én, Beke Kata 1992. szeptember 5-én 
határolódik el Csurkától. Antall József 
miniszterelnök 1992. augusztus 31-én a parlamentben 
Csurka „magánvéleményeként, írói munkássága 
részeként” értékelte a dolgozatot. 
 
augusztus 21. 
  1. Szobrot állítanak Giorgio Perlascának Budapesten 
a Szert István parkban. 
  2. Befejeződött a tokaji zsinagóga külső 
felújítása. A belső rekonstrukció befejezése után 
Rendezvények Háza lesz az épület. 
 
augusztus 23. 
  Megalakult a Hanoár Hácioni Baráti Kör a háború 
előtti és utáni Hán-Hác tagjainak felkutatására és 
újra egyesítésére. 
 
augusztus 25-27. 
  Csobánkán 67 fő részvételével három zsidó 
tanintézet pedagógusai továbbképző táborozáson vettek 
részt. A továbbképzést a Szochnut Nevelési Osztálya 
szervezte. Smuel Michaeli, a Szochnut Nevelési 
Osztály vezetője: „A galuti zsidó iskola 
célkitűzése”; Schweitzer József: „A T,nách, mint 
irodalmi esztétika”; Ráchel Meir: „Izrael mint a 
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zsidó nép szellemi és nemzeti központja”; Jehuda 
Schwarz: „A T,nách továbbfejlesztéséről”; Smuel 
Michaeli: „Az izraeli iskolarendszerről”; Raj Tamás: 
„A héber nyelvoktatás jelentősége a galutban”; 
Engländer Tibor: „A cionista mozgalom vészkorszak 
alatti tevékenysége” címmel tartott előadást. 
 
augusztus 27. 
  1. Megkezdődött a régi zsidótemető felújítása 
Szabadszálláson. A költségeket a ZSVK és a külföldön 
élő Knöfler család fedezte. 
  2. 150 éve alakult meg a Vasvári Pál utcai körzet. 
Az emlékünnepségen Báruch Oberlander, a körzet 
rabbija mondott drását. A rabbikar több tagja és a 
Mazsihisz több vezető tisztségviselője is 
megtisztelte jelenlétével az ünnepet. 
 
augusztus 31. 
  1. Több mint kétórás polémia alakult ki a 
parlamentben a Csurka-tézisekről. A beszéd teljes 
szövege a Népszabadság 1992. szeptember 1-jei 
számában jelent meg. Antall József miniszterelnök 
elhatárolódását a dolgozattól az ellenzék kevésnek 
találta. A LYCRA magyar tagozata aláírásgyűjtésbe 
kezdett a Csurka dolgozat gyűlöletkeltő szellemisége 
ellen a parlamentben. 15 képviselő már az első napon 
aláírta a „Nyilatkozat”-ot. Kövér László Fideszes 
képviselő parlamenti beszédének szövege „Ne szálljunk 
fel a rohanó vonatra” címmel jelent meg a Magyar 
Hírlap 1992. szeptember 1-i számában. Az 
Interparlamentáris Tanács az Antiszemitizmus Ellen 
Magyar Csoportja „Elhatárolódás” címmel reagált a 
Csurka-dolgozatra. (Magyar Hírlap, 1992. szept. 1.) 
Lázár Guy: „Riasztólánc. Közvélemény a Csurka-
tanulmány után” címmel jelentetett meg cikket a HVG-
ben, 1992. október 31-én. (101-103. p.). 
  2. David Kraus izraeli nagykövet Yad Vasem 
kitüntetéseket adott át a Mazsihisz Székházban. 1989 
óta harmadízben került sor a Yad Vasem Intézet 
elismerő oklevelének átadására. A 19 kitüntetett 
nevében Kanizsai László József és a Railer Jakab 
jezsuita pap posztumusz kitüntetését átvevő 
Nemesszeghy Ervin magyarországi jezsuita tartományi 
főnök mondott köszönetet. A többi kitüntetett: Farkas 
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Miklós, dr. Heck Miklós, Gáti Józsefné, Hankó Mátyás, 
Farkas György, Hircsu Anna, Kovács Gyula, Kurunczi 
Józsefné, Lengyel Piroska, dr. Lukács Antal, Nyeste 
Miklós, Páhi Gáspár, Pór Miklós, Sátori Pálné és 
Pásztor Lajos. Posztumusz Jad Vasem díjjal tüntették 
ki Antal Jánost, az egykori újpesti Szalézi Rendház 
főnökét zsidó gyermekek bújtatásáért. Jászay Ferenc 
nyugalmazott ezredes „Bátorság” díjat kapott a 
budapesti gettó felrobbantásának megakadályozásáért.  
 
augusztus 31- szeptember 2. 
  Az Atlas-Holiday Utazási Iroda a NÜB-bel közösen 
zarándokutat szervezett Auschwitzba. 
 
  A Mazsihisz levélben kérte Jeszenszky Géza 
külügyminisztert, hogy a német kormánytól kérje a 
Magyarországról táborokba hurcoltak, és 
munkaszolgálatosok teljes kártalanítását. 
 
  Thomas Rahe, a Bergen-Belseni Emlékmúzeum 
igazgatója magyarországi tartózkodása során előadást 
tartott a NÜB Táborcsoportja és a Magyar Holocaust 
Alapítvány vendégei előtt. 
 
  A Yad Vasem, a Beate and Serge Klarsfeld Alapítvány 
és a „Szól a kakas már…" Társaság közös 
vállalkozásában elkészült az első kötet a 
magyarországi „Nevek könyvei”-ből. Az első kötet a 
Hajdú megyei zsidóság neveit és adatait tartalmazza. 
Az előszót Jichak Arad a Yad Vasem elnöke és Mose 
Zanbar, a Leumi Bank elnöke írták. A további 
köteteket is előkészítése is elkezdődött. 
 
  Néprajzi világkonferenciát tartottak Innsbruckban, 
ahol Domán István főrabbi „A magyarországi jesivák 
múlt századi folklorisztikus vonásairól” tartott 
előadást. 
 
  Vezér Erzsébet „Ady és a zsidókérdés” címmel 
tanulmányt jelentetett meg a Kritika 1992/8. számában 
(37-39. p.). 
 
  Szabolcsi Miklós: „Változások a zsidó szellemi 
életben 1935 körül: magyar és zsidó identitás-
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keresések." címmel írt tanulmányt a Szombat 1992/7. 
számában.(27-30. p.) 
 
  A Múlt és Jövő zsidó kulturális folyóirat a 
spanyolországi kiűzetés 500. évfordulójára tematikus 
számmal emlékezett 1992/3.  
 
  A Szombat 1992/8 számában Litván György „Zsidó 
szerepvállalás a magyar kommunizmusban, 
antisztálinizmusban és 1956-ban” címmel közölt 
tanulmányt (14-17. p.). Gadó János „A kiszorítottak 
lázadása. Elkésett forradalom a hitközségben. 
Beszélgetés Engländer Tiborral.” (17-20. p.); 
Benjamin Geist: „Az 1956-os forradalom és a zsidók: a 
revizionista (Irving-féle) változat (ford: Seleanu 
Magdolna.) (21-22. p.); Ember Mária „Emlékfoszlányok” 
(23-25. p.); Csillag Ádám: Egy forradalmár világképe” 
(Krassó György) (24-30. p.);  
 
 
szeptember hónap 
 
  
szeptember 3. 
  1. Nagy felháborodást váltott ki Zacsek Gyula a 
Magyar Fórum 1992. szeptember 3-i számában megjelent  
„Termeszek rágják a nemzetet, avagy gondolatok a 
Soros-kurzusról és a Soros-birodalomról” című cikke 
(9-16. p.). A Közép-Európai Egyetem alapítása kapcsán 
a kormány és az alapítvány közötti elszámolást Soros 
György nyerészkedő vállalkozásának állította be az 
írás, s ezzel a korabeli ellenzék szinte minden 
jelentős személyiségét sárba rántja. Soros György 
1992. szeptember 12-én Antall József 
miniszterelnöknek írt levele megjelent a Népszabadság 
1992. szeptember 15-i számában. A levél egyben az MDF 
elnökéhez is szól, mivel a rasszista támadások sorra 
a párt fontos tisztséget betöltő tagjaitól jönnek. 
Soros azért kérte mind a miniszterelnök, mind a párt 
hivatalos állásfoglalását, az Alapítványt, illetve a 
zsidóságot ért támadásokkal kapcsolatban, mert 
közügyről van szó. Az +”Új Magyarország” című 
kormánylap 1992. október elsejei számában közölte 
Antall József Soros Györgynek írt válaszlevelét. A 
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miniszterelnök aránytévesztésnek nevezte, hogy Soros 
hozzá, a miniszterelnökhöz fordult, hiszen Antall 
szerint a kormány 1992. szeptember 3-i ülésén 
elhatárolta magát a Csurka-dolgozatban foglaltaktól, 
Zacsek Gyula pedig saját véleményét írta. A 
Művelődési és Közoktatási Minisztérium nyilatkozatot 
adott ki arról, hogy milyen megállapodást kötött az 
Alapítvánnyal. A miniszterelnök nehezményezte azt is, 
hogy Soros a hozzá írt levelét azelőtt publikálta, 
mielőtt a válasz megérkezett volna, így Antall akár 
felmentve is érezhette volna magát a válaszadás 
kötelezettsége alól. Érdemben nem válaszolt Soros 
kérdéseire. A The New York Times együtt közölte 
Zacsek Gyula „termeszes” cikkét, Soros és Antall 
levélváltását. 
  2. A kormány közleményben ítélte el a kirekesztést 
és a politikai élet eldurvulását. 
 
szeptember 9. 
  1. A Mazsihisz székházába látogatott Szabad György, 
az országgyűlés elnöke, Andrásfalvy Bertalan 
művelődési miniszter, Paskai László esztergomi érsek 
valamint Dr. Erhard Busek, Ausztria keresztény-
néppárti alkancellárja. A találkozót a Keresztény - 
Zsidó Társaság szervezte. Erhard Busek és Andrásfalvy 
Bertalan a zsidóság hozzájárulásáról tartott előadást 
az osztrák és a magyar kultúrához. Andrásfalvy 
Bertalan előadásának szövege megjelent a Magyar 
Nemzet 1992. szeptember 12-i számában.  
  2. Tel-Avivban 63 éves korában meghalt Joszéf 
Bross, a Szochnut magyarországi irodájának 
sárkeresztúri születésű igazgatója. Bross emlékére 
Ázkárát tartottak a Mazsihisz Dísztermében. 
  3. A Budavári Zeneművészeti Alapítvány egyhetes 
fesztivált rendezett az 1100 éves magyar egyházi 
zeneművészet tiszteletére. A fesztivál keretében 
„Héber liturgikus dallamok és a folklór” címmel a 
Bethlen téri zsinagógában fellépett a Goldmark kórus, 
Rásonyi Leila hegedű-, Mayer Erika zongoraművész, 
Tóth Emil és Fekete László főkántor. 
 
szeptember 10. 
  A washingtoni igazságügy-minisztérium vádat emelt 
Szendi József ellen, amiért hazudott az 1958-ban 
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benyújtott állampolgársági kérelmében. Elhallgatta, 
hogy a Magyar Királyi Csendőrség, majd Szálasi 
Nemzeti Számonkérő Székének tagjaként legkevesebb 16 
ezer zsidó deportálása fűződik a nevéhez. Az etikai 
hatóság az állampolgárság visszavonását kérte a 
nashvilli bíróságtól. 
 
szeptember 13. és 27. 
  „Hóra táncház” indult a Marczibányi téri Művelődési 
Központban. 
 
szeptember 15. 
  1. Zuglóban felavatták az új zsidó óvodát. A 
létesítmény a Bzsh, a Szochnut, a Ben Jehuda Zsidó 
Nevelési és Oktatási Alapítvány, valamint a NAAMAT 
összefogásából jött létre.  
  2. Az ELTE BTK-n Leonard Mars, a wales-i egyetem 
tanára „Bar-mitzvah and bat-mitzvah ceremonies – 
Antropological interpretation” címmel tartott 
előadást.  
  3. Emléktáblát avattak Komoly Ottó születésének 
100. évfordulója alkalmából az Országos Zsidó 
Múzeumban. 
 
szeptember 20-23. 
  Göncz Árpád köztársasági elnök Izraelbe látogatott. 
"Magyarországon nincs helye a rasszizmusnak "- mondta 
a magyar elnök Chaim Herzog izraeli elnök 
vendégeként. Megkoszorúzta Herzl Tivadar emlékművét, 
látogatást tett a Yad Vasem Emlékmúzeumban, a 
Knesszetben. Találkozott Teddy Kollekkel, Jeruzsálem 
magyar származású polgármesterével. Ellátogatott 
keresztény emlékhelyekre, és ipari létesítményekbe 
is. Jichak Rabin miniszterelnök a találkozón 
aggodalmát fejezte ki a Magyarországon újra lábra 
kapott antiszemita jelenségek miatt, egyben 
köszönetet mondott Göncznek azért, amit a szélsőségek 
térnyerése ellen tett. Göncz Izraelben számos 
potenciális befektetővel tárgyalt, részt vett 
Izraelben egy magyar bank avatásán is. A Szombat 
1992/9. számában összeállításban számolt be az elnöki 
látogatásról (4-6. p.). 
 
szeptember 23. 

Mag
ya

r Z
sid

ó L
ev

élt
ár 

20
12



 

 

  Magyarország - Izrael utánpótlás focimeccset 
rendeztek az Üllői úti pályán. 
 
szeptember 20-október 10. 
  „Hagyomány és identitás” címmel Magyarországon 
eddig még be nem mutatott lengyel és ukrajnai jiddis 
filmeket vetítettek sorozatban az Örökmozgóban. 
Műsoron: „Gólem” (1920); „Ki a gettóból” (1923 R.: 
F.A.Dupont); „Zsidó boldogság” (1925 Rendező: A. 
Granovszkij); „Boldogságkeresők” (1936 R.: Vladimir 
Kors-Szabin); „Mateczka” (1938 R.: Konrad Tom és 
Józef Green). Levetítették az osztrák filmarchívum 
által nemrégen restaurált „Város, ahol nem élnek 
zsidók” (1924. R.: H. K. Breslauer) című filmet is. 
Claude Lanzmann francia filmrendező „Soah” című 
dokumentumfilmjének vetítése után a rendező 
találkozott a közönséggel. A beszélgetést Erős Ferenc 
vezette. 
 
szeptember 22-24. 
  Tanácskozást szervezett Berlinben az 
antiszemitizmus kutatására szakosodott jeruzsálemi 
intézet. Jehuda Bauer, az intézet igazgatója szerint 
Lengyelországban, Oroszországban, és más kelet-
európai országokban a kormányzati csúcsokat is 
megfertőzte az előítélet vírusa. 
 
szeptember 23. 
  A Művelődési és Közoktatási Minisztériumban 
Biszterszky Elemér közigazgatási államtitkát 
kihirdette „Az antiszemitizmus és az ellene folyó 
harc” című, középiskolások számára meghirdetett 
esszépályázat eredményét. 
 
szeptember 24. 
  A „Demokratikus Charta” tüntetést szervezett a 
szaporodó szélsőjobboldali jelenségek miatt. Mintegy 
50 civil és érdekvédelmi szervezet csatlakozott a 
felhíváshoz, amely nagyrészt a Csurka-dolgozat, az 
meghirdetett „Magyar Út” nacionalista program, 
illetve a Csurka által szeptember 10-én vezetett 
média ellenes tüntetés szellemisége váltott ki. 
Konrád György Petőfi szobornál elmondott beszéde 
megjelent a Magyar Hírlap 1992. szeptember 25-i 
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számában. Mészöly Miklós, Jancsó Miklós, Kerényi 
Imre, Donáth László a parlament épülete előtt 
elmondott beszédét pedig a Népszabadság 1992. 
szeptember 25-i száma hozta le. A rendszerváltozás 
utáni legnagyobb tüntetésen sok tízezren szavaztak a 
Csurka-Magyarország ellen. Tom Lantos amerikai 
képviselő pedig az amerikai képviselőházban az 
indítványozta, hogy amennyiben a magyar kormány nem 
lép fel a Csurka-féle nacionalizmus ellen, függesszék 
fel a legnagyobb kedvezmény megadását Magyarország 
számára. Az amerikai képviselőház másfél órán 
keresztül foglalkozott a Csurka-dolgozattal, ahol 
javaslatként hangzott el, hogy az amerikai 
kongresszus ebben az ügyben vegye fel a kapcsolatot 
az EU emberjogi bizottságával. 
 
szeptember 27. 
  A Zsidó újév alkalmából Andrásfalvy Bertalan 
művelődési miniszter, Horváth Balázs tárcanélküli 
miniszter és Katona Tamás államtitkár táviratban 
köszöntötte a Mazsihisz vezetőit. 
 
szeptember 30. 
  A Zsidó Diákok Európai Egyesülete tisztújító 
kongresszusát tartotta a Maastricht melletti 
Kerkradéban. Az új elnök az angol Ben Leon lett. 
 
  Szeptemberben Izraelbe látogatott Sepsey Tamás, az 
Országos Kárrendezési és Kárpótlási Hivatal elnöke 
is.  
 
  A Magyar Tudomány 1992/9. számában Juhász Gyula 
tanulmánya jelent meg „A szellemi élet és az Akadémia 
a harmincas években és a háború alatt” címmel(1047-
1051. p.). 
 
  Kroó László „Leon Zelman, a bécsi /főrabbi/” című 
tanulmánya a Szombat 1992/8. számában jelent meg (11. 
p.). Budai Aurél a Mendel Jakab-féle budai zsinagóga 
sorsát elemzi (4-5. p.); Domán István pedig a 150 
éves "Sász Chevráról" írt (34. p.). 
 
 
október hónap 
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október 1. 
  1. A Mazsihisz szüneteltette tagságát a Keresztény 
- Zsidó Társaságban. A szervezet nem vette figyelembe 
Zoltai Gusztáv javaslatát, hogy közösen 
határolódjanak el az antiszemita jelenségektől. „A 
Keresztény - Zsidó Tanács Állásfoglalása” ezt 
követően jelent meg a kirekesztés minden formája 
ellen az „Új Élet” 1992. október 15-i számában. Az 
1992. november 1-jei számban Szécsi József, a 
Keresztény - Zsidó Társaság titkára jelentette be a 
Társaság csatlakozását a „Tanács Állásfoglalásához”. 
  2. Megjelent a NÜB „Felhívása a faji 
türelmetlenség, az idegengyűlölet nálunk is 
tapasztalható jelenségeinek elítélésére” az Új Élet 
1992. október 1-jei számában. 
  3. A washingtoni kormányzat külügyminiszter-
helyettese útján aggodalmát fejezte ki a magyar 
kormánynak a kormányzó párt alelnöke, Csurka István 
által képviselt eszmeiség miatt. (A vita szövege 
megjelent a Pesti Hírlap 1992. október 13-i 
számában.) Francia és angol lapok pedig újnáci 
kísérletnek nevezték a Csurka-dolgozatot. 
  3. Szántó Piroska műveit mutatták be a Vigadó 
Galériában. 
 
október 4. 
  1. Budapesten emléktáblát avattak gróf Esterházy 
János az V. Szép u. 3-ban lévő egykori lakóháza 
falán. A második világháború idején a szlovák 
parlamentben egyedül Esterházy János szavazott nemmel 
a zsidók koncentrációs táborokba hurcolása ellen. A 
Rákóczi Szövetség és az Esterházy Emlékbizottság 
által létesített emléket a mártírhalált halt 
politikus lánya, Esterházy Alice leplezte le. 
  2. A Jugoszláviában elkövetett háborús bűnök 
kivizsgálására alakult bizottság munkájának 
irányítására Elie Wiesel Nobel-békedíjas írót kérte 
fel az ENSZ illetékes bizottsága. 
 
október 8. 
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  1. „Jobboldali radikalizmus a múltban és a 
jelenben” címmel konferenciát rendeztek a 
Politikatudományi Intézetben. 
  2. Zsidó szervezetek vezetői tanácskoztak a Síp 
utcában. 
 
október 10. 
  A Mazsike Garay utcai Klubjában Gadó György tartott 
előadást „Az antiszemitizmus története új 
megvilágításban” címmel. Október 13-án Nógrádi Péter 
ügyvéd a kárpótlásról tartott tájékoztatást.  
 
október 14. 
  A Mazsike Garay utcai Klubjában bemutatták Bak Béla 
dokumentumfilmjét „Pollák Erzsébet: a gyermek 
eutanázia túlélője” címmel. A vetítés után a 
rendezővel, és Virág Teréz pszichológussal 
beszélgettek az est vendégei.  
 
október 17. 
  A Magyar Szimbolikus Nagypáholy és az Osztrák 
Nagypáholyhoz tartozó Quatuor Kutatópáholy 
konferenciát rendezett a szabadkőművességről a Magyar 
Tudományos Akadémián.  
 
október 18. 
  A Magyar Televízió portréfilmet készített 
Schweitzer József főrabbiról 70. születésnapjára. 
 
október 20. 
  A Szociáldemokrata párt székházában nagy 
mennyiségű, az SZDSZ-t gyalázó, antiszemita röplapot 
találtak. Ezekről a Népszava fényképeket közölt. A 
Mazsihisz feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, 
Rajk László SZDSZ-es képviselő pedig rendőrségi 
nyomozást követelt a röplapok előállítói, és 
terjesztői ellen. A rendőrség viszont úgy 
nyilatkozik, hogy nem szándékozik büntetőeljárást 
indítani, mert a röpiratok szövege nem terjed túl a 
szabad véleménynyilvánítás körén. 
 
október 21. 

Mag
ya

r Z
sid

ó L
ev

élt
ár 

20
12



 

 

  1. Müller László izraeli fotókiállítását Székely 
Gábor Budapest főpolgármester-helyettese nyitotta meg 
Kisvárdán. 
  2. Dunajszky Gábor Kanadában élő fotóművész, és 
Michele Zackheim kiállítása volt látható a Chagall 
Galériában. 
 
október 22. 
  1. Feldman László szobrászművész kiállítását a 
Goldmark Teremben rendezték meg. 
  2. Hivatalosan megalakult a Szim Salom reform zsidó 
közösség. 
 
október 23. 
  1. Újfasiszta tüntetők nem engedték szóhoz jutni 
Göncz Árpád köztársasági elnököt a Kossuth téren, 
ahol ünnepi beszédét mondta volna el. Antall József 
miniszterelnök az Operaházban elmondott ünnepi 
beszédében sajnálkozását fejezte ki a történtek 
miatt, de a kormány felelősségét a történtek miatt 
nem ismerte el. A szkínhed demonstráció miatt a 
Parlamentben lemondásra szólította fel a 
belügyminisztert Oláh Sándor, a kormánykoalíció 
képviselője. A sorozatos rasszista megnyilvánulásokra 
válaszul a fiatalok antifasiszta demonstrációkat 
tartottak. A Pécsi Janus Pannonius Tudományegyetem 
bölcsész hallgatói 1992. november 3-án Szegeden és 
Pécsett szerveztek antifasiszta tüntetéseket. A 
Medián Közvélemény Kutató 1992. november 4-én 
megjelent felmérése a Kossuth téri incidens 
megítéléséről azt mutatja, hogy többségi vélemény 
szerint a rendőrségnek fel kellett volna lépnie a 
tüntetőkkel szemben. 
 2. II. János Pál pápa és Simon Peresz izraeli 
külügyminiszter Vatikánban tartott 45 perces 
találkozóján szó esett a pápa esetleges jeruzsálemi 
látogatásáról is. 
 
október 24.  
  1. Zsidó tárgyú könyvek kiállítását rendezték meg 
Haifán. A magyarországi kiadók részvételét az Ex-
Libris Kft. Budapest, és Gordos and Susanna, Haifa 
szervezte. A mintegy 300 kiállításon szereplő magyar 
könyvet Tóth Éva, az Ex-Libris antikvárium vezetője 
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gyűjtötte össze. A kiállítás megnyitóján részt vett 
Schőner Alfréd, a haifai egyetem művészettörténet 
tanára, Drucker Tibor, az Ex-Libris Kft ügyvezető 
igazgatója és Görög János izraeli magyar nagykövet.  
  2. Holocaust emlékművet avattak Pusztadoboson. Az 
Egyesült Államokba és Kanadába elszármazott 
magyarországi zsidók segítségével rendbetett 
zsidótemetőben felállított emlékműnél a polgármester 
ígéretet tett a temető további gondozására. 
  3. A Mazsike Garay utcai Klubjának vendége László 
András, a Co-Nexus Rt igazgatója volt 
 
október 27. 
  1. Izraeli keramikusok munkáiból nyílt kiállítás a 
Vigadó Galériában. A tárlatot Thury Levente rendezte, 
és nyitotta meg. 
  2. Konferenciával emlékezetek az 56-os Intézetben a 
Hajdúnánáson 1956. október 27-29-én lezajlott 
zsidóellenes atrocitásokról. Az előadásokat Völgyesi 
Zoltán, Pelle János és Litván György tartották. 
 
október 28. 
  A Magyar Katolikus Püspöki Kar nyilatkozatot 
bocsátott ki az antiszemitizmus és a rasszizmus 
minden formája ellen. A Mazsihisz 1992. november 11-
én üdvözölte a püspöki kar állásfoglalását. 
 
október 31. 
  1. Kardos G. György íróval beszélgetett Szántó T. 
Gábor a Mazsike Klubban.  
  2. Holocaust emlékművet avattak a Margit-híd pesti 
hídfőjénél. 
 
  Októberben az önkormányzat rendbe hozatta a 
Nagyoroszi zsidótemetőt. 
 
  A Magyar Napló 1992/10 száma három zsidó 
vonatkozású írást közölt. Lakatos István költő a 
bicskei holocaustra, valamint Kerecsendi Kiss Márton 
fajgyűlölő filmjeinek hatására emlékezik „Jegyezet a 
megalkuvásról” című cikkében (42-43. p.), Szántó T. 
Gábor és Kozma György pedig a Habsburg - Lőw 
találkozó 400. évfordulóját felhasználva a zsidó 
Prágának szentel egy-egy írást. (30-32. p.)  
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  A Szombat 1992/10 összeállítást közölt „1956 és a 
zsidóság” címmel. Szerkesztő Gadó János. 
 
  A „Kritika” 1992/10 száma Magyarországon először 
tette közzé „A wannsee-i konferencia (1942. január 
20.) jegyzőkönyvét”. Bevezeti Szinnai Miklós. (36-39. 
p.) Ugyanebben a számban olvashatók dokumentumok a 
lisszaboni külügyminisztérium archívumából a Weiss 
Manfréd Művek német kézre kerüléséről. Közzéteszi: 
Bán Éva. (34-35. p.) 
 
  A „Kommentár” 1992/4. száma Fóti Péter tanulmányát 
közölte a 20-as és a 90-es évek antiszemitizmusának 
összevetéséről „Az analógia határai” címmel (8-13. 
p.) 
 
  Vékony Gábor kétrészes tanulmányát az „Életünk” 
1992/8-9, és 10. száma közölte „A kazár kérdés I-II. 
A kazárok és a zsidóság” címmel. 
 
  A „Buksz” című folyóirat 1992/téli számában Balog 
Iván tanulmánya jelent meg „varázstalanítható-e az 
antiszemitizmus?” címmel (475-484. p.) 
 
  A „Forrás” című folyóirat 1992/10. számában jelent 
meg Isztray Borond tanulmánya „Út – az elhallgatott 
könyv. Tábor Béla: A zsidóság két útja” címmel. 
Salamon Konrád a Hitel 1991//6. számában „Elmélyült 
önvizsgálat. Tábor Béla: A zsidóság két útja” címmel 
jelentetett meg elemzést. 
 
  A Valóság 1992/10. számában jelent meg Tomka Béla 
„A holocaust genezise. Újabb koncepciók és viták” 
című tanulmánya (40-48. p.)  
 
 
november hónap 
 
 
november 1. 
  1. Katona Tamás miniszterelnökségi államtitkár 
vezetésével küldöttség utazott Izraelbe, ahol a Bar 
Ilan Egyetemen Katona Tamás előadást tartott „A 
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zsidóság szerepéről az 1848-49-es szabadságharcban” 
címmel. Az Izraelben élő magyar-ajkúakkal való 
találkozón az államtitkár zavarosnak nevezte Csurka 
és Zacsek nézeteit, és hangsúlyozta, hogy Csurka nem 
helyettese Antall miniszterelnöknek, csupán egyike a 
hat alelnöknek. Az október 23-án a köztársasági elnök 
elleni tüntetésről szólva azt mondta, hogy az nem a 
kormány által szervezett akció volt, a bőrfejűek 
zavargásáról az a véleménye, hogy a társadalomban 
arra nincs fogadókészség. Az izraeli rádiónak adott 
nyilatkozat szövegét a Népszabadság 1992. november 
10-i száma közölte. 
  2. Rendbe hozták és újjáavatták a bácsalmási zsidó 
temetőt. 
  3. Biblical World néven művészeti galéria, ajándék-
és kegytárgyboltot nyitott a Wesselényi utca 13-ban a 
Raj házaspár. 
 
november 2. 
  Horn Gyula és Tabajdi Csaba az MSZP képviseletében 
látogatást tett a Mazsihisznél. Az MSZP képviselői 
megígérték, hogy a párt határozottan fellép az 
antiszemitizmus minden formája ellen. 
 
november 3. 
  Szakály Sándor történész a pécsi Honvéd Helyőrségi 
Klubban „A magyar királyi honvédség és a 
zsidótörvények” címmel tartott előadásában a 
holocaustért minden felelősséget a németekre 
hárított.  
 
november 4. 
  1. Tar Pál washingtoni magyar nagykövet levelet írt 
az amerikai képviselőházhoz. Ebben kifejtette, hogy a 
Csurka-tanulmány elhibázott és káros. A levél teljes 
szövege megjelent a Magyar Hírlap, 1992. november 4-i 
számában.  
  2. Názáreti alpolgármester Győrbe látogatott a 
testvérvárosi kapcsolatok kiépítése céljából. 
 
november 6. 
  Koszorús Ferenc vezérkari ezredes emléktábláját 
leplezték le a Dohány utca 1-ben lévő ház falán. Az 
emléktáblát Für Lajos honvédelmi miniszter leplezte 
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le, méltató beszédet Vigh Károly történész, a Bajcsy-
Zsilinszky Társaság elnöke mondott. Koszorús 1944. 
július elején a Baky-féle csendőr zászlóaljak 
eltávolításával megmentette a főváros mintegy 300 
ezer főnyi zsidóságát a deportálástól. Tettéért a 
Magyar Köztársaság 1991-ben posztumusz vezérezredessé 
léptette elő.  
 
november 7. 
  1. Szegeden Bibó István konferenciát rendeztek. 
  2. Beney Zsuzsa „A magyar zsidóság története - 
ahogy Pap Károly látta” címmel tartott előadást 
Pécsett a JPTE kollégiumában.  
  3. A Mazsike Klubban Ungvári Tamással Braun Róbert 
beszélgetett. 
 
november 9. 
  1. A kormányfő meghívására a Mazsihisz vezetői 
látogatást tettek Antall Józsefnél. A találkozón 
részt vett Feldmájer Péter, Engländer Tibor, Korányi 
László, Schweitzer József, David Krausz. A Mazsihisz 
a tárgyalást megelőzően levelet intézett a 
miniszterelnökhöz, melyben a zsidóság elvárásait négy 
pontban foglalták össze. Ezek: készüljön 
törvényjavaslat a fasiszta és fasisztoid jellegű 
szervezetek betiltásáról, nyilvánítsák 
bűncselekménnyé a holocaust-tagadást, tiltsák be a 
fasiszta és fasisztoid jelvények használatát. Ezeket 
a törvényjavaslatokat az országgyűlés rendkívüli 
sürgősséggel tárgyalja meg. A Mazsihisz vezetői 
elvárják, hogy a kormány tegyen meg mindent azért, 
hogy a magyarországi zsidó közösség háborítatlanul 
élhessen ebben az országban. A tanácskozást a 
szívélyes egyet nem értés jellemezte, konkrét 
megállapodások nem születtek. 
  2. Az európai ügyekért felelős igazgató, Andrew 
Baker rabbi vezetésével négy napra Budapestre 
érkezett az American Jewish Committee küldöttsége. A 
delegációt a külügyminiszter és az országgyűlés 
elnöke is fogadta. A megbeszéléseken szó volt az 
újjáéledő antiszemitizmusról, a Csurka-tanulmányról, 
a magyar-izraeli kapcsolatokról, valamint a vallási 
életről is. A küldöttség pártok vezetőivel is 
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találkozott. Baker rabbi kijelentette: világos 
beszédet, határozott fellépést várnak. 
  3. Furmann Imre kezdeményezésére országos mozgalmat 
hirdetett az MDF Nyékládházai szervezete a 
zsidótemetők megmentéséért. 
  4. Ettől a naptól kezdve a Mazsihisz havi 1500 
forintot fizet a Törökkoppányi általános iskola 
természetjáró szakkörének a zsidótemető ápolásáért. 
 
november 11. 
  1. A Mazsike Garay utcai Klubjában minden hónap 
első szerdáján bemutattak egy-egy filmet az Országos 
Széchényi Könyvtár Történeti Videótára által 
készített sorozatból. A holocaust túlélőkkel 
készített filmek rendezője Sipos András is jelen 
volt, beszélgetőtársa pedig Virág Teréz pszichológus 
volt. 
  2. Baselben rendezték meg az európai rabbik 
konferenciáját. A magyarországi rabbikar részéről 
Landeszman György és Schweitzer József vett részt a 
konferencián. 
 
november 12. 
  1. A Lauder Javne iskola új épületének felépítésére 
a Főváros 99 évre ingyenes használatba adta a 
Budakeszi u. 48. szám alatti telket a Ronald Lauder 
Foundationnak. Az épületre kiírt pályázatra 9 nevezés 
érkezett. Az 1992. december 7-i eredményhirdetésen a 
nyertes pályázat Sugár Péter, Karácsony Tamás és 
Szerényi Győző munkája lett. 
  2. A Mazsike Klubban Gervai András Beke Kata 
független, és Szabó Miklós SZDSZ-es képviselővel 
beszélgetett szélsőjobboldali jelenségekről 
„Antiszemita veszély belpolitikai életünkben” címmel. 
  3. A parlamentben Suchman Tamás szocialista párti 
képviselő bejelentette, hogy határozat tervezetet 
nyújtanak be a fasizmus és a rasszizmus elítélésére. 
  4. II. János Pál pápa 30 perces látogatáson fogadta 
Edgar Bronfmant, a ZSVK elnökét a Vatikánban. A pápa 
ígéretet tett arra, hogy támogatja azt a fajüldözést 
és antiszemitizmust elítélő nyilatkozatot, amelyet 
már több vezető politikus aláírt. 
 
november 14. 
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  1. „Zsidó dallamok a zeneirodalomban” címmel a 
Mazsike és a Nemzeti Filharmónia közös hangversenyt 
rendezett a Vigadóban. A műveket Szécsi József 
mutatta be. Műsoron: Lewandowski: Ünnepi melódiák 
(Rásonyi Lea hegedű, Mayer Erika zongora); 
Eisikovits: Mindenki, akiben lélek lakik; Ravel: 
Fiam, Mejerke (Fekete László); Ravell: Kaddis; Örök 
rejtély (Ardó Mária ének); Bruch: Kol Nidré (Perényi 
Miklós cselló, Mayer Erika zongora); Prokofjev: 
Nyitány héber témára (Nemzeti Filharmónia); 
Muszorgszkij: Héber dal; Saul (Polgár László ének, 
Nagy László zongora); Sosztakovics: Tizenegy jiddis 
dal (Maria Uribe, Sterczer Anna és Rozsos István 
ének). 
  2. A Measz a munkaszolgálatosok tömeges behívásának 
50. évfordulóján emlékülést tartott. Szita Szabolcs 
„A magyar munkaszolgálat a második világháború” 
idején címmel, Fehér József pedig „Jogi keretek és 
Magyarország háborúba sodródása” címmel tartott 
előadást.  
 
november 17. 
  „Magyar Holocaust” címmel kiállítás nyílt az Ikarus 
Művelődési Házban. 
 
november 18. 
  Megjelent a „Tégy a gyűlölet ellen!” mozgalom 
aláírásgyűjtő felhívása a Népszabadság 1992. november 
18-i számában. A később sok ezer csatlakozót vonzó 
mozgalmat a Madarász utcai Gyermekkórházból 
kezdeményezte Votisky Péter főorvos és Hegedűs Zsuzsa 
szociológus. 
 
november 19. 
  Magas rangú vatikáni küldöttség tárgyalt Izraelben 
a vatikáni-izraeli kapcsolatok rendezéséről. 
 
november 21. 
  Kósa György: „József” című oratóriumát mutatták be 
a Fészek Klubban. 
 
november 24. 
  Virág Teréz és Sipos András „Röppentyű” című 
dokumentumfilmjét bemutatták az MTA Judaisztikai 
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Kutatócsoportja szervezésében. A közönség soraiban a 
film kapcsán vita támadt a vegyes házasságok 
értelmezéséről. Naftali Kraus az alkotókat, továbbá 
Komoróczy Gézát támadta a vegyes házasságok 
állítólagos eszményítése miatt. A vitában Komoróczy 
oldalán vett részt Schweitzer József főrabbi is. 
Szántó T. Gábor, a Szombat főszerkesztője pedig 
„Helyettes szégyenlő” című cikkében ítélte el Naftali 
Kraus vitastílusát a Szombat című folyóirat 1993/2. 
számában (13. p.). 
 
november 25. 
  1. SZDSZ delegáció utazott Izraelbe Dornbach Alajos 
vezetésével a Munkapárt meghívására. 
  2. Ünnepi megemlékezést tartottak a Mazsihisz 
székházában Domán István főrabbi 70. születésnapja 
alkalmából. 
 
november 26. 
  1. Magén István festőművész kiállítása nyílt meg a 
Derkovits Galériában. 
  2. Az MDF válságmegoldó stábot hoz létre, de nem 
zárta ki Csurkát. 
 
november 28. 
  A Szombat Szalon kerekasztal-beszélgetést rendezett 
1956 és a zsidóság kapcsolatáról. A meghívott 
vendégek: Ember Mária, Forintos György, Litván György 
és Ungvári Rudolf voltak. A moderátor Könczöl Csaba 
volt.  
 
november 29. 
  1. Az ELTE Tanári Klubjában (Szerb u.21-23.) 
vasárnapi disputát tartottak az antiszemitizmusról. 
Előadók: Kovács András „Az antiszemitizmus, mint 
köd”; Komoróczy Géza „Másodlagos antiszemitizmusok: a 
háború utáni Németország és az iszlám világ 
(Christian Meier és Bernard Lewis könyvei kapcsán)” 
(megjelent a Beszélő 1992. december 19-i számában); 
Harmath Pál „Új irányzatok az antiszemitizmus 
értelmezésében”; Jagschitz, Gerhard „Neue Archív-
Dokumente zum Holocaust”; Ö. Kovács József „Zsidóság 
a Duna-Tisza közben, XIX. század: Modernizáció, 
alkalmazkodás, feszültségek” (megjelent a Forrás 
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1992/11. számában 64-76. p.); Hernádi Miklós „Numerus 
clausus, kvótarendszer, pozitív diszkrimináció”; 
Lányi Gusztáv „Politikai antiszemitizmus: 
Durvalelkűség és tekintélyelvűség”; Kiss Endre „Az 
antiszemitizmus mint metafizika”. 
  2. Dov Landau szegedi születésű Tel-Avivban élő 
irodalomprofesszor tartott előadást a pécsi 
Művészetek Házában „A bibliai hagyomány és a héber 
irodalom” címmel. 
 
  Az aszódi zsidótemető és Schlosberger-mauzóleum 
helyreállítását szervezik a helyi Petőfi Múzeum 
munkatársai. 
 
  Befejeződött a kőszegi zsinagóga nyílászáróinak 
beüvegezése és az ajtók felszerelése. Egyelőre többre 
nem futotta az 1991-ben létrehozott alapítvány 
költségvetéséből. A városban Juda Enev kiállítása 
nyílt meg. 
 
  A Magyar Rádió Kossuth adója folytatásokban, 20 
részben, Magos György rendezésében közvetítette Bibó 
István: „Zsidókérdés Magyarországon 1944 után” című 
tanulmányát. A szöveget Gábor Miklós olvasta fel.  
 
  A Szombat 1992/9. számban Marton Éva és Szegő 
Krisztina készített interjút Soros Györggyel „Célunk 
egy nyitott társadalom” címmel (11-13. p.). A Szombat 
9. és 10. számában Ságvári Ágnes „Kik akadályozzák a 
holocaust-kutatást?” címmel közölt írást.  
 
  A Valóság 1992/11. számában Lengyel András „…hősies 
termékeny szerepvállalás” – Radnóti 
identitásalakítási igényéről címmel írt tanulmányt 
(54-70. p.).  
 
 
december hónap 
 
 
december 1. 
  1. A Debreceni Zsidó Hitközség rabbiszékét Deutsch 
László rabbi foglalata el. 
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  2. Rió de Janeiróban 85 éves korában meghalt Rónai 
Pál költő, műfordító. 1984-ben a magyar kormányfő a 
legmagasabb magyar tudományos és művészeti díjjal 
tüntette ki. 
  3. Megjelent a Karsai László szerkesztette 
antiszemita szöveggyűjtemény „Kirekesztők” címmel. A 
kötet politikai vihart és társadalmi vitát váltott 
ki. Deák Gábort, az izraeli követség sajtóattaséját 
elbocsátották a kötet összeállításában való 
részvételéért. A véleményformáló értelmiség 
reprezentánsai jobbára elhatárolódtak a válogatástól, 
ezért következő évben Karsai megjelentette a 
„Befogadók” című szöveggyűjteményt. A legfőbb 
ügyészhez pedig indítvány érkezett a kiadvány 
betiltására.  
  4. Megalakult az országgyűlési képviselők „Mikó 
Imre Köre”, tagjai lakossági bejelentéseket várnak 
magyarellenes jelenségekről. 
 
december 2. 
  A Szindbád moziban tartott „Filmklubot” Deák Gábor 
vezette, a Hanoir Hacioni vezetője, Doron Ratz 
finanszírozta. Levetítették Elek Judit „Tutajosok” 
című filmjét, 1992. december 15-én a Maszada című 
izraeli filmet, 1993. januárban a Slansky-perről 
készült „Vallomás” című francia filmet.  
 
december 3. 
  Bruno Schulz halálának 50. évfordulóján emlékestet 
rendeztek a Lengyel Tájékoztatási és Kulturális 
Központban "Az üstökös" címmel. 
 
december 4. 
  Shai Ginott izraeli fotóművész kiállítása nyílt meg 
Békéscsabán. 
 
december 6. 
  Antiszemita lincshangulat alakult ki az UTE-MTK 
mérkőzésen az Újpesti Stadionban, amit a TV nézők élő 
adásban követhettek. 
 
december 8. 
  1. A Mazsike Klubban Verő Gábor, a Magyar Auschwitz 
Alapítvány és Holocaust Dokumentációs Központ 

Mag
ya

r Z
sid

ó L
ev

élt
ár 

20
12



 

 

ügyvezető titkára a szervezet tevékenységét 
ismertette. A beszámoló megjelent az Evangélikus 
Életben. 
  2. Ö. Kovács József történész, a kiskunhalasi 
levéltár igazgatója tartott előadást az ELTE Tanári 
Klubjában „Zsidók a Duna-Tisza köze városaiban a 18-
19. században” címmel.  
 
december 9. 
  Raj Tamás tartott előadást a kunszentmiklósi Baksay 
Sándor Gimnáziumban „Az izraelita egyház története” 
címmel. 
 
december 10. 
  1. A Mazsike hanuka-estet rendezett a Fészek 
Művészklubban (Kertész u. 36.) 
 2. 86 éves korában elhunyt Tábor Béla (1907-1992), 
„A zsidóság két útja” szerzője. A Rákoskeresztúri 
temetőben Schweitzer József főrabbi búcsúztatta. 
 
december 11. 
  1. Közgyűlést tartott a Magyar Auschwitz Alapítvány 
ás dokumentációs Központ a Measz székházában. Vértes 
Sándor bejelentette, hogy alapítványt hozott létre a 
Yad Vasem kitüntetettek támogatására. Megsegítésükre 
hozták létre „Az Igaz Emberekért Alapítványt”. Az 
alapítványtevő maga is a kitüntetés birtokosa. Az 
alapítvány kuratóriumának tagja a Mazsihisz, a Maesz 
és a Keresztény Zsidó Tanács. Javaslat hangzott el a 
Yad Vasem magyar tagozatának megalakítására, melynek 
feladata további embermentők felkutatása lenne.  
  2. Egerben bemutatták Szomory Dezső „Szabóky 
Zsigmond Rafael” című darabját. 
 
december 14. 
  1. A NÜB és a Holocaust Dokumentációs Központ 
találkozóra hívta meg a „Világ Jámborai” kitüntetés 
magyar birtokosait. Mintegy 210-220 kitüntetettet 
tartanak nyilván. 
  2. Karasszon Dezső tartott előadást a Magyar - 
Izraeli Baráti Társaság Debreceni Tagozata 
szervezésében a debreceni Református Kollégiumban 
"Nevelés az ókori és a mai Izraelben" címmel. 
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december 16. 
  1. A Mazsihisz nyilatkozatot juttatott el 
Németország budapesti nagykövetségéhez tiltakozásul 
az elharapózó újnáci jelenségek miatt Németországban. 
A tiltakozás szövege szerint a Mazsihisz elvárja a 
német kormány határozott és eltökélt fellépését az 
erőszak és a barbarizmus hulláma ellen. 
  2. Prágában rendezték meg a héber nyelv és a zsidó 
tudományok ápolására létesült Brit Ivrit Olamit 
szervezet háromnapos tudományos konferenciáját. A 
magyarországi zsidóság történetének szefárdi 
vonatkozásairól Schweitzer József tartott előadást. 
 
december 17. 
  1. Schweitzer József főrabbi kapta az 1992. évi 
Bächer-emlékérmet. Az MTA Judaisztikai Kutatócsoport 
szervezte emlékünnepségre az ELTE Szerb utcai Tanári 
Klubjában került sor. Komoróczy Géza a laudáció 
felolvasása után adta át az érmet. A laudáció szövege 
megjelent a Szombat 1993/3 számában (8-9.p.). A 
kitüntetett „Szefárdok Magyarországon és Erdélyben” 
címmel tartott eladást. Az ünnepségen Landeszman 
György vezető főrabbi átnyújtotta a Schweitzer 
professzor úr 70. születésnapjára a tanítványok, 
kollégák és tisztelők által összeállított, és a 
Mazsihisz által kiadott „Emlékkönyvet” Schweitzer 
Józsefnek.  
  2. Baja város polgármestere kitüntette Lichter 
Ferenc hitközségi elnököt a bajai zsidótemető 
helyreállításáért és életútjáért. 
 
december 20. 
  1. Tudományos ülésszakkal ünnepelték az Országos 
Rabbiképző Intézet alapításának 115. évfordulóját. A 
Rabbiképző Dísztermében elhangzott előadások: 
Cserhalmi Péter „Gruby Dávid (1810-1898) világa”; Eri 
Károly „A totális interpretáció módszerének 
alkalmazása a Biblia-tudományban (Méir Weiss: Jób 
kezdetének története.)”; Fazekas László „A jiddis 
nyelv kialakulása”; Frojimovics Kinga „A 
magyarországi zsinagógaépítészet helye a középkori 
Európában”; Gadó János „A népi-urbánus vita 
Magyarországon 1991”; Ö. Kovács József „Polgárosodás 
és zsidóság Magyarországon a 18-19. században”; 
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Markovics Ábrahám „Chanukka a tradicionális és a 
modern zsidó irodalomban”; Schweitzer Gábor „Adatok 
az 1935. évi Izraelita Országos Gyűlés történetéhez”; 
Turán Tamás „A hadszolgálat a zsidó jogtudományban”. 
  2. A Mazsihisz hanuka-bált rendezett az Óbudai 
Társaskörben. 
 
december 29. 
  1. A rendőrség lezárta a nyomozást a Ferihegyre 
vezető úton egy évvel korábban elkövetett 
terrortámadás ügyében. Nem találták meg a 
merénylőket. 
  2. Műsoros megemlékezést tartottak Apostagon a 
zsinagóga felépítésének 150-ik, felújításának 5-ik 
évfordulójára. Az „Európa Nostra” díjjal kitüntetett 
faluházban Raj Tamás főrabbi, és a felújítást vezető 
Wirth Péter tartottak megemlékezést, a Múlt és Jövő 
folyóirat pedig irodalmi műsorral, valamint Kőbányai 
János „Szentföld ünnepei” című fotókiállításával 
járult hozzá az ünnepséghez.  
 
  Decemberben David Stern zsidó származású német 
festőművész kiállítása nyílt meg a Magyar Nemzeti 
Galériában "Tanulmányok egy útról 1987-1992" címmel. 
 
  Egyedülálló idős emberek magányának enyhítésére 
létrejött a Mamele Ház Alapítvány a Leumi Hitelbank 
támogatásával. 
 
  Decemberben hunyt el Kovács Sándor kántor, aki 
szinte az összes fővárosi zsinagógában működött. A 
Kozma utcai temetőben helyezték örök nyugalomra. 
Hangját az 1986-ban megjelent Hungaroton lemez őrzi. 
 
  A várbeli Korona Pódiumban Mikes Lilla monodrámát 
adott elő Emile Ajar (Romain Gary): „Előttem az élet” 
című művéből „Momó és Róza mama” címmel. 
 
  Hanukára megjelent az Országos Rabbiképző Intézet 
Goldmark kórusának műsoros kazettája Eljött az ének 
ideje címmel. A kazettát és a CD-t a Magyar Rádió 
készítette. 
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  Az Alföld című folyóirat 1992/12 száma 
megemlékezett Komlós Aladár születésének 
centenáriumáról. (86-87. p.)  
 
  A Statisztikai Szemle 1992/12 számában Kápolnai 
Iván tanulmányt közölt „Mezőkövesd város és környéke 
népessége 1746-1990” címmel. (1053-1067. p.).  
 
  A Jászkunság 1992/6. számában Győrfi Sándor 
szobrászművész mondja el a Karcagon nemrég 
felállított 2. világháborús emlékmű történetét. A 
„Kun Pieta” mintegy ezer karcaginak, köztük 446 
zsidónak állít emléket a református templom melletti 
parkban. 
 
  A Bethlen téri Oneg Sabbat Klubban a zsidó oktatási 
intézmények vezetővel rendeznek kerekasztal 
beszélgetést, melyről a Szombat 1992/10. száma 
tudósított (4-5. p.). Zeke Gyula „Szilárd Dénes, 
Tábor Béla, Pap Károly: három zsidó önkép a 
vészkorszak küszöbén” címmel írt tanulmányt ugyanitt 
(29-31. p.). Marjanucz László: „A szegedi zsidó 
polgárság kulturális tájékozódása az 1944-ben zár alá 
vett műkincsek tükrében” (32-33. p.). 
 

 
Kárpótlási törvénykezés 1992-ben:  

1992. Február elején látogatott el a Mazsihisz 
Székházába Sepsey Tamás, az Országos Kárrendezési és 
Kárpótlási Hivatal elnöke. Zoltai Gusztáv bírálta az 
életüktől és szabadságuktól jogtalanul megfosztottak 
kárpótlásáról készült törvénytervezetet. Zoltai 
közölte, hogy a Mazsihisz érvényesíteni kívánja a 
párizsi békeszerződésben rögzített és a magyar 
parlament által is ratifikált jogait. A 27. 
paragrafus értelmében a holocaustot szenvedetek 
ingatlanai és ingóságai nem szállhatnak a magyar 
államra, hanem felekezeti tulajdonnak tekinthetők. Ez 
mintegy 337 ezer ingatlant, és az úgynevezett 
aranyvonattal az országba visszakerült zsidóságtól 
elvett aranykészletre is kiterjed. 
  A NÜB Auschwitz táborcsoportja február 26-i éves 
beszámoló értekezletén foglalkoztak a zsidó kárpótlás 
körüli problémákkal is.(Bp. V. Szabadság tér 16.). A 
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NÜB új elnöke, Szenes Iván, a Mazsihisz nevében pedig 
Zoltai Gusztáv egyeztették a kárpótlás kiszélesítése 
érdekében teendő közös lépéseket. A Muszoe-val való 
kapcsolatfelvétel ötletét azért vetették el, mert a 
60-as években kapott százmillió márkás nyugat-német 
kártérítés szétosztása körüli visszaélésekért sokan a 
Muszoe-t okolják. 
  Raj Tamás rabbi, Szdsz-es parlamenti képviselő 
egyik februári interpellációjában felvetette, hogy a 
művelődési tárca gátolja az Országos Zsidó 
Helyreállítási Alap irataiba való betekintést. 
Andrásfalvy Bertalan ezt cáfolta március 2-án, 
mondván hogy a Központi Levéltárban lévő iratanyag 
kutatására eddig valamennyi kérelmező megkapta a 
kutatási engedélyt. Antall József miniszterelnök 
május végén intézkedett a Zsidó Helyreállítási Alap 
újraélesztéséről, működése azonban nem indult meg. 
  Március 12-én a Mazsihisz, a Mazsike, a 
Magyarországi Zsidók Nemzeti Szövetsége, a 
Magyarországi Zsidó Diákok Szövetsége és a B,nai 
B,rith közös levélben fordult Szabad Györgyhöz, az 
országgyűlés elnökéhez a 3. kárpótlási törvény-
előkészítése kapcsán. Ebben úgy foglaltak állást, 
hogy az benyújtott tervezet nem felel meg sem a 
nemzetközi gyakorlatnak, sem az 1947. évi XVIII. 
számon becikkelyezett Párizsi Békeszerződés teljes 
kártalanításra vonatkozó elírásainak. Kérték, hogy 
ebben a formában ne fogadja el a parlament a 
törvényjavaslatokat. Vegyék igénybe a ZSVK ilyen 
ügyekben felgyűlt nagy tapasztalatát, és hozzák 
előbbre a kárpótlási törvény kiterjesztésének 
időpontját is.  
  A május 12-én elfogadott 1992. XXXII. törvény "az 
életüktől és szabadságuktól politikai okokból 
megfosztottak kárpótlásáról" (harmadik kárpótlási 
törvény) megalkotásakor a parlamentben több, a 
zsidóság képviselői részéről felvetett kérést 
figyelembe vettek. Az ún. harmadik kárpótlási 
törvényt május végén fogadta el az országgyűlés, 
hatályba 1992. július 1-től lépett.  
  Június 2-án Balsai István igazságügy miniszter a 
Népszabadság 1992. június 2-i számában a második 
kárpótlási törvényről nyilatkozva a zsidóság 
jogsérelmének orvoslásával kapcsolatban a 

Mag
ya

r Z
sid

ó L
ev

élt
ár 

20
12



 

 

következőket mondta: "A magyar kormány tudatában van 
annak, hogy hány százezer honfitársunkat öltek meg 
koncentrációs táborokban. Csakhogy ezek a 
szörnyűségek nem Magyarország területén, nem a magyar 
hatóságok akaratából következtek be. Az is történelmi 
tény, hogy 1944 tavaszán a magyar állam teljes 
szuverenitását elvesztette." Történészek viszont úgy 
vélték, hogy a Sztójay-kormány igenis felelős a 
zsidóság sorsáért. A Mazsihisz pedig nyílt levélben 
fordult a miniszterhez (Népszabadság, 1992. június 
8.), hogy történelmi bizonyítékok, és tények alapján 
revideálja álláspontját az akkori magyar kormány 
vétlenségét illetően. 
  Zsidó szervezetek azonban július 14-én az 
Alkotmánybírósághoz fordultak, mivel álláspontjuk 
szerint az ország 1944. március 19-i német 
megszállása után is teljhatalma volt a zsidóság 
elleni intézkedések megtételére, ezért a teljes 
szuverenitás elvesztésére és szörnyűségek 
országhatáron kívüli elkövetésére hivatkozni nem 
lehet. 
  Április 7-én a parlament elfogadta az ún. „második 
kárpótlási törvényt” az 1939-1949. között tulajdoni 
sérelmek orvoslására. Az 1992. évi XXIV. törvény - 
szemben az elsővel - az ingóságokat is figyelembe 
veszi. Külön rendelkezik az ékszerekről és a 
műkincsekről. A rendelkezés szerint a holocaust 
idején kényszerletétbe helyezett ingóságok 
tulajdonjogát, illetve teljes értékét nem kapják 
vissza a tulajdonosok, így a kárpótlás ebben az 
esetben is csak részleges lehet. Az Európa című képes 
hetilapban László Ágnes kétrészes interjút készített 
Mrávik László művészettörténésszel az elhurcolt 
műkincsek sorsáról (1992. ápr.2. és 9.). Mrávik 
László, a Magyar Nemzeti Galéria munkatársa, hosszú 
ideig tanulmányozta a "Kormánybiztosság a zsidók zár 
alá vett műtárgyainak számbavételére és megőrzésére " 
néven ismert hatóság 1989-ig titkosnak minősített 
iratanyagát. 
  Május 19-én az Alkotmánybíróság teljes ülésen 
foglalkozott Timár György ügyvéd 1991-es 
beadványával, mely a letétként kezelt zsidó arany és 
műtárgyak utáni teljes kártérítés ügyében fordult az 
Alkotmánybírósághoz. A magyar és a nemzetközi jog 
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szerint a letéti követelés soha nem évül el. 
Amennyiben a letétként kezelt tárgyak nincsenek meg, 
a magyar állam teljes kártérítéssel tartozik – 
beleértve a kamatokat is. A testület május 19-én 
hallgatta meg Kupa Mihály pénzügyminisztert és Bod 
Péter Ákost, a Magyar Nemzeti Bank elnökét. Az 
alkotmánybíróság úgy foglalt állást, hogy a 
bűncselekménnyel kapcsolatban lévő tárgy elkobzásának 
nem feltétele, hogy az elkobzással érintett személy 
az adott cselekményért büntetőjogilag is felelősségre 
vonható legyen. A Pesti Központi Kerületi Bíróságon 
próbaper is folyt. Székely Gábor, Budapest 
főpolgármester-helyettese pert indított az MNB és a 
magyar állam ellen, hogy szolgáltassák vissza számára 
az édesapja által letétbe helyezett tárgyakat. 
  A Mazsihisz augusztusban az Alkotmánybírósághoz 
fordult a kárpótlási törvény és a Munka Törvénykönyve 
ellentmondásainak tisztázása érdekében. 
  Novemberben az Alkotmánybírósághoz fordult a Measz 
az életüktől és szabadságuktól politikai okokból 
megfosztottak kárpótlásáról szóló törvény egyes 
diszkriminatív rendelkezéseinek alkotmányjogi 
szempontból való felülvizsgálata végett. Ilyen a 
nemzeti gondozási díjra jogosultak körének 
felülvizsgálata, a holocaust áldozatok 
hozzátartozóinak kárpótlása, valamint a holocaust 
alatti és utáni munkaszolgálat közötti különbség 
megállapítása az élet veszélyeztetettsége 
szempontjából. 
 
  Az Országos Levéltárban kárpótlási ügyfélszolgálati 
iroda (I. Bécsikapu tér 4.) kezdte meg működését. Itt 
segítettek az adatok, iratok beszerzésében.  
 
Kárpótlási törvények:  
 
1990. évi LXXIV. törvény,  
1991. évi XXV. törvény, (kpt.I.) első 
1992. évi XXIV. törvény, (kpt. II) második 
1992. évi XXXII. Törvény (kpt. III) harmadik 
1992. évi IL. törvény
1995. évi XXXIX. Törvény. 

,  
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1992-ben:  
  1992-ben az állami költségvetés 60 millió forinttal 
támogatta a zsidó felekezetet, 75 millió forint 
támogatást adott a Dohány utcai zsinagóga 
felújításához. 
 
  A Magyar Hírlap szombati számaiban egész évben 
folytatásokban jelent meg Hankiss Ágnes: „Egy hamis 
Messiás evangéliuma” című esszéje. 
 
  A Pécsi Janus Pannonius Tudományegyetem 
Történettudományi Intézete kérdőíves vizsgálatot 
készített a gimnazisták zsidóképéről. A kutatás 
vezetői Tarján G. Gábor és Radó Péter voltak. 
 
  A Mazsihisz három ingatlant kapott vissza az év 
folyamán. 1992-ben négy ingatlan visszaadását kérte a 
Mazsihisz, ebből a Radnóti Gimnáziumot nem kapták 
vissza. Összesen 82 ingatlant igényelt vissza a 
Mazsihisz. (Az országban 13 egyház összesen 6180 
ingatlanra nyújtotta be igényét. A kormány november 
elejei ülésén 124 ingatlan visszaadásáról döntött.) A 
1992/9. száma foglalkozik. (9.) p. 
 
  A Magyar Zsidó Levéltár rendezésének stációiról a 
Szombat folyóirat 1992/5. és 6. és 10. számában 
olvashatók a munkát végzők beszámolói. Frojimovics 
Kinga, Füzi Bernadette és Horváth Rita az 
anyakönyvekről számol be, a 10. számban pedig Kiss 
Márton tájékoztat a legújabb állapotról. 
  
  A Kaposvári Csokonai Vitéz Mihály Tanítóképző 
Főiskola Társadalomtudományi Tanszékén Simonné Pallós 
Piroska vezetésével vallástörténet és liturgia 
stúdiumok keretében zsidóságkutatás folyik. A 
Kaposvári Zsidó Hitközség felkérésére az év tavaszán 
Simonné előadást tartott „Zsidóság, antiszemitizmus, 
holocaust Somogyban” címmel. 
 

 
Temetők 1992-ben: 

  Az orosházi zsidótemető részleges felszámolásáról 
döntött a helyi hitközség. A részleges felszámolást 
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az orosházi zsidó hitközség intézi 1993. január 
elsejével.  
 
  A nagyvázsonyi és a zalaegerszegi temetőben több 
sírt megrongáltak. 
 
  A Kozma utcai temetőben befejeződött a kerítés 
felújítása, a Salgótarjáni útiban pedig elvégezték a 
parcellák közötti részek tisztítását. 
 
  A búji és a rajkai temető kerítésének felújítása 
befejeződött, a további gondozást a polgármesteri 
hivatalok vállalták. 
 
  A nagykállói temető felügyeletével a hitközség 
gondnokot bízott meg. 
 
  Fülöpszállás, Tass, Sellye, Szulok, Csesznek és 
Alsópetény önkormányzata szerződést kötött a 
Mazsihisz-szel a zsidó temetők gondozásáról. 
  
  A szentesi önkormányzat hasznosítási célt és pénzt 
keres a háború vége óta üresen, több éve tető nélkül 
álló zsinagóga állapotának helyreállításához. A 
városban befejeződött a Taharo-terem felújítása. 
 
  Egerben elkészült a zsidótemető kapuinak 
felújítása. 
 
  Folyik a pilisvörösvári és a nagytétényi 
zsidótemetők felújítása.  
 
  A tállyai zsidó temetőkerítésének és kapujának 
felújítása megtörtént.  
 
  Az MDF részétől Furmann Imre kezdeményezte a zsidó 
temetők társadalmi helyreállítását. A kezdeményezésre 
a bodrogkeresztúri, a szentesi, a gesutrédi, a 
dunaújvárosi és a tamási temetők helyreállítása 
kezdődött el. 
 
  A villányi zsidótemető helyreállításában 
közreműködött Hans Rehfeld német főkonzul, valamint a 
német Johánnita Rend is.  
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  Folytatódtak a mosonmagyaróvári zsidótemető 
felújítási munkálatai - immár a városi önkormányzat 
támogatásával. Korábban adományokból hozták helyre a 
kerítést, végezték el a tereprendezési munkálatokat. 
 
  Befejeződtek a budakeszi zsidótemető felújítási 
munkálatai. Izraeli építészhallgatók és a 
Műemlékvédelmi Hivatal segítségével elkészült a 
temetői sírkövek felmérése és dokumentálása is. 
 
  A kiskunhalasi hitközség gyűjtést indított a 
zsinagóga megmentésére. 
 
  Folytatódott a szegedi zsinagóga rekonstrukciója. 
 
  A Café Babelben 1992-ben jelent meg Nádasdy Ádám 
tanulmánya „Mélységek mélyén. A jiddis” címmel. 
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Eseménytár 
az 1993-as év zsidó krónikája 
 
 
január hónap 
 
 
január 7. 
  Az Észak-Magyarország című napilapban glossza 
jelent meg arról, hogy a lebontott szerencsi 
zsinagóga helyét legalább emléktáblával kellene 
megjelölni. 
 
január 8-10. 
  Az Európai Zsidó Kongresszus Végrehajtó 
Bizottságának ülését Varsóban tartották. Az ülés az 
Európában tapasztalható antiszemitizmussal 
foglalkozott, valamint megvitatták az 1993 évi 
akciótervet. Előkészítették a varsói gettó-lázadás 50 
évfordulójára való megemlékezést. Beszámoló hangzott 
el II. János Pál pápa és Edgar Bronfman, a ZSVK 
elnökének találkozójáról. Az auschwitzi karmelita 
kolostor új épületbe költöztetésének eshetőségével is 
foglalkozott a grémium. Zoltai Gusztáv a 
magyarországi antiszemitizmusról beszélt, kiemelten 
foglalkozott a Csurka tanulmánnyal. Zoltai meghívta a 
VB-t, hogy a következő ülését Budapesten tartsa. 
 
január 11. 
  „Fejezetek a magyarországi zsidóság életéből” 
címmel kiállítás nyílt a TIT Természettudományi 
Stúdiójában (XI. Bocskai u. 37.). Benda Kálmán 
megnyitójának szövege „Magyar zsidó história” címmel 
megjelent a Szombat 1993/2. számában (28-30. p.). A 
szokásoktól eltérően a megnyitón Jeszenszky Géza 
külügyminiszter is szót kért, és mint később oly 
sokszor, ezen az eseményen is kizárólag a németeket 
hibáztatta a holocaustért. Az MTA Judaisztikai 
Kutatócsoportja február 28-án a kiállítás két 
rendezőjének – Deáky Zita etnográfus és Csoma 
Zsigmond muzeológus vezetésével közös 
tárlatlátogatást szervezett. 
 
január 13. 
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  A miniszterelnök előterjesztésére Schweitzer József 
a Magyar Köztársasági Érdemrend Tiszti Keresztje 
kitüntetésben részesült. A kitüntetést Göncz Árpád 
adta át a Parlament Nándorfehérvár Termében. 
 
január 15.  
  1. A Magyar Írók Szövetségének épületében műsoros 
bemutató estet szervezett a Múlt és Jövő zsidó 
kulturális folyóirat a zenei különszám elkészülte 
alkalmából. Fellépett a Muzsikás együttes, a Bob 
Cohen dió és Kathy Horváth Lajos. Műveiből olvasott 
fel Balla Zsófia, Ember Mária, Koppány Márton, Schein 
Gábor és Varga Mátyás.   
  2. Megemlékezéssel egybekötött koszorúzást 
tartottak a Raoul Wallenberg emléktáblánál a róla 
elnevezett utcában. A mintegy 200 fő részvételével 
zajló ünnepség végül antiszemitizmus elleni 
tüntetésbe csapott át. A kilenc szervező egyike, 
Noszkai Gábor felolvasta az 1992. év antiszemita, 
rasszista krónikáját. Szervezők: Dárdai Zsuzsa, 
Daróczi Ágnes, Ill Márton, Makai Mária, Noszkai 
Gábor, Sárközi Ildikó, Seres László, Somos Iván, 
Zolnay János  
  3. Diplomáciai rangot kapott a debreceni hitközség 
alelnöke. Gervai Tamást a külügyminiszter a határon 
túli zsidó közösségekkel való kapcsolattartással 
bízta meg. 
 
január 18. 
  1. A budapesti gettó felszabadulásának 38. 
évfordulóján a Dohány utcai Hősök templomában 
rendezett megemlékezésen emlékbeszédet mondott Singer 
Ödön főrabbi és Gadó György országgyűlési képviselő. 
Az országgyűlés nevében Szabad György házelnök 
koszorúzott. 
  2. A budapesti gettó felszabadulásának évfordulója 
alkalmából a Kolibri Színház bemutatja Simon Magda: 
„Nagyváradi harangok” című monodrámáját. 
 
január 21. 
  1. A Mazsike Klubban Szita Szabolcs történész 
ismertette a Magyar Auschwitz Alapítvány és 
Dokumentációs Központban, valamint a jeruzsálemi Yad 
Vasem Intézetben folyó holocaust kutatásokat. 
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  2. Konrád György író volt a vendége a Hunyadi téri 
körzetnek. A rendezvényen közreműködött Székhelyi 
József színművész. 
  3. Vandál pusztítás áldozata lett a nagykanizsai 
zsinagóga.  
 
január 22.  
  Nyolc horogkeresztes karszalagot viselő szkínhed 
"zsidónak látszó" személyeket támadott meg a 
Döbrentei téri villamosmegállóban. A rendőrség 
letartóztatta őket, s a motozás során „Ki az 
idegenekkel” feliratú matricát talált náluk. A 
letartóztatták egyik tagja részt vett 1992. október 
23-án a Parlament előtti demonstráción is. A 
randalírozókat a rendőrség rövidesen szabadlábra 
helyezte. Ez ellen a Mazsihisz tiltakozott, és 
határozottabb fellépést sürgetett a rendőrség 
részéről.  
 
január 23. 
  A Pesti Színházban „Jób könyvének” színpadi 
adaptációját mutatták be. A szövegkönyvet a 
címszereplő Gálffy László készítette, rendezte Kapás 
Dezső. 
 
január 24. 
  Pápán megalakult a Veszprém megyei Zsidó Kulturális 
Egyesület Wollák László elnök és Kántor Tamás titkár 
vezetésével. 
 
január 25. 
  1. A Raoul Wallenberg Egyesület fórumot rendezett 
„Rasszizmus a mai magyar sajtóban” címmel (VIII. 
Baross u. 61.). A vitavezető Szalay Pál volt. 
  2. Megnyílt Erdélyi Lajos „Zsidó temetők” című 
fotókiállítása a Balassi Könyvkiadó boltjában (II. 
Margit krt. 1.). A tárlatot Tordai Zádor nyitotta 
meg. 
 
január 27. 
  1. Kőbányán két neonáci megkéselt egy 17 éves zsidó 
lányt. A merényletre régóta tudatosan készültek. A 
rendőrség antiszemita röplapokat talált náluk. A 
késelés után felhívták a lány édesanyját, és vele is 
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közölték a telefonban: „Leszámolás!” Boross Péter 
belügyminiszter február 1-én a Parlamentben szigorú 
nyomozást ígért mind a Döbrentei téri, mind a 
Kőbányai neonáci akció résztvevői ellen. Azt mondta, 
hogy a horogkereszt nem legalizálható. Király B. 
Izabella MDF-es képviselő pedig védelmébe vette a 
"hazafias érzelmű fiatalokat". A TV Híradó 
riporterének kérdésére: Miért védi azokat, akik 
cigányokat és más nemzetiségű fiatalokat 
bántalmaznak? - a képviselő asszony így reagált: 
„Maga provokál engem? Nincs magán is véletlenül sárga 
csillag?” 
  2. Raj Tamás főrabbi a zsidó egyház történetéről 
tartott előadást a kunszentmiklósi Művelődési 
Központban. Közreműködött Hirschfeld György kántor. 
 
január 29. 
   A Measz gyűjtést indított az Óbuda-Újlaki 
téglagyár területén felállítandó emlékkő céljára. 
  
  Emléktáblát avattak a VIII. Üllői u. 32. számú ház, 
az egykori Vasudvar falán a Heidrich család 
tiszteletére. Az egykor tulajdonukban volt épületben 
menedéket nyújtottak zsidó családoknak, valamint a 
Valdemar Langlet által vezetett Svéd Vöröskeresztnek, 
továbbá a pápai nunciatúra kórháznak is. Az 
avatóbeszédet Raj Tamás főrabbi tartotta. 
 
  Kiss József költő születésének 150. évfordulóján 
emlékestet rendeztek a Debreceni Hitközség 
székházának kultúrtermében. A megemlékezést Gergely 
Judit professzor és Deutsch László rabbi tartotta. 
 
  Elkezdődtek és június végéig tartottak a szentesi 
zsinagóga tetőszerkezetének építési munkálatai az 
önkormányzat megbízásából. A háború óta használaton 
kívül álló épület állagmegóvó munkálatait az 
önkormányzat későbbi hasznosítás reményében 
finanszírozta. A tervek levéltár, vagy a Sellye-
hagyaték ide költöztetéséről szóltak.  
 
  A kunszentmártoni zsinagóga főhomlokzati 
felújítására és a gerendázat részleges cseréjére a 
Műemlékvédelmi Felügyelet 800 ezer forintot adott. A 
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felújítás itt is úgy kezdődött el, hogy a 
hasznosításról még nem született döntés. 
 
  Az „Ellenpontok” című folyóirat 1993/januári 
számában jelent meg Braun Róbert tanulmánya „Bitburg 
tegnap és ma – Vázlat” címmel. (12-14. p.) 
 
  A Szombat 1993/januári számában Schweitzer Gábor 
„Tábor Béla emlékezete (1907-1992)” című írása jelent 
meg. Kroó László „Van egy problémám” címmel készített 
interjút Erdős Péter matematikussal (7. p.).  
 
 
február hónap 
 
 
február 1.  
  Budapesten tartották konferenciájukat az európai-, 
és észak-amerikai katonai lelkészek. Magyarországot 
Singer Ödön és Frölich Róbert főrabbi képviselte. A 
tanácskozásra 26 ország képviseletében 76 tábori 
lelkész gyűlt össze. 
 
február 2. 
  A parlamentben antiszemita jelenségek miatt Gadó 
György országgyűlési képviselő interpellálta a 
belügyminisztert. Az interpelláció szövege olvasható 
a Szombat 1993/3. számában (3. p.). A képviselő 
egyebek mellett szóvá tette, hogy nyíltan árulnak 
antiszemita könyveket. Mónus és Szendi művei például 
a Testnevelési Egyetemen tartott rendezvényeken 
kaphatók voltak. A felszólaló a tettleges 
antiszemitizmus Döbrentei téri, valamint egy kőbányai 
diáklány ellen elkövetett támadás eseteit is 
felvetette. . 
 
február 8. 
  1. Gergely Judit, a DOTE Gyógyszertani Intézetének 
professzora tartott előadást a Debreceni Magyar 
Izraeli Baráti Társaság rendezvényén „Zsidó nők a 
gyógyításban a Bibliától napjainkig” címmel. 
  2. Ítéletet hirdetett a II-III. kerületi bíróság a 
Szent Korona perben. Romhányi Józsefet - az időközben 
megszűnt lap főszerkesztőjét - bűnösnek találták 
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három rendbeli, közösség elleni izgatásban és egy 
rendbeli, hivatalos személy megsértésében. Ezért hat 
hónapi szabadságvesztésre ítélték egy év próbaidővel. 
Stoffán Györgyöt kétrendbeli izgatásért 26000 forint, 
Bujdosó Gyulát pedig 18200 forint pénzbírságra 
ítélte. Budai Kulcsár Jánost pedig felmentették. Az 
ítélet ellen fellebbeztek.  
 
február 9. 
  1. Róbert Péter történész „Max Nordau és kora” 
címmel tartott előadást a Mazsike Klubban. 
  2. Virág Teréz és Sipos András „Röppentyű” című 
dokumentumfilmjének bemutatóját tartották a Szindbád 
moziban.  
 
február 12. 
  Komoróczy Géza professzor „Ez valódi urbánus 
élmény…” címmel közölt cikke a főváros "zsidó 
negyedének" rekonstrukciójáról szól a 1993. február 
12-én megjelent Népszabadság Hétvége mellékletében 
(mell. III. p.). 
 
február 14. 
  Az izraeli parlament magyar tagozatának elnöke 
Marcaliba látogatott a gazdasági kapcsolatok 
lehetőségének feltérképezése céljából. A Suchman 
Tamással folytatott tárgyalások során megállapodtak 
egy ötfős izraeli parlamenti küldöttség későbbi 
fogadásáról is. Előkészítették egy vállalatok és 
agrárüzemek közötti kapcsolatfelvételének lehetőségét 
a Budapest Bank közreműködésével. 
 
február 15. 
  1. Az Új Élet 1993. február 15-én megjelent a 
Magyar Cionista Szövetség „Felhívása” az antiszemita 
jelenségek elleni összefogásra. 
  2. A Lauder Javne Zsidó Közösségi Iskola 
hatosztályos gimnáziumába felvételt hirdetett 
hatodikos általános iskolások részére. Az intézmény 
oktatási programja 15 évet ölel fel. 3-6 éves korig 
óvodába, 12 éves korig általános iskolába, majd 18 
éves korig gimnáziumba járnak az intézmény tanulói. 
Az oktatási programról február elején nyílt napot 
rendeztek a szülők és az érdeklődők részvételével. 
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február 16. 
  A Zsidó Világkongresszus főtitkára, Israel Singer 
Budapesten az elkobzott zsidó vagyon visszaadásáról 
tárgyalt Jeszenszky Géza külügyminiszterrel. A 
tárgyaláson jelen volt Keller László, a ZSVK kelet-
európai osztályának vezetője is, az ügyek vitelére 
vegyes bizottság alakult. 
 
február 17. 
  „A magyar történelem héber nyelvű kútforrásai – 
Előkészítő munkálatok egy új forráskiadványhoz” 
címmel Shlomo Spitzer, a Bar-Ilan Egyetem professzora 
tartott előadást az ELTE, a Martin Luther King 
Társaság és a ZSVK. A rendezvény házigazdája az ELTE 
volt, itt első nap Csepeli György tartott előadást a 
sztereotípiáról. Második nap a BRFK munkatársa, 
harmadik nap a parlament emberjogi bizottságának 
tagjai mondják el tapasztalataikat. Negyedik nap az 
oktatás szerepe volt a téma, az ötödik napon a varsói 
gettó túlélője, Aliza Shomron volt a rendezvény 
díszvendége. Az utolsó napon koncertet rendeznek az 
Almási téri Szabadidő Központban. 
 
február 17-21. 
  Jeszenszky Géza Izraelbe látogatott, Cfáton 
megtekintette a „Magyarországról elszármazott zsidók 
Emlékmúzeumát” is. A Csurka-üggyel kapcsolatos 
kérdésekre azt válaszolta: „Nem látok a fejébe… Ő egy 
jelentéktelen képviselő.” A magyar származású 
zsidókkal szervezett találkozón a holocaustért 
kizárólag a németekre hárította a felelősséget. 
 
február 21. 
  „Itt vagyunk!” címmel 13 művész alkotásait 
állították ki a Mazsike Chagall Galériájában: Lukács 
Ágnes, Havas Eszter, Magén István, Balla Margit, 
Engel-Tevan István, Fehér László, Feldmann László, 
Benedek György, Kovács Julianna, Tuzson-Berczely 
Péter, Molnár Dánes, Thury Levente.  
 
február 22. 
  Giorgio Perlasca emléktábláját avatták fel a Szent 
István park 35-ben lévő ház falán. Az emléktáblát a 
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Mazsihisz, a XIII. kerületi önkormányzata és a 
Külügyminisztérium állította. Az avatáson Perlasca 
felesége és fia is megjelent. 
 
február 26. 
  Az Alexa Károly főszerkesztő által jegyzett „Heti 
Magyarország” terjedelmes interjút közölt „Zsidók és 
magyarok” címmel. Az interjút Landeszman György 
vezető főrabbival, és Zoltai Gusztáv Mazsihisz 
ügyvezető igazgatóval 1992 decemberében készítette az 
„Igen” című katolikus lap munkatársa, Ományi Kálló 
Györgyi. Az „Igen” című lap nem közölte a 
beszélgetést, mert úgy vélte, hogy az interjú alanya 
nem vállalhatja teljes egészében az elmondottakat 
annak indulatos volta miatt. A riportot készítő 
újságírónő felkészületlensége és provokatív kérdései 
meggondolatlan válaszokra ingerelték a hitközség 
vezetőit. Így hangozhatott el Landeszman főrabbi 
szájából, hogy ha „a zsidó kultúra értékeit kivonnánk 
Magyarországról, akkor nem maradna más, csak a bő 
gatya és fütyülős barack.” Az elhíresült mondatot 
tartalmazó interjút megszerezte a „Heti 
Magyarország”, és kiemelt részeket közölt belőle. 
Antall József miniszterelnök ebben az ügyben levelet 
írt Dávid Krausz izraeli követnek 1993. március 2-án. 
Úgy fogalmazott, hogy az antiszemitizmus elleni 
fellépés közös felelősséget jelent, ezért a 
Landeszman-féle megnyilvánulások károsak. A Mazsihisz 
1993. március 3-án tartott elöljárói értekezlete úgy 
határozott, hogy Landeszmannak kell helyre hoznia, 
amit elrontott. A Debreceni Zsidó Hitközség elnöksége 
tiltakozó nyilatkozatot tett közzé a sajtóban az 
elhíresült Landeszman-mondat szellemisége ellen. A 
„Gondolat-jel” című, a Kossuth Rádióban sugárzott 
műsor 1993. március 7-i adásában Székely Gábor, a 
főpolgármester-helyettese Zoltait és Landeszmant 
alkalmatlannak nevezte a magyarországi zsidóság 
vezetésére. A vezető főrabbi a „Népszabadság” 1993. 
március 9-i számában megkövetett "minden jó érzésű 
magyar embert", és elismerte: hibát követett el, 
amikor hozzájárult az interjúnak a „Heti 
Magyarországban” való közléséhez. A lap ugyanis az 
interjút megvágva, a provokatív kérdések nélkül 
jelentette meg. Ami pedig Székely Gábor felszólítását 
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illeti a lemondásra, Landeszman véleménye az, hogy őt 
a rabbikar választotta, csak az hívhatja vissza. 
Önként nem mond le. David Krausz izraeli nagykövet 
Antall József miniszterelnöknek írt 1993. március 10-
i válaszlevelében arra hivatkozott, hogy a 
tendenciózus kérdések hatására Landeszman 
elveszítette türelmét, és arra, hogy nyilvánosan 
bocsánatot kért. Stoffán György újságíró /aki a 
„Szent Korona”-per másodrendű vádlottja volt/ 
feljelentette Landeszmant Boross Péter 
belügyminiszternél /keresztény/ közösség elleni 
izgatás miatt. Tamás Gáspár Miklós a „Magyar Hírlap” 
1993. március 18-i számában „A zsidó Mucsa” címmel 
megjelentetett kíméletlen cikkében becsületbeli 
ügyként kezelte Landeszman lemondását, mint egyetlen 
lehetséges megoldást. TGM véleménye szerint a 
főrabbinak vissza kell vonulnia a közéletből is. A 
Mazsihisz és a Rabbikar többször foglalkozott az 
üggyel. A Rabbikar 1993. március 17-18-én tartott 
együttes ülésén elhatárolódott a Landeszman által 
mondottaktól, ám mentő körülményként vette 
figyelembe, hogy Landeszman György kétszer is, nagy 
nyilvánosság előtt bocsánatot kért, ezért a 
sajtókampányt abba kellene hagyni. Olti Ferenc, a 
Mazsihisz és a Bzsh vezetőségi tagja lemondott, mert 
a két szervezet nem fogadta el azt a véleményét, hogy 
a történtek után el kell határolódni a Landeszman 
által mondottaktól. Feldmájer Péter a Mazsihisz 
elnöke azt az álláspontot képviselte, hogy aki ilyen 
hibát követ el, nem lehet a magyarországi zsidók 
vallási vezetője. Feldmájer álláspontja és Landeszman 
válasza megjelent az „Új Élet” 1993. április 1-jei 
számában. Vallási kérdésekben azonban a rabbikarnak 
van döntő szava. A rabbikar nem váltotta le 
Landeszmant, de felszólította, hogy állítsa helyre a 
magyarországi zsidóságról és annak vezetőiről 
kialakult megromlott képet. A parlament emberjogi 
bizottságának 1993. március 31-én tartott üléséről az 
ellenzéki képviselők kivonultak, mert Zétényi Zsolt 
MDF-es képviselő javaslatát az MDF ellenszavazat 
nélkül elfogadta. Zétényi azt követelte, hogy 
Landeszmant ismételt bocsánatkérésre szólítsák fel. A 
ellenzék kivonulása után az MDF egyhangú szavazata 
sem volt elég a javaslat elfogadtatására. 1993. 
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április 11-én a Landeszman-ügyben a Mazsihisz és a 
Bzsh együttes ülést tartott. A 11 szavazattal, egy 
tartózkodással meghozott határozat azt javasolja a 
rabbikarnak, hogy mivel Landeszman önként nem mond le 
tisztéről, fogadjon el egy két évre szóló rotációs 
vezetőrabbi váltást, akkor ugyanis 1993. május 9-én 
lejár Landeszman mandátuma. A Mazsihisz és a Bzsh 
1993. május 2-án tartott együttes ülésén Engländer 
Tibor a Landeszman-affairrel kapcsolatosan úgy 
vélekedett, hogy leváltása csak a szélsőjobboldalnak 
kedvezne. Többen ismét elítélték Landeszman 
meggondolatlan nyilatkozatát, de felvetették azt is, 
hogy a közgyűlést el kellett volna halasztani addig, 
amíg a vezető főrabbi hazatér Amerikából, és 
jelenlétében megtárgyalni az esetet. Mivel a vezető 
főrabbi önként nem mondott le, a Rabbikar azt a 
javaslatot terjesztette a Bzsh közgyűlése elé, hogy 
az alapszabályt módosítva szüntesse meg a budapesti 
vezető főrabbi funkciót. A Bzsh a javaslatot 
elfogadta, így a Rabbitanács 1993.május 12-i ülésén - 
amelyen Landeszman György is jelen volt - 
megszüntették a budapesti vezető főrabbi tisztet. 
Landeszman a döntéssel egyetértett. A továbbiakban 
csak a Dohány utcai főtemplom rabbijaként működött. A 
rabbikar a vezető főrabbi tisztét a következőképpen 
osztotta fel: hitközségi ügyek, elnökségi üléseken 
való részvétel: Deutsch Róbert és Frölich Róbert; 
külkapcsolatok: Schweitzer József; kapcsolattartás a 
társadalmi és politikai szervezetekkel: Domán István; 
szóvivő: Raj Tamás. 1993. augusztus 6-án a Hősök 
templomában péntek esti istentisztelet keretében 
búcsúztatták Landeszman György főrabbit, aki 
Torontóban vállalta el a nagybátyja vezette 
magyarnyelvű közösség rabbijának tisztségét. A 
Szombat 1993/6 számában összefoglalták a Landeszman-
ügy főbb állomásait (4-10. p.). 1993. december 2-án a 
Budapesti Rabbikar választmányi ülése Raj Tamást 
jelölte a Dohány utcai főtemplom rabbijává, mivel 
Landeszman György 1994. március 31-ig kérte fizetés 
nélküli szabadságának meghosszabbítását. Raj Tamás 
1993. december 19-től vette át a Dohány utcai 
főtemplom vezetését. A Magyar Szociológiai Társaság 
1993.július 6-9-én rendezett kongresszusán Gadó János 
„Kései megjegyzések egy kellemetlen ügyhöz” címmel 
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tartott előadást a Landeszman-ügyről. A Szombat 
1993/7 számában olvasható az előadás szövege (3, 7. 
p.). Alexa Károly a Heti Magyarország 
főszerkesztőjeként – hogy még egy bőrt lenyúzzon az 
esetről – 1993 folyamán mintegy 270 oldalas 
kiadványt, „A Landeszmann-dosszié” címmel jelentett 
meg a „Heti Magyarország” kiadónál. Az MTI élére 
történt kinevezése után pedig az Alexa összeállította 
könyvet kedvezményesen árulta a hírügynökség 
könyvesboltjában. 
 
február 27. 
  A Mazsike Klubban Kardos G. Györggyel beszélgetett 
Szántó T. Gábor. A beszélgetés szerkesztett változata 
megjelent a Szombat 1993/6. számában „Egy humanista 
tehetség” címmel (33-39. p.) 
 
február 28. 
  1. A Magyar - Izraeli Baráti Társaság vendégeként 
Boross Péter belügyminiszter határozott fellépést 
ígért a rasszizmus ellen. A Goldmark Teremben tett 
ígéret szerint a határozott fellépés a fasiszta 
jelképek eltüntetésétől a szervezkedések 
feloszlatásáig, az antiszemitizmus politikai 
befolyásoló erővé válásának meggátolásáig terjed. 
Boross cáfolta azokat a híreszteléseket, hogy az 
egykori Szovjetunióból Izraelbe menekülő zsidók közül 
mintegy 100 ezer ember nem utazik tovább Izraelbe, 
hanem Magyarországon marad. 
  2. A Mazsihisz Síp utcai székházában köszöntették 
80-ik születésnapja alkalmából Benoschofsky Ilonát, a 
Budapesti Zsidó Múzeum igazgatóját. 
 
  A NÜB 1992. évi beszámoló közgyűlésén elmondták, 
hogy megterhelő feladatot jelentett a kárpótlásokhoz 
szükséges 15-20 ezer igazolás kiadása. Az aktivisták 
közül néhányan vállalták, hogy a holocaust témájú 
könyveket adattárszerűen feldolgozzák annak 
érdekében, hogy feltérképezhető legyen a holocaust-
áldozatok sorsa. 
 
  Sopronban a hónap elején megkezdte a régi zsinagóga 
felújítását az Országos Műemléki Felügyelet. Az egy 
hónapig tartó felújítás után áprilistól látogathatóvá 
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vált a régi zsinagóga, valamint a benne elhelyezett 
állandó kiállítás. 
 
  A Buksz 1993/1 számában Kovács András „A zsidó 
identitásról” című cikkében reagált Balog Iván  
"Varázstalanítható-e az antiszemitizmus” című, a 
Buksz 1992/2 számában megjelent írására. (3-4. p.)  
 
  A Szombat 1993/2. számában interjú jelent meg Engel 
Tevan István grafikus művésszel „Aki látta Dávid 
királyt…” címmel (36-39. p.). 
 
 
március hónap 
 
 
március 1. 
  1. A Keresztény - Zsidó Társaság tisztújító 
közgyűlésén társelnökké választották Landeszman 
György vezető főrabbit, Dankó László kalocsai 
érseket, Hegedűs Lóránt református püspököt és 
Harmati Béla evangélikus püspököt.  
  2. Az ELTE Tanári Klubjában Robert Schindel író 
tartott felolvasást. A szerző 1992-ben „Gebürtig” 
címmel a Suhrkamp Verlagnál megjelent könyvéből az 
Osztrák Kulturális Intézet és az MTA Judaisztikai 
Kutatócsoport felkérésére olvasott fel részleteket. 
 
március 4. 
  Pető Iván és Mészáros István SZDSZ-es képviselő 
ellátogatott a Mazsihisz székházba, és megbeszélést 
folytatott Feldmájer Péter és Zoltai Gusztáv 
Mazsihisz vezetőkkel.  
 
március 3-4. 
  A „Hanoár Hacioni filmklub” a Szindbád moziban 
rendezett vetítésein „A fogadó” (lengyel film; 
rendező: Kavalerovicz); „A hajnal” (magyar-izraeli; 
rendező: Jancsó Miklós) és „A Gólem” című filmeket 
mutatták be. 
 
március 7. 
  1. Tisztújító közgyűlést tartott a Szombathelyi 
Zsidó Hitközség. A lemondott Szántó László elnök 
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helyett Lakatos Jánost választották meg. A vezetőség 
többi tagja: Fellner Ágnes, Kövesdi József, Márkus 
Sándor, Rózsahegyi Ernő, Singer Péter, Sugár László. 
Szombathelyen Talmud-Tóra oktatás van, nőcsoport 
működik, valamint az államtól visszaigényelt 
ingatlanban megkezdődhet az Idősek Szociális 
Otthonának működtetése. 
  2. A Nemzetközi Dachau Bizottság Végrehajtó 
Bizottsága először tartotta ülését Budapesten. Göncz 
Árpád köztársasági elnök a Parlamentben fogadta a 
szervezet vezetőit. 
  3. Horn Gyula, az MSZP elnöke háromnapos izraeli 
látogatásra érkezett. Horn Rabin kormányfőnek azt 
mondta, hogy az antiszemitizmus tényét tagadni nem 
lehet, ám jelentőségét nem szabad túlbecsülni. 
  4. Tisztújító közgyűlést hívott össze a Mazsike.  
a Goldmark Teremben. A közgyűlést Szilárd Gyula 
elnökségi tag „Hogyan tovább MaZsiKe? – A márciusi 
közgyűlés elé” (Szombat 1993/1. sz.), Hajósné Vértes 
Antónia, a MaZsiKe gazdasági vezetője pedig a Szombat 
1993/2. számában közölt írásával készítette elő. A 
szerkesztőség „MaZsiKe a padlón” című állásfoglalása 
is ebben a számban jelent meg. A valódi tisztújításra 
csak 1993. október 31-én került sor, mivel a korábbi 
vezetőségből sokan nem vállalták tovább a 
megbízatást. A tisztújító közgyűlését Székely Gábor 
főpolgármester-helyettes vezette le. Megválasztott 
tisztségviselők: elnök Korányi László. Gazdasági 
ügyvezető: Hajósné Vértes Antónia. A vezetőség 
tagjai: Bokor Judit, Dénes László, Drucker Tibor, 
Fekete László, Gergely István, Hernádi Miklós, Hollós 
Sándor, Olti Ferenc, Raj Tamás, Rajki András, Siklósi 
János, Simonyi Péter, Vámos Tibor.  
 
március 9. 
  Az Alkotmánybíróság határozata szerint a 
kárpótlásról szóló 1991. évi XXV. törvény 
rendelkezései a 24. paragrafus kivételével 
alkotmányosak. (A 24. paragrafus teljes kárpótlást 
biztosít az egykori földtulajdonosoknak, s ezzel 
alkotmányellenesen tesz különbséget a kárpótlásra 
jogosultak között. Ezért 1993. szeptembertől ezt a 
paragrafust megszüntetni rendelte.) Az 
Alkotmánybíróság másik határozatában úgy foglalt 
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állást, hogy a magyar államnak helyt kell állnia a 
zsidó lakosságtól kényszerletétbe vett ékszerekért és 
aranytárgyakért. A békeszerződésben vállalt 
kötelezettség szerint az örökös nélkül elhunytak 
vagyonát a zsidó közösség érdekképviseletének adja 
át, illetve ha ez nem lehetséges, nyújtson megfelelő 
kártalanítást. Az Alkotmánybíróság 1993. december 31-
ig kötelezte az országgyűlést, hogy tegye meg a 
szükséges intézkedéseket a békeszerződésben foglaltak 
végrehajtására. A Mazsihisz és a kormány tárgyalt a 
Helyreállítási Alap újjáélesztéséről. Ugyanakkor a 
Pesti Központi Kerületi Bíróság előtt folytatódott az 
a precedens teremtő per, amelyet Székely Gábor 
főpolgármester-helyettes indított a Magyar Nemzeti 
Bank, és a magyar állam ellen, hogy édesapja 
kényszerletétbe helyezett ékszereit visszakaphassa. A 
perben Székelyt Feldmájer Péter, a Mazsihisz elnöke 
képviselte. 
 
március 11. 
  Nagykállón a város önkormányzatának Baráti Köre 
emléktáblát állított az egykori zsidó iskola helyén. 
Az avatást emléküléssel és Ámos Imre kiállítással 
kötötték egybe. Lazarovits Ernő méltatta Taub Eizik 
Izsák nagykállói rabbi szerepét a magyarországi 
chaszidizmus hagyományainak ápolásában. A cadik 
halálának évfordulóján, mint rendesen, most is sok 
zarándok érkezett. 
 
március 13. 
  Az 1848-49. évi szabadságharc zsidó vonatkozásairól 
tartottak előadást a Mazsike Klubban Gerő András 
történész, Karády Viktor szociológus és Schweitzer 
Gábor jogász, majd a „Múlt és Jövő” című folyóirat 
szerzői adtak műsoros estet. 
 
március 14. 
  1. „Kéz a kézben Béccsel, Berlinnel és Párizzsal. 
„Tégy a gyűlölet ellen!” békemenetet szervezett a 
„Tégy a gyűlölet ellen! Nemzetközi Mozgalom”. Az 
említett városokban is felléptek az újjáéledő 
rasszizmus, antiszemitizmus ellen. 
  2. A zsidó szervezetek megvitatták a holocaust-
tagadást bűntető törvényjavaslatot a Mazsihisz 
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Székházban. A törvényjavaslat szövege megjelent a 
„Pesti Hírlap” 1993. március 16-i számában. 
  3. A Mazsike Klub vendége volt Kardos G. György. Az 
író felolvasott „Jutalomjáték” címmel készülő 
könyvéből, és pályájáról beszélgetett Szántó T. 
Gáborral, a Szombat főszerkesztőjével. 
 
március 15. 
  A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Bánhorvátiban 
emléktáblát állítottak Lászlófalvi Ördögh Gusztáv 
esperesnek, aki a holocaust idején üldözötteket 
mentett. A táblát a Measz, a Magyar Római Katolikus 
Egyház, és a helyi önkormányzat állította. 
 
március 18. 
  Szentágothai János „A magyar zsidóság szerepe a 
hazai és a nemzetközi tudományos fejlődésben a 19. 
század második felétől a fasizmus hatalomátvételig” 
címmel tartott előadást a Mazsike Klubban. 
 
március 20. 
  Az Észak-Magyarország című napilapnak Lőwy Lajos, a 
kuratórium elnöke ismertette a Tokajban, 1992. 
december 1-én alakult „Zsarátnok Őrei Alapítvány” 
1993. évi terveit. A tokaji és környékbeli zsidó 
kultúra értékeinek megmentésére létrejött alapítvány 
tervezi a rabbik házának rendbetételét. Folytatják a 
zsidótemető rekonstrukcióját, valamint a kistemplom 
tatarozását. Az alapítvány tevékenységének 
népszerűsítésére kiadvány megjelentetését is 
tervezik. A támogatók között van Májer János 
polgármester is, akinek meghatározó szerepe volt a 
zsinagóga külső helyreállításában. A belső tér 
helyreállítása még tart. A kuratórium tagjai Glück 
Gábor, Fried László, Fried Lászlóné, Wassermann 
Gyuláné és Lőwy Lajos. A tervek között szerepel a 
Zemplén megye zsidó zarándokhelyein: Olaszliszkán, 
Sátoraljaújhelyen, Bodrogkeresztúron lévő temetők, 
rabbilakok és templomok felújítása. A felújított 
lakhelyek a zarándokok szálláshelyéül szolgálhatnak 
majd. Kovács Péter fotós elkészítette az 
olaszliszkai, a mádi, és a tokaji zsidótemetők 
sírköveinek fényképeit, készül a temetők 
dokumentációja. Elkezdődött Szerencs, Erdőbernye, 
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Tarcal és Tolcsva zsidótemetőinek fényképezése. A 
dokumentációt egy tokaji székhellyel létesítendő 
zsidó dokumentációs központban kívánják elhelyezni. A 
zempléni zsidóság történetének feldolgozása, kiadása, 
illetve a tárgyi emlékek gyűjtése, felkutatása, 
vásárlása és kiállítása is terveik között szerepel. A 
levéltár és dokumentációs központ helyéül a 
felújított tokaji zsinagógát képzelik el, ahol talán 
egy állandó emlékkiállítás is elfér. Az alapítvány 
magyarországi és külföldi magánszemélyektől és 
cégektől vár támogatást. 
 
március 21. 
  A Mazsike a Zsidó Kultúra Napját a Marczibányi téri 
Művelődési Központban rendezte meg. A délelőtt a 
Bethlen téri zsinagóga gyermekkórusa mutatkozott be. 
A délutáni kántorhangversenyen George Hirschfeld és 
Fodor Imre énekelt. Majd film- és videó vetítés, Hóra 
táncház és Szombat szalon következett Mészöly Miklós, 
Hankiss Ágnes, Faludy György, Kardos G. György, 
Komoróczy Géza és Ungváry Rudolf közreműködésével. A 
Szombat 1993/5. száma tudósított az eseményről (4-5. 
p.). 
 
március 21. 
  Demszky Gábor főpolgármester Izraelbe utazott a 
„Magyarok hete” rendezvénysorozatra. 
 
március 25. 
  1. „Az Élet Menete” a lengyelországi koncentrációs 
táborokba látogatott a Hanoár Hacioni szervezésében. 
  2. Az ORI-ban ünnepséget rendeztek Kármán György 
konzervatóriumi tanár, a Rabbiképző orgonistája 
tiszteletére 60. születésnapja alkalmából. 
 
 
  A New York-i Jewish Theological Seminary és a 
Kolumbia Egyetem hallgatóiból alakult Pizmon kórus 
hangversenyt adott a Rabbiképző Intézet egyik 
kiddusán. 
 
  A Jewish Community Center izraeli és amerikai 
vezetői ellátogattak a Rabbiképzőbe Ralph Goldman 
vezetésével. Tiszteletükre fogadást adtak az ORI-ban. 
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  Chaim Topol Budapestre látogatott. A Mikroszkóp 
Színpadon Szenes Andrea készített vele portréműsort, 
a műsort a televízió is közvetítette. 
 
  A Mazsihisz a Rumbach Sebestyén utcai zsinagóga 
kívülről helyreállított épületéért cserébe az 
Amerikai úti Idegsebészeti Intézetet ajánlotta fel a 
székesfehérvári Alba Regia Építőipari Vállalatnak. A 
vállalat, amely 1988-ban megvette, majd 
helyreállította a zsinagógát, hajlott a cserére, a 
konkrét feltételekben április 15-én állapodtak meg. 
 
  A Kiskunhalasi zsinagóga felújítására alapítvány 
formájában gyűjtést indított a kiskunhalasi hitközség 
Reinhold Sándor elnök vezetésével. 
 
  A Palócföld 1993/1. számában megjelent Cs. 
Sebestyén Kálmán: „Salgótarján társadalma 1922-1944” 
című tanulmánya (34-38. p.). 
 
  A Bácsalmási Baráti Kör, magánszemélyek és a helyi 
gimnázium diákjai segítségével helyreállították a 
bácsalmási zsidótemetőt. A Kritika 1993/3 számában 
Szilágyi Ákos „A tények és a lények, avagy az 
"auschwitzi szóbeszéd " című tanulmányát közölte (36-
39. p.). 
 
  Lányi András „Mit ér a magyar, ha zsidó?” címmel a 
Liget 1993/3 számában jelentetett meg tanulmányt.(59-
67. p.). 
 
  A Szombat 1993/3 számában Komoróczy Géza cikke 
jelent meg „Hahn István tudományos pályakezdése” 
címmel (33. p.). Szántó T. Gábor a Muzsikás Együttes 
népzenei gyűjteményéről készített interjút „Ezek a 
dallamok csak együtt működnek” címmel (40-41. p.).  
 
  A Café Bábel 1993/1. (Harc) számában jelent meg 
Békés Pál irodalmi esszéje „Tér, idő” címmel (3-8. 
p.). 
 
 
április hónap 
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április 1. 
  1. Schweitzer József főrabbi emlékező cikket 
jelentett meg az Új Élet 1993. április 1-i számában 
„Tanítóinkra emlékezünk” címmel Schindler Józsefről 
és Bernáth Miklósról haláluk 30-ik, és Scheiber 
Sándor születésének 80-ik évfordulója alkalmából. 
  2. A Lauder Javne Zsidó Közösségi Iskola 
diákszínpada a Goldmark Teremben purimi „Gólem 
játékokat” adott elő Balla Margit irányításával. A 
társulat Novák János meghívására a Kolibri Színpadon 
fellépett néhányszor. 
 
április 2. 
  Balassa Péter „Egy barbár - mitikus kérdés: mi a 
magyar?” címmel jelentetett meg esszét a Magyar 
Narancsban. 
 
április 4. 
  Orosz illetékesek átadták Bába Iván külügyi 
államtitkárnak az Esterházy János és tizenkét társa 
rehabilitálásáról szóló dokumentumokat. 
 
április 6. 
  A Frankel Leó utcai ökumenikus széderen 
Szentágothai János magyarul mondta a Nismászt, Mónus 
Barnabás református lelkész magyarul bencsolt, 
Bőzsöny Ferenc héberül és magyarul is idézte a Má 
nistánát. Singer Ödön főrabbi a széder jelentőségéről 
beszélt a Keresztény - Zsidó Baráti Társaságban. A 
budapesti templomkörzeteken kívül több vidéki 
városban is megünnepelték a szédert. Kiskunhalason, 
Székesfehérvárott, Debrecenben, Pécsett, Szegeden, 
Szolnokon és Kecskeméten a hitközségek, Pápán pedig a 
nemrégen alakult Zsidó Kulturális Egyesület rendezett 
jelképes széder estét Raj Tamás főrabbi vezetésével.  
 
április 15. 
  1. A Mazsike Klubban rendszeresen tartott 
összejöveteleket a KÚT. Ezúttal „A zsidóság, mint 
vallás, illetve mint nemzetiség, valamint a vegyes 
házasság problémái” témákról beszélgettek a 
résztvevők. 
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  2. A Bzsh pályázatot hirdetett a XIV. Laky Adolf 
utcai kórház felújítási munkáira. 
 
április 15-26. 
  A varsói gettófelkelés 50-ik évfordulójáról több 
rendezvény is megemlékezett. Az MTA Történettudományi 
Intézetében „Dialógusok a lengyel és a magyar 
zsidóság sorsáról a XX. században” címmel tudományos 
ülést rendeztek. A tanácskozást Glatz Ferenc 
akadémikus nyitotta meg. Hanák Péter „A közép-európai 
zsidó asszimiláció típusai”; Grinberg, Daniel „A 
lengyelországi zsidóság - sztereotípiák és valóság”; 
Haraszti György „A galíciai zsidó bevándorlás 
Magyarországra”; Zebrowsi, Rafael „Zsidó politikai  
élet az 1918-1939 közötti Lengyelországban”; Karády 
Viktor „A magyar zsidóság a két világháború között”; 
Borzyminska, Zofia „A lengyelországi zsidó kultúra a 
két világháború között”; Wiszniewicz, Joanna 
„Gyökértelen nemzedék” címmel tartott előadást. 
Konferenciával emlékezett meg az évfordulóról az ELTE 
is a bölcsészkar tanácstermében „A közép-európai 
zsidóság  - a közfelfogás sztereotípiái és a valóság” 
címmel. Előadást tartott Szokolay Katalin, Gergely 
Jenő és Daniel Grinberg professzor. A Magyar 
Filmintézet és a Lengyel Kulturális Központ 
válogatott filmeket mutatott be a lengyel zsidóság 
életéről. (KAWALEROVICZ, Jerzy „A fogadó” (1983); 
LOMNICKI, Jan „Még csak egy erdő” (1991); ZULAWSKI, 
Andrej „Az éj utolsó harmada” (1972); ZÓLTOWSKI, 
Vojciech „A gyűlölet árnyékában” (1986); VAJDA, 
Andrej „Korczak” (1986) című alkotása.). A Lengyel 
Kulturális Központ Nagymező utcai termeiben a 
vetítése mellett a Múlt és Jövő című folyóirattal 
közösen rendezett kiállítás mutatta be a varsói 
zsidóság 1919-1939 közötti életét. A kiállítást 
Kőbányai János a Múlt és Jövő főszerkesztője és 
Barbara Rogalska, a varsói Városi Múzeum munkatársa 
nyitotta meg a Lengyel Kultúra Házában, Kiss Gy. 
Csaba előadást tartott a lengyelek és zsidók 
kapcsolatáról a politikában. Az évfordulón 
megemlékezést tartott a Measz és a Magyar Holocaust 
Alapítvány és Dokumentációs Központ is a Lengyel 
Kultúra Házában. 
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április 17. 
  Az Egyesült Államok és az Izrael nagykövetsége 
közös koncertet rendezett a Budapesti Zsidó Múzeum 
javára. 
  
április 18. 
  1. A magyarországi holocaust kezdetének napján 
fiatalok fáklyás felvonulást rendeztek az egykori 
budapesti gettó területén. A Madách Színházban 
rendezett gyászünnepségen megjelent Szabad György, az 
országgyűlés elnöke, és a kormány több tagja is. Itt 
adták át a Yad Vasem Intézet „Világ Jámbora” 
kitüntető oklevelét. A tíz új kitüntetett: 
Böszörményi Lajos és felesége, Hegymegi Ernő, Jászai 
Béla és felesége, Kövesi Jenő, Kubinyi Zoltán, Molnár 
Sándor, Nagy László, Orosz Jánosné, Pillér Jenő, dr. 
Schanda Ferencné. A korában kitüntetettek nevében 
Karig Sára szólt, a köszöntőt Dávid Krausz nagykövet 
és Schweitzer József főrabbi tartotta, majd az Állami 
Operaház művészei adtak műsort. 
  2. Emléktáblát avattak Homonnay Tivadar Budapest 
egykori főpolgármestere lakóházának falán. XII. 
Tamási Áron u. 39-ben. Homonnay a holocaust idején 
zsidó és lengyel gyermekeket mentett meg a haláltól. 
 
április 19. 
  1. A Zsidó Kárpótlási Szervezet „Nyilatkozata” 
megjelenik az 1993. április 19-i napilapokban.  
  2. Az ELTE Tanári Klubjában rendezték meg Ö. Kovács 
József „Polgárosodás és zsidóság a Duna-Tisza közén a 
18-19. században” című kandidátusi értekezésének 
nyilvános vitáját. 
 
április 20. 
  1. Szabad György házelnök kérésére fogadta a 
Magyarországon tartózkodó Fürst Lászlót, a Magyar 
Zsidók Világszövetségének elnökét. 
  2. A Wallenberg Egyesület levélben kérte a három 
legfőbb közjogi méltóságot, hogy október 15-ét 
nyilvánítsák a magyarországi holocaust napjává. 
Kérték továbbá, hogy az Egyesült Államokhoz hasonlóan 
Raoul Wallenberg kapjon díszpolgárságot 
Magyarországon is. Az év folyamán egyik javaslatról 
sem született döntés, ám a javaslatról vita 
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bontakozott ki a sajtó hasábjain - éppen az egyesület 
tagjai között. Az amerikai ösztöndíjas Braun Róbert 
„mozgalmár akciózásnak és szereptévesztésnek” nevezte 
Somlyó Zsuzsa kezdeményezését a Népszabadság 1993. 
április 20-án  közzétett „Nyílt levelében”, Csalog 
Zsolt ügyvivő pedig válaszcikkében Braun egyesületi 
tagságát kérdőjelezte meg. Az ügyvivő Braun 
egyesületi tagságát részint a közös célok nem 
vállalása miatt (fanyalgás), másrészt a Braun által 
huzamos ideje nem fizetett tagdíj oldaláról 
kérdőjelezte meg. 
  3. Az országgyűlés az MSZP kezdeményezésére 
elfogadta a „Nyilatkozatot” a rasszizmus, az 
idegengyűlölet és az antiszemitizmus ellen.  
  4. Lengyelországba látogatott Jichak Rabin izraeli 
miniszterelnök, hogy részt vegyen a varsói 
gettófelkelés 50-ik évfordulójára rendezett 
eseménysorozaton. Az izraeli miniszterelnök 
felkereste az Auschwitz-Birkenau koncentrációs 
tábort. 
  5. Jeruzsálemben 22 embermentő magyar kapta meg a 
Yad Vasem Intézet kitüntetését: Buza László és neje; 
Demény Vera; Gáti Józsefné; Golopenca Illés; Hankó 
Mátyás és neje; Herceg Ferenc és neje; Konárik József 
és neje; dr. Kis Géza és neje; dr. Kopházi Erzsébet; 
Lukács Antal; Nyesta József; Pahin Gáspár és neje; 
Somogyi Károly és neje; Pápai Károlyné és Pásztor 
Lajos. A Yad Vasem Intézet kitüntetettjei április 14-
én Lazarovits Ernő kíséretében utaztak Izraelbe, ahol 
az Igazak Ligetében elültették az emlékezés fáit. A 
csoportot Budapesten David Krausz nagykövet 
búcsúztatta. 
 
április 22. 
  Washingtonban Bill Clinton amerikai elnök nyitotta 
meg a Holocaust Emlékmúzeumot. Beszédet mondott még 
Chaim Herzog izraeli államfő és Elie Wiesel Nobel-
díjas író is az ünnepségen a meghívott 32 ország 
államfője előtt. Az eseményen megjelent Gönc Árpád 
magyar köztársasági elnök is. A Múzeum előtti teret 
Raoul Wallenbergről nevezték el, a kiállítás 
magyarországi dokumentumai között is központi 
szerepet töltött be Wallenberg személye. A New York-i 
ENSZ képviseleten bemutatták Erdélyi Lajos „Régi 
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zsidó temetőkertek művészete” című fotókiállítását. A 
vészkorszak 49. évfordulójára rendezett 
emlékünnepségen megtelt a New York-i Park East 
zsinagóga, ahol Schneier Arthur főrabbi mellett Gati 
N. Norman, a Magyar Zsidók Világszövetségének 
díszelnöke, és Fürst László, a Világszövetség elnöke 
is szólt. Schneier Arthurról nemzetközi 
kapcsolatokkal foglalkozó tanszéket neveztek a 
Jeshiva Universityn. 
 
április 24. 
  „Magyar nyelvű zsidó könyvkiadás Izraelben és 
Magyarországon” címmel Drucker Tibor tartott előadást 
az Oneg Sabbat Klubban (VII. István u. 17.). 
 
április 25. 
  1. Szilárd Gyula iparművész kiállítását Porscht 
Frigyes grafikusművész nyitja meg a Goldmark 
Teremben. 
  2. A koncentrációs táborok felszabadulásának napján 
koszorút helyezett el a NÜB, a Mazsihisz és a Bzsh a 
Gestapo fogház Gyorskocsi utcai épületének falán. 
Délután a Magyar Honvédség Stefánia úti Művelődési 
Házában a Measz, a NÜB és a Holocaust Dokumentációs 
Központ emlékünnepséget rendezett. 
  3. Izrael állam kikiáltásának 45. évfordulóján az 
izraeli nagykövetség ünnepséget rendezett a Petőfi 
Csarnokban. 
 
április 26. 
  1. Gróf Esterházy János ügyének perújrafelvételét 
kérte Rózsa Ernő, a szlovákiai Együttélés Mozgalom 
parlamenti képviselője. A Szlovák Tudományos Akadémia 
1993. május 27-én közzétett állásfoglalása szerint 
Esterházy bűnös. A történészek szerint a háború alatt 
a gróf folyamatosan kapcsolatban volt a magyar 
kormány képviselőivel, s a Cseh Köztársaság 
szétverésén, illetve Szlovákia Magyarországhoz 
történő visszacsatolásán munkálkodott. 
  2. A „Reggeli Délvilág” című napilap 1993. áprilia 
26-i száma összeállítást közölt a Csongrád megyei 
zsinagógák – a szentesi, a hódmezővásárhelyi, a régi 
szegedi zsinagóga és csongrádi zsinagóga - sorsáról. 
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április 27. 
  1. A cigány áldozatok emlékművét avatták fel a 
nyíregyházi Északi temetőben. Choli Daróczi József 
avatóbeszédében zarándok nappá nyilvánította április 
27-ét. Beszédet mondott Gervai Tamás, a debreceni 
hitközség elnöke is. Az emlékmű Vincze István megyei 
főépítész és Répási István kőfaragó alkotása.  
  2. Gadó György országgyűlési képvelő bejelentette, 
hogy szünetelteti SZDSZ tagságát, mivel úgy látja, 
pártja nem küzd elég aktívan az antiszemitizmussal. 
 
április 29. 
  1. Ács Irén fotókiállítását David Krausz izraeli 
nagykövet nyitja meg az Országos Műemlékvédelmi 
Hivatal Táncsics utcai kiállítótermében. 
  2.  Schweitzer József főrabbi eladást tartott 
Bécsben „Halál a Szentírásban, a zsidó vallásos 
gondolkodásban és a halotti kegyelet a zsidó 
vallásban” címmel. 
 
április 30. 
  1. Feldúlták a tapolcai zsidótemetőt, 79 sírkövet 
döntöttek le. 
  2. Meron Menachem (Murányi Miklós) izraeli egyetemi 
tanár előadást tartott az újpesti hitközségben a 
zsidóság kultúrájáról és vallási hagyományairól. 
 
  A City University of New York Rosenthal Institute 
J. and O. Winter-alapja 15 ösztöndíjat adományozott 
magyarországi tudósok és vészkorszak szakértők 
részére. Az ösztöndíjasok és pályázataik jegyzéke: 
Susanna Dénes „The International Red Cross Emergency 
Hospital in the Budapest Ghetto”; Ferenc Erős „The 
Second Generation of Holocaust Survivors in Hungary, 
Israel and Sweden. A Comparative Study.” Ferenc 
Gáspár „Adalékok a magyarországi zsidó munkaszolgálat 
történetéhez a második világháború időszakában”; 
Miklós Hernádi „Review of Archival Materials Relating 
to Hungarian Jews in New York City”; Magdolna Horák: 
„A magyar értelmiség veszteségei az 1940-es években”; 
János Kálmán „A Holocaust. Az állami tömeggyilkosság 
születése. Egy társadalomelméleti értelmezés 
kísérlete”; László Karsai „Vádirat a nácizmus ellen 
V-VI. kötet”; János Kőbányai „The Minyan. Nine In-
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Depth Interviews with Members of Synagogue and 
Myself”; Judit Molnár „Vádirat az antiszemitizmus 
ellen V-VI. kötet”; Pelle János „Blood Libels in the 
20th Century. Anti-Semitism in East Europe after the 
Holocaust”; Katalin Pető: „Trauma Inheritance in a 
National Context”; Ágnes Ságvári „Útmutató a 
Holocaust magyarországi forrásaihoz”; Szabolcs Szita 
„Forced Labor Service of Hungarian Jews, 1938-45”; 
Ferenc Vadász „Önéletrajz-regény. Zsidó büntetőszázad 
Kisvárdán, 1942-43. telén”; Teréz Virág „A Holocaust-
szindróma megjelenése a túlélők leszármazottainál”. 
 
  „Hagyomány Szociális Alapítványt” hozott létre a 
pécsi hitközség a zsidó hagyományok ápolására, a 
hitélet támogatására. 
 
  Alapítványt hozott létre a Szolnoki hitközség a 
szolnoki zsidók történetének kutatására. A szolnoki 
zsidótemetőt az önkormányzat az év tavaszán hozatta 
rendbe.  
 
  Makón a Városvédő Egyesület megtette az első 
lépéseket a makói ortodox zsinagóga védetté 
nyilvánítására, valamint alapítványt létesített az 
épület megmentésére.  
 
  A Kisalföld című napilap háromrészes cikkben 
foglalkozott a győri zsinagóga történetével „Tegnap, 
ma, holnap. Tények, gondok, gondolatok a győri 
zsinagóga történetéről” címmel. Az 1993. április 16-
án, 17-én és 19-én megjelent cikk szerzője Szőcs 
Sándor műemlékvédelmi szakmérnök. 
 
  Fesztiváldíjat kapott a belgiumi Monsban rendezett 
rövidfilmfesztiválon Szabó Gábor: „Siratófalak” című 
filmje. A balettfilm Markó Iván koreográfiája alapján 
készült. Táncolják a jeruzsálemi Rubin Academy 
táncosai és Markó Iván. 
 
  A Művelődési és Közoktatási Minisztérium 
Tudományegyetemi és Főiskolai Főosztálya főiskolának 
ismerte el az ORI Pedagógium szakát. 
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  A Nagyvilág 1993/4 számában Hargittai István 
„Virágok szögesdrót mögül. Theresienstadti 
gyermekrajzok és Radnóti Miklós” című tanulmánya 
jelent meg. (342-402. p.). 
 
  A Szombat 1993/4 számában a 60 éves Konrád György 
köszöntésére készítettek összeállítást (15-30. p.). 
Elkana Jehuda „Felejteni kell!” címmel írt a 
holocaustról (3, 33. p.). Schőner Alfréd „Hággádák. 
Művészet és kuriózitás” című tanulmánya a folyóirat 
36-37. számában jelent meg.  
 
 
május hónap 
 
 
május 1. 
  75 éves korában meghalt Ancsel Éva (1927-1993) 
filozófus, akadémikus, a Magyarországi Zsidó 
Szociális Segély Alapítvány kuratóriumának tagja. 
 
május 2. 
  1. A Mazsihisz és a Bzsh együttes közgyűlést 
tartott a hitközség Síp utcai Dísztermében. A 
közgyűlést eredetileg április 18-ra hirdették meg, ám 
sokak - köztük Landeszman György - elfoglaltsága és 
távolléte miatt mostanra halasztották. Feldmájer 
Péter alelnök áttekintette a két éve megválasztott új 
vezetőség tevékenységét. Az 1946-ban alapított 
Országos Zsidó Helyreállítási Alapot ismét működtetni 
kívánják. Az örökölt vagyont zsidó intézmények 
működtetésére és szociális célokra kívánják 
fordítani. Beszámolt a Mazsihisz kezelésében lévő 
ingatlanok felújításairól, így Dohány utcai templom 
rekonstrukciójáról is. Kéri Lajos a külkapcsolatok 
alakulását értékelte. Zoltai Gusztáv az oktatásról és 
a temetők rekonstrukciójáról beszélt. Előkészítik a 
Salgótarjáni úti temető felújítását és újra 
megnyitását, valamint egy elme-szociális otthon 
létesítését. Befejeződött az Újpesti Szociális Otthon 
fejújítása. Tervezik a Frankel Leó úti, a Nagyfuvaros 
utcai és a Hegedűs Gyula utcai templomok felújítását, 
300 ezer forint támogatást adtak a keszthelyi 
zsinagóga rendbetételéhez. Több mint 50 vidéki temető 
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folyamatos gondozása megoldott, ez havi 80 ezer 
forintos kiadást jelent. Bővíteni kell a Páva utcai 
konyhát, a kásrusznak megfelelő színvonalat kell 
elérni. A Hajabács Júlia gazdasági főigazgató által 
előterjesztett zárszámadást a közgyűlés elfogadta. A 
hozzászólások során szó esett a nemrégen alakult 
Szegedi Zsinagóga Alapítványról, Szántó T. Gábor 
pedig az „Új Élet” című hitközségi újságot kritizálta 
egyoldalúsága, alacsony szakmai színvonala miatt. A 
Mazsihisz vezetővel kapcsolatban úgy vélekedett, hogy 
csak magánemberként lehetnek cionisták, hivatalosan 
nem. Kifogásolta, hogy a Muszoe csatlakozott a 
Keresztény Nemzeti Összefogás mozgalomhoz. A Mamele-
Ház tevékenysége kapcsán korrupcióról beszélt. 
Hozzászólása nagy vihart kavart, a közgyűlés végén 
Szántó lemondott mandátumáról. Engländer Tibor a 
Landeszman-affairrel kapcsolatosan úgy vélekedett, 
hogy leváltása csak a szélsőjobboldalnak kedvezne. 
Többen elítélték Landeszman meggondolatlan 
nyilatkozatát, de felvetették azt is, hogy a 
közgyűlést el kellett volna halasztani addig, amíg a 
vezető főrabbi hazatér Amerikából, és jelenlétében 
megtárgyalni az esetet. Mivel a vezető főrabbi önként 
nem mondott le, a Rabbikar azt a javaslatot 
terjesztette a Bzsh közgyűlése elé, hogy az 
alapszabályt módosítva szüntesse meg a budapesti 
vezető főrabbi funkciót. A Bzsh a javaslatot 
elfogadta, így a Rabbitanács 1993. május 12-i ülésén 
a vezető főrabbi tisztét felosztotta. 
  2. Hazánkban tartózkodó székely népfőiskolai 
hallgatók, a Károli Gáspár Teológiai és Misszió 
Intézet hallgatói, valamint a református Erdély 
Gyülekezet néhány lelkipásztora kitakarította a 
budafoki zsidótemetőt. 
  3. Horn Gyula izraeli látogatásáról számolt be a 
Magyar - Izraeli Társaság rendezvényén. 
 
május 5. 
  1. Kende Péter történész tartott előadást a Mazsike 
Klubban „Magyar zsidók részvétele a munkásmozgalomban 
a századfordulótól 1945-ig” címmel. 
  2. Szesztay András szociológus tartott előadást a 
Deák téri evangélikus templomban „Zsidókérdés 
Magyarországon 1944 és 1989 után” címmel. 
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  3. A Wallenberg Egyesület tiltakozott a Művelődési 
és Közoktatási Minisztérium illetékes főosztályán 
amiatt, hogy a negyedikes történelemkönyvekben 
meghamisított adatok szerepelnek a holocaustról. Az 
egyesület kérte a minisztériumot, hogy kiegészítő 
anyagot juttassanak el az iskolákba. 
 
május 6. 
  Blau Jehosua „Középkori zsidó-arab kultúra” címmel 
tartott előadást az Országos Rabbiképző Intézetben. 
 
május 8. 
  1. A Mazsike Klub vendége Szabó István Oscar-díjas 
filmrendező volt. 
  2. Mónus Áront Hódmezővásárhelyen, húga lakásán 
letartoztatták, majd rövidesen „úri becsületszavára” 
szabadon engedték… Matóz Gábor és Bánhidi Károly - a 
Pesti Hírlap című jobboldali újság 1993. július 8-10-
i számában három részes interjút közölt Mónus 
Áronnal. Az 1993. október 27-re kitűzött bírósági 
tárgyalást egyedóra alatt 1993. december 8-ra 
napolták el. Ekkor a Csongrád megyei Bíróság Maráz 
Ferencné vezette büntető tanácsa bűncselekmény 
hiányában felmentette Mónus Áront, figyelmen kívül 
hagyva az ügyész felfüggesztett börtönbüntetésre 
vonatkozó indítványát. 
 
május 9. 
  1. A KÚT Mazsike Klubban tartott összejövetelén a 
félelemről beszélgettek. 
  2. Szita Szabolcsot választották a Bécsben működő 
Nemzetközi Mauthausen Bizottság főtitkár-helyettesévé 
a szervezet közgyűlésén. A bizottság tagja Bács Pál 
orvos is, aki a mauthauseni tábor foglya volt. 
 
május 10. 
  1. Király Bélát Jeruzsálemben tüntette ki a Yad 
Vasem Intézet azért, mert 1943-44 telén az ukrán 
fronton kétszáz munkaszolgálatos életét mentette meg. 
  2. Az Óbudai Baráti Kör vendégeként Gál Éva 
muzeológus tartott előadást „A 18. századi zsidók 
helyzete a Zichy-család óbudai birtokán” címmel. 
 
május 11. 

Mag
ya

r Z
sid

ó L
ev

élt
ár 

20
12



 

 

  Az MTA Judaisztikai Kutatócsoport vendégeként R. 
Fred Morgan professzor, a londoni Leo Baeck Collage 
tanára tartott előadást „Baiting the Dragon: From 
Myth to Midrash in the Interpretation of Exodus 7:8-
13” címmel az ELTE Szerb utcai Tanári Klubjában. 
 
május 13. 
  1. Az 1944-ben tanúsított embermentő 
tevékenységéért Horváth Kálmán egykori honvéd 
százados a „Honvédelemért” kitüntetést kapta a 
honvédelmi minisztertől. A belügyminiszter egyben 
rendőr ezredessé léptette elő. A Honvédelmi 
Minisztérium épületében tartott ünnepélyes átadáson 
David Krausz izraeli nagykövet is jelen volt. 
  2. Esztergomban adták át Dávid Katalin 
művészettörténész, teológusnak a Vatikán „Az 
Egyházért és a Pápáért” kitüntetését. Dávid Katalin 
egyházi tevékenységéért, és a holocaust idején 
tanúsított embermentő tevékenységéért. 
 
május 17-20 
  Jeruzsálemben a város újjáegyesítésének 25. 
évfordulóján nemzetközi konferenciát rendeztek. Az 57 
országból érkezett mintegy 3000 delegátus között a 
Mazsihisz-t Feldmájer Péter, Zoltai Gusztáv, Kéri 
Lajos és Landeszman György képviselte, a ZSVK kelet-
európai tagozata nevében Keller László és Bakos Lajos 
jelent meg. Solt Pál, a Legfelsőbb Bíróság elnöke is 
tagja volt a delegációnak. 
 
május 18. 
  1. Gergely Anna történész „A székesfehérvári 
püspökség zsidómentő munkájáról” tartott előadást a 
veszprémi Laczkó Dezső Múzeum nagytermében. 
  2. Szita Szabolcs történész és Sipos András rendező 
dokumentumfilm forgatását kezdte meg az 1944-45-ben 
dokumentálható magyarországi „Igazak” címmel. A TV 
film első felvételei Lajosmizsén készültek. 
Megörökítették azt a pillanatot, amikor David Krausz 
izraeli nagykövet átadja Gál Gyulánénak a Yad Vasem 
Intézet kitüntetését üldözött zsidók megsegítéséért. 
A filmet az év végén mutatták be, az operatőr Mertz 
Lóránd volt. 
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május 20. 
  A Győri Városházán testvérvárosi megállapodást 
kötött Győr és Názáret. A szerződést Kolozsváry Ernő 
és Menachem Ariav polgármesterek írták alá. 
 
május 21. 
  1. Keszthelyen Büchler Sándor emlékülést tartottak. 
Az 1944-ben elhurcolt keszthelyi főrabbi munkásságát 
méltatta Schweitzer József, Ö. Kovács József, Gyulai 
Éva és Benda Gyula, Meron Menachem Miklós az 
Izraelben élő magyar származású zsidók kapocs-
szerepétől, Karády Viktor pedig a mai magyarországi 
zsidóság helyzetéről tartott előadást. 
  2. Magyar - orosz keret-megállapodást írt alá Mádl 
Ferenc és Jevgenyij Szidorov művelődési miniszter. 
Mádl megtekintette azokat a műkincseket a moszkvai 
Grabar Intézetben, illetve a Nizsnij Novgorodban, 
amelyeket minden kétséget kizáróan Magyarországról 
elhurcoltak el. 
 
május 24. 
  Dinnyés József izraeli magyar költők megzenésített 
verseiből összeállított műsort adott elő a 
Komédiumban. 
 
május 24-25. 
  Szentírás-tudományi szimpóziumot rendezett a 
Keresztény - Zsidó Társaság a Holland - Magyar 
Református Oktatási Közbonban (IX. Kálvin tér 7.). Az 
Ószövetséghez kapcsolódó előadást tartott Majerovszky 
Tibor református teológiai tanár „Jákob álma - 
magyarázati lehetőségek - Genesis 28,10-22”; Raj 
Tamás főrabbi „A Tízparancsolat írásmagyarázata”; 
Berger István „A Purim ünnep közösségi 
megnyilvánulásai”; Komoróczy Géza, egyetemi tanár 
„Ezékiel – tanulmányok”; Karasszon István, református 
teológiai tanár „Keresztény és zsidó bibliatudomány”;  
Benyik György, katolikus teológiai tanár „Rási 
keresztény szemmel” címmel. Május 25-én Újszövetségi 
előadásokkal folytatódott a szimpóziumot. Gerőfi 
Gyuláné, evangélikus lelkész „A Jézus élete kutatás 
mai helyzete”; Szécsi József, katolikus világi 
teológus „4Móz 24,17 - Qumrán és az újszövetség 
messianisztikus írásmagyarázatának egyik találkozási 
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pontja”; Jelenits István, piarista rendfőnök „A 
judaizmus öröksége a páli levelekben”; Szigeti Jenő, 
az adventista egyház elnöke „A Jelenések könyvének 
strukturális elemzése”; Révész Árpád, a baptista 
egyház elnöke „A tudatlanság az újszövetségben”; Keve 
István, metodista lelkigondozó: „A Kinyilatkoztatás 
újszövetségi teológiája”. 
 
  Soros György ultrahangkészüléket adományozott a 
zsidó Szeretetkórháznak. 
 
  Baján az egykori rabbi lakásban gyermekkönyvtárat 
létesített az önkormányzat. A zsinagóga épületében a 
városi könyvtárat helyezték el. Az önkormányzat az 
épületeket megvásárolta a Mazsihisztől. 
 
  Egy magánvállalkozó kitakarította a kalocsai régi 
zsidótemetőt. 
 
  Körmenden a tetőzet tavalyi rekonstrukciója után 
most a homlokzat helyreállítása folyik a zsidótemető 
ravatalozójában. A következő lépés a sírkövek 
rendbetétele a Mazsihisz segítségével. 
 
  A Valóság 1993/5. számában Németh G. Béla: 
„Benyomások, jegyzetek egy izraeli utazásról” címmel 
jelentetett meg esszét. (95-101. p.). 
 
  A „Vigília” 1993/5 számában az etnocentrizmusról és 
az idegengyűlöletről rendezett kerekasztal-
beszélgetés olvasható. A beszélgetés résztvevői: Kiss 
Gy. Csaba irodalomtörténész, Ladányi János, Nagy 
Endre, Törzsök Erika szociológusok, Niederhauser Emil 
kulturális antropológus, Szeifert Ferenc római 
katolikus plébános, Zalatnay István református 
lelkész. Bevezetőt Seregély István, a Magyar 
Katolikus Püspöki Kar elnöke írt. Véleményt 
nyilvánított Szentágothai János is.(361-360. p). 
 
  A „Kritika” 1993/5. száma Balogh Ernő és Pogonyi 
Lajos interjúját készített Kis Jánossal „A nemzet 
iránti hűség nem azonos a kritikátlansággal” címmel. 
(5-10. p.). 
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  A „Filmvilág” 1993/5. számában „Auschwitz működik” 
címmel Jeles Andrással készített interjút Báron 
György a rendező készülő, „Senkiföldje” című filmje 
kapcsán. (4-9. p.). A filmet októberben mutatták be.  
 
  Surányi Vera és Erős Ferenc „A megsemmisítés 
metaforái” címmel készült budapesti beszélgetése 
olvasható Claude Lanzmann-nal az ITM Kultúra 1993/2. 
számában. (14-18. p.) 
 
 
június hónap 
 
 
június 1. 
  „Magyarországi Autonóm Izraelita Ortodox Hitközség” 
néven ismét önállóvá vált az ortodoxia 
Magyarországon. A témáról a Szombat 1993/7 számában 
Ács Gábor írása jelent meg „Ismét önálló az 
ortodoxia” címmel (8-10. p.).  
 
június 3. 
  A kassai zsinagógában gyászmisét tartottak gróf 
Esterházy János emlékére. 
 
június 4. 
  Torontóban folytatódott a szegedi gettó parancsnok, 
Finta Imre pere. 1988-ban emeltek ellene először 
vádat háborús bűnösként. Az esküdtszék 1990-ben 
felmentette, a fellebbviteli bíróság 1992-ben 
jóváhagyta a felmentő ítéletet. Az államügyészség 
azonban új eljárás indítását rendelte el azzal az 
indoklással, hogy a korábbi eljárás súlyos 
tévedéseken alapult, a bizonyítási eljárás egyoldalú 
volt, és Finta ügyvédje megengedhetetlen módon 
befolyásolta az esküdtszéket. 
 
június 6. 
  A nagykőrösi Talmud Tórában tanévzárót tartottak a 
12 tanuló, valamint és szüleik részvételével. Tanáruk 
Köves Gyula volt, a tanulók Ceglédről, Kecskemétről 
és Nagykőrösről jöttek. 
 
június 6-16. 
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  Izraeli kulturális hetet rendezett Zalaegerszegen a 
helyi Shalom Baráti Társaság, a Városi Hangverseny-, 
és Kiállítóterem, valamint a Ságvári Gimnázium. Féner 
Tamás fotóiból nyílt kiállítás, holocaust 
megemlékezést tartottak az egykori zsinagógában és a 
zsidótemetőben. A polgármesteri hivatalban fogadást 
adtak az izraeli és magyar vendégek tiszteletére. Itt 
Müller László „Három vallás Jeruzsáleme” című 
fotókiállítását Székely Gábor nyitotta meg, „Zsidó 
dallamok a zeneirodalomban” címmel az egykori 
zsinagógában adtak hangversenyt. Fellépett a 
Budapester Klezmer Band, Mezei András pedig bemutatta 
a „Dávid tornya” című, modern izraeli költők 
verseiből készült antológiát. Előadások hangzottak el 
a kibucok életéből, izraeli orgona és 
trombitaművészek adtak hangversenyt. A neves izraeli 
vegyes kórus, a Green Chimes Choir zalaegerszegi 
szereplésén kívül az ország több városában is 
fellépett. 
 
június 7. 
  1. A Radnóti Színházban bemutatják Tábori György 
„Jubileum” című drámáját. 
  2. Meggyalázták az egri zsidótemetőt. 18 sírkövet 
mázoltak be horogkereszttel és náci jelszavakkal. A 
négy egri lakos, fiatalkorú elkövetőt júniusban 
elfogta a rendőrség. 
  3. A Magyar Televízió bemutatta a Breuer Péter 
izraeli könyvkereskedőről készült portréfilmet. 
 
június 8. 
  1. Miskolcon meghalt özv. Felischer Lajosné, aki F. 
Csillag Olga néven "Mert megtörtént a XX. században…" 
címmel memoárkötetben állított emléket a sok ezer 
elpusztított miskolci zsidó embernek. 
  2. 62 éves korában connecticut-i otthonában meghalt 
O. McCagg Jr. a michigani állami egyetem professzora 
 
június 15. 
  1. Ünnepélyes keretek között avatták rabbivá 
Markovics Zsoltot az Országos Rabbiképző Intézetben. 
A fiatal rabbi az újpesti körzetben kezdte meg 
pályafutását. 
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  2. Megjelent a ZSVK londoni kutatóintézetének, a 
Zsidó Ügyek Intézetének 1993. évi jelentése az 
antiszemitizmusról. A jelentés szerint az Antall 
kormány nem tekinthető antiszemitának, ám a 
kormánypártokban vannak csoportok, vagy legalábbis 
egyének, akik kisebbségellenes kijelentéseket 
tesznek. Az antiszemita megnyilvánulások közöl a 
legsúlyosabbnak az intézet az 1992. október 23-án a 
parlament előtti jelenetet tartották, s abban is azt, 
hogy a rendőrség nem lépett közbe. 
 
június 18. 
  Az USA igazságügy-minisztériuma hivatalosan 
közölte, hogy Szendi Józsefet, a „Csendőrsors” 
szerzőjét megfosztották amerikai állampolgárságától. 
Az indoklás szerint Szendi eltitkolta második 
világháborús, náci kollaboráns múltját. Szendi és 
hozzátartozói elhagyták az Egyesült Államokat. Szendi 
József november végén Hódmezővásárhelyen telepedett 
le. 
 
június 21. 
  A TV2 műsorán bemutatták Sipos András és Virág 
Teréz dokumentumfilmjét „Emlékek a vészkorszakból” 
címmel. 
 
június 20. 
  1. A JOINT Budapesti Irodája és a Magyarországi 
Zsidó Szociális Segély Alapítvány konferenciát 
szervezett a szociális munkáról. A magyarországi 
szervezet tevékenységét Talyigás Katalin főtitkár 
ismertette. David Guttmann professzor az öregkor 
jellemzőiről beszélt, Moshe Jahod igazgató a Joint 
magyarországi szociális tevékenységéről szólt. 
  2. A holocaust egri gyászünnepségét provokátorok 
zavarták meg. A zsidótemetőben tartott hitközségi 
megemlékezésre 6-8 főnyi skinhead a helyi 
kisgazdapárt titkárának vezetésével a temető kerítése 
mellett masírozott. A rendőrség feloszlatta a 
skinkead gyülekezetet, hármukat őrizetbe vette a 
zsebükben talált gázspray miatt. 
  3. A Sárospatakon nyílt barokk egyházművészeti 
tárlaton a Budapesti Zsidó Múzeum 18-19. századi 
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relikviái is szerepeltek a sárospataki egyházi 
gyűjtemények tárgyai mellett. 
 
június 23-30. 
  Kortárs izraeli filmhetet rendeznek az 
Örökmozgóban. 
 
június 27. 
  A Dohány utcai zsinagógában tartott 
kántorhangversenyen fellépett Sándor György, Fekete 
László, Tóth Emil, Kálmán Tamás, Hirschfeld György és 
a Tomkins együttes.  
 
június 26. 
  Az Oneg Sabbat Klub fórumot rendezett a zsidó 
szervezetek vezetőinek részvételével. Bár sok kritika 
érte a Mazsihisz vezetőit, mégis általános volt a 
vélemény, hogy a MIOK vezetőivel összehasonlítva 
tagadhatatlan a fejlődés. A meghívott vendégek a 
Mazsihisz részéről Zoltai Gusztáv és Feldmájer Péter, 
a Macisz részéről Engländer Tibor, a Szochnuttól 
Tuvia Raviv voltak. 
 
június 27. 
  A Magyar Tudományos Akadémia tudományos testületi 
határozatot hozott arról, hogy Orsós Ferenc 
antropológus professzort nem rehabilitálja. Orsóst öt 
akadémikustársa kezdeményezésére 1946-ban zárták ki 
az Akadémia tagjai közül, mivel kutatásai a 
fajelméletet szolgálták. A rehabilitációs kérelmet a 
36-os kisgazdapárt nevében Prepeliczay István 
nyújtotta be. 
  
június 28- július 5. 
  A közép-európai zsidó mecenatúráról kezdődött egy 
hetes vándorszeminárium Bécsben a St. Pölten-i Zsidó 
Történeti Intézet szervezésében. Az első két napon 
Bécsben, a következő két napon Budapesten a harmadik 
két napon Prágában tartottak előadást a 
századfordulós téma helyi vonatkozásairól. A 
szeminárium az alsó-ausztriai tartományi fővárosban, 
St. Pöltenben fejeződött be. A budapesti rendezvény 
előadói Haraszti György, Sármány-Parsons Ilona és 
Julius Schoeps voltak. A szociális és művészeti 
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mecenatúrák mellett a harmadik előadó Theodor Herzl 
Budapesthez fűződő ambivalens viszonyáról beszélt. 
 
június 30. 
  Gadó György parlamenti képviselő a neonáci 
szervezkedések ügyében levélben a legfőbb ügyészhez 
fordult. Kérdést intézett Györgyi Kálmánhoz, hogy a 
nyilas hagyományokra építő Hungarista Párt, és 
Györkös István győri lakos szervezkedését miért tűrik 
a hatóságok. Györgyi Kálmán a levélben foglaltak 
kivizsgálásával a Győr-Moson-Sopron megyei főügyészt 
bízta meg. 
 
  A Mazsihisz június elején tartott közgyűlésén az 
ortodox tagozat kinyilvánította önállóságát. A Dob u. 
35-ben lévő székház falán a Magyarországi Autonóm 
Ortodox Izraelita Hitközség felirat lesz olvasható, 
helyreállítva a holocaust előtti állapotot. 
 
  Zsidó tanévzáró sportnapot rendezett az Amerikai 
Alapítványi Iskola, a Lauder Javne, az Anna Frank 
Gimnázium, a Habonim Dror, a B,né Akiva, a Hanoár 
Hacioni és a Hasomer Hacair Csillebércen. A győztes a 
Habonim Dror lett, nyereményük egy-egy adag falafel 
volt. 
 
  Emléktáblát avattak Nagybaczoni Nagy Vilmos 
vezérezredes, 1942-43-ban honvédelmi miniszter 
egykori, Szondi utcai lakóházának falán. A táblát 
Szendrei László politikai államtitkár és Kéri Kálmán 
vezérezredes, a miniszter egykori szárnysegéde 
avatta. 
 
  Szegeden kamara-kiállítást rendeztek Liebmann Béla 
fotóriporter munkáiból. 
 
  Júniusban meghalt Szilágyi Lilla pszichológus, 
újságíró. 
 
  Önkormányzati segítséggel hozzáfogtak az 
alsópetényi zsidótemető rekonstrukciójához. A 
Mazsihisz 115 ezer forintot adott. 
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  A Mozgó Világ 1993/6. száma tanulmányt közölt Pelle 
János: „A makói zsinagóga lángja” címmel a politikai 
antiszemitizmusról napjainkig (82-99. p.). 
 
  A Theológiai Szemle 1993./május-júniusi számában a 
Nemzetközi Keresztyén - Zsidó Tanács tevékenységét 
ismertető cikk olvasható (182-185. p.). 
 
  A Világosság 1993/6. száma „Napilapok a 
zsidókérdésről 1944 május-június” címmel tanulmányt 
közölt Berkes Tímea tollából (69-80. p.) 
 
 

Mag
ya

r Z
sid

ó L
ev

élt
ár 

20
12



 

 

1993. július hónap 
 
 
július 2. 
  A Parlament meghallgatta annak a 
képviselőcsoportnak a beszámolóját, amely az 1992. 
október 23-i események körülményeit vizsgálta Mécs 
Imre vezetésével.  
 
július 5. 
  1. A Zenetudományi Intézetben (Bp. I. Táncsics M. 
7.) adott koncertet Giora Sharon Palm Springs-i 
főkántor. 
  2. A Mazsihisz a legfőbb ügyészhez írt nyílt 
levélben kérte, hogy vizsgálják meg Szendi József 
volt csendőr negyvenes évekbeli tevékenységét az 
elévülhetetlen háborús cselekmények alapos gyanúja 
miatt. 
  3. „Zsidók a magyar sportban” címmel nyílt 
kiállítás Tel Avívban a 14. Maccabiada keretében. 
 
július 8. 
  Keszthelyen a hitközség által visszaigényelt és 
visszakapott Weltner Dániel-féle alapítványi 
épületben a Dunántúli Talmud Tóra központját 
rendezték be. Az avatást Raj Tamás főrabbi, 
Goldschmied István hitközségi elnök és Suchman Tamás 
országgyűlési képviselő végezte. 
 
július 10. 
  A „Magyar Hírlap” „Ahogy Tetszik” melléklete 
Scheiber Sándor 80. születésnapja alkalmából egy 
1984-ben vele készült interjút közöl Nagy Károly 
tollából. 
 
július 13. 
  „Világ Jámbora” kitüntetést kapott Konarik József, 
néhai Vékás Ödönné dr. Korzáti Erzsébet, Girnt Sándor 
és felesége az izraeli Yad Vasem Intézettől. Az 
okleveleket David Krausz nagykövet adta át az izraeli 
nagykövetségen. 
 
július 21. 
  Szabó Iván pénzügyminiszterrel tárgyalt a 
Nemzetközi Zsidó Kártérítési Szervezet háromtagú 
delegációja Israel Singer vezetésével a zsidók 
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kárpótlásáról. A nemzetközi szervezet több kelet-
európai országban folytat hasonló tárgyalásokat. A 
Mazsihisz nem személyes kárpótlást, hanem a holocaust 
túlélőinek közösségi kárpótlását szorgalmazta. 
 
július 27. 
  „A nyíregyházi zsinagógákról” írt cikket Margócsy 
József a Kelet-Magyarország című napilapban. 
 
július 30. 
  Aláírták Vác és Givayatim /Tel-Avív elővárosa/ 
testvérvárosi kapcsolatáról szóló szerződést a váci 
városházán. Este az izraeli Gvanim táncegyüttes 
mutatta be műsorát. Ezzel a műsorral az együttes 
Szécsényben és Jászberényben is fellépett. 
 
július 31. 
  A „Kőszegi Zsinagógáért Alapítvány” áverést 
rendezett a szentély megmentéséért. A 37 hazai, egy 
izraeli és egy bolgár képzőművész által aukcióra 
felajánlott 58 alkotást kéthéttel az árverés előtt 
kiállították. A bevétel elmaradt a tervezett 
félmilliót forinttól, mindössze 100 ezer forint gyűlt 
össze, a kispénzű adakozók mellől elmaradtak az 
intézmények, és az új vállalkozói réteg. 
Szeptemberben, a kőszegi szüretkor megismételték az 
aukciót, a bevétel akkor is kevés volt. . 
 
  Nyáron a Margitszigeti Szabadtéri Színpadon az 
Izraeli Balett társulata lépett fel. 
 
  David Giladi egykori izraeli nagykövet volt az Oneg 
Sabbat Klub vendége. 
 
  A Mazsike 2.5 millió forint támogatást kapott a 
parlament kisebbségi bizottságától. 
 
  A Goethe Intézet és a Magyar Filmintézet 
szemináriumsorozatot rendezett „Propagandatechnikák a 
Harmadik Birodalom játékfilmjeiben” címmel a 
Budakeszi úti Filmtárban. 
 
  A Szociológiai Szemle 1993/2 számában jelent meg 
Hadas Miklós „Az Arab Szociológiai Társaság 
konferenciájáról – Hammamet, 1993 Tunézia, 1993. 
márc. 29-3.” című beszámolója (105-110. p). 
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augusztus hónap 
 
 
augusztus 1. 
  Az „Új Élet” 1993. augusztus 1-én megjelent 
számában Scheiber Sándor 80. születésnapján Turán 
Tamás tanulmánya jelent meg a címoldalon. 
 
augusztus 2-9. 
  Kápolnásnyéken vallásközi Híd-tábort szervezett 
Szénási Jonathan Sándor református lelkész. 
 
augusztus 8. 
  Skinheadek 5-6 fős csoportja halálosan 
megfenyegette Gadó György országgyűlési képviselőt 
dunaalmási nyaralójában, majd a nyaralót fasiszta 
jelképekkel festették tele. Gadó feljelentést tett a 
rendőrségen ismeretlen szélsőjobboldali, antiszemita 
személyek ellen. 
 
augusztus 12. 
  Az izraeli Gvanim ének-, és táncegyüttes 
vendégszerepelt a Goldmark Teremben. 
 
augusztus 16. 
 Az egri városi önkormányzat alapítványt hozott létre 
a zsidótemető helyrehozatalára. 
 
augusztus 28. 
  Tokajban zsidótörténeti tanácskozást tartottak. 
 
augusztus 30. 
  A magyarországi zsinagógák helyreállításának javára 
hangversenyt adott a Honvéd együttes férfikara a 
Hősök templomában. A hangverseny egyben Magyarországi 
bemutató is volt. Műsoron szerepelt Mendelssohn 
férfikarra írt dalciklusa, valamint részletek 
hangzottak el a szerző Éliás című oratóriumából.  
 
  A NÜB Bergen-Belsen-i táborcsoportja zarándokutat 
szervezett Bergen-Belsenbe.  
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  A Holmi 1993/8. számában Komoróczy Géza professzor 
cikke jelent meg „Apák és fiúk” címmel. (1066-1070. 
p.) 
 
  A Világosság 1993/8-9. számában Kovács András 
„Zsidók és magyarok. Csoportsztereotípiák a mai 
magyar egyetemisták körében” című tanulmánya (68-75. 
p.).  
 
 
szeptember hónap 
 
 
szeptember 1. 
  A Múlt és Jövő „Budapest” (1993/2.) számának 
megjelenése alkalmából Demszky Gábor főpolgármester 
fogadást adott a Városházán.  
 
szeptember 2. 
  A még felújítás alatt lévő, ám majdnem teljesen 
helyreállított Rumbach Sebestyén utcai zsinagógában 
tartotta új kiadványai, valamint a templom épületének 
bemutatóját az MTA Judaisztikai Kutatócsoportja. A 
Rumbach-templomról és gyülekezetéről Kéri Lajos, a 
Bszh elnöke tartott előadást. Ines Müller „A Rumbach 
Sebestyén utcai zsinagóga” című tanulmányát, Haraszti 
György az általa szerkesztett „Magyar zsidó levéltéri 
repertóriumot”, Jólesz László és Turán Tamás 
Szabolcsi Lajos: „Két emberöltő” című művét mutatta 
be. Komoróczy Géza és Kéri Lajos beszédét az Új Élet 
1993. szeptember 15-i száma tartalmazza. 
 
szeptember 3. 
  Szegeden Glattfelder-konferenciát tartottak, ahol 
Pál János „Glattfelder püspök és az 1938-39. évi 
zsidótörvények” címmel tartott előadást. Az előadás 
szövegét közölte a Délmagyarország című napilap 1993. 
szeptember 3-i száma.  
 
szeptember 4. 
  1. Horthy Miklós újratemetését rendezték meg 
Kenderesen. A Magyar Tengerészek Egyesülete 1990. 
december 20-i közgyűlésén határozta el, hogy gyűjtést 
indít Horthy hamvainak hazahozatalára és 
újratemetésére. A ceremónia gondolata kezdettől fogva 
heves politikai, történészi vita tárgya volt 
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belföldön és külföldön egyaránt. Az Antall-kormány 
eredetileg családi ügynek minősítette az 
újratemetést, majd határozottan a revizionista 
törekvések kerekedtek felül. Antall 1993. augusztus 
23-i televíziós nyilatkozatában elkötelezett 
hazafinak nevezte Horthyt, akinek helye van magyar 
földben. Hangsúlyozta, hogy az újratemetésnek 
kegyeleti, és nem politikai aktusnak kell lennie. A 
kormány több tagja - hivatalos szóhasználat szerint 
"magánemberként" - jelen volt a temetésen, amelyet 
végül a Magyar Televízió egyenes adásban közvetített. 
Antall József személyesen a temetést követő napokban 
rótta le tiszteletét a sírnál, a temetésen azonban 
felesége és fiai képviselték a családot. Az 19933. 
augusztus 7-i „Kurírban” téves információ jelent meg 
arról, hogy Schweitzer József főrabbi elfogadta a 
meghívást a temetésre. Az álhírre zsidók tömegei 
tiltakoztak a hitközségnél, ezért napilapokban 
helyreigazítások jelentek meg, 1993. szeptember 1-én 
pedig Schweitzer József főrabbi az „Új Életben” is 
hivatalosan cáfolta, hogy részt venne Horthy Miklós 
kenderesi újratemetésén. Annál is inkább távol kell 
maradnia, mert a temetést szombaton tartják. Zsidó 
szervezetek tiltakozásul a két háború közötti 
szellemiség újjáélesztése ellen a temetést megelőző 
napon csendes megemlékezést rendeztek a Wesselényi 
utcai mártír emlékműnél. (A Wesselényi utcai 
demonstráción a zsidóság ismert képviselőin kívül 
ismert nem zsidó személyiségek - pl. Lengyel László, 
Iványi László lelkész - is szolidaritásuk 
kifejezéseként megjelentek.) A tüntetés résztvevői 
közül sokan átvonultak a Vérmezőre, ahol a 
„Demokratikus Charta” tiltakozó rendezvényén a 
szakadó eső ellenére sok ezren összegyűltek. A 
„Horthy-rendszer búcsúztatását” Jancsó Miklós 
rendezte a Horthy-korszakban élt, emigrálni 
kényszerült, vagy itthon üldözött művészek, 
szociográfusok műveiből. Mészöly Miklós, Konrád 
György, Farkasházy Tivadar beszélt a demonstráló 
tömeghez. 
  2. „Kormányzati politika és a zsidóság 
Magyarországon a két háború között” címmel Glatz 
Ferenc és Sipos Péter történész tartott előadást a 
Bethlen téri Oneg Sabbat Klubban. (VII. István u. 
15.). A témához hozzászólt Schweitzer József főrabbi, 
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Engländer Tibor a klub vezetője és Gadó György 
országgyűlési képviselő is. 
 
szeptember 6. 
  Pozsonyban a Duna-híd közelében neonáci suhancok 
megverték Baruch Mayers főrabbit. 
 
szeptember 10. 
  1. A Legfőbb Ügyészség megtagadta a nyomozás 
Landeszman főrabbival szemben, mivel nem követett el 
bűncselekményt. 
  2. Újra avatták a helyrehozott a Vasvári Pál utcai 
zsinagógát és kultúrtermet. Baruch Oberlander rabbi 
avatóbeszéde után Karádi Gábor körzeti elnök 
ismertette a templom történetét. Egy párizsi 
hitközség ajándék tórát adott a templom 
újjászentelésére. 
 
szeptember 11. 
  A Mazsike Klub vendége volt Koltai Róbert, akivel a 
„Sose halunk meg” című filmjéről beszélgetett Götz 
Eszter.  
 
szeptember 12. 
  A szeptember 15-én kezdődő 5754-ik zsinagógai év a 
Holocaust 50. évfordulója emlékévének kezdete. Ez 
alkalomból a Mazsihisz a budapesti túlélők számára 
gyászünnepséget rendezett a Kozma utcai temetőben. 
 
szeptember 14. 
  A Legfelsőbb Bíróság precedens értékű ítéletet 
hozott abban az ügyben, amelyet egy hatósági 
bizonyítvány megváltoztatása iránt nyújtott be a 
felperes. Az ügyfél sérelmezte, hogy a részére a 
kárpótlási törvény szerint őt megillető nyugdíj-
kiegészítéshez kiállított hatósági bizonyítvány a 
személyes szabadság korlátozásának kezdetét a gettóba 
kényszerítés időpontjában jelölte meg, holott a sárga 
csillag viselését a nyilasok 1944. április 5-étől 
rendelték el. A sárga csillag viselése a felperes 
szerint a személyi szabadság súlyos megsértése. A 
Fővárosi Bíróság első fokon elutasította a kérelmet, 
a Legfelsőbb Bíróság azonban úgy ítélt, hogy az 
Országos Kárrendezési és Kárpótlási Hivatalnak a 
sárga csillag viselésének elrendelésétől kell 
figyelembe vennie a személyi szabadság korlátozását. 
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szeptember 16. 
  Ros Hásáná alkalmából Mádl Ferenc művelődési és 
közoktatási miniszter, Faragó János VII. kerületi 
polgármester és Horváth Balázs országgyűlési 
képviselő küldött üdvözletet Schweitzer József 
főrabbinak. Bill Clinton, az Egyesült Államok elnöke 
levélben köszöntötte a Rabbiképző vezetőit a zsidó 
újév alkalmából. 
  
szeptember 18. 
  1. A Mazsihisz létrehozta a Magyar 
Holocaustbizottságot az 50. éves évforduló 
megemlékezéseinek szervezésére, (amely nem azonos a 
kormány által novemberben létrehozott Országos 
Holocaust Emlékbizottsággal). Elnöke Beér Iván lett. 
  2. Emléktáblát avatnak a szentesi gettó helyén.  
 
szeptember 19. 
  A Soproni Határőr Igazgatóság falán emléktáblát 
avattak a Kanadában élő (!) Almásy Tibornak, akit a 
Yad Vasem Intézet is kitüntetett a háború alatt több 
száz munkaszolgálatos életét mentette meg laktanya 
parancsnokként. 
 
szeptember 22. 
  Nyékládházán elkezdte a zsidótemető helyreállítását 
Furman Imre MDF-es képviselő által indított MDF-es 
temető-rehabilitációs mozgalom. 
 
szeptember 23. 
  Tuzson-Berczeli Péter festőművésznek, az Ájin-
csoport tagjának kiállítása nyílt meg a Csók István 
Galériában. (Váci u. 25.) 
  
szeptember 21. 
  1. Vatikánban történelmi találkozó jött létre II. 
János Pál pápa és Israel Meir Lau, Izrael askenáz 
főrabbija között. 
  2. Szabó Lukács MIÉP-es képviselő a parlamentben 
"Csendőrsors és Kirekesztők - avagy létezik-e 
törvénye előtti egyenlőség Magyarországon" címmel 
interpellált a legfőbb ügyészhez. Györgyi Kálmán 
írásbeli válaszát a napilapok 1993. október 2-án 
közölték.  
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szeptember 22. 
   Több napot Magyarországon töltött Raphael Patai. 
Az Írószövetség épületén előadást tartott Patai 
József irodalmi munkássága és a modern magyar zsidó 
irodalom kibontakozása címmel. 1993. szeptember 27-én 
a Vörösmarty tér 2-ben „Mítosz, történelem, irodalom, 
barátság és közös munka Robert Graves-szel” címen, 
1993. október 1-én pedig az ELTE Tanácstermében 
„Istennők a Bibliában” címmel tartott előadást.  
Raphael Patai  
 
szeptember 27. 
  A Magyar Televízió 10 órás műsort sugárzott 
Izraelről, Izraelből.  
 
szeptember 30. 
  A Fővárosi Bíróság felmentő ítéletet hirdetett a 
„Hunnia” című folyóirat egykori főszerkesztője, 
Kunszabó Ferenc, és másodrendű vádlott Fodor János 
főorvos ellen közösség elleni izgatás miatt indított 
perben. 1993. november 23-án Suchman Tamás MSZP-s 
honatya a parlamentben azzal vádolta Balsai István 
igazságügy minisztert, hogy presszionálta a bíróságot 
a Hunnia-ügyben hozott felmentő ítélet meghozatalára. 
A képviselő kifogásolta, hogy a jogerőre még nem 
emelkedett ítélet indoklása a nyilvánosság elől el 
van zárva. Csak hírek vannak arról, hogy a szeptember 
30-én hozott ítélet indoklása szerint 1990. óta 
Magyarországon antiszemita véleménynek is hangot 
lehet adni. A képviselő szóvá tette, hogy a zsidó 
szervezetek által kért antiszemitizmus elleni törvény 
megalkotása helyett meglepően enyhe ítéletek 
születtek. A győri ügyben az osztrák vádlott 10 évet 
kapott, a magyarok felfüggesztett büntetést kaptak. 
Balsai cáfolta a vádakat. 
 
  Lányi Zsolt: „Mit ér a magyar, ha zsidó” című 
tanulmánya a Liget 1993/őszi számában jelent meg. 
(59-69. p.)  
 
  A Nagykállói Baráti Kör rituális imahelyet hozott 
létre az iskolaépület egyik helyiségében a Taub Eizik 
Izsák csodarabbi sírjához zarándoklók részére. A 
tervek szerint itt helyezik el az Ámos Imre-
hagyatékot is, amit Anna Margit és Péter Vladimir a 
városnak ajándékozott. Ámos Imre naplóját már kiadta 
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a baráti kör és könyvtár. Tervbe vették még Szilágyi 
Windt László egykori nagykállói polgár „A Kállói 
Cadik, a nagykállói zsidó hitközség története” című, 
Izraelben megjelent könyvének kiadását, valamint  
Szabolcsi Lajos 1919-ben megjelent „A leveleki 
menyegző, Három zsidómese” című könyvének reprintjét. 
 
  A nyíregyházi Síp utcai zsinagóga külső 
helyreállítására mintegy 2 millió forintot fordított 
a nyíregyházi hitközség, a Mazsihisz és a 
polgármesteri hivatal. A hitközség történetét Riczu 
Zoltán történész dolgozta fel.  
 
  Az 1993/94-es tanévben az ORI vendégprofesszorai 
Menachem Meron és Ervin Birnbaum natanjai rabbi 
voltak. 
 
  A Szombat 1993/7 számában Komoróczy Géza „Mi legyen 
a „Rombach-zsinagóga” épületével?” című írása jelent 
meg (13. p.). Várai Emil Fehér László festőművésszel 
készített interjút „Szabad akaratomból…” címmel (38-
42. p.). Szegő Krisztina „Szombat Vállalkozói Klub” 
szervezésébe kezdett (14-15. p.). 
 
 
október hónap 
 
 
október 3. 
  1. A CIA nyilvánossá, illetve kutathatóvá vált 
belső jelentéséből kiderült, hogy Raoul Wallenberg az 
amerikai kormány egyik ügynökségének, a US War 
Refugee Boardnak volt alkalmazottja. 
  2. A mértékadó értelmiség felháborodásának adott 
hangot, amikor az Antall-kormány frissen létrehozott 
új hivatalának, a „Nemzeti Tájékoztatási Hivatalnak” 
az élére Varga Domokos Györgyöt nevezte ki. V.D.Gy.: 
„A kisebbség és a zsarnokság” címen 1990. április 
utolsó szombatján közzétett antiszemita cikkét a 
szellemi élet nem felejti el. A Fasizmus 
Üldözötteinek Érdekképviseleti Fóruma levélben 
tiltakozott Antall Józsefnél V.D.Gy. kinevezése 
ellen. 
 
október 3-5. 

Mag
ya

r Z
sid

ó L
ev

élt
ár 

20
12



 

 

  A NÜB auschwitzi táborcsoportja zarándokutat 
szervezett az „Atlasz” utazási iroda 
közreműködésével. 
 
október 20. 
  Szabad György, az Országgyűlés elnöke kérésére 
fogadta az amerikai United Jewish Appeal misszió 
képviselőit. 
  
október 23. 
  1. A magyar zsidóság egykori és mai válaszútjairól 
rendezett kerekasztal-beszélgetést a „Szombat” 
szerkesztősége Szabolcsi Lajos frissen megjelent „Egy 
emberöltő” című visszaemlékezései kapcsán. Az 
Egyenlőség egykori főszerkesztőjének tevékenységéről 
Smelczer Herman Imre, St. Gallen-i főrabbi, 
Schweitzer József főrabbi és Szabolcsi Miklós 
irodalomtörténész beszélgetett a Mazsike Garay utcai 
Klubjában. 
  2. A Magyar Köztársasági Érdemrend Tiszti 
keresztjével tüntették ki Dávid Katalint 
egyháztörténészi munkássága elismeréseként. 
 
október 28. 
  1. Amerikai zsidó zenészek közreműködésével 
avantgard zsidó fesztivált rendeztek a Magyar Narancs 
a Playboy és a Múlt és Jövő támogatásával a Petőfi 
Csarnokban.  
  2. Veszprémben újjáalakult a hitközség. 
Tiszteletbeli elnöknek Füzesi Lászlót, elnöknek 
Wollák Lászlót választották.  
  3. Magyar - Izraeli Kereskedelmi Kamara alakult. 
 
október 29. 
  Váratlanul meghalt Reviczky Ádám, a Keresztény - 
Zsidó Társaság egyik alapító tagja. (1921-1993.) 
 
október 30. 
  Nagykátán második világháborús emlékművet avattak. 
Seres János és Szórádi Zsigmond alkotásának 
talapzatára 194 zsidó és 164 nem zsidó áldozat nevét 
vésték fel. A Szent György parkban felállított 
mementót Dornbach Alajos avatta fel. 
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  A Szochnut 10 hónapos haladó héber nyelvtanfolyamot 
indított a Damjanich u. 28/b alatti irodájában. 
 
  A hónap elején tartotta tanévnyitóját a Soros 
György alapította Közép-Európai Egyetem. 
 
  A Magyar Tudomány 1993/10. számában jelent meg 
Komoróczy Géza „Történelem a próféták kezében” című 
tanulmánya. 
 
  A Békés megyei Dobozon a helyi önkormányzat 
helyreállítottá a zsidótemetőt, és a folyamatos 
gondozást is biztosítja. 
 
  Tető alá került a kiskunhalasi zsinagóga. A 
helyreállítás munkálataihoz 700 millió forintot adott 
Sepsi László helybéli vállalkozó. A befejezéshez 
hiányzó összeg pótlására az Országos Műemlékvédelmi 
Felügyelet ígéretet tett.  
 
  A Szabolcs megyei Ópályiban emlékművet avattak a 
második világháború áldozatai, köztük 300 zsidó 
emlékére. 
 
  A Hajdú megyei Sárrétudvaron emléktáblát avattak 
Sámuel Krausznak, a község néhai rabbijának. Az 
emléktáblát Saje Grosz, Brooklynban élő, 
Bodrogkeresztúrról elszármazott rabbi 
kezdeményezésére állították. Az ünnepségre a helyi 
önkormányzat helyrehozta a zsidótemetőt is. 
 
  Jacques Michael, a Hadassza Kórház igazgatója 
meglátogatta az Amerikai úti Szeretetkórházat. 
 
  A haifai székhelyű ELBIT Ltd. gyógyászati 
eszközöket gyártó vállalat műszereket adományozott a 
Szegedi Orvostudományi Egyetem Belgyógyászati 
Klinikájának. A diagnosztikai laboratóriumot 
Schweitzer József főrabbi avatta. 
 
  A Szombat 1993/8 számában a magyarországi kasrut 
helyzetéről készült összeállítás (13-31. p.).  
 
 
november hónap 
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november 3. 
  Az Illyés Gyula Gyógypedagógiai Főiskolán héber 
estet tartottak. 
 
november 5. 
  Székely Gábor, Budapest főpolgármester-helyettese 
bejelentette, hogy iskolaépületet építenek a már 
három éve működő Lauder Javne Zsidó Közösségi Iskola 
számára a Budakeszi út 48. szám alatti telken. A 
telket a főváros adta 99 évre ingyenes használatba. 
Az építkezés további költségeinek több mint felét, 
4,25 millió dollárt Ronald Lauder állta. 
Magánszemélyek, továbbá más szervezetek adakozásából 
jön össze a még hiányzó rész a tervek szerint. Az 
iskola az épület elkészültéig három helyen - a 
Lendvay utcában, a Gárdonyi Géza utcában és a 
Tárogató úton működött.  
 
november 6. 
  Zwi Somron „A Biblia szerepe a zsidó nép 
kialakulásában és túlélésében” címmel tartott 
előadást az Oneg Sabbat Klubban. 
 
november 7. 
  1. Keresztény - Zsidó teológiai hét kezdődött 
Budapesten. A rendezvény keretében a zsidóság 
történetéről tartott előadást Domán István, Berger 
István, Markovits Zsolt, Frölich Róbert és Raj Tamás.  
  2. A pápai hitközségben a Szochnut képviselői, 
Tuvia Raviv és Jichac Blonder tartottak előadást az 
Izraelt érintő legújabb eseményekről.  
  3. Jichak Rabin izraeli miniszterelnök Tel Avivban 
átadta a Szenes család Izraelben élő tagjainak azt a 
magyar okmányt, amely az 1944-ben kivégzett Szenes 
Hanna ejtőernyős hadnagyot felmentette a hazaárulás 
vádja alól. 
 
november 11. 
  1. Kunszentmártonban Markovits Zsolt rabbi 
újraszentelte a város két zsidótemetőjét. A temetőket 
a Furmann Imre által kezdeményezett akció keretében 
hozták rendbe.  
  2. A Kristályéjszaka 50. évfordulóján nemzetközi 
konferencia kezdődött Dobogókőn. A "Kelet-és Közép-
Európa zsidósága: Veszélyeztetett fajok" címmel 

Mag
ya

r Z
sid

ó L
ev

élt
ár 

20
12



 

 

rendezett négynapos tanácskozást Jeszenszky Géza 
külügyminiszter nyitotta meg, jelen volt Demszky 
Gábor főpolgármester is. Az 1985-ben alapított 
Európai Izrael Fórum által rendezett tanácskozáson 
mintegy 150-en vettek részt. Karsai László „Zsidók és 
kommunizmus” címmel tartott előadást, Simon Samuels, 
a párizsi székhelyű Wiesenthal Intézet európai 
igazgatója „A holocaust tagadókról és a közel-keleti 
békefolyamatról” beszélt. 
  3. Megtartották a Yahalom Zsidó Szabadegyetem első 
előadását az ORI eladótermében. A szabadegyetem 
előadásait Hegedűs Gyöngyi, Novák Attila, Pécsi 
Katalin, Schweitzer Gábor és Toronyi Zsuzsanna 
szervezték több éven át. 
 
november 13. 
  1. „Illegális zsidó szervezetek a pártállam idején” 
címmel vitaestet rendeztek az Oneg Sabbat Klubban. 
  2. A Magyar Televízió „Zsidók a Kárpát-medencében” 
címmel Zala Tamás előadását közvetítette.  
  3. Az Oneg Sabbat Klubban Porscht Frigyes, a 
Budapesti Zsidó Múzeum munkatársa tartott előadást a 
„Magyar zsidók szerepe a képzőművészetben” címmel. 
 
november 15. 
  A magyar zsidók 1945-ös ausztriai halálmenetéről 
szóló "Minden - hallgatás" című osztrák 
dokumentumfilmet tűzte műsorára az osztrák televízió 
kettes csatornája. A dokumentumfilmet Michael Zuzanek 
rendezte. A film ősbemutatója egy héttel korábban, a 
bécsi zsidó hetek (november 3-30.) keretében volt a 
bécsi városházán, ahol felszólalt Helmuth Zilk, Bécs 
főpolgármestere is. 
 
november 16. 
  1. Zsidó kulturális napokat Schweitzer József 
főrabbi és Merész József polgármester nyitotta meg 
Kecskeméten. A hatnapos rendezvényen fellépett a 
Goldmark Kórus, és az Anna Frank Gimnázium művészeti 
csapata. „Avrum ünnepei” címmel fotók és néprajzi 
tárgyak mutatták be egy munkácsi zsidó életét. 
Straszer András „Jelenben élő múlt” címmel Bács-
Kiskun megye zsidó kulturális emlékeiből rendezett 
fotókiállítást. Bemutatkozott a Múlt és Jövő című 
folyóirat, fellépett a Muzsikás együttes „Volt 
egyszer egy kis zsidó” című műsorával, volt 
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kóserkóstoló is. A „Hagyaték” című tárlat Ámos Imre, 
Farkas István, Mednyánszky László, Váli Dezső zsidó 
témájú képeiből mutatott be néhányat. Jancsó Miklós: 
„A kövek üzenete” című, ötrészes dokumentumfilmje 
Magyarország és a szomszédos országok zsidó emlékeit 
örökíti meg. Alkotótársai (Böjte József, Erdélyi 
Lajos fotóművész és Kőbányai János író is. A 
forgatási napló megjelent a Filmvilág 1993/12. 
számában (4-7. p.). 
  2. A holocaust 1994 évi ötvenedik évfordulójára 
való méltó megemlékezés összehangolására, a kormány 
kezdeményezésére megalakult az Országos Holocaust 
Emlékbizottság. Az emlékbizottság létrehozásának 
gondolatát Suchman Tamás keszthelyi hitközségi 
alelnök, MSZP-s honatya vetette fel szeptember 22-én 
Katona Tamásnak írt levelében. Suchman azt kérte a 
miniszterelnöki hivatal államtitkárától, hogy a 
holocaust évfordulójáról ne csak a Mazsihisz 
emlékezzen meg, mivel az nem csak zsidó ügy, hanem 
nemzeti ügy is, ezért az állam vegye ki részét a 
megemlékezésekből. A megalakult emlékbizottság 
feladata a különböző szervezetek által készített 
megemlékezések egységes folyammá szervezése volt az 
elképzelések szerint. A Mazsihisz vezetése levélben 
tájékoztatta Katona Tamást, a miniszterelnöki hivatal 
államtitkárát - aki a bizottság tagjait felkérte -, 
hogy a Mazsihisz addig nem vesz részt az 
emlékbizottság munkájában, amíg a bizottságban helyet 
kap Bogdán Emil, a MIÉP tagja, valamint Zimányi 
Tibor, aki a zsidó kárpótlási igények többrendbeli 
nyilvános megkérdőjelezésével hívta fel magára a 
figyelmet. A Mazsihisz állásfoglalását közzétette az 
MTI, az 1993. november 20-i napilapok is közölték. 
Suchman Tamás a Mazsihisz Zimányival kapcsolatos 
állásfoglalását túlzásnak tartotta, mivel Zimányi 
maga is a Margit körúti fogház fogja volt. Zimányi a 
1993. november 26-i lapokban „Nyílt levélben” 
tiltakozott az antiszemita minősítés ellen. November 
29-én Ember Mária, Vásárhelyi Miklós és Péli Tamás is 
kilépett az Emlékbizottság tagjai közül annak 
elfogadhatatlan összetétele miatt.  
  3. A holland belügyminiszter 10 ezer guldent adott 
át a Gondolat Kiadónak az Etty Hillesum Alapítvány 
megbízásából. Az alapítvány az adományt Etty 
Hillesum: „A megzavar élet” című naplójának magyar 
nyelvű kiadására szánta. A 27 évesen Auschwitzban 

Mag
ya

r Z
sid

ó L
ev

élt
ár 

20
12



 

 

elpusztított Etty Hillesum naplóját 1981-ben találták 
meg barátai. A könyv magyarországi kiadását Gere 
Judit kezdeményezte és fordította le, a kiadványt 
Hernádi Miklós gondozta. 
 
november 17. 
  1. Vázsonyi Vilmos emléktáblát avatott Budapest-
Zugló önkormányzata a Városligetben a Kós Károly 
sétány és a Vázsonyi Vilmos sétány sarkán. 
  2. Kriptákat törtek fel a siklósi zsidótemetőben. A 
nyomozás megindult. 
 
november 19-21. 
  A pécsi Nevelési Központban bemutatják a „Sikoly - 
pillanatképek a zsidóság életéből” című darabot, 
amelyet Szalay Tamás, a pécsi Art stúdió művészeti 
vezetője állított össze a Tórából vett szövegek 
alapján. Maga játszotta a főszerepet, vallási 
szaktanácsadóként Berger István rabbi működött közre. 
Az előadással a pécsi Art Kísérleti Stúdió harmadik 
helyet nyert a németországi Fellbachban rendezett 
nemzetközi ifjúsági és diákszínházi találkozón. 
 
november 20. 
  1. Mándy Iván, Mészöly Miklós, Nádas Péter, Kornis 
Mihály és Esterházy Péter megtiltották, hogy műveiket 
a Magyar Rádióban sugározzák. A lépésre a média-
háború eldurvulása késztette a kortárs irodalom jeles 
képviselőt. Közvetlen előzménye az volt, hogy Boross 
Péter belügyminiszter egy pártgyűlésen "egészséges 
vidéki magyar gyerekeket” követelt a magyar médiába 
„a sápkóros, hadaró, jiddisező flaszter 
zsurnaliszták” helyett. 
  2. Az Oneg Sabbat Klubban beszélgetésre hívták 
azokat a Magyarországon élő, egykori katonákat, 1947-
48-ban akik részt vettek az Izraeli Függetlenségi 
Háborúban. 
  
november 21. 
  1. Kegyeleti ünnepséget tartottak a heves megyei 
Kálon a zsidótemető helyrehozatala és a mártíremlékmű 
rekonstrukciója alkalmából. Az ünnepségen jelen volt 
a Mazsihisz képviselőin kívül Szabad György, az 
országgyűlés elnöke, valamint David Krausz izraeli 
követ és Baker rabbi az USA-ból.  
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  2. Gödöllőn, az egykori zsinagóga helyén álló 
bölcsőde falán a helyi MDF kezdeményezésére 
emléktáblát avattak. A Kossuth L. u. 5-7-ben a 
holocaust áldozatainak mementóját Szabad György 
avatta, az ünnepségen megjelent Schweitzer József 
főrabbi és David Krausz izraeli nagykövet is.  
 
november 27. 
  1. Közadakozásból avattak mártíremlékművet 
Sopronban az 1640 Auschwitzban kivégzett zsidó, és a 
háború után kitelepített 14000 ember emlékére. Az 
avatóünnepségen Szabad György házelnök mondott 
beszédet. 
  2. A Fővárosi Polgármesteri Hivatal Dísztermében 
rendeztek gálaestet az 55 évvel ezelőtt, az első 
zsidótörvény által üldözött zsidó művészek számára 
Ribári Géza ügyvéd által alapított színház jubileuma 
alkalmából. A színház a Wesselényi utcai Goldmark-
Teremben tartotta előadásait. A jubileumra a Bzsh 
által alapított „Ribári Géza emlékérem” arany 
fokozatát Zoltai Gusztáv adta át a gálaesten azoknak 
a művészeknek, akik már Ribári pódiumán is felléptek 
1938-ban. 
  3. „Antiszemitizmus - vélemény nyilvánítás és 
uszítás mint jogi kategória” címmel rendeztek 
vitaestet az Oneg Sabbat Klubban.  
  4. A Múlt és Jövő 1993/3. számát, amely az Osztrák 
Magyar Monarchia zsidóságával foglalkozott, a Kossuth 
Klubban mutatták be. Ezt megelőzően november 8-án 
Pécsett rendezett felolvasó estet a lap. 
 
  Kármán Györgyöt Magyar Televízió elnöke nívódíjjal 
tüntette ki a zsidó vallási műsorok szerkesztéséért. 
Kármán György emellett a Rabbiképző templomának 
orgonistája is. 
 
  A Szabolcs megyei Gulácson, Ramacsaházán és Papon 
közös második világháborús emlékműveket avattak zsidó 
és nem zsidó áldozatoknak. Mindegyik megemlékezésen 
jelen voltak a nyíregyházi hitközség elöljárói. 
 
  Felújították és újraszentelték a Nagyfuvaros utcai 
zsinagógát és a kultúrtermet. 
 
  A városegyesítés 120. évfordulóján Demszky Gábor 
főpolgármester a főváros érdekében végzett munkájáért 
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Budapest-díjban részesítette David Moskovitsot, az 
Amerikai Alapítványi iskola szellemi atyját. 
 
  Kelet-európai zsidó oktatók konferenciáját 
rendezték meg Visegrádon a Silvánus szállóban. 
Előadást tartott Smuel Glick és Lee Levine 
(Jeruzsálem); Ervin Birnbaum, (Natanya); Schweitzer 
József, Kardos Péter és Schmidt Mária (Budapest); 
Menachem Schmelczer (New York); Oded Schremer (Bar 
Ilan Egyetem). 
 
  A Magyar Könyvszemle 1993/4 számában jelent meg 
Remete László: „Egy visszahozott hadizsákmány” című 
cikke az Országos Rabbiképző Könyvtárába Prágából 
visszahozott, Adolf Eichmann utasítására elrabolt 
csaknem 3000 kötetről (419-429. p.) 
 
  A Szombat 1993/9 számában jelent meg először 
mellékletként a „Kommentár” című folyóiratot. 
Komoróczy Géza „Magyar sajtó erejében zsidó fák, 
facsoportok. Scheiber Sándor sajtóbibliográfiája elé” 
című írását közölte e lap (23-28. p.)   
 
 
december hónap 
 
 
december 1. 
  1. Israel Singer, a Zsidó Világkongresszus 
főtitkára a Zsidó Helyreállítási Alap képviselőjeként 
budapesti villámlátogatása során harmadszor 
találkozott a Pénzügyminisztérium illetékeseivel és a 
Kárpótlási Hivatal elnökével a zsidó kárpótlás 
ügyében. A ZSVK képviselői a találkozótól elvi 
megállapodás kialakítását, és aláírását várták az 
örökös nélkül maradt zsidó tulajdonok sorsának 
rendezéséről. Erre azonban nem került sor. Az 
Alkotmánybíróság határozata szerint 1993. december 
31-ig kellett volna létrehozni a Zsidó Helyreállítási 
Alapot, ám az országgyűlés alkotmányos mulasztást 
követett el: december 31-ig nem jött létre az alap. A 
ZSVK küldöttség Prágában folytatta útját hasonló 
céllal. 
  2. Simon Wiesenthalt a Tudomány és Művészet 
becsületrendjével tüntette ki Thomas Klestil osztrák 
államfő. 
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december 2. 
  1. A New York-i Klezmatics adott koncertet a Petőfi 
Csarnokban. 
  2. Soros Györgyöt New Yorkban a „Kelet-európai 
demokrácia előmozdításáért” küzdő társaság 
nagydíjával tüntették ki. 
  3. Tel Avivban meghalt Rappaport Ottó, az Új Kelet 
munkatársa. 
 
december 1-9. 
  A Keresztény - Zsidó Társaság vallásszociológiai 
rendezvénysorozat indított. Ennek keretében Erős 
Ferenc „A magyarországi zsidó identitás a 
rendszerváltás után” címmel a Deák téri evangélikus 
templom nagytermében tartott előadást; Markovics 
Zsolt rabbi „Hanuka a modern zsidó  életben - A 
hanuka megjelenése a hagyományban” címmel az újpesti 
zsinagóga kultúrtermében; Domokos István „A magyar 
zsidó költők” címmel a Katolikus Lelkészi Hivatal 
VII. Tömő u. 31-ben; Majsai Tamás "Te vagy-e az 
eljövendő? - avagy a zsidók messiáskritikájának 
megváltástani jelentősége” címmel tartott előadást a 
Mazsike Klubban.  
 
december 4. 
  Az Oneg Sabbat Klubban Avi Forstner „A Hasmoneus-
lázadás - legenda és valóság” címmel tartott 
előadást. 
 
december 7.  
  1. Debrecenben a Kölcsey Művelődési Központban Dod 
Joshua: „József históriája” című árnyjátékát, és 
Balla Margit: „Gólem” című verses játékát mutatja be 
Közép-Európa egyetlen ifjúsági diákszínháza, a Javne 
Színház.  
  2. A Mátyás-templomban emlékhangversenyt tartanak 
Lisznyay Szabó Gábornak, a Dohány utcai zsinagóga 
egykori orgonaművészének és zeneszerzőnek, 80 
születésnapja alkalmából. 
 
december 11. 
  1. Betörtek a Budapesti Zsidó Múzeumba, és 234 
műtárgyat loptak el mintegy nyolc és félmilliárd 
forint értékben. A rablás tényét csak másnap délután 
vették észre. A rendőrség az Interpool-lal és a 
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Moszaddal együtt nyomozott a műkincsek után. A BRFK 
és a Mazsihisz együtt 3 millió forintot ajánlott fel 
a nyomravezetőnek, akik szinte teljes egészében 
kifosztották a múzeumot. A tettesek a felújítás alatt 
álló épület állványzatán jutottak be a termekbe.  
  2. Szántó Tibor 80-ik születésnapját a Síp utcai 
székházban ünnepelték családtagjai és a Mazsihisz 
vezetői. 
 
december 12. 
  Emlékművet avattak a jászfényszarui zsidótemetőben 
a második világháborúban elhunyt zsidóáldozatok 
emlékére. Az avatóünnepségen Raj Tamás főrabbi és 
Szabad György házelnök mondott beszédet. 
 
december 12-16. 
  Visegrádon rendezték meg az európai zsidó oktatók 
konferenciáját.  
 
december 13. 
  A Pesti Központi Kerületi Bíróság tárgyalta a 
Magyar Televízió keresetét Szunyogh Szabolcs ellen. A 
„Köznevelés” című szaknap októberi 8-i számában 
Szunyogh Szabolcs főszerkesztő „Nyílt levélben” 
támadta a tévé Parabola című műsorát annak nyílt, és 
sorozatos antiszemitizmusa miatt. 
 
december 14. 
  A BZSH közgyűlést tartott. Beszámoló hangzott el az 
év folyamán végzett felújítási munkákról: Dohány 
utcai főtemplom, Síp utcai székház rekonstrukció, a 
Páva utcai konyha korszerűsítése, a Vasvári Pál 
utcai, a Nagyfuvaros utcai, a Frankel Leó utcai, a 
Hegedűs Gyula utcai zsinagóga, valamint a Károli 
Gáspár utcai imaterem felújítása, továbbá a 
temetőrekonstrukciók állásáról. A kóser húsellátás 
biztosítására tárgyalások kezdődtek Izraellel, az 
egyházi ingatlanok visszaigénylésének helyzetéről is 
beszámolt Zoltai Gusztáv ügyvezető igazgató. Az Oneg 
Sabbat Klub kérte felvételét a Mazsihiszbe. Beér Iván 
beszámolt a Holocaust Emlékbizottság által már 
előkészített 1994-es megemlékezésekről.  
 
december 15. 
  1. Féner Tamás 104 képből álló vándor 
fotókiállítása nyílt meg a Dohány utcai zsinagógában. 
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  2. Gadó György országgyűlési képviselő a 
parlamentben ellene szavazott annak a javaslatnak, 
hogy Antall József néhai miniszterelnök temetésének 
napját (1993. december 19.) nemzeti gyásznappá 
nyilvánítsák. Kuncze Gábor, az SZDSZ frakciójának 
vezetője felszólította Gadót, hogy mondjon le 
mandátumáról. 
 
december 16. 
  1. Scheiber Sándor irodalmi estet rendeztek New 
Yorkban az Amerikai - Magyar Barátság Házában. Az 
előkészítésben részt vett az Első Magyar Református 
Egyház, a Magyar Zsidók Világszövetsége, az Amerikai 
Magyar Televízió, a Hungária Rádió és a New York 
Figyelő. 
  2. Betörtek a Nagyfuvaros utcai zsinagógába is. A 
csillárt és a fémperselyt vitték el. 
 
december 19. 
  1. Schweitzer József főrabbi Antall József 
miniszterelnök temetésén elmondott búcsúztató 
beszédét az Új Élet 1994. január 1-jei száma közölte.  
  2. A Mazsihisz közgyűlést tartott a Síp utcai 
székházban. Szó volt a politikai pártokkal való 
kapcsolattartásról, a holocaust 50. évfordulójára 
való emlékezés előkészítéséről, és a Zsidó Múzeumban 
történt rablás felderítésének állapotáról. A Révay u. 
16. szám alatti Bálint Zsidó Közösségi Ház 
létesítéséről és annak hasznosításáról Zoltai Gusztáv 
számolt be. A létesítmény üzemeltetését egy évig a 
Joint állja a tervek szerint. Megemlékezett a bajai 
és a kiskunhalasi hitközség rendkívül eredményes 
működéséről. A Mazsihisz intézményeiről szólva az 
ügyvezető igazgató elmondta, hogy az Uzsoki utcai 
Kórház tüdő-, és idegosztályának rekonstrukciója 
folyik. A mintegy 40 zsidó temetőben végzett nagyobb 
rekonstrukciók közül kiemelte a mosonmagyaróvári, a 
szentesi, a gödi, a pilisi, a nagydémi, a 
zalaegerszegi, a tamási, az alsópetényi, a 
nagyszekeresi, a dunaharaszti és a siklósi temetőkben 
végzett felújításokat. A vidéki zsinagógák közöl a 
kiskunhalasi, a keszthelyi és a nyíregyházi templomot 
emelte ki. Az MAOIH-gel közösen tervezték a 
balatonfüredi üdülő felújítását, és folytatták a 
tárgyalásokat a kormányzattal a vidéki ingatlanok 
visszaigényléséről. 
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  3. Padovában emléktáblát avattak Giorgio Perlasca 
emlékére. Az ünnepségen jelen volt Szörényi László 
irodalomtörténész, magyar nagykövet is.  
   
december 30. 
  Rómában aláírták a Vatikán és Izrael közötti alap-
megállapodást, ezzel létrejöttek a diplomáciai 
kapcsolatok a két ország között. Ezzel az 
egyezménnyel a két ország kölcsönösen elismerte 
egymást.  
 
 
  A Vigadó Galériában Ország Lili kiállítást 
rendeztek meg.  
 
  Grünwald Lipót „A haszidizmus története 
Magyarországon” címmel kétrészes tanulmányt 
jelentetett meg az Egység 1993/12. és 13 számában. 
(9-10. p.). 
 
  Monostori Imre a Tiszatáj 1993/12. számában „A 
"zsidókérdés"-ről – többféleképpen” címmel írt 
tanulmányt. (71-85. p.). 
 
  Svéd László dokumentumokat tett közzé a Múltunk 
1993/2-3. számában „A magyar zsidóság és a hatalom 
1945-1955” címmel (248-298. p.). 
 
  Herskó Mózes: „A karcagi zsidók története” című 
Jeruzsálemben megjelent könyvét ismertette Körmendi 
Lajos a Jászkun Krónika 1993. november 18-i számában. 
 
  Bóday Pál „Egy alultáplált könyvtárról” címmel 
ismertette az Országos Rabbiképző Intézet 
Könyvtárának történetét a Vasárnapi Hírek 1993. 
december 5-i számában. 
 
  A Replika 1993/11-12. Számában jelent meg Virág 
Teréz tanulmánya „Az eltüntetett svasztikától a 
zsinagógáig. – A horogkereszt egy holocaustot túlélt 
család harmadik generációs gyermekének rajzaiban” 
címmel (136-141.p.). 
 
  Karsai László tanulmányt közölt az Aetas 1993/4 
számában „Holocaust Romániában és Szlovákiában” 
címmel (236-242. p.). 
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  A Szombat 1993/10 számában „Lubavics és a messiás” 
melléklet készült (13-30. p.). Schweitzer Gábor: 
„Vigyázó szemetek Ciónra vessétek! Nézetek a 
magyarországi cionista mozgalomról a két világháború 
közötti zsidó sajtóban” címmel kétrészes tanulmányt 
közölt. (1. rész: 1995/10/31-35. p. és 1994/1/27-30. 
p.).  
 

 
1993-ban történt: 

  Megalakult a „yad Vasem Intézet tevékenységét 
támogatók köre.” Az elnök Székely Gábor 
főpolgármester-helyettes. A holocaust 50. 
évfordulójára felmérték, hogy a mintegy 3000 
magyarországi település közül hol van holocaustra 
emlékeztető tábla, emlékmű, egyéb, a zsidóságnak 
mementót állító létesítmény. 
 
  A Bzsh ebben az évben alapította a Cödoko 
Alapítványt a zsidó szociális, nevelési és kulturális 
feladatok segítése céljából. A szervezet 
kuratóriumának elnöke Ungár Richárd. 
 
  A Magyar Hírlap szombati „Ahogy tetszik…” 
mellékleteiben Faludy Györgynek állandó rovata volt.  
„Jegyzetek a kor margójára” címmel. 
 
  Dénes Gábor és Liling Tamás „Bélyeges sereg” címmel 
dokumentumfilmet készített a munkaszolgálatosokról. 
 
  A Szegedi Ékszerész Bt. zsidó kegytárgyak 
előállítására szakosodott. A cégnek Budapesten 
Zuglóban is nyílt műhelye, ahol bármilyen kegytárgy 
másolatát elkészítik. A társaság exportra is 
dolgozik. 
 
  Netanján utcát neveznek el Eötvös Károlyról. 
 
  A zsidó iskolákban 190 elsős kezdte meg 
tanulmányait, velük együtt 1023 gyerek tanul zsidó 
iskolákban. 
 
  A Mazsihisz 87 ingatlant igényelt vissza 1993-ban. 
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  Bencsik János „A zsidók Tokaj-hegyalján” című 
tanulmányát közölte a Miskolci Herman Ottó Múzeum  
Paraszti és mezővárosi kultúra a XVIII-XX. században 
című kötetében. (305-316. p.) 
 
  Szántóné Balázs Edit „A körmendi zsidóság és 
hitközségének rövid története” című tanulmánya jelent 
meg a körmendi polgármesteri hivatal „A körmendi 
egyházközségek és a hitközség története” című 
kiadványában. (481-581. p.)  
 

 
Temetők: 

  Esztergom mindkét zsidó temetőjének lett gondozója. 
A helybéli gondviselők mellett a BSZH is ügyel a 
temetők állapotára.  
 
  Rendszeresen gondozzák a kiskőrösi zsidótemetőt a 
helybéli kertészeti iskola tanulói. 
 
  A Mazsihisz temetőrendezési munkákat támogatott 
Dobozon, Csarodán, Tinnyén, Hidasnémetiben, 
Ófehértón, Baktalórántházán és Nagyszekeresen. A 
helyi önkormányzatok Dunaújvárosban, Marcaliban, 
Kiskunfélegyházán, Siklóson, Cégéndányádon, 
Tunyogmatolcson, Izsákon, Szarvason, Békéscsabán, 
Szentesen, Szombathelyen, Veszprémben, Tapolcán, 
Abonyban, Keszthelyen és Kiskunhalason. 
 
 

 
A Yahalom Zsidó Szabadegyetem előadásai 1993-ban: 

november 11. 
  Fröhlich Ida: A Holt-tengeri tekercsek. 
  Schweitzer József: A monoteizmus és a politeizmus 
harca a prófétai könyvek tükrében. 
 
november 25. 
  Karády Viktor: Asszimiláció, szekularizáció és 
zsidó identitás, avagy lehet-e az asszimiláns jó 
zsidó? 
  Kovács Ö. József: A zsidóság társadalomtörténete 
Magyarországon a XVIII-XIX. században. 
 
december 2. 
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  Kisbali László: Moses Mendessohn és a zsidó 
felvilágosodás. 
  Tatár László: Tradíció és modernizmus, avagy a 
zsidó felvilágosodás vallásbölcselete. 
 
december 16. 
  A zsidó népzene. Sipos Mihály és a Muzsikás 
együttes estje. 
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Eseménytár 
az 1994. év zsidó vonatkozású krónikája 
 
 
január hónap 
 
 
január 5. 
  A Keresztény - Zsidó Társaság rendezésében Frölich 
Róbert rabbi tartott előadást a Páva utcai zsinagóga 
(IX. Páva u. 39.) kultúrtermében „Vaéra, a mózesi 
küldetés” címmel.  
 
január 7. 
  1. A Pesti Színházban mutatták be Arthur Miller 
„Közjáték Vichyben” című darabját Gálfy László, Tordy 
Géza és Rudolf Péter főszereplésével. Az előadást 
Marton László rendezte. 
  2. A „Fejezetek a magyarországi zsidók életéből” 
című TIT vándorkiállítást ezúttal Kalocsán, a Városi 
Múzeumban mutatták be Csoma Zsigmond kandidátus 
tárlatvezetésével.  
  3. Az Élet és Irodalom című hetilap 1994. január 7-i 
számában glossza jelent meg arról, hogy a Kerepesi 
temetőben egy ismeretlen összetételű csoport 
megemlékezést rendezett Istóczy Győző, az első magyar 
antiszemita párt megalapítója, parlamenti képviselő a 
sírjánál. 
 
január 8. 
  Bombariadó miatt nem tudták megtartani a szombati 
istentiszteleteket a Dohány utcai és az Újpesti 
zsinagógákban. A templomokat fasiszta jelképekkel és 
feliratokkal pingálták tele. 1994. január 12-én az 
Újpesti zsinagóga és szociális létesítményeinél 
szolidaritási látogatást tett Mészáros István, az 
országgyűlés Emberjogi, kisebbségi és vallásügyi 
bizottságának alelnöke, valamint Derce Tamás Újpest 
polgármestere. A polgármesteri hivatal eltávolította a 
fasiszta feliratokat a zsidó épületekről, és rendőr 
őrjáratot rendszeresítettek a környéken. 
 
január 11. 
  45 évnyi szünet után visszaállították a tábori 
lelkészi szolgálatot Magyarországon. A zsidó felekezet 
részéről Zoltai Gusztáv írta alá az erről szóló 
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okiratot a Honvédelmi Minisztériumban. A Mazsihisz 
részéről a tábori lelkészi teendőket Frölich Róbert 
rabbi látja el. 
  
január 13. 
  1. A Keresztény - Zsidó Társaság beszámoló ülést 
tartott az 1991 januárja óta végzett tevékenységéről, 
valamint az 1994-es Holocaust év alkalmából tervezett 
rendezvényekről.  
  2. Bárány László „Erec Israel - izraeli tájakon” 
című fotókiállítását Zoltai Gusztáv nyitotta meg a 
veszprémi Laczkó Dezső Múzeumban. 
  
január 14. 
  1. A Mazsihisz „Felhívást” tett közzé az utóbbi 
időben a megszaporodott, a zsidóság intézményeit ért, 
bombariadók miatt. 1994. január 12-én a Lauder Javne 
Tárogató utcai épületét felrobbantással fenyegették 
meg. A „Felhívás” különösen sajnálatosnak tartja, hogy 
a robbantások a Magyarországi Holocaust Emlékbizottság 
január elejei színrelépését követően történtek. A 
Mazsihisz kérte a társadalom józan polgárait, hogy 
segítsenek leleplezni, és visszaszorítani azt a 
politikai háttérrel nem rendelkező maroknyi csoportot, 
amely ezeket a megfélemlítő cselekményeket elköveti. 
  2. A „Világnemzeti Népuralmista Párt” - amely 1994 
január elején alakult - mintegy félszáz résztvevővel 
gyűlést tartott a Szolidaritás Szakszervezet egyik 
helyiségében Angyalföldön (XIII. Forgács u. 18. Teve 
u. sarok). Szabó Albert elnök Szálasi képe alatt 
elmondott szónoklatában a zsidó és cigány befolyásnak 
tulajdonította az ország bajait. A közszolgálati TV-
ben éppen folytatásokban vetített ÁVH-s sorozat, a 
„Törvénytelen szocializmus” szellemisége tükröződött a 
gyűlésen. A Chrudinák Alajos szerkesztette 
"dokumentumfilm" az ÁVÓ kegyetlenkedéseit tagjainak 
zsidó voltával hozta összefüggésbe. Szabó zsidómentes 
Magyarországot követelt, a holocaustot pedig 
„humbugnak” nevezte. A Dohány utcai bombariadót a 
szervezet magára vállalta. Másnap a kormány 
kinyilvánította, hogy elfogadhatatlannak tarja a párt 
tevékenységét. A Mazsihisz a kormány döntését nyugtázó 
közleményben emlékeztetett arra, hogy a 
Nemzetbiztonsági Hivatal már 1993. augusztus 20-án 
felfigyelhetett volna az akkor még pártot nem alakító 
csoportra, amikor a nagygyűlésen éltette a nyilasokat.  
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1994. január 27-én Füzessy Tibor, a 
titkosszolgálatokat felügyelő miniszter levélben 
fordult Györgyi Kálmán legfőbb ügyészhez a párt 
betiltása ügyében. A VNP szoros kapcsolatot tartott 
fenn a győri Györkös Istvánnal, aki 1993. november 21-
én hivatalosan is bejelentette a bíróságon a „Magyar 
Nemzeti Arcvonal Mozgalmat”.  
 
január 16. 
  A TV 2-es csatornáján levetítették Radó Gyula 
„Zsidónak lenni Pécsett” című dokumentumfilmjét, 
amelyet a pécsi és Pécs környéki zsidóság sorsáról 
készített.  
 
január 17. 
  A Raoul Wallenberg Egyesület fáklyás megemlékezést 
tartott a Pozsonyi út és Wallenberg utca sarkán lévő 
reliefnél. Az emlékbeszédet Kaiser György ügyvezető 
elnök mondott.  
 
január 18. 
  A budapesti gettó felszabadulásának 49. évfordulóján 
kezdődött a Holocaust emlékév a Dohány utcai zsinagóga 
sírkertjében. Az eseményen sok meghívott, és nagy 
tömeg vett részt, köztük kilenc ország 
nagykövetségének, több magyar állami-, és civil 
szervezetek, valamint a Mazsihisz képviselői. Az 
emlékév rendezvénysorozata egy év múlva, 1995. január 
18-án fejeződött be. A zsidó szervezetek által 
létrehívott emlékbizottság mellett állami Holocaust 
bizottság is alakult. A két szervezet viszonya azonban 
nem volt konfliktusmentes, mivel a Katona Tamás által 
felkért bizottsági tagok között volt Bogdán Emil és 
Zimányi Tibor is. Bogdán és Zimányi személye a 
zsidóság számára elfogadhatatlan volt a többször, nagy 
nyilvánosság előtt kifejtett antiszemita 
állásfoglalásaik miatt. Ungvári Tamás a „Magyar 
Hírlap” 1994. január 7-i számában „Az emlékbizottság 
és a holocaust évfordulója” című cikkében 
elhibázottnak, és károsnak nevezte az állami bizottság 
létrehozását ebben a konkrét formában. Nemcsak a benne 
résztvevő személyek miatt, hanem a kormányzat 
hiteltelenné válása miatt is. Példa erre a Horthy-
temetéskor tanúsított állami állásfoglalás, illetve a 
kárpótlás halogatása. Ungvári emlékeztetett az 1990. 
novemberi kezdeményezésre, hogy október 15-ét 
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nyilvánítsák holocaust emléknappá. Komoróczy Géza 
Szabad Györgyhöz intézett javaslatára soha nem 
érkezett válasz. Az 1944-es állami emlékbizottságról 
kormányülés határozott 1994. március 3-án. A tagok 
között már nem szerepelt sem Bogdán Emil, sem Zimányi 
Tibor neve. A fővédnök Göncz Árpád köztársasági elnök, 
védnökök: Szabad György, az országgyűlés elnöke és 
Boros Péter kormányfő. Az elnökség tagjai: Für Lajos 
honvédelmi-, Jeszenszky Géza külügy-, valamint Kónya 
Imre belügyminiszter. A felkért alelnökök: Kéri 
Kálmán, Kővágó József és Schweitzer József. Titkár: 
Katona Tamás miniszterelnökségi államtitkár. Az 
emlékbizottság négy eseményről kívánt megemlékezni: a 
német megszállásról, a deportálások kezdetéről, a 
nyilas hatalomátvételről és az Ideiglenes Nemzetgyűlés 
megalakulásáról. A kormányhatározat szerint a 
deportálások kezdetéről való megemlékezést a testület 
egyezteti a Holocaust Emlékbizottsággal. 
 
január 19. 
  Szécsi József „A magyarországi katolikus 
hittankönyvek képe a zsidóságról az elmúlt 
évtizedekben” címmel tartott előadást a Katolikus 
Lelkészség Tömő utcai termében (VIII. Tömő u. 31.). Az 
előadásra a Keresztény - Zsidó Társaság szervezésében 
került sor.  
 
január 21. 
  Újjáavatták a felújított Nagyfuvaros utcai 
zsinagógát. Raj Tamás avatóbeszédében ismertette a 
zsinagóga múltját is. A hitközség képviselőin kívül 
jelen volt Csécsey Béla józsefvárosi polgármester, 
Iványi Gábor és Gaál Gyula országgyűlési képviselők és 
a Lauder Javne iskola tanulói. 
 
január 22. 
  Ervin Birnbaum az Oneg Sabbat Klubban (VII. István 
u. 5.) "Eltérítés. Missziós tevékenység a zsidóságban” 
címmel tartott előadást. 
 
január 23. 
  Londonban Sir Sigmund Sternberg, a Nemzetközi 
Keresztény - Zsidó Tanács elnöke előadást tartott a 
magyarországi deportálások kezdetének 50. évfordulója 
alkalmából.  
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január 26. 
  1. A Mazsihisz megnyitotta a Szeretetkórház Amerikai 
út 53. szám alatti részlegét. Az 1953-ban államosított 
épületet az állam visszaadta a hitközségnek. A 
felújítást a Mazsihisz végezte, és 80 ágyas 
belgyógyászattal bővítette a kórház kapacitását. 
  2. A Legfelsőbb Bíróság elvi döntést hozott arról, 
hogy a sárga csillag viselése jelentősen korlátozta a 
személyi szabadságot, ezért erre az esetre is jár 
nyugdíj-kiegészítés. Az Országos Kárrendezési és 
Kárpótlási Hivatal korábban ilyen esetekben megtagadta 
a nyugdíj-kiegészítést, és megfellebbezte a döntést, 
amely most jogerőre emelkedett. 
  3. A Mazsike és a Keresztény - Zsidó Társaság közös 
szervezésében Tóthpál József kandidátus tartott 
előadást „A másság fenomenológiája” címmel a Garay u. 
48-ban lévő klubban. 
 
január 27. 
  Mintegy 300 nyugat-európai parlamenti képviselő 
részvételével emlékeztek meg Oswiecimben a 
koncentrációs tábor felszabadításának 49. 
évfordulójáról.  
 
január 28. 
  Harmath Pál az ÉS 1994. január 28-án megjelent 
számának 7. oldalán „Magyarország a Holocaust-
lexikonban” című esszéjében ismertette a Berlinben, 
1993-ban, Israel Gutman szerkesztésében megjelent 
„Enzyklopedie der Holocaust” című háromkötetes 
lexikont. Az ÉS ugyanezen számában közölte Grigorij 
Kanovics „Összefont gyökerek”… című 
visszaemlékezéseit. (16-17. p.)  
 
január 29. 
  Domán István „A Talmud egy napja” címmel tartott 
előadást az Oneg Sabbat Klubban (VII. István u. 5.) 
 
január 30. 
  A TV a nemrégen kifosztott Budapesti Zsidó Múzeum 
kincseiről kisfilmet tűzött műsorára. 
 
január 31. 
  Az Oktatáskutató Intézet ismertette az ország 
felekezeti megoszlásáról 1500 fős mintán készült 
felmérésének eredményét. A vizsgálatot Kozma Tamás 
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vezette, megrendelő a parlament Kisebbségi és 
emberjogi bizottsága volt.  
 
  A Szombat 1994/januári száma tanulmányt közölt 
Sanders Iván tollából Kaczér Illés regényeiről „Ősi 
legendák, modern történelem – zsidó témák Kaczér Illés 
műveiben” címmel (36-42. p.). 
 
  New York Cityben „Tradíció és megújulás: Zsidók 
Kelet-Európában” címmel filmfesztivált rendeztek 
januárban. A nemzetközi filmszemlén vetítették Jeles 
András „Senkiföldje”; Dettre Gábor „A színésznő és a 
halál”; Sülyi Péter „Itt a földön”, és Horváth Z. 
Gergely „Békeidők” című filmjeit is. 
 
  A „Múltunk” című folyóirat 1993/2-3. számában Svéd 
László közölt dokumentumokat a „Magyar zsidóság és a 
hatalom 1945-1955” címmel. (248-298. p.). 
 
  Az ELTE-BTK Asszíriológiai Tanszék féléves 
hebraisztikai tantervébe illesztette a „Zsidó temetők, 
temetkezési szertartás” című szemináriumot, melyet 
Frojimovics Kinga és Pusztai Viktória vezetett. A 
meghívott előadók (Tamás Péter, a magyarországi zsidó 
temetők felügyelője, Schweitzer József főrabbi, 
Haraszti György és Jólesz László) elméleti 
megalapozást adtak a zsidó temetők feldolgozásához. A 
speckoll tantervi bevezetésének előzménye az volt, 
hogy az MTA Judaisztikai Kutatócsoport 1993. nyarán 
projektet indított a zsidó temetők sírkőanyagának 
dokumentálására és feldolgozására. 1993-ban a tanszék 
hallgatói elkészítették a tokaji temető feldolgozását. 
 
 
február hónap 
 
 
február 1. 
  B. Turán Tamást nevezték ki a Budapesti Zsidó Múzeum 
főigazgatójának. 
 
február 1-4. 
  Jeruzsálemben először rendeznek keresztény - zsidó 
nemzetközi konferenciát. A „Vallási vezetők a laikus 
társadalomban” témában rendezett konferencián a 
Mazsihisz vezetőin kívül részt vett Schweitzer József 
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és Domán István főrabbi is. A konferencia alkalmából a 
HVG 23 oldalas ősszállítást közölt Gerlóczy Ferenc és 
Vásárhelyi Júlia szerkesztésében. (HVG, 1994. február 
5. 57-70. p.)  
  
február 2. 
  A Legfőbb Ügyészég közleményben foglalt állást a 
„Világnemzeti Népuralmista Párt” tevékenysége ellen. A 
Legfelsőbb Ügyészség állásfoglalása szerint a párt 
céljai és tevékenysége ellentétben áll az alkotmánynak 
az állampolgárok jogaira és a szabadságára vonatkozó 
egyes rendelkezéseivel, különösen az emberi 
méltóságról és tanszabadságról szóló jogokkal. A 
Legfelsőbb Ügyészség állásfoglalása nyomán a Fővárosi 
Ügyészség a Fővárosi Bíróságnál kezdeményezte a párt 
feloszlatását. A Szabó Albert vezette nyilas 
szellemiségű párt helyiségeiben antiszemita, 
fajelméletet népszerűsítő kiadványokat, propaganda 
anyagokat foglalt le a rendőrség. Szabó Albert, a párt 
elnöke, és egy párttag ellen közösség elleni izgatás 
miatt már folyik eljárás.  
 
február 3. 
  Jogerőre emelkedett a Mónus Áront felmentő ítélet, 
mivel az ítélet elleni fellebbezést a Legfőbb 
Ügyészség visszavonta. 
 
február 6-9. 
  1. Washingtonban 75 ország zsidó hitközségeinek 
delegációja részvételével rendezte összejövetelét a 
Zsidó Világkongresszus (ZSVK). A Mazsihiszt Feldmájer 
Péter elnök és Zoltai Gusztáv ügyvezető igazgató 
képviselte, a Magyarországi Autonóm Izraelita Ortodox 
Hitközség nevében Herczog László főtitkár és Klein 
Gábor vettek részt. Kétoldalú találkozóra is sor 
került a Moses Rosen romániai főrabbi vezette román, 
és a magyar delegáció tagjai között. (A magyar fél 
romániai látogatásra kapott meghívást, március végén 
létre is jött a romániai találkozó.) A kelet-európai 
zsidóság kárpótlásának ügye is napirenden volt 
Washingtonban. A kongresszus állásfoglalása 
leszögezte, hogy a térségben vontatottan halad a 
vagyon visszaszolgáltatása, lassú a zsidó kárpótlás 
is. A ZSVK nem szorgalmazta a teljes kárpótlást, mert 
az megoszthatja a nem zsidó társadalmat. A tulajdonjog 
átírását azonban nélkülözhetetlennek tartották. A 

Mag
ya

r Z
sid

ó L
ev

élt
ár 

20
12



 

 

konferencia résztvevőivel találkozott Bill Clinton 
amerikai elnök és Warren Christopher külügyminiszter 
is. Mindketten támogatásukról biztosították a zsidó 
közösségek kárpótlásért folytatott harcát. A találkozó 
másik központi témája az újjáéledő antiszemitizmus 
volt.  
  2. Bajára ért a „Fejezetek a magyarországi zsidók 
életéből” című vándorkiállítás.  
 
február 9. 
  Szentírástudományi szimpóziumot tartott a Keresztény 
- Zsidó Társaság a Deák téri evangélikus templomban. 
Előadók: Fröhlich Ida, Maróth Miklós, Ritoók Zsigmond 
és Voigt Miklós. 
 
február 10. 
  Izraelből 25 rabbi látogatott el a szegedi és a 
kiskunhalasi zsidó hitközséghez. A kiskunhalasi 
zsinagóga belső felújítása elkészült, az 
újraszentelést a külső felújítás befejezése után, 
júniusra tervezik. 
 
február 28. 
  1. Szabad György az országgyűlés elnöke Izraelbe 
utazott. Többnapos programja során ellátogatott a 
knesszetbe, ahol találkozott a knesszet izraeli-magyar 
baráti tagozatának tagjaival. Fogadta őt Jichak Rabin 
miniszterelnök és Ezer Weizman államelnök is. A 
magyarországi antiszemitizmusra vonatkozó kérdésekre 
Szabad azt válaszolta, hogy politikailag marginális 
helyzetbe került csoportok részéről nyilvánul meg. A 
látogatás során jelentették be, hogy 1994. március 15-
től a magyar turisták vízum nélkül látogathatnak 
Izraelbe. 
  2. A HIT Gyülekezete megállapodást kötött a 
Mazsihisz-szel a zsidó temetők helyrehozatalában való 
közreműködésről. A két szervezet a holocaust emlékév 
alkalmából közös megemlékezéseket szervezett. 
  3. Steven Spielberg „Schindler listája” című 
filmjének magyarországi díszbemutatóját a Magyar 
Honvédség Művelődési Házában tartották, a magyar 
politikai élet legrangosabb képviselőinek 
jelenlétében. A Thomas Kennely regényéből készült 12 
Oscar-díjra jelölt film országos vetítése 1994. 
március 10-én kezdődött. 
 

Mag
ya

r Z
sid

ó L
ev

élt
ár 

20
12



 

 

 
  Februárban temették Hevesi Sándort, a Chevra Kadisa 
igazgatóját. A Kozma utcai temetőben Lőwy Tamás rabbi 
és Zoltai Gusztáv, a Mazsihisz ügyvezető igazgatója 
búcsúztatta. 
 
  Az Argentin Zsidó Szervezetek delegációja Izraelbe 
tartó útjukat megszakítva ellátogatott magyarországi 
zsidó intézményekbe. Meglátogatták az Anna Frank 
Gimnáziumot, a Wesselényi utcai iskolát, a Dohány és 
Rumbach Sebestyén utcai zsinagógát. Ismerkedtek a 
Joint és a Mazsihisz tevékenyégével. Istentiszteleten 
vettek részt az Országos Rabbiképző Intézet 
templomában, majd a tiszteletükre rendezett kidduson 
az ORI és a Pedagógium tanárai ismertették az 
intézmények tevékenységét. 
 
  A Csörsz utcai temetőben az Ortodox Chevra Kadisa 
tagjai emlékeztek az egykori Bíró Dániel Kórházban 
megölt több mint másfélszáz hittestvérről. Az 
emlékezést a rabbiszékét ismét elfoglalt Hoffmann Áron 
főrabbi tartotta.  
 
  Aranydiplomát kapott az Országos Rabbiképző Intézet 
három egykori hallgatója. Jólesz László, Zvi Moskovits 
és Jehuda Simor 50 évvel ezelőtt szereztek 
bölcsészdoktori diplomát az akkori Pázmány Péter 
Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán. 
 
  Scheiber Lipót sebészorvos (New York) 500 dollárt 
adományozott az ORI kiadványainak finanszírozására 
testvérének, Scheiber Sándor főrabbinak az emlékére. 
 
  A „Heti Újságban” ötrészes sorozat jelent Uri 
Avineri tollából „Egy Izraeli Budapesten” címmel, 
amelyben a Mazsihisz vezetőinek életútjáról - többek 
között Zoltai Gusztávról és Raj Tamásról - is ír. 
 
  Februárban jelent meg Laczkó Miklós „Zsidók és 
lutheránusok a magyar iskolarendszerben” című 
tanulmánya a „Protestáns Szemle” 1994/2 számában. 
(138-155. p.). 
 
  A Soproni Szemle 1993/4. számában jelent meg Szita 
Szabolcs „Embermentés Somogy megyében 1944-45.” című 
tanulmánya. (393-400 p.). 
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  A Valóság 1994/2. számában Kiss Endre tanulmánya 
jelent meg „Liberalizmus, decionizmus, történelmi 
gyakorlat. Széchenyi a modern nemzetté válásról” 
címmel (71-80.p.).  
 
 
március hónap 
 
 
március 1. 
  1. Sátoraljaújhelyen adomány gyűjtés és adatgyűjtés 
kezdődött a deportált zsidók emlékét megörökítendő 
emléktábla felállításához. 
  2. Frankfurtban a Rotschild család megalapítója, 
Mayer Amschel Rotschild születésének 250. évfordulóját 
ünnepelték . A család és a frankfurti zsidó hitközség 
képviselőin kívül a megemlékezésen megjelent Helmut 
Kohl kancellár is. 
  3. Szabó Iván pénzügyminiszter az egyházak 
finanszírozásáról tárgyalt az egyházak vezetőivel. 
  4. A Múlt és Jövő zsidó kulturális folyóirat estet 
rendezett a Kossuth Klubban Jancsó Miklós, Gergely 
Ágnes, Sivók Irén, Kathy Horváth Lajos és Fekete 
László részvételével.  
  
március 2. 
  1. A Budapesti Fesztiválzenekar Weiner Leó műveiből 
adott hangversenyt a Goldmark teremben a Holocaust 
emlékév alkalmából. 
  2. A Keresztény - Zsidó Társaság tájékoztatót 
tartott tevékenységéről, kiadványairól és a soron 
következő programokról. A Deák téri Evangélikus 
templomban bemutatták Giczy György országgyűlési 
képviselő teológiai doktori disszertációját, amelyet 
„Törvénytisztelet és messianizmus a Talmudban és a 
középkori zsidó-keresztény disputákon” címmel írt. A 
rendezvényt Naor Gilo, az izraeli nagykövetség első 
titkára nyitotta meg, jelen volt Schweitzer József és 
Domán István főrabbi, Kovács Endre és Gyulai Endre 
katolikus püspök, Hegedűs Lóránt református püspök, 
Harmat Béla evangélikus püspök, Donáth László 
evangélikus lelkész, Révész Árpád baptista helynök is.  
  3. Erdélyi Lajos kelet-közép-európai sírköveket 
bemutató fotókiállítását ezúttal Pécsett mutatták be a 
Janus Pannonius Tudományegyetem aulájában. 
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  5. Az Állami Vagyonügynökség (AVÜ) megvásárolta a 
Rumbach Sebestyén utcai zsinagóga részben felújított 
épületét az Alba Régia Építő, Vállalkozó Rt.-től. A 
Mazsihisz pedig ingatlanokat ajánlott fel az AVÜ-nek 
templomért cserébe. 
  6. A kormány és a zsidó szervezetek képviselői 
megállapodnak abban, hogy az 1994. március 23-i 
tárgyalási fordulón a Zsidó Helyreállítási Alap 36 
tagú irányító szervezetének 24 zsidó tagjára a zsidó 
szervezetek javaslatot tesznek. (12 tagot a kormány 
állít.) A Zsidó Kárpótlási Világszervezettel (WJRO) 
kötött megállapodás szerint csak a Mazsihisz jogosult 
képviselni a zsidóság érdekeit a kormánnyal folytatott 
kárpótlási tárgyalásokon. A Muszoe, a Macisz és a 
Magyarországról elszármazott zsidók érdekeit képviselő 
WJRO pedig nem. A zsidó szervezetek azonban nem tudtak 
a kitűzött határidőre egymás között megállapodni, 
ezért a március 23-i egyeztető tárgyalás elmaradt. A 
peszach utánra (április közepe) kérték a tárgyalások 
folytatását. 
 
március 3. 
  1. Strasbourgban „Európa az intolerancia ellen” 
címmel rendeztek szemináriumot. A rendező Európa 
Tanács, az Amerikai Zsidó Bizottság, és az Európai 
Tudományos és Kulturális Bizottság képviselői között 
volt Soros György, Elie Wiesel Nobel-békedíjas író, 
valamint egyházi vezetők, tudományos kutatók, 
politológusok és művészek is. 
  2. A Somogy megyei Csurgón az önkormányzat a 
zsidótemető kerítésének rendbehozataláról. 
  
március 4. 
  1. A Fővárosi Főügyészség kezdeményezte a 
„Világnemzeti Népuralmista Párt” feloszlatását az 
ellene kezdődött polgári perben. 
  2. Elbocsátották a rádió 129 munkatársát. A közelgő 
választások előtti politikai tisztogatás miatt 1994. 
március 7-én éles vita volt a parlamentben az ellenzék 
és kormány között.  
 
március 6. 
  Évadnyitót tartott az újjáalapított OMIKE-Ribári 
Színpad a Goldmark-teremben. 
 
március 7. 
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  A Mazsihisz tiltakozott a „Panoráma” című 
külpolitikai tévéműsor 1994. március 4-én sugárzott 
adásában elhangzottak miatt. Sugár András az 1994. 
február 25-én Hebronban, Baruch Goldstein által 
elkövetett, 40 palesztin halálát okozó „frenetikus 
mészárlást” Auschwitzhoz hasonlította. A Mazsihisz 
közölte, hogy a holocaust 50. évfordulójára emlékező 
magyarországi zsidóság különösen sérelmesnek érzi a 
zsidóellenes érzelmek tudatos erősítésére irányuló 
manipulációkat a média részéről. Kérte a televíziót 
felügyelő kormányt, hogy Sugár András és a „Panoráma” 
szerkesztősége kövesse meg a zsidóságot és az egész 
emberiséget. Sugár 1994. március 9-én a lapokban 
közölte: nem kér bocsánatot. Auschwitz, Katyn, a 
bácskai vérengzés és Hebron között szerinte csak 
nagyságrendi különbség van.  
 
március 8. 
  1. Az Eötvös József Collégium Klubjában Schweitzer 
József főrabbi előadást tartott „Az egyházak szerepe 
az ezredforduló előtt” címmel. 
  2. Boros Péter miniszterelnök hivatalában fogadta a 
ZSVK Israel Singer főtitkár által vezetett 
delegációját. A megbeszélésen a kárpótlás ügye 
szerepelt, amelyet a megbeszélésen sikerült 
kimozdítani a holtpontról. Boros szerint elhárultak az 
akadályok az érdemi tárgyalások elől. 
  3. Tonhauser László rendőr-ezredes két magas rangú 
rendőrtiszt társaságában Izraelbe utazott - a hírek 
szerint a Zsidó Múzeum elrabolt kincsei utáni 
nyomozással összefüggésben. 
 
március 9. 
  1. Testvérvárosi szerződést írtak alá 
Hódmezővásárhelyen a város és az izraeli Tamar körzet 
között. A szerződést Rapcsák András és Yoav Givati 
polgármesterek kötötték. 
  2. Az ENSZ Emberjogi Bizottsága határozatban ítélte 
el az antiszemitizmust, az arab-, és 
négerellenességet. 
 
március 12. 
  A „Magyar Hírlap” 1994. március 12-i számában 
Gyémánt Mariann interjút készített Raj Tamással arról, 
hogy miért nem vállalta el a Dohány utcai templom 
főrabbi székét 1994. március 1-től. Raj egy 1994. 
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január 20-án kelt, Mazsihisz-nak címzett levélre 
hivatkozott. Ebben Schweitzer József tudatta a 
hitközség világi vezetőivel, hogy csak akkor vállalja 
el az országos főrabbi címet, ha joga van bármely 
általa választott alkalommal valamennyi nem ortodox 
ritusú templomban prédikálni, gyülekezeti előadást 
tartani. Ez a feltétel Raj szerint elfogadhatatlan, és 
ellentmond az ősi törvénynek. Raj továbbra is a 
Nagyfuvaros utcai templom rabbija marad.  
 
március 14. 
  A „Demokratikus Charta” nagygyűlése után a 
kazettákat követelve a Zugló felé tartó földalattin 
részeg debreceni skinheadek megkéselték Horgas Péter 
Andrást zsidó származása miatt. A tetteseket a MIÉP 
másnapi nagygyűlésén szemtanúk segítségével elfogták. 
A késelést elkövető Nagy Dezső korábban erőszakos 
bűncselekményekért már többször volt büntetve. A 
Mazsihisz vezetői a kórházban felkeresték Horgas 
Pétert. Az elkövető Nagy testvérpár fiatalabb tagját 
szabadlábra helyezték, az idősebb ellen pedig tovább 
folyt a vizsgálat. A szurkálást a testvérpár nem 
tagadta. 1994. április 14-én a Raoul Wallenberg 
Egyesület felajánlotta a tiszteletbeli tagságot Horgas 
Péternek, miután „Wallenberg Emlékéremmel” tüntették 
ki. A Keresztény Advent Közösség a 1994. május 21-én a 
napilapokban közzétett nyilatkozatban hívta fel az 
ország polgárait, hogy ítéljék el és tegyék szóvá a 
március 14-én a földalattin történt rasszista 
késelést. 
 
március 15. 
  A magyar neonácik randalíroztak a fővárosban. A 
rendőrség a MIÉP rendezvényén letartóztatta Sermauel 
Krisztiánt, a Döbrentei téri mini-pogrom elsőrendű 
vádlottját, aki a nemzeti ünnepet is felhasználta egy 
kis hőzöngésre: a kordont biztosító rendőrökre támadt. 
A város különböző pontjain rendezett március 15-i 
"ünnepségen" Szabó Albert, Györkös István és Király B. 
Izabella csapatai olykor kórusban zsidóztak.  
 
március 16. 
  Tudományos konferenciát rendezett a ’Pro Homine 1944 
Emlékbizottság” Magyarország német megszállásának 50. 
évfordulóján a Hadtörténeti Múzeumban.   
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március 16-17. 
  „Az ezredforduló erkölcsi kihívásai keresztény és 
zsidó szempontból” címmel a Gellért Szállóban 
rendezett konferenciát a Keresztény - Zsidó Társaság, 
a Konrad Adenauer Alapítvány, a Magyar UNESCO 
Bizottsága és a B,nai B,rith Alapítvány. Előadást 
tartott Andorka Rudolf, a Budapesti 
Közgazdaságtudományi Egyetem rektora, Solt Pál a 
Legfelsőbb Bíróság elnöke, Rivka Grundstein-Amado, a 
jeruzsálemi Héber Egyetem professzora, Menachem Meron, 
az Országos Rabbiképző Intézet vendégprofesszora, 
Szent-Iványi István országgyűlési képviselő, Jelenits 
István piarista rendfőnök, Szigeti Jenő az Adventista 
Egyház elnöke, Häfenscher Károly evangélikus teológia-
professzor, Zala Tamás történész és Szűcs Ferenc 
teológia-professzor.  
 
március 17. 
  1. II. János Pál pápa fogadta Jichak Rabin izraeli 
miniszterelnököt, aki Izraelbe szóló meghívót adott át 
a katolikus egyház fejének. 
  2. A Kossuth Klubban az MTA és az ELTE rendezett 
tanácskozást Magyarország náci megszállásának 50. 
évfordulóján. 
 
március 19. 
  1. Az Országgyűlés Emberjogi, Kisebbségi és 
Vallásügyi Bizottsága a parlamentben tartott 
emlékülést a magyarországi holocaust 50. évfordulója 
alkalmából. A hitközséget az ülésen Feldmájer Péter, 
Zoltai Gusztáv és Schweitzer József képviselte. A 
kormány „Nyilatkozatot” tett közzé a német 
megszállásról, a parlament pedig a nácizmus 
áldozataira való emlékezés napjává nyilvánította 1994. 
március 19-ét. Az Országház épülete előtt félárbocra 
eresztették a nemzeti lobogót a kormány tagjai és a 
köztársasági elnök jelenlétében. A Spielberg-film esti 
díszbemutatóján állami és egyházi vezetők is részt 
vettek. 
  2. A Mazsike Klubban a mai magyarországi zsidóság 
helyzetéről tartott kerekasztal-beszélgetést a Szombat 
Szalon. A beszélgetés meghívott résztvevői voltak: 
Berend Rózsa, az Anna Frank Gimnázium igazgatója, Olti 
Ferenc, a Mazsike elnökségi tagja, Schweitzer József 
főrabbi, Stark András pszichiáter, a pécsi hitközség 
alelnöke, Kertész Péter, a Mazsihisz szóvivője, Szécsi 
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Éva, a Magyar Rádió szerkesztője, a Szombat 
főmunkatársa. A beszélgetésről tájékoztató jelent meg 
a Szombat 1994/5 számában (4-5. p.). 
 
március 20. 
  1. A vidéki zsidóság deportálása kezdetének 50. 
évfordulójára emlékkonferenciát szervezett Egerben a 
Teljes Evangéliumi Diák- és Ifjúsági Szövetség „Ne 
menj tovább barátom!” címmel. A konferencia védnöke 
Kosáry Domokos az MTA elnöke volt. Előadást tartott 
Székely Gábor Budapest főpolgármester-helyettese, Hack 
Péter parlamenti képviselő a zsidótörvények hátteréről 
beszélt, Kis György esperes, Csepeli György 
szociálpszichológus, Tatár György vallásfilozófus és 
Rugási Gyula filozófiatörténész. A rendezvény 
bevezetőjében Ruff Tibor, a szervezet elnöke bírálta 
azt a módot, ahogyan a kormány az antiszemitizmus 
hazai megnyilvánulásait kezeli. Mészöly Miklós „Nem 
felelt meg neki” című novelláját olvasta fel, Beér 
Iván a Holocaust Emlékbizottság elnöke pedig arról 
beszélt, hogy a magyarországi zsidóság mindig 
magyarnak vallotta magát. Magyarok tették magyarokkal 
azt, ami 50 éve történt.  
  2. A New York-i Park East zsinagógában megemlékeztek 
a náci terror 600 ezer magyarországi zsidó 
áldozatáról. A megemlékezést az Amerika Örökségének 
Megőrzéséért felelős kormánybizottság, az amerikai 
magyar követség, a magyar ENSZ képviselet, a Magyar 
Zsidó Világszövetség és az Emánuel Alapítvány 
szervezte. Az ünnepség szónokai - Tom Lantos 
kaliforniai képviselő és Schneier New York-i rabbi - 
maguk is a Holocaust magyar túlélői voltak. Szólt 
Erdős André ENSZ nagykövet és Alan Hevesi, a Hevesi 
Simon rabbi New Yorkban élő unokája, valamint Norman 
N. Gáti, a Magyar Zsidók Világszövetsége amerikai 
tagozatának elnöke is.  
  3. A Marczibányi téri Művelődési Központban a 
Mazsike negyedik alkalommal rendezte meg a Zsidó 
Kultúra Napját. A délelőtti gyermekprogramok után a 
fesztivált Székely Gábor, a főváros főpolgármester-
helyettese nyitotta meg. Levetítették Jeles András 
„Senkiföldje”, Ember Judit: „… és ne vígy minket a 
kísértésbe”, Jancsó Miklós „Maradékok”, Szomjas György 
„Szól a kakas már” és Sípos András „Alija” című 
filmjét. Matuz István fuvolaművész koncertje után a 
Szombat Szalon folyóirat irodalmi estjén Békés Pál, 
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Dalos György, Kertész Imre, Kornis Mihály, Rakovszky 
Zsuzsa és Rapai Ágnes olvasott fel műveiből. A zsidó 
humor és hochmecolás Marton Frigyes, Réz András, 
Verebes István és Zoltai Gusztáv részvételével, a hóra 
táncház pedig a Nayer Kapelye izraeli együttes 
zenéjére folyt. Bemutatkoztak a Magyarországon működő 
zsidó iskolák színjátszó körei is. 
  4. A Dohány utcai templomkörzet klubja 
összejövetelén a „Tízparancsolat” című filmet 
vetítettek. 
 
március 21. 
  1. „A Holocaust tényei, összefüggései és ezek 
üzenete a mai magyar társadalomhoz” címmel fórumot 
rendezett a Raoul Wallenberg Egyesület. Schweitzer 
József, az ORI főigazgatója, Szita Szabolcs, az 
Auschwitz Alapítvány tudományos vezetője, Szécsi 
József, a Keresztény-Zsidó Társaság főtitkára és 
Majsai Tamás református világi teológus tartott 
előadást.  
  2. A parlament döntött az egyházak 1994. évi állami 
támogatásának mértékéről. A Mazsihisz működési 
költségeire 83 millió forintot kap, a kezelésében lévő 
közgyűjtemények fenntartására 6 millió forintot, 
oktatási intézményei támogatására 5 millió forintot. A 
Radnóti Gimnázium felújítására pedig 60 millió forint 
kiemelt támogatást kap. 
 
március 22. 
  1. A BZSH, a Mazsihisz és a Dohány utcai körzet 
elöljárói úgy döntöttek, hogy a Dohány utcai főtemplom 
rabbija Frölich Róbert legyen ettől a naptól.  
  2. Steven Spielberg „Schindler listája” című filmjét 
hét Oscar-díjjal tüntették ki Los Angelesben. 
  3. A Mazsike Klubban Gergely Ferenc történész 
„Szükség van-e ma a cserkész mozgalomra?” címmel 
tartott előadást.  
  4. A NÜB auschwitzi táborcsoportja éves beszámoló 
összejövetelén tájékoztatót tartott a holocaust 
emlékév tervezett eseményeiről. 
 
március 23. 
  1. Békéscsabán a helyi zsidó hitközség vezetőivel 
találkoztak az angliai wolverhamptoni egyetem vallás 
szakos hallgatói, akik a békéscsabai Kőrösi Csoma 
Sándor Főiskola diákcsere programjában három éve 
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kutatják a kelet-európai zsidóság történetét. A 
városlakossága egyébként gyűjtést indított egy 
holocaust-emlékmű létrehozására.  
  2. A Szindbád moziban a Hanoár Filmklub keretében 
bemutatják a „Mamlock professzor” című 1961-ben 
készült NDK filmet. A Friedrich Wolf drámájából 
készült filmet K. Wolf rendezte.  
 
március 25. 
  1. A Mazsihisz és a Hit Gyülekezete közös 
rendezvények tartásáról, továbbá zsidó temetők 
gondozásáról állapodott meg. Az egyezséghez 
csatlakozott a Raoul Wallenberg Egyesület 
székesfehérvári csoportja is. Kitakarították a 
székesfehérvári temetőt, megemlékezést tartottak 
Szegeden. 
  2. Az MTA Történettudományi Intézetében Vázsonyi 
Vilmos emlékkonferenciát tartottak. Kovács M. Mária 
konferencián tartott előadását a Beszélő április 7-i 
száma közölte „A kisebbségek nemzetközi jogvédelmének 
politikai csapdája - Vázsonyi Vilmos és a numerus 
clausus” címmel. (28-30. p.)  
 
március 27-április 3. 
  Peszach. 
 
március 28. 
  Jeruzsálemben a 600 ezer magyarországi zsidó áldozat 
emlékre emlékerdőt ültettek a Keren Kajemed Lejiszrael 
nemzetközi zsidó szervezet közreműködésével. 
 
március 29. 
  Szilárd Gyula iparművész kamara-kiállítását 
nyitották meg a Goldmark teremben „Szédertálak” 
címmel.  
 
március 30. 
  1. A Mazsike felhívást tett közzé a napi sajtóban, 
amelyben az ország lakosainak segítségét kéri a zsidó 
temetők, és az emlékezet elgazosodásának 
megfékezésére.  
  2. A Martin Luther King Egyesület sajtótájékoztatón 
jelentette be, hogy az ORFK-val együttműködési 
szerződést kötöttek a skinhead támadások megelőzésére. 
1993-ban 13 esetben, 1994-ben áprilisig öt esetben 
támadtak meg szinesbőrűeket, cigányokat, zsidókat. Az 
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egyesület elnöke, Mester Csaba bejelentette, hogy 
1994. április 8-án a Vörösmarty téren rasszizmus 
ellenes tüntetést szerveznek. 
  3. Antall Józsefné a Mazsihisz Újpesti szociális 
otthonának ajándékozta azt a képet, amelyet a néhai 
miniszterelnök Chaim Herzogtól kapott ajándékba az 
izraeli miniszterelnök 1991. júniusi magyarországi 
látogatásakor. A kortárs izraeli festőművész, Ardoll 
képének átadásán megjelent Dávid Krausz izraeli 
nagykövet, Mádl Ferenc kultuszminiszter, Kodolányi 
Gyula címzetes államtitkár is. 
 
 
  A Pedagógium néhány tanulója a tanulmányi félév 
második felét a jeruzsálemi Schocken Zsidó Tudományos 
Intézetben folytatta tanulmányait Smuel Glick igazgató 
vezetésével. 
 
  A Pedagógium több hallgatója Birnbaum Ervin 
professzor vezetésével kéthetente oktatási körutat 
szervezett Munkácson, Ungváron, Huszton, Nagyszőlősön 
és Beregszászon, ahol zsidó ismereteket adnak át a 
mintegy másfélszáz főnyi helybéli zsidó 
hallgatóságnak. 
 
  Márciusban kezdte meg működését a Salom Klub a JOINT 
és a Magyarországi Zsidó Segély Alapítvány 
támogatásával. A klub vezetője Kardos Zsuzsa, az 
összejöveteleket hétfőnként és szerdánként délután az 
V. Szabadság tér 16-ban tartották. 
 
  "A független, demokratikus Magyarországért" 
kitüntetésben részesült Alapy Gábor, Wallenberg 
egykori munkatársa. Az átadásra a magyar nagykövetség 
bécsi épületében került sor, mivel a 84 éves 
kitüntetett Maden bei Wienben él.  
 
  Megkezdődött a karcagi zsinagóga rekonstrukciója a 
Mazsihisz, az önkormányzat és a Műemléki Felügyelet 
összefogásával.  
 
  A Vasi Szemle 1994/1. számában Rácskay Jenő „Egy 
ismeretlen vérvád - Németújvár, 1901” címmel közölt 
tanulmányt (99-102. p.) 
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  A Magyar Tudomány 1994/3. számában Vizi E. 
Szilveszter tanulmánya jelent meg „Az ’Orsós-ügy’ 
avagy a tudós felelőssége” címmel (326-333.p.). A 
szélsőséges jobboldali nézetei következtében genetikai 
ismereteit a fajelmélet szolgálatába állító orvos 
professzort 1945-ben kizárták a tudós társaságból. Az 
Akadémia Tudományetikai Bizottsága 1993. március 8-i 
határozata szerint nem rehabilitálja. Ugyanebben a 
számban olvasható a Magyarországon született Stephan 
J. Roth 1993. november 25-én a Társadalmi Konfliktusok 
Kutatóközpontjában tartott előadásának szerkesztett 
szövege „Emberi jogok: a zsidó tapasztalat” címmel 
(273-288. p.) 
 
  Az Esély társadalom- és szociálpolitikai folyóirat 
1994/1. számában jelent meg Nagy László Tibor: „A 
szkinhedek és büntetőjogi megítélésük” című 
tanulmányát. (53-63. p.) 
 
  A Szeged című folyóirat 1994/márciusi számában 
tanulmány jelent meg Gulyás László „A zsidók 
Magyarországon” című tanulmánya. 
 
  Karsai László tanulmányt közölt az Aetas 1994/3 
számában „Holocaust Franciaországban” címmel (167-171. 
p.). 
 
  A Szombat 1994/3 számában jelent meg a Kommentár 
1994/1 száma mellékletként. Karsai László 1993. 
november 14-én Dobogókőn, az Európai Zsidó Fórumon 
elmondott „Zsidók és kommunisták” című előadása 
megjelent a Kommentár 1994/1. számában (3-8. p.). 
 
 
április hónap 
 
 
április 1. 
  A Magyar Napló 1994. április 1-én megjelent számában 
Paul Gradvohl „Szigorúan ellenőrzött tankönyvek” című 
tanulmánya jelent meg Csejdy Réka fordításában (18-22. 
p.). A francia szociológus tanulmánya eredetileg 1993-
ban jelent meg a Cathiers d,Etudes Hongrois című 
kiadványban.  
 
április 4. 
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  A második világháború áldozatainak emlékére a Rábca 
Pinnyédi hídjától az abdai Radnóti-emlékhelyig tartó 
Húsvéti békemenetet rendezett a győri Domus Hungarica 
Egyesület, a Magyar Békeszövetség és az abdai 
önkormányzat. 
 
április 5. 
  „A zsidó kultúra hagyományai” címmel Raj Tamás 
főrabbi tartott előadást az Almássy téri Szabadidő 
Központban. A Keresztény - Zsidó Párbeszéd Kör 
nyilvános vitájának résztvevői Iványi Gábor metodista, 
Donáth László evangélikus lelkész és Kerekes Károly 
ciszterci főapát voltak. Fellépett Fűzfa Júlia 
operaénekes, Tóth Emil főkántor, Lisznyai Mária 
orgona- és Neumark Zoltán zongoraművész. Az Ayin 
képzőművészeti csoport kiállítását Magén István 
nyitotta meg. 
 
április 6. 
  Az 50 évvel ezelőtti magyarországi zsidó és cigány 
holocaustra emlékeztek a washingtoni kongresszus 
kupolatermében. Beszédet mondott Albert Gore alelnök 
és Szabad György, a magyar országgyűlés elnöke.  
 
április 5-7. 
  „A holocaust Magyarországon: ötven év után” címmel 
konferenciát rendeztek az Európai Intézet Professzorok 
Házában. (Bp. Ajtósi Dürer sor 19-21.). A konferenciát 
a Randolph A. Braham vezette New York-i Rosenthal 
Intézet, az MTA Judaisztikai Kutatócsoportja, az MTA 
Történettudományi Intézet, valamint a budapesti Európa 
Intézet készítette elő. A rendezvényt anyagilag 
támogatta a Soros Alapítvány, a New York-i Városi 
Egyetem és a J. and A. Winter Alapítvány is. A 
megnyitót az ELTE Egyetem téri épületében lévő 
Dísztermében tartották. A megnyitó a kiadott 
programtól eltérően alakult. Szabó Miklós az ELTE 
rektora külföldi útjára hivatkozva lemondta a 
részvételt. Helyette az egyetem nemzetközi 
kapcsolatokért felelős rektorhelyettese, Medgyesi 
Péter köszöntötte a konferenciát, majd Frances Degen 
Horovitz, a New York-i egyetem rektora, Glatz Ferenc, 
az MTA Történettudományi Intézete és a budapesti 
Európa Intézet igazgatójaként mondott beszédet. (Glatz 
előadása megjelent a Népszabadság 1994. április 9-i 
számában.) Komoróczy Géza nem kapott helyet az 
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elnökségben, és nem is mondhatta el beszédét. (Erről a 
Beszélő 1994. április 14-i számában közölt „A pernye 
beleég a bőrünkbe” című cikkében ír (28-30. p.) 
Schweitzer József és Randolph L. Braham köszöntője 
után előzetes bejelentés nélkül Jeszenszky Géza 
emelkedett szólásra (Komoróczy professzor helyett.) 
Jeszenszky beszédében egyenlőségjelet próbált tenni a 
zsidóság nagy részének kiirtása és az ötvenes évek 
kitelepítettjei, valamint a határon túli magyarok 
kirekesztettsége, azaz a nácizmus és a kommunizmus 
között. A külügyminiszter a második világháború alatti 
magyar kormányzati szervek, a magyarországi 
közigazgatás és a csendőrség felelősségét tompítani 
igyekezett a magyarországi holocaust véghezvitelében. 
A Jeszenszky beszéd kezdetén Komoróczy professzor 
elhagyta a termet. Mivel vitára a megnyitón nem volt 
lehetőség - erre csak szekcióüléseken kerülhetett sor 
- a hallgatóság soraiból mintegy húszfős csoport 
tapssal szakította félbe a külügyminiszter 8 perce 
tartó, rögtönzött, finoman fogalmazva is vitatható 
téziseket tartalmazó beszédét. A tapssal tiltakozók 
többsége a zsidóság történetével, kultúrtörténetével 
foglalkozó, köztudottan nem zsidó származású kutató 
volt, akik nem kívántak a Jeszenszky Géza által 
felvázolt eszmeiségben osztozni. (Említést érdemel, 
hogy a történelmi egyházak magas rangú képviselői, 
akik az első sorokban ültek a konferencia megnyitóján, 
nem csatlakoztak a tiltakozókhoz.) A közszolgálati 
Kossuth Rádió már félórával a történtek után, déli 
híradásaiban úgy tájékoztatta az ország lakosságát, 
hogy a külügyminisztert nem hagyták beszélni a 
nemzetközi konferencián. A beszédet teljes 
terjedelmében nem ismerhette meg a közvélemény. 
(Egyedül a Népszava szerkesztői közölték a Jeszenszky-
beszéd szövegét az 1994. április 6-i szám 6. oldalán. 
A többi orgánum idézetek kiemelésével és beszéd-
értelmezéssel manipulált.) A tömegkommunikáció 
hallgatott arról, hogy amennyiben a jelenlegi 
kormányzat mentegeti, és elfedi a Horthy-kormányzat 
felelősségét, akkor egyetért azzal. A történtekkel 
való őszinte szembenézés elmaradása a háború után 
született nemzedéket is cinkossá avatja, a kitapsolók 
ebből nem kértek. Ez volt a valódi ok, amely miatt a 
jelenlevők közül néhányan - az illem és a protokoll 
formai szabályainak betartásánál - fontosabbnak 
tartották a tartalmi, lényegi kérdésre koncentrálni: 
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nem kívántak cinkosaivá válni sem múltbéli, sem 
kortárs sandaságoknak. Az ügyből politikai vihar 
támadt, s a zsidóságot is megosztották az eset. 
Schweitzer József főrabbi udvariatlanságnak 
minősítette a kitapsolást, Braun Róbert történész – 
aki véleményének a helyszínen lábdobogással is hangot 
adott - vérlázítónak nevezte Jeszenszky beszédét. 
Braun emlékeztetett arra, hogy külügyminiszter hasonló 
szellemiségű beszédet mondott a Batthyány Társaság 
legutóbbi fogadásán is. A konferencia szekcióülésekkel 
folytatódott. Ezek szüneteiben lehetett olyan 
véleményeket is hallani, hogy a felelőtlen tapsolók 
nem gondolták végig, hogy ezzel is a zsidóságnak 
ártanak. Braham professzor, Sari Reuveni és Rudolf 
Vrba a sajtóban a beszéd tartalmát és szemléletét 
kifogásolta. Horn Gyula úgy nyilatkozott, hogy nem tud 
együtt érezni Jeszenszkyvel, mert mindenkinek 
vállalnia kell mondandójáért a felelősséget. Gábor 
György a Beszélő 1994. április 21-i számában megjelent 
„Ilonka tantiról, avagy a külügyminiszter se piszkálja 
az orrát” című cikkében ízekre szedte Jeszenszky 
szerecsen-mosdatását (46-47. p.) Benedek István Gábor 
Jeszenszkyvel készült interjúja ("Kitapsolás" után…) 
az Új Élet 1994. június 1-i számában jelent meg (5. 
p.). A konferencia több szekcióban folyó előadásainak 
egyik legérdekesebb előadását Rudolf Vrba, az 
Auschwitzból megszökött két fogoly egyike tartotta, 
aki jelenleg a vancoveri Brit Kolumbia Egyetem tanára. 
A magyarul jól beszélő szlovák fiatalember volt az, 
aki annak idején elsőként tárta a világ elé a 
holocaust és a népírtás tényét. Az előadók között volt 
Jehuda Don, a Ramat-Gan-i Bar-Ilan Egyetem 
professzora, az Izraeli - Magyar Baráti Társaság 
elnöke is. A vele készült interjúban elmondta, hogy 
Izraelben többször kérték Antall Józsefet, hogy Lech 
Walesához hasonlóan kérjen bocsánatot a holocaustért, 
ám a magyar miniszterelnök mindig kitért a válasz 
elől. Előadást tartott Berend T. Iván „A politikai 
antiszemitizmustól a holocaustig” címmel. Ságvári 
Ágnes 19 megyei levéltárban folytatott kutatásairól 
számolt be. A konferencián történészek és levéltárosok 
nehezményezték, hogy a korszak vidéki levéltárakban 
sokkal inkább kutatható, mint akár az Országos, akár a 
Budapesti Levéltárban. Ságvári Ágnes a holocaust 
térképek összeállítása során, valamint az elkobzott 
vagyonok sorsát illető kutatásai folyamán ütközött 
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tiltásokba, Majsai Tamás történész pedig az 1941. évi 
kőrösmezei (a német megszállás előtti!) deportálás 
történetének kutatásában akadt meg Belügyminisztérium 
tilalma miatt. Lackó Miklós „A zsidó értelmiség a 
Holocaust előtt” címmel tartott előadásának szövege 
megjelent a Magyar Tudomány 1994/6. számában. (651-
658. p.) Hanák Péter: „Zsidó munkaszolgálat a 
Holocaust éveiben” című előadását a História 1994/4 
száma közölte. (25-26. p.) Az 1994. április 5-7. 
konferencia mintegy 40 előadása 800 oldalon jelent meg 
1997-ben „The Holocaust in Hungary Fifty Years Later” 
címmel. A Columbia Press kiadását Randolph R. Braham 
és Pók Attila szerkesztette 
 
április 7. 
  1. Vatikánvárosban aláírták az izraeli-vatikáni 
államszerződést. 
  2. A Vatikánban Holocaust emlékkoncertet rendeztek, 
amelyen II. János Pál pápa és Elio Toaff római főrabbi 
is megjelent. A koncerten a brit Royal Philharmonic 
Orchestra Schubert és Leonard Bernstein műveit 
játszotta, Richard Dreyfus filmszínművész mondta el a 
kaddist. A 7500 meghívott között államfők és a 
koncentrációs táborok túlélői egyaránt voltak. 
  3. A jeruzsálemi Yad Vasem emlékmúzeumban tartott 
izraeli állami ünnepségen megemlékeztek a holocaust 
600 ezer magyarországi áldozatáról is. 
  4. A Keresztény - Zsidó Társaság és a Mazsike 
vendégeként Somogyi Károly, a Világ Igazai Magyar 
Tagozatának titkára tartott előadást a Mazsike Klubban 
„A küldetés 300 napja” címmel. 
 
április 9. 
  Tömeges sírgyalázást követtek el a győri nádorvárosi 
köztemetőben. Többségükben zsidó és apáca sírokat 
rongáltak meg. 
 
április 9-11. 
  Jeszenszky Géza külügyminisztert hívták meg Los 
Angelesbe a Holocaust Emlékmű avatására. Beszédét, 
melyben a holocaustért továbbra is csak a német 
szövetségeseket kárhoztatja, az 1994. április 12-i 
lapok közölték. 
 
április 10. 
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  1. A Vészkorszak emléknapján a Radnóti Színházban 
délelőtt 10 órától délután 15 óráig száz színész 
olvasta fel a Holocaust magyarországi áldozatai közül 
mintegy 6 ezernek a nevét. A felolvasás alatt bárki - 
több ezren - díjtalanul bemehetett a színházba. A 
színpad hátterében archív filmeket vetítettek és halk 
zsidó ima szólt. A színház előterében kiállították 
Erdélyi Lajos erdélyi zsidótemetőkről készült fotóit. 
Több neves közéleti személyiség is ellátogatott a 
rendezvényre, így többek között Fodor Gábor, a 
parlament Kisebbségi és Emberjogi Bizottságának 
elnöke, Hágelmayer István, a Számvevőszék elnöke, 
Komoróczy Géza, Kósáné Kovács Magda, Kuncze Gábor, 
Mádl Ferenc és Szabó Iván miniszterek, Sólyom László, 
az Alkotmánybíróság elnöke. A szervezők a 
Magyarországi Holocaust Emlékbizottság, az Izraeli 
Nagykövetség és a Yad Vasem Magyarországi Baráti Köre 
voltak. 
  2. Holocaust emléknapot rendezetett a tatabányai 
Polgármesteri Hivatal. Bencsik János polgármester 
köszöntője után Ruff Tibor, a TEDISZ képviseletében 
emlékezett meg a holocaust magyarországi áldozatairól. 
Kelemen Emma történelemtanár a Komárom-Esztergom 
megyei zsidóság történetéről, Karsai László történész 
az Endre – Baky - Jaross népbírósági perről, Trapp 
István filozófus a zsidóüldözések eszmei hátteréről 
tartott előadást. A rendezvényen Ember Mária „Minden 
térítés nélkül” című írását olvasta fel, Mezei András 
Adorno című kötetéből az Immánuel Horem színházi 
társaság adott elő részleteket, levetítették Jancsó 
Miklós: „Maradékok” című dokumentumfilmjét.    
  3. „Ne menj tovább barátom!” címmel a TEDISZ 
Balatonfüreden is holocaust emlékünnepséget 
szervezett. Szabó Miklós történész „A magyar 
Holocaust” címmel, Olti Ferenc „Csak azért, mert 
zsidónak született” címmel tartott előadást. Bárány 
László „Erec Israel” című fotókiállítása a 
megemlékezéssel egyidőben nyílt meg. 
  4. Nyíregyházán a deportálások 50. évfordulóján 
konferenciát szerveztek. Az előadások szövegét a 
Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle 1994/2. száma közli 
(161-283. p.): Ferge Zsuzsa „Hát értik ezt?”; Orosz 
Károly „A dombrádi zsidók deportálása”; Kerekes György 
„A 72894. sz. túlélő – Emlékmorzsák”; Riczu Zoltán 
"Törvényes" rablás 1944-ben”; Nagy Ferenc „Holocaust 
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Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében”. Részleteket közöl a 
TEDISZ által kiadott Holocaust emlékkönyv is. 
 
április 11. 
  Ezer Weizman izraeli államfő elismerő oklevelet 
adott át a Malév Tel-Aviv-i képviseletének azért a 
segítségért, amit orosz zsidók alijájához adott. 1987-
1994 között összesen 200 ezer emigránst szállítottak 
el az egykori Szovjetunióból Budapesten keresztül 
Izraelbe. 
 
április 11-13. 
  A Maesz Nácizmus Üldözötteinek Bizottsága 
zarándokutat szervezett Auschwitzba és Birkenauba. A 
mártírok koszorúzásán jelen volt a lengyelországi 
magyar nagykövet is.  
 
április 13. 
  A Mazsihisz és a Magyarországi Holocaust Bizottság 
sajtótájékoztatón jelentette be, hogy a Dohány utcai 
zsinagóga falában több teherautónyi iratot találtak: a 
Pesti Izraelita Hitközség iratait, valamint a cionista 
ellenállási mozgalom dokumentumait. A „168 Óra” című 
lap 1994. július 1-jei számában interjú jelent meg az 
iratok állapotáról, valamint a Magyar Zsidó Levéltári 
kutatás helyzetéről. A „Rejtett kincsek a 
zsinagógában” című interjút Köves Viktória készítette 
Komoróczy Gézával, a levéltári munkálatok tudományos 
védnökével, valamint Frojimovics Kinga levéltárossal. 
(30-31. p.). 
 
április 14. 
  1. A TEDISZ Gyöngyösön tartott holocaust 
megemlékezésén Ruff Tibor „A holocaust és az egyház- 
morálteológiai szempontból” címmel tartott előadást, 
Lőrincz Melinda „A gyöngyösi zsidóság történetéről” 
beszélt.  
  2. Izrael Állam megalakulásának 46. évfordulóját 
ünnepelték a Bzsh Dísztermében. A Magyar-Izraeli 
Baráti Társaság főtitkára, Hídvégi György, Hágelmayer 
István, az Állami Számvevőszék elnöke valamint Dávid 
Krausz nagykövet mondott ünnepi beszédet. 
  3. Szenes Hanna emlékparkot létesítettek és avattak 
a VII. kerületi Jósika utca és Rózsa utca sarkán. 
 
április 15. 
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  1. Újból megnyitották a korábban kirabolt Magyar 
Zsidó Múzeumot. Az építészeti rekonstrukció és belső 
installáció Kálmán Kálmán, Tomasovszky László, 
Csíkhelyi Attila és Somogyvári Mihály építészek 
munkája. A megnyitón a Mazsihisz vezetőin kívül jelen 
volt az intézmény új igazgatója B. Turán Róbert, 
Shevacz Veisz, a Knesszet Magyarországon tartózkodó 
elnöke, Katona Tamás politikai államtitkár, Dávid 
Krausz nagykövet, Komoróczy Géza, az MTA Judaisztikai 
Kutatócsoportja igazgatója és Ternyák Csaba katolikus 
püspök. 
  2. Budapesten fellépett a Tavaszi Fesztivál 
keretében Isaac és Michael Stern. 
 
április 17. 
  1. Az Operaházban rendezett nemzeti gyászünnepen 
Göncz Árpád köztársasági elnök és Schweitzer József 
főrabbi mondott emlékbeszédet, majd a Knesszet elnöke 
17 Jad Vasem kitüntetést adott át. A kitüntetettek: 
Radics József, Zimándi Ervin, Bellák Pálné, Török 
György, Sándor Dániel és felesége Irma, valamint fiuk 
József; Kajdacsy Mihályné, Vas Károly és felesége 
Aranka; Adamecz Józsefné, Schaffer Ferenc és felesége 
Dombi Etelka, valamint lánya Gabriella; dr. Fekete 
Edéné, Kővári Ferenc, Hesz Lajos és felesége, Purgát 
János és felesége, valamint lányuk; Plangár Jánosné, 
Kállay Kázmér (Kállay Miklós miniszterelnök 
unokaöccse). A televízió közvetítette a megemlékezést, 
amely a magyar Himnusz és a Hatikva hangjaival 
kezdődött, Beethoven IX. szimfóniájával fejeződött be. 
A The New York Times kritikus hangvételű cikkben 
számolt be arról, hogy Boross Péter miniszterelnök 
elutasította a felkérést, hogy szóljon az Operaházi 
emlékünnepségen, Jeszenszky Géza külügyminiszter 
hallgatását is helytelenítette a lap. Juhász Judit 
kormányszóvivő másnap cáfolta a felkérés tényét. 
  2. A Kozma utcai temetőben rendezett jubileumi 
megemlékezésen a knesszet elnöke, Shevacz Veisz, és 
Szabad György, a magyar parlament elnöke is beszédet 
mondott. Kardos Péter főrabbi imája után a kormány 
nevében Boross Péter miniszterelnök és Schamschula 
György közlekedési miniszter koszorúzott, a 
köztársasági elnök képviseletében Pick Róbert ezredes 
rótta le kegyeletét. A főváros nevében Demszky Gábor 
főpolgármester koszorúzta meg a Mártíremlékművet, majd 
a zsidó szervezetek és diplomáciai testületek 
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koszorúztak. Az előző esti gyászistentiszteletet a 
Dohány utcai zsinagógában Frölich Róbert rabbi 
celebrálta. Frölich Róbertet a megelőző péntek esti 
istentisztelet keretében iktatták be a Dohány utcai 
főtemplom rabbiszékébe.  
  3. A Józsefvárosi pályaudvaron vagon vándorkiállítás 
nyílt a deportálások kezdetének 50. évfordulóján. A 
fotókiállítást Konrád György író, Deutsch Róbert 
főrabbi és Beer Iván, a Magyarországi Holocaust 
Bizottság elnöke nyitotta meg. Konrád beszéde 
megjelent a „Magyar Hírlap” 1994. április 19-i 
számában. A két tehervagonból álló vándorkiállítás 10 
hónapon keresztül járta az ország nagyobb városait. 
Bemutatták többek között Miskolcon, Nyíregyházán, 
Debrecenben, Szolnokon, Szegeden, Pécsett, 
Zalaegerszegen, Szombathelyen, Győrben, 
Székesfehérvárott. 
  4. A Vas megyei Sitkén a falu térségében lelőtt 
amerikai zsidó katonára, a 10 elhurcolt zsidó 
származású állampolgárra emlékeztek Izrael Állam 
nemzeti ünnepén. A megemlékezésen jelen voltak a 
hitközség, a Honvédelmi Minisztérium, az amerikai is 
izraeli nagykövetség képviselői, valamint a település 
parlamenti képviselője. 
 
április 18. 
  A szigetvári képviselőtestület visszahelyeztette a 
II. világháborúban áldozatul esett szigetvári zsidók 
emlékét megörökítő márványtáblát eredeti helyére, a 
volt zsinagóga (jelenleg könyvtár) falára. Az épület 
felújításának végéig a pécsi hitközség őrizte a 
márványtáblát. 
   
április 18-19. 
  A magyarországi cionista ellenállás emléknapján 
„Tégy egy követ… Ellenállás és mentés” címmel 
tudományos konferenciát rendezett a Magyarországi 
Cionista Szövetség és a Jewish Agency Budapesti 
Irodája a Dózsa György úti Építők Házában. A 
konferenciát Engländer Tibor, a MCSZ elnöke, Eli Ejal, 
a Cionista Világszövetségi tagja, valamint Noar Gilon 
az izraeli követség munkatársa nyitotta meg. A 
meghívott előadók között volt David Gur történész, 
Hájim Hermes, az Amsterdam hadművelet című könyv 
szerzője, Szenes Hanna fegyvertársa, Szentágothai 
János professzor. A szekcióüléseken „Zsidóság és 
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cionizmus Magyarországon”; „A magyar ajkú zsidóság 
szerepe Izrael építésében”; valamint az 
„Antiszemitizmus Magyarországon” témaköröket vitatták 
meg. A konferencia résztvevői 1994. április 19-én 
teret avattak a VII. kerületben Szenes Hanna emlékére. 
Április 20-én délután a Duna-parton a Bessenyei 
utcánál kövekből emlékgúlát emeltek az áldozatok 
emlékére. 
 
április 21. 
  1. A kormány és a zsidó szervezetek, valamint a 
Zsidó Kártérítési Világszervezet képviselői 
megegyeztek abban, hogy 60 napon belül felújítják a 
Zsidó Helyreállítási Alap működését, vagy helyette más 
szervezetet hoznak létre. 
  2. Holocaust emlékhetet rendeztek Kárpátalján. Az 
egykori ungvári zsinagóga falán emléktáblát helyeztek 
el. A rendezvénysorozaton részt vett Budapest 
főpolgármester-helyettese, Székely Gábor is. 
  3. Balassagyarmat önkormányzata megemlékezést 
rendezett a város deportált zsidó polgárainak 
emlékére. 
  4. A Múlt és Jövő 1994/1. számát Debrecenben 
mutatták be a Magyar Izraeli Baráti Társaság helyi 
szervezetének közreműködésével. Az est színhelye a 
Debreceni Református Kollégium volt, köszöntőt a 
kollégium igazgatója, Kocsis Attila mondott. A 
debreceni zsidóság történetével foglalkozó szám 
bemutatóján részt vett Demszky Gábor Budapest 
főpolgármestere és Hevessy József Debrecen 
főpolgármestere is. 
 
április 23. 
  Kabdebó Lóránd „A holocaust művészi ábrázolásáról” 
tartott előadást az Oneg Sabbat Klubban. 
 
április 24. 
  1. Balatonfüreden a zsidótemetőben emlékeztek az 50 
évvel ezelőtt történtekre. A város polgármestere, Olti 
Ferenc a helyi hitközség képviselője és Fröhlich 
Róbert főrabbi mondtak emlékbeszédet. 
  2. Izrael-díjjal tüntették ki Arie Shapira 
zeneszerzőt Kaszner Dezsőről készült elektronikus 
operájáért. 
 
április 25. 
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  1. Szolnokon holocaust emlékestet rendezett a 
Vélemény Alapítvány. A rendezvényt Bencsik Gábor a 
Múosz főtitkára nyitotta meg. 
  2. A Pécsi Nemzeti Színházban rendezett holocaust 
emlékestet az Evangéliumi Keresztény Kulturális 
Alapítvány. Tilkovszky Lóránt a magyarországi 
holocaust előzményeiről tartott előadást, Csalog Zsolt 
pedig a kisebbségek magyarországi helyzetéről beszélt. 
Csordás Gábor pécsi költő emlékeit idézte fel, Virág 
Teréz „A Vészkorszak szenvedéseinek emlékei a 
lelkekben” címmel beszélt kutatásairól. 
  3. Koncertet rendeztek Veszprémben a megyeháza Szent 
István termében a holocaust emlékére. Frölich Róbert 
főrabbi ünnepi beszéde után fellépett Fekete László 
főkántor, Matúz István, Lisznyai Mária és Vass 
Katalin. 
 
április 26. 
  Sajtótájékoztatón jelentették be, hogy április 12-én 
megalakult a „Hungarista Mozgalom” a Szálasi Ferenc és 
Istóczy Győző képével dekorált Forgács utcai 
székházban. Az alapítók: Ekrem Kemál György: 
(Kommunizmus Üldözötteinek Szövetsége); Szabó Albert 
(Világnemzeti Népuralmista Párt); Györkös István 
(Magyar Nemzeti Arcvonal) elmondták, hogy 
megalakulásukat a nemzetidegen szervezetek 
kényszerítették ki. 1994. április 29-én az ORFK 
házkutatással egybekötött razzia kapcsán őrizetbe 
vette Györköst és Szabót közösség elleni izgatás 
alapos gyanújával. A 1994. december 7-én megkezdődött 
tárgyaláson pótnyomozást rendeltek el Szabó, Györkös 
és öt bűntársuk ügyében. A bíróság véleménye szerint a 
lefoglalt „Út és cél”, illetve az „Új rend” című 
újságok önkényuralmi jelképeket tartalmaznak. Az 
ügyészség vádirata szerint a mintegy 100-150 
példányban terjesztett lapok kizárólag 
gyűlöletkeltésre alkalmas uszító írásokat közöltek, 
ezért alkalmasak a közösség elleni izgatás bűntettének 
megvalósítására. A bíróság pótnyomozást rendelt el, 
mivel döntése szerint a vádirat nem alkalmas az 
eljárás lefolytatására.  
 
április 27. 
  A cigányholocaustra emlékeztek Nyíregyházán az 
Északi temetőben. 
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április 28. 
  1. A szombathelyi Berzsenyi Dániel Tanárképző 
Főiskola judaisztika szakos hallgatói és oktatói 
jubileumi kiállítást, tudományos konferenciát és 
kulturális estet rendeztek a főiskola épületében. A 
rendezvénysorozatot Pusztay János főigazgató nyitotta 
meg. A főiskola Dísztermében Havas Judit előadóművész 
Földes Mária „A séta. - Emlékek a gyermekkorból és a 
holocaust időszakából” című művét adta elő. „A 
Szombathely zsidósága a vészkorszakban” című 
kiállítással kiegészített konferencián Karsai László a 
Szálasi rezsimről, Szita Szabolcs a nyugat-dunántúli 
munkaszolgálatról, Haraszti György a zsidó 
mecenatúráról, Katona Attila a szombathelyi 
vészkorszakról, Landgráfné Móser Ibolya a zsidók 
életéről beszélt az ókori római tartományokban. Vígh 
Károly, Rácskay Jenő, Láng Gusztáv és Mészáros Gábor 
előadásai a kárpátaljai zsidóságról, a németújvári 
vérvádról, Izraelről és a Közel-Kelet mai problémáiról 
szóltak. A Vas Népe részletesen beszámolt a 
rendezvényekről.  
  2. A nagyváradi zsidóság szerepéről emlékeztek meg a 
város fennállásának jubileumán rendezett „Varadinum 
hét” harmadik napján. Az egykori Zsidó Polgári 
Leányiskola (ma a Lórántffy Zsuzsanna Református 
Gimnáziumhoz tartozik) falán elhelyezett emléktábla 
avatásán részt vett Gervai Tamás, a debreceni 
hitközség alelnöke is. A gimnázium épületében tartott 
megemlékezésen Gáll Ernő akadémikus tartott előadást. 
  3. Az MTA Judaisztikai Kutatócsoport vendégtanára, 
R. Fred Morgan professzor, a londoni Leo Baeck Collage 
tanára a 114 . zsoltár szövegelemzését tartotta az 
ELTE Szerb utcai Tanári Klubjában. 
 
április 29. 
  1. „…És hol a vidék zsidósága?” címmel kiállítás 
nyílt a Mezőgazdasági Múzeumban. (Budapest, 
Vajdahunyad-vár.) A Deáky Zita és Csoma Zsigmond által 
rendezett tárlatot Kiss Gy. Csaba irodalomtörténész, a 
Közép-Európa Intézet igazgatója (a megnyitó beszéd 
szövegét lásd: Új Magyarország május 5.), és Fehér 
György, a Mezőgazdasági Múzeum igazgatója nyitotta 
meg. A sponzorok között volt a Soros Alapítvány is. 
  2. Lendvay Ildikó és Szabó Judit beszámolt annak az 
előítélet-kutatásnak az eredményéről, amelyet a Medián 
Kft és a Minoritás Alapítvány Kisebbségkutató Intézet 
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végzett a HVG felkérésére. (HVG, 1994. március 12. és 
április 29. 105-106. p.) 
  3. Cegléden a hitközség és a TEDISZ megemlékezést 
tartott a holocaust évfordulóján. A ceglédi zsidóság 
sorsáról Steiner András tartott előadást. A Kossuth 
Zsuzsa Gimnázium tanulónak műsora után levetítették a 
Schindler listája című filmet. 
 
április 30. 
  Az Oneg Sabbat Klubban bemutatták Ember Judit „…És 
ne vígy minket kísértésbe” című dokumentumfilmjét. A 
rendezőnővel találkozhattak a klub látogatói. 
 
  A Hit Gyülekezete és a pécsi hitközség fiataljai 
felújították a siklósi zsidótemetőt. 
 
  A Magyar Rádió háromrészes dokumentumműsorral 
emlékezett meg a magyarországi deportálások 
megkezdésének 50. évfordulójáról. A Rádiószínház 
dokumentumműhelye rádióra alkalmazta Szirmai Jenő - 
Gartner Pál „Fasiszta lelkek” című könyvét Tasnádi 
Péter rendezésében. 
 
  A Fejér megyei Bakonycsernye zsidótemetőjét, 
valamint a 42 nevet tartalmazó emléktáblát a helyi 
SZDSZ-szervezet és a Hitgyülekezet tagjai hozták 
rendbe. 
 
  Tavasszal felújították a győri zsinagóga 
tetőszerkezetét.  
 
  A Filmvilág 1994/4 száma kerekasztal-beszélgetést 
rendezett Steven Spielberg „Schindler listája” című 
filmjéről Kertész Imre, Balassa Péter, Szilágyi Ákos 
és Kovács András Bálint részvételével (24-29. p.) 
Ugyanebben a számban olvasható Földényi F. László 
kritikája a filmről. (20-23. p.)  
 
  A História 1994/2. számában négy tanulmány jelent 
meg a holocaust időszakáról. Glatz Ferenc: „A német 
megszállás után” (3-4. p.); Gabriel P. Katona: 
„Zsidókat mentő központ. Személyes emlékek alapján az 
Üvegházról (8-10. p.); Stark Tamás: „Magyar zsidók 
szovjet fogságban (11-12. p.); Shlomo Avineri: „Izrael 
és a hidegháború vége (13-15. p.). 
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  Az egykori „Somérek Baráti Köre” Mezei András 
szervezésében a Kristóf tér 6. szám alatt irodalmi 
délutánt rendezett. Havas Judit „Vallomás” című 
irodalmi előadása után beszámolt izraeli útjának 
irodalmi és tudományos élményeiről. 
 
  A Szombat 1994/4 száma holocaust emlékszám, benne: 
Stephan J. Roth: A Holocaust tagadása: jogi 
következmények (ford: Kádár Judit) (9-12. p.); Gershom 
Scholem és Hannah Arendt levélváltása az Eichmann-per 
kapcsán (15-24. p.); Surányi Vera Ember Judit 
filmrendezővel beszélgetett „Kimondani a 
kimondhatatlant” című írása (44-47. p.). Kertész 
Imrével Szántó T. Gábor beszélgetett (35-41. p.)  
 
 
május hónap 
 
 
május 1. 
  1. „Happening az egész családnak” címmel zsidó 
ifjúsági sportnapot rendeztek a VIII. Sport utcai BKV 
Stadionban. A programot Dávid Krausz követ, Tuvia 
Ravív, a Szochnut magyarországi igazgatója, Mose 
Jahuda, az Amerikai Joint magyarországi irodájának 
igazgatója nyitotta meg.  
  2. Ebben az évben már negyedszer randalíroztak 
szkinhedek Egerben - ezúttal Ekram Kemál György 
vezetésével. A mintegy 200 engedély nélkül gyülekező 
bőrfejűből 8 főt a rendőrség bekísért, 36 ellen 
szabálysértési eljárást indítottak. 
  
május 2. 
  1. Weiner Leó emlékhangversenyt rendeztek a 
Goldmark-teremben. Fellépett Starker János 
gordonkaművész. 
  2. Pápán a Hotel Platánban holocaust emlékünnepséget 
tartott a helyi KDNP szervezet. A mementó résztvevői 
voltak többek között Dávid Krausz nagykövet, Raj Tamás 
főrabbi, Szendi József katolikus érsek. 
 
május 3. 
  1. Göncz Árpád köztársasági elnök középiskolás 
diákokkal tekintette meg a „Schindler listája” című 
filmet, majd utána elbeszélgetett velük a holocaust-
korszakról.  
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  2. Pakson a polgármesteri hivatal dísztermében a 
TEDISZ és az Atomerőmű Ifjúsági Szervezete szervezte 
meg a holocaust megemlékezést. Králl Csaba, a TEDISZ 
nevében mondott emlékbeszédet, Bencze Barnabás 
helytörténész pedig a paksi zsidóság történetéről 
beszélt. Erős Ferenc szociálpszichológus a zsidó 
identitását elemezte a II. világháború utáni 
Magyarországon. Erdélyi Lajos fotókiállítását Beer 
Iván nyitotta meg, majd irodalmi est következett 
kortárs zsidó írók műveiből. 
 
május 4. 
  1. A Jerikót és a Gázai övezetet palesztin 
autonómiává nyilvánító egyezményt írt alá Kairóban  
Jichak Rabin izraeli miniszterelnök és Jasszer Arafat 
a Palesztin Felszabadítási Szervezet VB elnöke. 
  2. A Mazsike Klub vendége Szénási Jonathan Sándor, 
aki a Keresztény-Zsidó Társaság felkérésére 
„Választott nép - vagy választott Isten?” címmel 
tartott előadást.  
 
május 5. 
  Zircen a veszprémi hitközség és a TEDISZ Holocaust 
emlékestet tartott. Hajdú Tibor történész „A 
hagyományostól a náci típusú antiszemitizmusig”, Kis 
György nyugalmazott esperes pedig „Sok még a teendő” 
címmel tartott előadást.  
 
május 6. 
  1. A Gyergyószentmiklóson tartott holocaust 
megemlékezésen Eger testvérvárosi küldöttsége is 
képviseltette magát. A zsinagógában az Észak-Erdélyi 
áldozatok emlékére rendezett ökumenikus szertartáson 
megjelent Szabad György, az országgyűlés elnöke, 
valamint Farkas Gabriella, az MDF alelnöke, és Rudas 
Ernő magyar követ is. 
  2. Szívroham következtében 82 éves korában meghalt 
Moses Rosen romániai főrabbi. Jeruzsálemben helyezték 
örök nyugalomra.  
 
május 7. 
  A Komédiumban „A bélyeges sereg” címmel mutatják be 
azt a produkciót, amelyet a holocaust 50. 
évfordulójára állított össze Linka Ágnes és Csermely 
Zsuzsa, rendezte Schubert Éva. 
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május 8. 
  A balassagyarmati Palóc Múzeumban mutatták be a 
„Fejezetek a magyar zsidóság életéből” című 
vándorkiállítást. A tárlatot a Nógrád megyei közgyűlés 
elnöke nyitotta meg. 
 
május 9. 
  A Komédiumban Havas Judit adta elő Földes Mária: „A 
séta - emlékek a gyermekkorból és a holocaust 
időszakából” című memoárját. 
 
május 11. 
  A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Nyékládházán 
emléktáblát avattak a Furmann Imre kezdeményezte 
temetőmentő mozgalom keretében helyrehozott 
zsidótemetőben. Furmann Imre és Dávid Krausz mondott 
avató beszédet. 
 
május 15. 
  Az önkormányzat emlékoszlopot állított a Békés 
megyei Csorvás zsidó temetőjében. A költségekhez 
hozzájárult az orosházi hitközség is. Az avatáson 
megjelent Suchman Tamás és Vastagh Pál parlamenti 
képviselő is. 
 
május 15. 
  A Nemzetközi Vöröskereszt világnapján embermentő 
tevékenységéért kitüntetést kapott Barta Lajos 
nyugalmazott egyetemi tanár, From Márta ápolónő, 
Gönczi Tibor igazgató-főorvos, Kovács Istvánné, 
nyugalmazott vöröskeresztes kerületi titkár, Róbert 
József sebész-főorvos, Schwarz Ervin főkönyvelő, 
Simonyi János professzor, Strausz Imre professzor, 
Szabóné Dénes Zsuzsanna főorvos-asszony, Tauber László 
agysebész, Tinich Györgyné gazdasági munkatárs. A 
kitüntetéseket Andics Jenő, a Magyar Vöröskereszt 
elnöke adta át. Az ünnepségen a zsidóságot Beér Iván a 
Holocaust Emlékbizottság elnöke és Deák Gábor, az 
izraeli nagykövetség sajtótitkára vett részt. 
 
május 16. 
  A kárpátaljai zsidó kulturális szövetségek 
kezdeményezésére Beregszászon emléktáblát avattak a 
deportálások évfordulóján. 
 
május 18. 
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  Keszthelyen a Festetics-kastélyban rendezett ankétot 
a „Szombat” című folyóirat. Czoma László, a 
Kastélymúzeum igazgatójának köszöntője után Gadó János 
szociológus tartott előadást „Reflexiók a történelmi 
emlékezetről a deportálások 50. évfordulója kapcsán” 
címmel. Szécsi Éva újságíró „A közel-keleti változások 
visszatükröződése a médiában” címmel tartott előadást. 
Rónai Ádám István rabbinövendék Arnold Schönberg 
zsidóságáról beszélt. Szántó T. Gábor főszerkesztő 
„Temetés” című novelláját olvasta fel. Másnap a 
Goldmark-művek estjét rendezték meg Jandó Jenő 
zongoraművész felléptével. 
 
május 19. 
  A Bzsh közgyűlésén Zoltai Gusztáv ügyvezető igazgató 
tájékoztatót adott a Budapesti Zsidó Múzeumban történt 
rablás nyomozásának körülményiről. A zárszámadás 
értékelésekor megemlítette, hogy az intézmények 
működése zavartalan volt. A költségvetésben jelentős 
súlya van annak az 50 millió forintnak, amellyel a 
JOINT segíti a hitközség működését. A felújítási 
munkák között említette a Dohány utcai templom 
rekonstrukcióját, a Síp utcai székház külső 
felújítását, a Páva utcai konyha korszerű gépekkel 
való felszerelését, a Vasvári utcai zsinagóga belső 
terének és tetőszerkezetének felújítását. Megkezdődött 
a Nagyfuvaros utcai, a Hegedűs Gyula utcai és a Dózsa 
György úti templomok felújítása is. Előrehaladt a 
Kozma utcai, az Óbudai és a Salgótarjáni úti temetők 
rendbetétele. Az Anna Frank Gimnázium épületének 
tatarozása elkészült, bővítése folyamatban van. A 
visszaigényelt ingatlanok sorsáról szóló tájékoztató 
után Hajabács Júlia gazdasági igazgató terjesztette 
elő a zárszámadást. Schweitzer Gábor javasolta, hogy a 
jövőben a beszámolót a közgyűlés előtt írásban kapják 
meg a képviselők. A számvizsgáló bizottság két 
megüresedett helyére Ster Jenőt és Heisler Lászlót 
választott meg a közgyűlés. Varga Sándor a zsidó 
tárgyú könyvek szélesebb körű terjesztése és zsidó 
könyvesbolt létesítése mellett érvelt. Frölich Róbert 
rabbi csakúgy, mint az egy évvel korábbi közgyűlésen 
felvetette Schweitzer József kinevezését az országos 
főrabbi tisztségére. Orbán Ferenc a zsidó iskolákban 
végzők álláslehetőségeivel foglalkozott. 
 
május 20. 
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  1. A romaholocaust nemzetközi napja alkalmából 
emlékünnepséget rendeztek a Római-parti Camping 
területén. Az emlékbeszédet Szabad György, a parlament 
elnöke mondott. 
  2. Göncz Árpád köztársasági elnök kinevezte Frölich 
Róbertet vezető tábori rabbi beosztásába.  
 
május 22. 
  1. A Nógrád megyei Pásztón a zsidótemetőben 
megemlékezést tartottak. Emlékbeszédet Tóth Sándor 
országgyűlési képviselő és Markovics Zsolt rabbi 
tartott. 
  2. Az ORI Goldmark Kórusa a nyíregyházi református 
templomban adtak hangversenyt Ádám Mária 
vezényletével. 
 
május 23. 
  1. Kántorhangversenyt és ünnepi istentiszteletet 
tartottak Zalaegerszegen a hangversenyteremmé 
átalakított zsinagógában. Az emlékező beszédet Raj 
Tamás főrabbi és Bogár Imre polgármester tartotta. Az 
egykori gettó helyét emléktáblával jelölte meg a 
Shalom Társaság, a zsidótemetőben pedig ökumenikus 
megemlékezésre került sor.  
  2. A Mazsihisz közgyűlésén Feldmájer Péter a nyilas 
mozgalmak aktivizálódásáról beszélt. Elmondta hogy a 
Mazsihisz minden fórumon és lehetséges eszközzel 
igyekszik fellépni ezekkel a jelenségekkel szemben. 
Zoltai Gusztáv ügyvezető igazgató referátumában a 
Holocaust 50. évfordulójáról való méltó megemlékezés 
mellett a pezsgő zsidó szellemi élet beindítását 
jelölte meg az egyik legfontosabb célként. Ennek a 
meglévők mellett egyik fontos fóruma lehet az ősszel 
megnyíló Bálint Zsidó Közösségi Ház. A Mazsihisz a 
rabbikar levélben benyújtott javaslatára a közgyűlés 
az alapszabály módosítása után - amely a közgyűlést 
hatalmazza fel a hosszú ideje be nem töltött országos 
főrabbi cím adományozására - Schweitzer Józsefnek 
ítélte oda az országos főrabbi címet. A közgyűlés 
felvette tagjai sorába a Veszprémi zsidó hitközséget 
egy képviselői mandátummal. A számvizsgáló bizottság 
tagjává választották Wollák Lászlót, Heisler Lászlót 
és Friedmann Józsefnét.  
 
május 26. 
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  A Hunyadi téri körzet Idősek Klubja és a Zsidó 
Szociális Alapítvány szervezésében a körzet tagjai és 
volt tanítványok köszöntötték Pauk Anna ének-, és 
zenetanárnőt gyémántdiplomája átvétele alkalmából. A 
köszöntők között volt a Tomkins-együttes is. 
 
május 27. 
  1. „Üldöztetés – embermentés” címmel emlékülést 
szervezett a Hadtörténeti Múzeumban a Pro Homine - 
1944 Emlékbizottság, valamint a Haza és Haladás 
Alapítvány a holocaust évfordulón. Raffay Ernő, a 
Hadtörténeti Múzeum igazgatója és Zimányi Tibor, az 
emlékbizottság elnökének előadása után Szita Szabolcs 
az embermentésről beszélt. A konferenciát levélben 
üdvözölte Göncz Árpád köztársasági elnök, jelen volt a 
megnyitón Szabad György, a parlament elnöke. Az ülés 
befejezéséül emlékfát ültettek a Hadtörténeti Múzeum 
kertjében. A konferencia anyagát a Tankönyvkiadó 
jelentette meg. 
  2. Bonyhádon a városi önkormányzat egész napos 
megemlékezést tartott, amelynek során végigjárták a 
zsidó vonatkozású helyeket. 
 
május 27-29. 
  1. Makón a Városvédő és Szépítő Egyesület, valamint 
a hitközség világtalálkozót rendezett a Csanád 
megyéből elhurcolt túlélők számára. A mintegy 200 
résztvevő meglátogatta Mose Vorhant egykori makói 
főrabbi sírját a Jángori temetőben. Az önkormányzat 
segítségével helyre állították a zsidótemetőket és az 
Eötvös utcai kis zsinagógát. A Korona Szállóban 
elszállásolt vendégek számára rituális fürdőt is 
kialakítottak. A rendezvény főszervezője Fodor László, 
a Városvédő Egyesület elnöke volt. A város 
önkormányzati vezetőivel való találkozón ígéretet 
kaptak a makói zsinagóga helyreállítására, melynek 
költségeihez helyben gyűjtést indítottak. Tari János 
több órás dokumentumfilmet forgatott a találkozóról. 
  2. Az Anna Frank Gimnázium 75 éves jubileumi 
ünnepségsorozatot rendezett az iskola épületében, 
valamint a Goldmark teremben. A Cházár András utcai 
épületben iskolatörténeti kiállítás nyílt Felkai 
László rendezésében. A mintegy 200 külföldön élő, és 
400 hazai volt hallgató ünnepi istentiszteleteken, 
koszorúzásokon, az iskola történetét feldolgozó 
előadásokon vett részt. Az iskola Baráti Társaságának 
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nevében Gál Dezső és Gyertyán Ervin tekintette át az 
iskola történetét, Göncz Árpád köztársasági elnök 
üdvözlő táviratát Berend Rózsa, az iskola igazgatója 
olvasta fel. A záró műsort a Ribári Színpad adta. Az 
iskolának ítélték oda a diaszpórában működő kiemelkedő 
teljesítményt nyújtó iskoláknak alapított izraeli 
Zalman Shazar-díjat. A Szombat 1994/6. számában 
„Számháború a zsidó oktatási intézményekről” címmel 
készített összeállítást (5-21. p.). 
 
május 28. 
  Sztehlo Gábor embermentő tevékenységéről emlékeztek 
meg az egykori "Sztehlo-gyerekek" az evangélikus 
lelkész sírjánál a Farkasréti temetőben. A koszorúzást 
a Sztehlo Gábor Alapítvány szervezte. 
 
május 29. 
  1. Holocaust megemlékezést tartottak Tokajban és 
Devecseren a zsidótemetőben. 
  2. A Kisvárdán rendezett Határon Túli Magyar 
Színházak VI. Fesztiválján fellépett a Bukaresti 
Állami Zsidó Színház is egy pódiumdarabbal.  
 
május 29-30. 
  Jeruzsálemben a Yad Vasem Intézetben emlékülést 
tartottak a magyarországi holocaustról. Az emlékülésen 
az intézet munkatársai panaszolták, hogy a magyar 
belügyi szervektől többszöri kérés ellenére sem kapták 
meg a deportáltak pontos listáját. A jeruzsálemi 
központi zsinagógában tartott gyászistentiszteleten 
Görög János nagykövet is szólt az egybegyűltekhez. 
 
május 30. 
  1. Miskolcon az avasi zsidótemetőben T. Asztalos 
Ildikó polgármester emlékező beszéde után ökumenikus 
istentisztelet keretében emlékeztek meg a deportáció 
évfordulójáról. Az egykori gettó falán a Maesz 
koszorúzta meg az emléktáblát, majd a Hevesy Iván 
filmklubban levetítették Szántó Erika „Elysium” című 
filmjét a rendezőnő és a két főszereplő, Bács Ferenc 
és Nagy Zoltán jelenlétében. 
  2. A bácskai zsidóság deportálására Schweitzer 
József főrabbi emlékezett a bajai zsidótemetőben. A 
Bereczki Máté szakközépiskola diákjainak műsora 
egészítette ki a szertartást. 
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  A Mazsihisz májusban nyitotta meg a felújított 
balatonfüredi üdülőt. 
 
  A Wallenberg Egyesület és a Hit Gyülekezetének 
aktivistái májusban helyreállították a székesfehérvári 
zsidótemetőt. 
 
  Vandálok pusztítottak a Fertőszentmiklósi 
zsidótemetőben, a kalocsai zsidótemetőt pedig 
tizenéves gyerekek dúlták fel. 
 
  Az egri önkormányzat és az Országos Műemléki Hivatal 
megállapodott a Hubay Károly utcában található 19. 
században épült zsidó imaház, és a Kossuth Lajos utcai 
zsinagóga rekonstrukciójáról. 
  
  Májusban támogató egyesület alakult a Magyar 
Auschwitz Alapítvány és Holocaust Dokumentációs 
Központ tevékenységének elősegítésére. A támogató 
Emlékezet Egyesület elnöke Göndör György, ügyvezető 
igazgatója pedig Lebovics Imre lett. 
 
  Májusban 61 éves korában Toronóban elhunyt Tarján 
(Lusztig) András, a kanadai-amerikai magyar nyelvű 
zsidó lap, a Menora szerkesztője. 
 
  A Thököly úti zsinagóga kultúrtermében bajtársi 
találkozót szervezetek azoknak az egykori 
munkaszolgálatosoknak, akik 1944. március 19-e után 
kapták kézhez SAS behívójukat. Az egybegyűlt mintegy 
húsz túlélőt Kardos Péter főrabbi köszöntötte. A 
találkozón részt vett Friedlander Béla Sao Pauló-i 
főrabbi is, aki a brazíliai zsidóság életéről is 
szólt. 
 
  A Valóság 1994/5. számában jelent meg Szita 
Szabolcs: „A zsidók üldözése és mentése a német 
megszállástól a vidéki deportálásokig” (13-31. p.) 
címmel. 
 
  A Szombat 1994/5 számában Philip Roth melléklet 
jelent meg (19-45. p.) Szántó T. Gábor „miért kell 
nekünk Philip Roth?” című bevezetőjével. A Szombat 
négy folytatásban közölte Frojimovics Kinga, Komoróczy 
Géza, Pusztai Viktória és Strbik Andrea „A pesti gettó 
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1944.”című tanulmányát. (5. sz. 28-39. p.; 6. sz. 13-
17. p.; 7. sz. 33-41. p.; 8 sz. 24-33. p.). 
 
 
június hónap 
 
 
június 2. 
  1. Bicskén felavatták a Nemzeti Etnikai és 
Kisebbségi Alapítvány, valamint az MDF Országos 
Elnöksége által készíttetett holocaust emlékművet.  
  2. A MAIOH közgyűlésén emlékezett meg a holocaust 
félévszázados évfordulójáról. A közgyűlésen jelen volt 
a rabbiszékét ismét elfoglaló Hoffman Áron főrabbi is 
az ortodox hitközség és a Bzsh vezetőin kívül. Az 
ortodox hitközség elöljáróságának 1993. évi 
tevékenységének áttekintése során Fixler Herman elnök 
külön szólt a kasrutellátásról. Csehországba és 
Kárpátaljára is jutottak húsvéti cikkek a Máltai 
Szeretetszolgálat szállítási kapacitásának igénybe 
vételével. A Kazinczy utcai nagytemplomban tartott 
emlékező istentiszteleten Hoffmann főrabbi tartotta az 
emlékező beszédet több száz fős bel- és külföldi 
hallgatóság előtt.  
 
június 4. 
  Sipos András Yad Vasem kitüntetettekkel forgatott 
„Igazak” című dokumentumfilmjét mutatták be az Oneg 
Sabbat Klubban  
 
június 5. 
  1. „Mindannyian mások vagyunk - az előítéletektől 
mentes világért, a Holocaust évfordulóján” címmel 
egész napos konferenciát szervezett több nemzeti 
kisebbséget összefogó egyesület az Almássy Téri 
Szabadidő Központban. A rendezvényt, amelynek Göncz 
Árpád volt a fővédnöke, támogatta a Magyarországi 
Holocaust Emlékbizottság, a Soros Alapítvány, a VII. 
kerületi önkormányzat és a Dataplan.  
  2. Sopronban Holocaust-emléknapot rendezett a TEDISZ 
a főpolgármesteri hivatal dísztermében. Grüll Tibor „A 
rabbi kiátkozott fia - Pollák Miksa és Pap Károly”; 
Trapp István „Antiszemitizmus a magyar irodalomban”; 
Szita Szabolcs „A magyar Holocaust-kutatás helyzete”; 
Frojimovics Kinga - Komoróczy Géza - Strbik Andrea 
„Budapest zsidó arca”; Pelle János „Antiszemitizmus a 
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Holocaust utáni Magyarországon” címmel tartott 
előadást. Egyidejűleg kiállítás nyílt az Erdészeti és 
Faipari Egyetem kiállítótermében a soproni zsidóság 
történetéről.  
  3. A kecskeméti hitközség a zsidótemető 
mártírcsarnokában emlékezett az áldozatokra. A TEDISZ 
a polgármesteri hivatal dísztermében tartott 
emlékműsorral egybekötött megemlékezést. Kőtörő Miklós 
polgármester és Feldmájer Péter emlékbeszéde után 
Balassa Péter esztéta „Tenyérnyi törmelék”, Ö. Kovács 
József történész pedig „Zsidóság a Duna-Tisza Közén a 
XIX. században” címmel tartott előadást. 
  4. Pakson régi diáktársak találkozójával kötötték 
egybe a megemlékezést. A volt zsinagóga falán 
emléktáblát avattak, az egykori templomban rendezték 
meg a megemlékezést is, melynek vendége volt 
Schweitzer József országos főrabbi.  
  5. Nagykanizsán az emlékező szertartáson avatta fel 
az új ravatalozót Deutsch Róbert főrabbi és Klein 
Ervin főkántor. Az ünnepségen megjelent a város 
országgyűlési képviselője, a város polgármestere és a 
helyi hitközség vezetői.  
  6. Sátoraljaújhelyen a zsidó imaházban rendezett 
gyászünnepségen a város polgármestere, Laczkó Károly 
ünnepi beszéde után Schweitzer József országos főrabbi 
tartotta a megemlékezést. Szóltak a Mazsihisz és 
megyei zsidó hitközség vezetői, valamint Klein Lipót 
korábbi sátoraljaújhelyi rabbi is. 
  7. Szentesen Markovics Zsolt rabbi és KLein Márton 
főkántor vezette az emlékező ünnepet a zsidótemetőben. 
  8. Salgótarjánban a Nógrádi Történeti Múzeum Baráti 
Köre emlékülésén Horváth István történész, a múzeum 
igazgatója a város zsidóságának történetéről tartott 
előadást. A salgótarjáni önkormányzat már korábban 
nyilvános bocsánatkéréssel fordult a holocaust 
túlélőihez és családtagjaikhoz a deportálások 50. 
évfordulója alkalmából. (A szöveg megjelent a Nógrád 
megyei Hírlap 1994. május 28-i számában.) A testület 
az egykori gettó helyén emléktábla állításáról 
határozott. A Nógrádi Történeti Múzeum pedig forrást 
kapott a salgótarjáni zsidóság életéről készített 
kiállítás finanszírozásához. 
  9. Győrben Domán István főrabbi és Tóth Emil 
főkántor vezették a jubileumi megemlékezést. Jelen 
volt Bóna László püspöki helytartó és Simon István 
alpolgármester is. 
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  10. Dunaszerdahelyen a gettó területén 1991-ben 
felállított emlékműnél emlékeztek az elhurcoltakról. 
 
június 6. 
  A Mazsihisz nevében Zoltai Gusztáv, a veszprémi 
önkormányzat nevében Dióssy László polgármester írta 
alá azt a szerződést, amelyben az Óváros tér 26. számú 
épület ingyenesen a hitközség tulajdonába adja. 
Felújítás után ez az épület lett a veszprémi hitközség 
székhelye.  
 
június 8. 
  A tiszafüredi zsidók deportálásának évfordulójáról a 
Magyar Holocaust Alapítvány épületében emlékeztek. 
Orbánné Szegő Ágnes tiszafüredi könyvtáros feldolgozta 
a helybéli zsidóság történetét. A rendezvény 
szervezésében Lebovits Imre nyugalmazott egyetemi 
tanár és Várkonyi Endre újságíró segített. A 
tiszafüredi zsidóság életéről forgatott „Megszakadhat-
e a szív?” című dokumentumfilmet 1994. november 15-én 
mutatták be az Auschwitz Alapítvány székházában. A 
film Orbánné Szegő Ágnes, Szabó János népművelő-
operatőr és Vadász István múzeológus alkotása.  
 
június 9. 
  Tatán az önkormányzat holocaust emlékkövet állított 
a helyreállított zsidótemetőben. 
 
június 10. 
  1. A Maesz emlékülésén Szita Szabolcs, a Magyar 
Holocaust Alapítvány igazgatja tartott előadást az 
embermentésről. A Maesz Szabadság téri székházában 
megnyílt kiállításon tabló mutatta be a Yad Vasem 
kitüntetés birtokosait is.  
  2. A felújított kiskunhalasi zsinagógában Szabad 
György házelnök és Frölich Róbert főrabbi mondott 
emlékező beszédet a népirtás áldozataiért. 
  3. A százhalombattai Művelődési Központban tartottak 
emlékestet a deportálások emlékéra a TEDISZ 
szervezésében. Králl Csaba köszöntője után Balaton 
Katalin az érdi zsidóság történetéről, Buzinkay Géza a 
múlt századi antiszemitizmusról, Majsai Tamás a magyar 
Holocaust első felvonásáról, az 1941. évi kőrösmezei 
eseményekről, Gergely Jenő a történelmi egyházak 
holocaust alatt tanúsított viselkedéséről tartott 
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előadást. Az emlékműsorban elhangzott többek között 
Lakatos István „Írók a porban” című költeménye. 
 
június 12. 
   1. A TEDISZ egész napos megemlékezést szervezett 
Mezőkövesden. Az emléktábla avatása után Szabó Miklós 
történész „Horthy - rehabilitáció és antiszemitizmus” 
címmel tartott előadást, Csirmaz Sándor a helyi 
zsidóság történetéről, Bartus László szociológus az 
újnáci jelenségről szólt. A programsorozat végén 
kortárs zsidó irodalmi alkotásokból összeállított 
műsor hangzott el. 
   2. 92 éves korában New Yorkban meghalt a lubavicsi 
rebbe, Menachem Mendel Schneerson. Másnapi temetésén 
mintegy húszezren vettek részt. A Goldmark Teremben 
október közepén tartottak emlékestet a rebbe emlékére. 
Oberlander Baruch rabbi, Böhm András orvos, Gereben 
Ágnes és Kun Miklós történészek idézték fel a 
személyes találkozásukat a rebbével. 
   3. Balassagyarmaton Holocaust emléknapot rendezett 
az önkormányzat. Németh György polgármester 
gyászbeszédét követően Göncz Árpád személyes 
megbízottja, Réti János ezredes, valamint a ZSVK 
képviseletében Bakos Lajos leleplezte a helyreállított 
temető falán elhelyezett emléktáblát. 
  4. Egész napos rendezvénysorozattal emlékeztek 
Hatvanban is a deportálások évfordulóján. A TEDISZ 
rendezvényének vendégei Bartus László szociológus, 
Laczkó Miklós történész, Nagy Sz. Péter 
irodalomtörténész és Németi Gábor helytörténész 
voltak. Fellépett a finn Immánuel Harem társulat, 
Gerendás Péter és Benkő Dániel lantművész. A helyi 
zsidóság történetéről Farkas Kálmánné, a gimnázium 
igazgatója szólt.  
 
június 12-14. 
  A Ramat Gan-i Bar-Ilan Egyetemen háromnapos 
tudományos tanácskozás foglalkozott a „A magyar 
holocaust örökségével.” Előadást tartott Görög János 
magyar követ is.  
 
június 13. 
  A Kolibri Színházban ünnepelték a zsidó iskolákban 
két éve mintegy 200 önkéntes zsidó fiatal 
részvételével működő időseket segítő szociális 
szolgálat működését. Az egybegyűlteket Talyigás 
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Katalin, a Magyarországi Zsidó Szociális Segély 
Alapítvány főtitkára köszöntötte. Elismerő oklevelet 
adott át a Wizo és a körzeti csoportok, illetve a 
legaktívabb ifjúsági szervezetek képviselőinek. A 
szociális segítség kiterjed a hitközség által 
összeállított élelmiszercsomagok házhoz szállítására, 
az orvosi és jogi segítségnyújtásra, az idősekkel 
közösen tartott ünnepek megszervezésére. Az 
összejövetel az Anna Frank Gimnázium énekkarának és a 
Javne Színház műsorával ért véget. A Javne Balla 
Margit és Dénes Gábor „Teremtés” című zenés darabját 
adta elő. 
 
június 14. 
  A Békés megyei Mezőberényben Cservenák Pál Miklós 
polgármester és Raj Tamás főrabbi vezette az emlékező 
szertartást.  
 
június 15. 
  „Vérvádak üzenete: antiszemitizmus tegnap és ma” 
címmel konferenciát rendezett a Minoritás Alapítvány 
Kisebbségkutató Intézete és a Mónus Illés Akadémia. A 
konferenciát Göncz Árpád köztársasági elnök nyitotta 
meg, előadást tartott Pelle János történész, Erős 
Ferenc szociálpszichológus, Csepeli György szociológus 
és Fodor Gábor parlamenti képviselő. Levetítették 
Surányi András és Kőszegi Edit „Az utolsó vérvádak” 
című dokumentumfilmjét. 
 
június 19. 
  1. A debreceni deportálások évfordulóján Schweitzer 
József országos főrabbi vezette a megemlékezést a 
Monostorpályi temetőben. A Kápolnási utcai templom 
falán Kulcsár András professzor avatta fel az 
emléktáblát, majd kiállítás nyílt a debreceni 
hitközség székházában. Gergely Judit professzor itt 
tartott előadást a debreceni zsidók történetéről. 
  2. Nagykőrösön a zsinagógában Raj Tamás főrabbi 
vezette az emlékező szertartást. A művelődési 
központban „Zsidók Nagykőrösön” címmel rendezett 
kiállítást Kiss János polgármester nyitotta meg. A 
zsinagógában este a Goldmark Kórus adott hangversenyt, 
a városi moziban levetítették a „Schindler listáját”. 
  3. Székesfehérváron az önkormányzat és a hitközség a 
városháza dísztermében tartotta az emlékező 
ünnepséget. Raj Tamás főrabbi beszéde után Csurgay H. 
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József a zsidótörvények végrehajtásáról, Gergely Anna 
pedig a zsidóüldözésről tartott előadást, majd 
felavatták az emléktáblát, és a felújított 
zsidótemetőt. 
  4. Tiszakécskén az önkormányzat szervezte 
megemlékezésen megkoszorúzták a felújított emléktáblát 
az egykori zsinagóga (ma Városi Könyvtár) falán. Tóth 
Dezső polgármester és Radnóti Zoltán rabbi tartott 
mondott beszédet.  
  5. Az Újpesti Városházán Derce Tamás polgármester és 
Menachem Meron, újpest egykori rabbija mondott 
beszédet a jubileumi évfordulón, majd az újpesti 
zsinagóga kertjében megkoszorúzták a holocaust 
emlékművet. 
  6. Körmenden az 1946-ban porig égett zsinagóga 
helyén emlékeztek az 50. évvel ezelőtt történtekre 
Farkas József polgármester és Stipkovits Ferenc 
politológus vezetésével. 
  7. A gyulai emléknap az elhanyagolt zsidótemetőben 
kezdődött, majd Adler Ignác (1878-1944), a város 
utolsó rabbijának emléktábláját helyezték el a korábbi 
zsinagóga, (ma zeneiskola) falán. A városházán 
emlékülés keretében Erdész Ádám „Együttélés a 
dualizmuskori Gyulán”, és Kereskényiné Cseh Edit: „A 
zsidóság tragédiája” címmel tartott előadást. 
  8. Békéscsabán a Zsidó Kegyeleti Parkban (Ligeti 
temető) az önkormányzat, a hitközség és a 
helytörténeti kör közösen szervezett megemlékezést. 
  9. Egerben a zsidótemetőben emlékeztek a 
deportálások 50. évfordulójára. 
 10. Salgótarjánban az önkormányzat és a Nógrádi 
Történeti Múzeum Baráti Köre helyezett el emléktáblát 
a néhai zsinagóga (ma Főposta) falán. Az ünnepségen 
részt vettek a Mazsihisz és a Szochnut képviselői is. 
Löwy Lajos, a helyi hitközség elnöke bejelentette, 
hogy a rossz állapota miatt lebontott ravatalozó és 
imaház helyébe rövidesen újat építenek. A hitélet 
színhelyének szánt épület alapozása már elkészült. 
  11. Mezőberényben az Orlai Múzeum udvarán az 
elhanyagolt zsidótemetőből ide menekített emlékműnél 
az egykor 151 tagot számláló zsidó közösségre 
emlékeztek. Az emlékezésen az egyetlen túlélő, a falu 
orvosának fia beszélt a félévszázada történtekről. A 
rendezvényt követően a város középiskolás tanuló 
tanáraik vezetésével kitakarították a temetőt.  
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  12. Kiskunfélegyházán a városi önkormányzat 
szervezett emlékünnepséget a Mártírok utcai 
emléktáblánál. Beszédet Kovács András alpolgármester 
és Kepets András rabbinövendék tartott. 
  13. Kiskőrösön a zsinagógában a kiskőrösi, keceli és 
soltvadkerti zsidó áldozatokra emlékeztek a megöltek 
nevének felolvasásával egybekötött gyászünnepségen. 
  14. Hajdúböszörményben a helyreállított 
zsidótemetőben Markovics Zsolt rabbi és Gervai Tamás a 
debreceni hitközség képviseletében tartotta az 
emlékező beszédet.  
 
június 20. 
  1. Magyar zsidók világtalálkozóját rendezték meg 
Jeruzsálemben mintegy háromezer fő részvételével. A 
találkozót Mose Zanbar, az izraeli Leumi Bank 
kecskeméti származású elnöke nyitotta meg. Felszólalt 
Kasztner Zsuzsa, a néhai Kasztner Dezső leánya, 
valamint a Knesszet elnöke, Seva Veisz is. A Mazsihisz 
és a Bzsh vezetői részt vettek a több napos rendezvény 
sorozaton. A találkozót Jichak Rabin miniszterelnök és 
Pick Róbert államtitkár, Göncz Árpád személyes 
megbízottja is köszöntötte. Jelen volt Görög János 
magyar nagykövet, Ezer Weizmann államelnök pedig 
fogadta a találkozó résztvevőit, köztük Raoul 
Wallenberg éppen Izraelben tartózkodó bátyját is. 
Előadást tartott Randolph L. Braham „A magyar 
holocaust 50 éve”, valamint Schweitzer József „A 
magyarországi zsidóság helyzete és kapcsolata 
Izraellel” címmel. 
  2. Krakkóban megkezdődött a „Zsidó kultúra” negyedik 
fesztiválja. 
 
június 23. 
  Cfáton a „Magyar Nyelvterületről Származó Zsidóság 
Emlékmúzeumában” tartottak megemlékezést a 
magyarországi holocaust 50. évfordulójára. Meghívót 
kapott az Emlékmúzeum Baráti Körének tagsága.  
 
június 24. 
  1. Szegeden több napos programmal emlékeztek a 
szegedi zsidóságra. Lőw Immánuelre, a város tudós 
botanikus rabbijára emlékeztek Csongor Győző és 
Hídvégi Máté előadásával. A program szerint Raj Tamás, 
a város egykori rabbija tartott volna emlékbeszédet, 
ám betegsége megakadályozta ebben. Helyette Winter 
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Miklós, a szegedi hitközség vezetője tartotta a 
gyászistentiszteletet. Pollák László, a szegedi 
zsinagógáért alapítvány céljait ismertette a 
templomban.  
  2. Az Emánuel Alapítvány zarándokutat szervezett a 
budapesti internálótáborok területére: a Rökk Szilárd 
utcába, a Vadász utcai svéd védett házakhoz, koszorút 
helyeznek el a Wallenberg, a Karl Lutz emlékműnél, és 
Giorgio Perlasca emléktáblájánál is. 
 
június 26. 
  1. Szolnokon az egykori zsinagóga (ma Városi Képtár) 
épületében tartották az emlékező gyászünnepséget. 
  2. Szombathelyen a városi önkormányzat és a helyi 
zsidó hitközség rendezte az emléknapot, amely a 
korábbi zsinagógában (ma koncertterem) rendezett 
dokumentumkiállítás megnyitásával kezdődött.  
  3. Kaposváron a templomkertben megkoszorúzták a 
gettó-emlékművet. Beszédet mondott Suchman Tamás 
parlamenti képviselő és Szabados Péter polgármester. A 
zsidótemetőben Schweitzer József országos főrabbi és 
Sándor György főkántor vezette a gyászünnepséget. A 
Megyei Könyvtár épületében „Zsidósors Délkelet-
Dunántúlon a XVII. századtól a holocaustig” című 
konferencián Ormos Mária akadémikus „A zsidó, mint 
antiember”; Szilágyi Mihály „Zsidóközösségek 
kialakulása Tolnában a XVIII. század első felében”; 
Nagy Pál „Somogy megye zsidósága Mária Terézia 
korában”; Szili Ferenc „A zsidók kereskedelmi szerepe 
Somogyban a kései feudalizmus korában XVIII-XIX. 
Század”; Raj Tamás „Vallási irányzatok a XIX. század 
második felében a Somogy megyei zsidóság körében”; 
Bőzse Sándor „Az 1883-as antiszemita zavargások 
Somogyban”; Judith Magyar Isaacson „Adatok a kaposvári 
zsidók deportálásokhoz”, és Rozsos István, az 
orvostudományok doktora: „Kapos Mór (1837-1902)” 
címmel tartottak előadást. M. Soós György fotóművész 
kiállítását a városháza dísztermében rendezték meg. Az 
ünnepség előtti napon a Somogyi Hírlap tematikus 
összeállítással emlékezett a holocaustra. Ebben 
egyebek mellett részleteket közölt Judith Magyar 
Isaacson matematikus egyetemi tanár: „Köszönet az 
életért - Egy túlélő visszaemlékezése” című könyvéből, 
amely az Illionisi Egyetem kiadásában jelent meg. 
(Somogyi Hírlap 1994. június 25. 13-14. p.). 
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  4. Hódmezővásárhelyen a helyi zsidó szervezetek és 
az önkormányzat szervezett ünnepi megemlékezést. 
Rapcsák András polgármester köszöntötte az emlékműnél 
megjelenteket, köztük Szabad György házelnököt és 
Jichak Kashti-Elbogen professzort, a Tel-Aviv-i 
egyetem szociológiaprofesszorát. Szabad György - maga 
is vásárhelyi - koszorút helyezett el az emlékműnél. A 
zsidóság jelenlévő képviselői a koszorúzás után 
istentiszteleten vettek részt a Szeremlei utcai 
imaházban. 
 
június 28. 
  Londonban Feldmájer Péter, a Mazsihisz elnöke 
tartott előadást azon a megemlékezésen, amelyet 
angliai zsidó szervezetek rendeztek a magyar 
nagykövetségen a holocaust 50. évfordulója alkalmából. 
 
június 30. 
  Romániában a Bukaresthez közeli Dascaluban 
megtalálták a Budapesti Zsidó Múzeum elrabolt 
kincseinek 90 százalékát. A nyomozásban a magyar és 
román nyomozati szerveken kívül részt vett az 
Interpool, a Moszad a német és az osztrák rendőrség 
is. A román hatóságok 1994. július 6-i 
sajtótájékoztatójukon jelentették be, hogy június 
közepe táján rábukkantak a kincsekre, és a két román-
német kettős állampolgárságú elkövetőt Bécsben, 
illetve Frankfurtban fogták el. A rablás megbízóinak 
kiléte azonban ismeretlen. A BRFK 1994. július 7-én 
közzétett közleményében a további elkövetők 
kézrekerítése érdekében csak a műkincsek fellelését 
ismerte el, részletes nemzetközi sajtótájékoztatót 
későbbre ígért. 1994. augusztus 24-én Bukarestben 
került sor a nemzetközi sajtótájékoztatóra és a 
műkincsek átadására. A kegytárgyak augusztus 24-én 
különgéppel érkeztek a tököli katonai repülőtérre. Itt 
Kuncze Gábor belügyminiszter kitüntetéseket adott át a 
sikeres nyomozásban részt vett rendőröknek. A zsidó 
újév napjára (1994. szeptember 5.) újra kiállították a 
megkerült mintegy 300 műkincset. A kiállítás 
megnyitója a Síp utcai székház Dísztermében 1994. 
augusztus 29-én volt. A hiányzó mintegy 20 darab nagy 
értékű műkincs előkerítésére folytatódott a nyomozás. 
A harmadik gyanúsított izraeli állampolgár ellen 
nemzetközi elfogatóparancs érvényben maradt. 
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  A Mazsihisz, a Raoul Wallenberg Egyesület és a 
Művelődési és Közoktatási Minisztérium pályázatot 
hirdetett 7-8. osztályos általános iskolai tanulók 
számára „Holocaust Magyarországon” címmel. Határidő: 
1994. november 25. Eredményhirdetés: 1995. február.  
 
  A ZSVK londoni kutatóintézetének éves jelentése 
megállapítja, hogy Kelet-Európában az elmúlt éveknél 
kevésbé tűnt hevenynek a politikai antiszemitizmus. A 
Magyarországról szóló fejezet kiemelte a Csurka, és az 
általa vezetett MIÉP tevékenységét, a Horthy-temetést, 
valamint az elmozdított rádió és tévé vezetők helyére 
kinevezett szélsőjobboldali, köztük nem egy ismert 
antiszemita személy kiválasztását. A jelentés 
megemlíti, hogy ez alól nem kivétel az MTI (Alexa 
Károly) és a Nemzeti Tájékoztatási Hivatal (Varga 
Domokos György) élére kinevezett vezető sem. A 
Landeszman-ügyről szólva a jelentés megállapítja, hogy 
kétségkívül a legnagyobb incidens volt a tavalyi 
évben, ám ez Landeszman öngóljából származott.  
 
  A bonni kormány júniusban közzétett döntése szerint 
a holocaust magyarországi túlélői nem számíthatnak 
további kárpótlásra a német kormánytól, és arra is 
kevés remény van, hogy a kényszermunkát igénybevevő 
vállalatok utódai fizessenek az egykori 
kényszermunkásoknak. 
 
  Az Országos Rabbiképző Intézet és a Pedagógium közös 
évzáróján osztottak először diplomát a Pedagógium 
végzett hallgatóinak. Friss diplomások: László Klára, 
Illy Lucia, Várnai Ivánné, Oláh János, Sommer László, 
Horovitz László, Kardos Ágnes, Gábor Mónika. 
 
  Az Amerikai Alapítványi Iskola tanévzáró ünnepségén 
osztották ki a Scheiber Sándor tanulmányi verseny 
győzteseinek a díjat. Olti Ferenc az alapítvány egyik 
kurátora adta át a Scheiber család és Heves Istvánné 
által alapított díjat Lőwy Judit negyedik osztályos, 
Szilágyi Gergely ötödik osztályos, valamint Takács Éva 
és Rónai András gimnáziumi harmadik osztályos 
tanulóknak. A díj aranylánc medalionnal. 
 
  A Goldmark teremben Maia Morgenstern 
címszereplésével mutatták be a Lola Blau című drámát.  
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  A Teológiai Szemle 1994. május-júniusi száma közölte 
Leon Klenicki New York-i rabbi „Zsidó szemmel a 
keresztyénségről” című tanulmányának 1. részét. 
(ford.: Szesztay Mária.) (130-136. p.) A második rész 
a folyóirat július-augusztusi számában jelent meg 
(190-195. p.) 
 
  A Világosság 1994. május-júniusi száma Ungvári Tamás 
tanulmányát tette közzé „A liberális egyezség: 
asszimiláció” címmel. (159-173. p.) Ugyanebben a 
számban jelent meg L. Nagy Zsuzsa: „A liberális pártok 
nemzetfelfogása a két háború között” (190-202. p.)  
című tanulmánya is.  
 
  A Valóság 1994/6. számában olvasható Czeizel Endre: 
„Örkény István geneológiája” című esszéje. (66-75. 
p.). 
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1994. július hónap 
 
 
július 1. 
  1. A deportálások 50. évfordulójára Pécs háromnapos 
rendezvénysorozattal emlékezett. Helytörténeti 
kiállítást és képzőművészeti kiállítást készítettek, 
találkozót szerveztek a Holocaust után születettek 
számára. Történettudományi emlékülést rendeztek az 
önkormányzat székházában és támogatásával. Az előadók 
között volt Ormos Mária akadémikus, Szita Szabolcs 
történész, Schweitzer Gábor, Krassó Sándor 
nyugalmazott statisztikus, Vargha Dezső levéltáros. A 
konferencia előadásai kötetben is megjelentek. Az 
utolsó napon megkoszorúzták a holocaust emlékművet, 
emlékeztek a zsidótemetőben, valamint a zsinagógában 
Schweitzer József országos főrabbi vezetésével 
istentiszteletet tartottak.  
  2. Megfosztották amerikai állampolgárságától a 84 
éves Koreh Ferencet, aki náci múltját eltitkolva 
jutott amerikai állampolgársághoz 1950-ben. Koreh 
zsidóellenes lapokat szerkesztett a negyvenes 
években, és sajtóreferensként dolgozott a Horthy 
propaganda minisztériumában. Háborús bűnösként 
elítélték 1947-ben. 
 
július 3. 
  1. Emlékező istentiszteletet tartottak az Emmánuel 
Alapítvány által létrehozott Magyar Zsidó Mártírok 
Emlékfájánál. A háromnapos magyarországi látogatáson 
tartózkodó Israel Meir Lau, Izrael askenáz főrabbija 
- akit többek között Göncz Árpád köztársasági elnök 
is fogadott – is megjelent az ünnepségen. Az 
Emlékfánál beszédet mondott Göncz Árpád köztársasági 
elnök, majd felolvasták Horn Gyula miniszterelnök-
jelölt levelét, amelyben a leendő kormány nevében 
történelmi bocsánatkéréssel fordult a zsidósághoz és 
Izrael lakosságához az 50 évvel ezelőtti népirtás 
miatt. Szólt Schweitzer József országos főrabbi, 
Israel Meir Lau izraeli főrabbi, Demszky Gábor, a 
rendezvény fővédnöke, Alan C. Hevesi New York 
polgármestere képviseletében, Gáti Norman, a Magyar 
Zsidók Világszövetsége Amerikai Tagozatának elnöke. 
Megjelent az ünnepségen Teller Ede, Gál Zoltán 
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házelnök és valamint Pintér Sándor országos 
rendőrfőkapitány és bűnügyi helyettese, Kacziba Antal 
is. A zsidó szervezetek, valamint a diplomáciai 
testületek koszorút helyeztek el az emlékfánál.  
  2. Dombóváron a zsidótemetőben emlékeztek a 
népirtás áldozataira. 
  3. A jászberényi zsidók deportálására szervezett 
emlékünnepséget a helyi szakközépiskola tanulói által 
helyrehozott zsidótemetőben tartották. Magyar Levente 
polgármester emlékező beszéde után Kepets András 
rabbi növendék és Kollman Béla kántor vezették a 
gyászistentiszteletet. 
  4. A közszolgálati televízió egyes csatornája 
23.10-kor levetítette a „Schindler listája” című 
Spielberg-filmet. 
  5. A Székely Népfőiskola diákjai másodszor hozták 
rendbe a budafoki zsidótemetőt. A Mazsihiszt Vincze 
Ferenc kántor képviselte azon az a holocaust 
ünnepségen, amelyet Németh Géza a református lelkész 
vzetett. 
  6. Keszthelyen a zsidótemetőben Raj Tamás főrabbi 
és Klein Ervin főkántor vezette a megemlékező 
szertartást. A megújított emléktábla megkoszorúzása 
után Büchler Sándor főrabbi halálának 50. 
évfordulójára emlékezett a keszthelyi zsidó 
hitközség. Ebből az alkalomból jelentették meg „A 
halottak élén” című emlékfüzetét.  
  7. A tapolcai zsidótemetőben Raj Tamás főrabbi, 
Wollák László a veszprémi hitközség vezetője, Sibak 
András polgármester, és Bethlen István korábbi 
országgyűlési képviselő vezetésével emlékeztek a 
deportálásokra. Az egykori zsidó iskolában emlékülést 
tartottak. 
 
július 4. 
  1. Abaújszántón Angyalos László körzeti orvos és 
Kender János emlékezett meg a 600 elhurcoltra a 
mártíremlékmű előtt összegyűlt itthoni és külföldről 
érkezett látogató előtt. A zsidótemetőben az egyházi 
szertartás után a túlélők, illetve általános iskolai 
tanulók felolvasták a mártírok nevét. 
  2. Az Alsó-ausztriai Hollabrunnban négynapos 
konferenciát tartottak „A háború vége: összeomlás és 
újrakezdés” címmel. A mintegy 100 történész 
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részvételével rendezett szimpóziumra Szita Szabolcs 
kapott meghívást. A történész előadásában a magyar 
kényszermunkások, a zsidó deportáltak, valamint a 
polgári és katonai menekültek helyzetéről beszélt 
Alsó-Ausztriában. 
 
július 6. 
  Mónus Áron személyiségi jogok megsértése címén 
indított pert Edgar Bronfman New York-i lakos ellen a 
Budapest II.-III. kerületi bíróságon. „Az 
Összeesküvés: A Nietzschei Birodalom” című könyv 
szerzőjével, valamint a könyv antiszemita rágalmaival 
a magyar parlament legalább hatszor foglalkozott már. 
A Zsidó Világkongresszus elnöke 1992. évi jelentése - 
amely megjelent a Népszabadság 1994. augusztus 5-i 
számában, s amelyre az országgyűlésben is hivatkoztak 
- nyíltan antiszemitának nevezte Mónust. A ZSVK 
elnökét ezért perelte most Mónus, aki bátorságot 
merített abból, hogy Párizsban megnyerte a L,Espress 
hetilap ellen indított rágalmazási perét. A Csongrád 
megyei Bíróság 1993. december 8-án mentette fel 
Mónust a zsidók elleni izgatás vádja alól. A Püski 
Kiadó pedig 1994. július második felétől árulta az 
„Összeesküvés…”második, javított kiadását. Horn 
Gyulát pedig azért perelte be Mónus a 
Hódmezővásárhelyi Városi Bíróságon, mert az 1994. 
július 3-án az emlékfánál felolvasott bocsánatkérő 
levelében Mónus szerint a zsidóság tragédiájáért a 
magyarságot egyetemesen tette felelőssé. A Mazsihisz 
1994. augusztus 13-án „Nyilatkozat”-ban vette 
védelmébe a miniszterelnök által mondottakat, amiért 
viszont a Mazsihisz vezetőit perelte be Mónus 
ugyancsak Hódmezővásárhelyen személye elleni 
rágalmazásért. 1994. október 24-án a 
Hódmezővásárhelyi Városi Bíróság megszüntette a Horn 
elleni eljárást, a megyei bíróság jóváhagyása 1994. 
november 8-án született meg. 
 
július 7. 
  1. Sátoraljaújhelyen a haszid zsidók, rokonok és 
tanítványok zarándoklatot tartottak Teitelbaum Mojse 
rabbi sírjához. 
  2. A Lauder Tábor Szarvason ötödször kezdődött el 
Szavason a Közép-Kelet-Európából érkező 7-17 éves 
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zsidó fiatalok számára hagyományápolás, közös 
élmények szerzése céljából.  
 
július 9. 
  A svéd követség épülete (XI. Minerva u. 1.) előtt 
megemlékeztek arról, hogy 1944. július 9-én érkezett 
Budapestre Raoul Wallenberg. Az épület falán táblát 
helyeztek el az embermentő diplomata emlékére. Az 
avató beszédet Carl Ivan Danielsson svéd nagykövet, 
és az egykori követségi titkár, Per Anger mondta. 
 
július 10. 
  1. Szekszárdon az egykori zsinagóga épületében, a 
mai Művészetek Házában tartottak emlékülést a 
deportálások évfordulóján. Kovács Imre Antal 
polgármester emlékbeszéde után ökumenikus 
istentiszteletre került sor. Az egykori zsinagóga 
előcsarnokában felavatták Rubinstein Mátyás néhai 
szekszárdi főrabbi emléktábláját. 
  2. Karcagon a zsinagógában kezdődött, és a 
zsidótemetőben fejeződött be az emlékezés. Az 
ökumenikus megemlékezést Molnár Andor hitközségi 
elnök szervezte. A templom előterében felállított 
emléktáblát az önkormányzat készíttette. Deutsch 
László főrabbi, Kálmán Tamás főkántor, Nagy Kálmán 
református esperes, Galsi János plébános, Balog Emil 
római katolikus esperes és Német Sándor, a Hit 
Gyülekezete nevében elmondott beszéde után Fazekas 
Sándor polgármester emlékezett az 50, évvel ezelőtti 
eseményekre.  
  3. A TEDISZ és a Veszprém megyei hitközség a 
helyreállított zsidótemetőben és a Vegyipari Egyetem 
aulájában rendezte meg a megemlékezést. A 
gyászszertartást Markovics Zsolt rabbi vezette, majd 
Bors József alpolgármester emlékezett a veszprémi 
zsidóságra. A temetőben szeptemberre készült el a 
Somogyi Lajos keramikus művész tervezte siratófal, 
amelyre mintegy 1400 mártír nevét vésték fel. Az 
emlékülésen Szita Szabolcs a dunántúli zsidóság 
holocaustjáról, Pelle János a zsidó reneszánsz 
esélyeiről, Karsai László a kortárs szélsőjobbról és 
orgánumokról, a Magyar Fórumról tartott előadást. 
Benkő Dániel gitárművész, Bródy János énekes műsorát 
Konrád György felolvasása követte. Havasi Judit 
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előadóművész Mezei András „Adorno” című művéből adott 
elő, majd Kányádi Sándor egy versét mondta el. 
 
július 15. 
   Budapesten temették el az 1994. július 14-én 57 
éves korában elhunyt Berger István pécsi főrabbit, az 
Országos Rabbiképző Intézet tanárát. Közkeletű 
becenevén Csulót Kardos Péter főrabbi temette 
édesanyja mellé, a Kozma utcai temető U parcella 12 
sírhelyébe. A Szombat 1994. szeptemberi számában 
Somlyó György és Turán Tamás írt emlékező cikket a 
neves hebraistáról. Utóda a pécsi és a szegedi 
rabbiszékben Schönberger András lett, aki Izraelből 
érkezett vissza szülőföldjére. 
 
július 17. 
  Herzl Tivadarról nevezték el a Dohány utcai 
zsinagóga előtti kis teret.  
 
július 19. 
  1. „Holocaust Magyarországon” címmel nagy hatású 
kiállítást nyílt a Budapesti Történeti Múzeumban. A 
megnyitó beszédet Fodor Gábor művelődési és 
közoktatási miniszter tartotta (In: Népszabadság, 
1994. július 20.). A tárlatot Horn Emil rendezte, a 
látványtervező Rajk László volt. A mintegy 1200 m2 
kiterjedésű kiállítás katalógusát a soproni 
Hillebrand-nyomda készítette. Jancsó Miklós a 
magyarországi holocaustról készülő filmjének 
hátteréül a kiállítást választotta.  
  2. A gyulai városháza dísztermében bemutatták 
Pilinszky János „KZ-Oratórium” oratóriumát, valamint 
az „Orbi et Urbi” című egyfelvonásosát Iglódi István 
rendezésében. Az előadást később a Várszínház 
tartotta műsorán. 
  3. Buenos Airesben 85 halálos áldozatot követelő 
bombamerényletet követtek el az Argentin Zsidó 
Szervezet székháza ellen. Mintegy 200 személy 
megsérült, 10 eltűnt. Jeruzsálem Iránt és a 
Hezbollah-barát libanoni milíciát vádolta a 
terrortámadás elkövetésével, s a nyomozás segítése 
érdekében 50 tagú kommandót küldött Buenos Airesbe. 
Az Argentin kormány pedig szabad kezet adott a 
Moszadnak a tettesek utáni nyomozásra. Az elkövetés 
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után 5 nappal egy libanoni muzulmán szervezet, az 
addig ismeretlen Ansarollah vállalta magára a 
felelősséget a merényletért. A 19 gyanúsított között 
4 volt iráni diplomatát is letartóztattak 
Argentínában. 
  4. A sajószentpéteri önkormányzat döntött arról, 
hogy visszaadja a hitközségnek a korábban a kárpótlás 
során magántulajdonba átment zsidótemető területét. 
 
július 27. 
  Két terrortámadást hajtottak végre londoni zsidó 
szervezetek ellen. A halálos áldozatokat nem követelő 
merényletekben hatan sebesültek meg. Az elkövetők 
ebben az esetben is az izraeli-palesztin és izraeli-
jordániai enyhülési folyamatot helytelenítő iráni, 
illetve libanoni terrorszervezetek voltak. A világ 
több pontján - így Londonban, New Yorkban, Bécsben és 
Budapesten is - fokozott védelmet rendeltek el zsidó 
szervezetek ingatlanaiban. Az Izrael kormány pedig 
arról döntött, hogy külképviseleteinek biztonságát 
megerősíti. 1994. augusztus 8-én három zsidó 
szervezet - a Jeruzsálemi Nemzetközi Keresztény 
Képviselet, a Magyarországi Cionista Szövetség és a 
Zsidóügynökség Izraelért Magyarországi Irodája - 
közös nyilatkozatot bocsátott ki a nemzetközi 
terrorizmus ellen. A nyilatkozatot elküldték a ZSVK-
nak, az amerikai kongresszusnak, a magyar 
országgyűlésnek, a magyarországi egyházaknak és zsidó 
szervezeteknek. 
  
július 28. 
  A Lengyel Kultúra Házában kiállítás nyílt az 50. 
évvel ezelőtt augusztus elsején, Auschwitzban kitört 
varsói gettólázadás évfordulójának emlékére. 
 
 
  Július elején a Károlyi Gáspár Református Egyetem 
Hittudományi Karán tiszteletbeli doktorrá avatták 
Schweitzer József országos főrabbit. A laudációt 
Ladányi Sándor dékán mondta el. 
 
  Befejeződött az Országos Rabbiképző Intézet 
épületének külső-belső felújítása. A felújított 
Díszteremben adott fogadást a Mazsihisz David Krausz 
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izraeli nagykövet és felesége tiszteletére 
megbízatásuk letelte alkalmából. 
 
  Dávid Katalin művészettörténész, egyháztörténész 
professzor születésnapjára Emlékkönyvet készítettek 
tanítványai és tisztelői. A tisztelgők között volt 
Schweitzer József, Mezei András, Levendel Júlia, 
Berki Feríz, Makovecz Imre és Fekete György. 
 
  A Szombat 1994/7. számában Marton László tanulmánya 
jelent meg „Klezmer: elmúlás és feltámadás” címmel 
(44-47. p.). 
 
  A Magyar Tudomány 1994/7. számában Ladányi Andor „A 
VKM listái - Tudósok mentesítése a zsidókra vonatkozó 
rendelkezések hatálya alól” címmel közöl tanulmányt. 
(873-878. p.) 
 
  A Holmi 1994/júliusi száma részletet közölt Benedek 
István Gábor készülő könyvéből, „A komlósi tórából.” 
(977-995. p.) 
 
  A Mozgó Világ 1994/júliusi számában jelent meg 
Karsai László „A Magyar holocaust- Az Endre-Baky-
Jaross-per” (77-85. p.) című írása, valamint 
Széchenyi Ágnes: „A "népiek" viszonya a Horthy-
Magyarország politikai elitjéhez” (57-69. p.) című 
tanulmánya. 
 
 
augusztus hónap 
 
 
augusztus 2. 
  Pápán kortárs izraeli festők képeiből nyílt 
kiállítás a Művelődési Központban. A tárlatot Deák 
Gábor, az izraeli nagykövetség sajtótitkára nyitotta 
meg. 
 
augusztus 14. 
  Londonban 89 éves korában meghalt Elias Canetti, az 
1981-ben irodalmi Nobel-díjjal kitüntetett, bulgáriai 
zsidó születésű író. 
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augusztus 15. 
  Schweitzer József országos főrabbit a Zsidó - 
Keresztény Párbeszéd és megbékélés terén kifejtett 
tevékenységéért a Szent György Lovagrend tiszteleti 
tagja címet ítélték oda a rend Esztergomban tartott 
nyári akadémiáján. 
 
augusztus 20. 
  1. Dunapatajon csak a Tanácsköztársaság, az első és 
második világháború áldozatairól emlékeztek meg, a 
zsidó áldozatokról nem. Ezért a Mazsihiszt nem 
képviselte senki az ünnepségen, amit szombaton 
tartottak… 
  2. Apostagon közös emlékművet avattak a zsidó és 
nem zsidó áldozatok emlékére. 
 
augusztus 21. 
  Derecskén együtt emlékeztek meg a második 
világháború 388 katonai áldozatáról és az elhurcolt 
465 zsidó mártírról. Baja Ferenc környezetvédelmi 
miniszter az áldozatok névét felsoroló emlékmű 
avatóbeszédében ezt példaértékűnek nevezte. 
  
augusztus 23-24. 
  Israel Singer, a ZSVK főtitkára tárgyalásokat 
folytatott Horn Gyula kormányfővel a nácik által 
elkobzott zsidó közösségi vagyon kárpótlásának 
ügyéről. Gál Zoltán házelnök Singert Keller 
Lászlóval, a ZSVK Kelet-Európai tagozatának 
vezetőjével együtt fogadta. 1994. október 4-én 
négytagú izraeli igazságügyi delegáció folytatta a 
tárgyalásokat a magyar illetékesekkel. A parlament 
pedig elfogadta Timár György FKGP képviselő 
törvénymódosítási indítványának napirendre tűzését a 
zsidó kárpótlási eljárás megváltoztatásáról.  
 
augusztus 25. 
  1. A szegedi hitközség ingyenes koncertet rendezett 
a felújított zsinagógában. Fellépett az izraeli 
Chilim női kórus Jakov Rottner vezényletével. 
  2. Rendszeres műsorral indult újra a Ribári Színpad 
a Goldmark teremben. Az 1994/95-ös évadban Molnár 
Ferenc darabokat, illetve sanzon-esteket mutattak be. 
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augusztus 27. 
  A Magyar Hírlap 1994. augusztus 27-i „Ahogy 
tetszik” mellékletében Berend T. Iván tanulmánya 
jelent meg "A nagy utazás"- a politikai 
antiszemitizmustól a holocaustig” címmel. 
 
augusztus 28. 
  A Kozma utcai zsidótemetőben az őszi ünnepek előtt 
szokásos szertartáson Tóth Emil főkántor éneke után 
Singer Ödön főrabbi tartott megemlékező beszédet. 
Elmondta, hogy a magyarok többet tehettek volna a 
zsidóság megmentése érdekében. A megemlékezésen 
megjelent Joel Alon, Izrael új magyarországi 
nagykövete is.  
 
augusztus 30. 
  Hidasnémetiben az önkormányzat menórát állíttatott 
a zsidótemetőben a holocaust áldozatainak emlékére. 
Az avatóbeszédet Makó István polgármester mondta, az 
emlékező istentiszteletet Markovics Zsolt rabbi 
vezette.  
 
  Az önkormányzat kezdeményezésére tették rendbe a 
balatonboglári zsidótemetőt. 
 
  1994 augusztus elején alakult meg a Fővárosi 
Holocaust Emlékbizottság, melynek fővédnöke Demszky 
Gábor főpolgármester.  
 
  A Hit Gyülekezete, a Reménység Klub, a Mazsihisz és 
az önkormányzat összefogásával emlékparkká alakítják 
a tatabányai zsidótemetőt. 
 
  A Kritika 1994/ augusztusi számában jelent meg 
Csepeli György: „Vérvád és politika” című tanulmánya. 
(17-18. p.). 
 
  A Vasi Szemle 1994/3. számában Szántóné Balázs Edit 
„Az első középkori zsidó település Vas megyében. - 
Adatok a 13. századi vasvári zsidó közösségről” 
címmel közölt tanulmányt. (422-424. p.).  
 
 
szeptember hónap 
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szeptember 1. 
  Lerakták a Lauder Javne Zsidó Közösségi Iskola 
alapkövét a Budakeszi úton. Az ünnepségen megjelent 
Ronald S. Lauder, az alapítvány igazgatója, valamint 
Székely Gábor főpolgármester-helyettes. 
 
szeptember 5. 
  Ros Hasana alkalmából Horn Gyula miniszterelnök, 
Kuncze Gábor belügyminiszter és Torgyán József, az 
FKGP elnöke táviratban üdvözölte a Mazsihiszt. Az 
újévet felújított templomban köszöntötték a Hegedűs 
Gyula és a Frankel Leó utcai körzetben. A Hegedűs 
utcai templomban emléktáblát avattak a nemrégen 
elhunyt Berger István főrabbi tiszteletére. A 
templomok és a körzetek történetét mindkét templomban 
Schweitzer József, országos főrabbi idézte fel. 
 
szeptember 10. 
  A Magyar Hírlap 1994. szeptember 10-i „Ahogy 
Tetszik” mellékletében Kovács M. Mária: "A nagy 
utazás"- egyvágányú pályán” című tanulmánya jelent 
meg a holocaustról. 
 
szeptember 11. 
  A Dohány utcai templom frissen elkészült orgonáján 
a tervező, Lehotka Gábor orgonaművész adott 
hangversenyt. Közreműködött Fűzfa Júlia ének-, és 
Simai László trombitaművész. Az orgonát a drezdai 
Horst Jemlich cég készítette el. 
 
szeptember 12. 
  1. Kecskeméten, a Katona József téren, az egykori 
zsinagóga udvarán (ma Fotógráfiai Múzeum) siratófalat 
avattak az 1944-ben deportáltak emlékére. Az 
emlékművet Raj Tamás főrabbi és Turcsányi Judit 
keramikusművész avatta fel. 
  2. Szekszárdon a néhai zsinagógában is bemutatták a 
„Fejezetek a magyarországi zsidóság életéből” című 
néprajzi-történeti kiállítást. A megnyitó beszédet 
Eörsi Mátyás országgyűlési képviselő tartotta. 
 
szeptember 15. 

Mag
ya

r Z
sid

ó L
ev

élt
ár 

20
12



 

 

  Jom Kippur. 
 
szeptember 17. 
  Az Oneg Sabbat Klubban Kacziba Antal rendőr 
tábornok „Bravúros nyomozás” címmel számolt be a 
Zsidó Múzeum elrabolt kincseinek visszaszerzéséről. 
Beszélgető társai B. Turán Róbert, a Múzeum 
igazgatója, valamint Zoltai Gusztáv, a Mazsihisz 
ügyvezető igazgatója voltak. 
 
szeptember 18. 
  1. A hatvani zsidótemetőben a felújított zsidó 
emlékmű előtt tartottak gyászistentiszteletet. A 
felújítást a Hatvani Hit Gyülekezete végezte. 
  2. Tarpán közös emlékművet avattak a második 
világháború zsidó és nem zsidó áldozatainak. Kovács 
Pál polgármester avató beszéde után az ökomenikus 
istentisztelet keretében Zóber Jenő emlékezett a 
holocaust áldozataira a nyíregyházi hitközség 
képviseletében. 
  3. Újpesten egy tizenkét éves zsidó kislányt 
támadott meg egy 7-8 tagú szkinhed-csoport.  
 
szeptember 20. 
  A Legfelsőbb Bíróság jogerős felmentő ítéletet 
hozott a „Hunnia” című folyóirat szerkesztősége ellen 
az 1991. áprilisi számában közölt „Néhány szó a 
zsidókatasztrófáról” című, Padányi Viktor által 
jegyzett antiszemita cikk tartalma miatt indított 
perben.  
 
szeptember 22. 
  1. Az egykori Izraelita Siketnémák Intézete falán, 
a Mexikói út 60-ban emléktáblát avattak a holocaust 
mártírjainak emlékére. Avatóbeszédet Schweitzer 
József országos főrabbi és Harsányi László népjóléti 
államtitkár mondott, a Mazsihisz képviseletében 
Zoltai Gusztáv leplezte le a táblát.  
  2. A honvédség lelkészi szolgálatáról rendezett 
tudományos szimpóziumot és disputát a Keresztény - 
Zsidó Társaság a XIII. Váci út 91/h alatti Vízafogói 
Tours a Szent Márton katolikus templomban. A megnyitó 
előadást Singer Ödön főrabbi, őrnagy tartotta, 
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Frölich Róbert rabbi, ezredes a zsidó lelkészi 
szolgálat történetéről szólt. 
 
szeptember 23. 
  A Győri Zsinagógáért Alapítvány javára Oláh Margit 
adott orgonahangversenyt. 
 
szeptember 24. 
  1. A Mazsike Klub vendége Iványi György, az Inter-
Európa Bank elnök-vezérigazgatója volt. 
  2. „Zsidó önmentés a holocaust idején” címmel Bódog 
Gyula tartott előadást az Oneg Sabbat Klubban. 
 
szeptember 26. 
  Az Egyetemi Színpadon egész napos konferenciát 
tartott a Soros Alapítvány, a Ferenczi Sándor 
Egyesület, a Cserépfalvi Kiadó és a T-Twins Kiadó. A 
„Társadalmi változások - előítélet – idegengyűlölet” 
című konferencia apropóját a Soros Alapítvány tízéves 
jubileuma adta. Erős Ferenc szociálpszichológus a 
nemrégiben készített előítélet-vizsgálat eredményeit 
ismertette. Az MTA Pszichológiai Intézete által 1000 
fős reprezentatív mintán végzett felvétel alapján a 
magyar társadalomra nem jellemzőek az antiszemita 
érzelmek.  
 
szeptember 27. 
  Soros Györgyöt a „Magyar Köztársasági Érdemrend 
Középkeresztje a Csillaggal” kitüntetésben 
részesítette alapítványának 10 éves tevékenységéért 
Göncz Árpád köztársasági elnök. A kitüntetést a 
Parlamentben adták át. 
 
  Vácott alapítványt hoztak létre a zsinagóga 
helyreállításáért. Az önkormányzat a földterülettel 
együtt az alapítvány rendelkezésére bocsátotta a 125 
éves, romos épületet. A tervek szerint a 
helyreállítás 2-4 év alatt készülhet el. A városi 
önkormányzat, a Mazsihisz és az izraeli követség már 
jelezte hozzájárulását a rekonstrukcióhoz. 
 
  A szentendrei zsidótemetőt a helyi Móricz Zsigmond 
Gimnázium diákjai tették rendbe. 
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  A New York-i városi egyetem Rosenthal Intézetének 
J. and O. Winter Kutató Alapja döntései szerint 
ösztöndíját nyertek az 1994-ik akadémiai évre: Balog 
Iván „Bibó István a magyar holocaust okairól”; Fekete 
Győzőné „Examination of hungarian-jewish families 
that settled in the United States during the 
seventies in reflection of the holocaust”; Gazda Mary 
„The story of the Ortodox Jewish Hospital of Budapest 
destroyed by nazis”; Halmos Sándor „Researching the 
cemeteries of the Trans-Tisza jewish communities”; 
Horváth Zoltánné „Egy keresztény diáklány emlékei a 
budapesti gettóról”; Kerekes György „A nyíregyházi 
zsidóság gettóba zárása, deportálása, a zsidó vagyon 
sorsa”; Péchy Zsuzsanna „A holocaust 
személyiségformáló ereje a koncentrációs tábort 
túlélőknél, pszichiátriai interjúk alapján”; Rapai 
Ágnes „Anyám meséi – regény”; Róbert Péter „The 
holocaust as reflected in the hungarian press”; 
Rothberg, Michael „Documenting barbarism: Forms of 
memory in french and american culture after the 
„final solution”; Schiller József „History of the 
deportations to Strasshof”; Szántó T. Gábor „A 
holocaust élmény és a második generáció – kispróza 
ciklus”.  
 
  A Szombat 1994/9 számában Erős Ferenc 
szociálpszichológussal Szántó T. Gábor beszélgetett 
„A zsidó szellem az európai gondolkodás kiirthatatlan 
része…” címmel (8-12. p.). 
 
  A Pavilon 1994/9. számában Gábor Anna „Durától 
Rembrandtig – Radnel Wischnitzerről” (2-6. p.); Budai 
Aurél „Középkori zsinagóga a budai várnegyedben” (6-
9.p.) és Hadik András „Ez az Úrnak kapuja. Igazak 
mennek be azon” Ines Müller könyve a Rumbach utcai 
zsinagógáról” (9-12. p.) címmel jelentetett meg 
cikket.  
 
 
október hónap 
 
 
október 2. 
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  „A magyar zsidó pedagógus világnézete és szerepe a 
világban” címmel vitaestet rendezett a Magyar Zsidó 
Pedagógiai Önképzőkör a Goldmark Teremben. A 
vitaindítót Schweitzer József, az ORI főigazgatója 
tartotta. Meghívott előadó volt Popper Péter 
pszichológus, Felkai László történész és Horn Gábor 
országgyűlési képviselő. 
 
október 4. 
  New Yorkban a ZSVK kongresszusán Kovács László 
külügyminiszter hivatalosan bocsánatot kért 
Magyarország Holocaustban játszott szerepéért és a 
náci megszállás előtti zsidóüldözésért. „Öncsalás, ha 
valaki egyedül a náci Németországra hárítja a 
genocídiumért való felelősséget" mondta a miniszter.  
Edgar Bronfman, a ZSVK elnöke elfogadta a 
bocsánatkérést. Másnap Izraelben is élénk visszhangja 
volt a Horn-kormány bocsánatkérésének. 
 
október 6. 
  A Mazsike Klubban Varga Béla levéltáros tartott 
előadást a szolnoki zsidóság 1940-1944 közötti 
történetéről. 
 
október 7. 
  1. Az auschwitzi gettólázadás 50. évfordulóján 
mintegy 200 túlélő emlékezett Auschwitzban.  
  2. Jichak Rabin izraeli miniszterelnök, Simon 
Peresz külügyminiszter és Jasszer Arafat PSZF-vezető 
kapta a Nobel-békedíjat a közel-keleti béke érdekében 
kifejtett erőfeszítéseikért. Az átadásra 1994. 
december 10-én Stockholmban került sor.  
 
október 8. 
  Az Oneg Sabbat Klubban irodalmi esttel, Erdélyi 
Lajos fotókiállításával és könyvárusítással 
egybekötve nyílt meg a Komoly Ottó Könyvtár. 
 
október 9. 
  1. Holocaust emlékünnepséget rendeztek az egykori 
zsinagóga épülete előtt Balatonbogláron. Beszédet 
mondott Suchman Tamás parlamenti képviselő, és 
Schweitzer József országos főrabbi. Az Erzsébet u. 
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16. szám alatti épület falán emléktáblát avattak a 
159 áldozat emlékére.  
  2. Felavatták a teljesen felújított nyíregyházi 
zsinagógát. A mintegy 4 millió forintos beruházás az 
önkormányzat, a Mazsihisz és magánszemélyek 
adakozásából készült el. Az újraszentelési 
szertartást Markovics Zsolt rabbi, Zóber Jenő a helyi 
zsidó hitközség, Zoltai Gusztáv pedig a Mazsihisz 
képviseletében végezte. 
 
október 10. 
  Simon Wiesenthal, a bécsi Zsidó Dokumentációs 
Központ vezetője szorgalmazta gróf Esterházy János 
rehabilitálását Szlovákiában, mert e nélkül a mártír 
gróf nem kaphatja meg a már előkészített Yad Vasem 
kitüntetést sem. Wiesenthal felvette a kapcsolatot 
Alice Malfatti-Esterházyval, aki kezdeményezte a 
rehabilitációt, de egyelőre siker nélkül. 
  
október 11. 
  Ünnepélyes keretek között avatták fel a Mazsike és 
az Ortodox Hitközség között létrejött megállapodás 
alapján a Garay utcai épület felújított földszinti 
épületrészét. Az ortodox hitközség átadta az egykor 
ortodox zsinagógaépület használati jogát a 
Mazsikének, amely addig bérelte az épületet. 
A Mazsike a megállapodás szerint Sarlós Júlia tervei 
alapján felújította az egykori zsinagóga épületének 
földszinti részét, és a korábban használt első 
emeleti épületrésszel együtt használatba kapta a 
hitközségtől. Az avatást Raj Tamás főrabbi és Fekete 
László főkántor végezte, beszédet mondott Korányi 
László Mazsike elnökségi tag, a B,né B,rith Páholy 
elnöke. (Lásd: Szombat 1994/7. sz. 25 p. és Szombat 
1994/9 sz. 6. p.) 
 
október 12. 
  1. „Anne Frank a világban 1929-1945 - Vannak magyar 
Anne Frankok is” címmel emlékkiállítás nyílt a 
Goldmark Teremben. A megnyitón Fodor Gábor művelődési 
miniszter és Demszky Gábor főpolgármester mondott 
beszédet. A vándorkiállítás magyar vonatkozásokkal 
kiegészített változatának rendezői a holland Anne 
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Frank House, a Rauol Wallenberg Egyesület és a 
budapesti Goethe Intézet voltak. 
  2. Erdődy Gábor fotókiállítása nyílt meg Makón a 
József Attila Múzeumban. A megnyitón fellépett az 
Anna Frank Gimnázium kórusa is. 
  3. „Az elfelejtett szenvedések” címmel a cigány 
holocaustról tartott konferenciát a Keresztény - 
Zsidó Társaság. Az előadók Bársony János és Szita 
Szabolcs voltak. 
  4. A Joint 31 tagú delegációja látogatott el a 
magyar parlamentbe. A házelnökkel való megbeszélés 
után egy sor kulturális, oktatási és egészségügyi 
intézményt látogattak meg.  
  5. A Teréz körút 4-ben állandó helyet kapott a KÚT 
Pszichoterápiás Szakrendelő Virág Teréz pszichológus 
vezetésével. A mezűzét Donáth László evangélikus 
lelkész szegezte fel az ajtóra. A rendelő 
felszerelését holland katolikus alapítvány és a Soros 
Alapítvány biztosította, működéséhez a 
társadalombiztosítási igazgatóság is hozzájárult.  
 
október 13-16. 
  Holocaust filmhetet rendeztek a Szent István kőrúti 
Szindbád moziban, majd október 18-25. között a Cirko-
Gejzír filmszínházban is. A program: „Az utolsó 
klezmer” (r: Yale Storm 1994) a vetítésen a rendező 
is megjelent; „A harmadik birodalom gyermekei” (r: 
Catherine Clay BBC); Premier: „Vérvádak 1945 után” 
(R: Simó Sándor és Surányi András, 1994); „A szerelem 
fáj” (r: Mijke de Jong 1993); „Mindenki hallgat” (r: 
Michael Zuzanek, szakértő Szita Szabolcs 1993); „Élet 
az etnikai törésvonalak mentén” (r: Ilan Ziv, Fekete 
Doboz 1993).  
 
október 14. 
  1. Tudományos tanácskozás kezdődött a Hadtörténeti 
Intézetben „A nyilas uralom Magyarországon” címmel. 
  2. A Mazsihisz nyilatkozatban fejezte ki 
megelégedését amiatt, hogy a kormány kártérítési 
bizottságot állított fel a zsidó közösségi kártérítés 
ügyében. Így félév szünet után folytatódtak a 
tárgyalások a kormány és a zsidóság képviselői 
között. 
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október 14-16. 
  A holocaust magyar ajkú túlélőinek és 
hozzátartozóinak találkozóját szervezte meg a KÚT, a 
Magyarországi Zsidó Fórum és a Bar Kochba Alapítvány. 
 
október 15. 
  1. A bombariadó miatt egy órával a tervezettnél 
később kezdődött a nyilas hatalomátvétel 
évfordulójára készített „Máglyák énekelnek” című 
holocaust emlékműsor a Madách Színházban. Az estet a 
Measz szervezte, Szendrő Ferenc rendezte. A fővédnök 
Fodor Gábor, Straub F. Brúnó, Nagy Sándor és 
Vásárhelyi Miklós voltak. Műsoron szerepelt többek 
között Pilinszky János „K. Z. oratórium” című verse, 
és Gordon Zsuzsa olvasott fel részleteket Zsolt 
Ágnes: „Éva lányom naplója” című könyvéből. Ez utóbbi 
Zsolt Béla Auschwitzban elpusztított 13 éves lányának 
naplója. Simon István „Buchenwaldi rapszódia” című 
verse, Ránki György „1944” című oratóriuma, 
Schönberg: „Egy varsói túlélő” című darabja, „A 
buchenwaldi eskü”, és a „Hej, német tábor” című 
cigány lágerballada. Közreműködött a Magyar Rádió 
Szimfonikus Zenekara és Énekkara, Jancsó Adrienne, 
Jónás Judit, Kézdy György, Koncz Gábor, Rónai András, 
Dögei Éva, Gerő Gábor.  
  2. A budapesti zsidók elhurcolásának és a nyilas 
hatalomátvétel 50. évfordulóján Paskai László 
bíboros, prímás, Esztergom-budapesti érsek körlevelet 
és nyilatkozatot bocsátott ki. A templomokban 
felolvasott körlevél „égbekiáltó bűnnek” nevezte azt, 
ami a zsidósággal történt. Az érsek Budapest 
főpásztoraként tisztelettel adózik az áldozatok 
emlékének. 
 
október 16. 
  1. A Bálint Zsidó Közösségi Házat Schweitzer József 
országos főrabbi nyitotta meg a Révai utca 16-ban. A 
Közép-Európában egyedülálló létesítmény tervét 
először két éve a Joint Magyarországi Irodája vetette 
fel. A létesítmény az Angliában élő magyarországi 
származású Bálint család 200 ezer dolláros 
adományából létesült. Mivel az intézmény szociális, 
kulturális és közösségi funkciót is ellát, Kovács Pál 
népjóléti miniszter is avatóbeszédet mondott, s 
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egyben a közösségi ház létrehozásában való 
közreműködéséért Pro Caritas kitüntetésben 
részesítette Moshe Jehuda urat, a Joint Magyarországi 
Irodájának korábbi igazgatóját. Az Angliában élő 
adományozók - Bálint Pál, György és András - nem 
tudtak megjelenni az avatáson. A Révai u. 16-os 
épületet a magyar kormány adta vissza a Mazsihisznek. 
Az intézmény vezetését koordináló testület élén Vámos 
Tibor akadémikus áll, igazgatója Sela Israel. Az 
avatáson megjelent Michael Schneier, az amerikai 
Joint elnökhelyettese és Gene Ribakoff, a Joint 
Kelet-Európai felelőse is. Gergely Ágnes verseit a 
költőnő és Gáti Oszkár mondták el, fellépett a 
Goldmark Kórus és a tánccsoport. A házban kapott 
helyet a Forrás Zsidó Oktatási Központ, a holocaust 
túlélők Salom Klubja. Holocaust archívum, könyvtár és 
kerámia műhely.  
  2. A Szent István park 35-ben lévő ház falán a 
XIII. kerületi önkormányzat és a Mazsihisz által 
állíttatott emléktáblát lepleztek le Miguel Angel 
Sanz Briz spanyol ügyvivő emlékére, aki több mint 
5000 zsidót mentett meg a haláltól. Az ünnepségen 
részt vett Sanz Briz özvegye és a spanyol 
külügyminiszter, Javier Solana is. Az avatóbeszédet 
Göncz Árpád köztársasági elnök mondta el. 
  3. A Jeruzsálem Duó adott hangversenyt a 
mátészalkai művelődési központ színháztermében. A 
bevételt a városi zsinagóga megmentésére ajánlják 
fel. A templom megmentésére ez volt az első lépés. 
  4. Zsidó szervezetek embermentőkre emlékeztek a 
fővárosban. A Dísz téren Angelo Rotta pápai nuncius 
emléktábláját koszorúzták meg, majd Carl Lutz Dob 
utcai és Raoul Wallenberg emlékművénél tisztelegtek.  
 
október. 17. 
  Óbudán az egykori téglagyár helyén avattak 
emlékművet. Fáskerti László szobrászművész alkotását 
a Kossuth Zsuzsanna Egészségügyi Szakközépiskola 
előtti téren Sárközi Sándor, a Measz elnöke, Székely 
Gábor főpolgármester-helyettes és Kardos Péter 
főrabbi avatták fel. A megemlékezést a Measz, a 
Magyar Auschwitz Alapítvány, a Magyar Holocaust 
Emlékbizottság és az óbudai önkormányzat támogatta.  
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október 18. 
   1. Nagykanizsán Izraeli napot rendeznek. A 
városban alapítványt hoztak létre a zsinagóga 
helyreállítására. A Zsigmondy Galériában kortárs 
izraeli képzőművészeti kiállítás nyílt Péter Veis 
magyar származású izraeli festőművész jelenlétében, 
aki a Zágrábi Múzeum igazgatójaként bocsátotta 
rendelkezésre a kiállítás anyagát. 
  2. Incidens zavarta meg a Római Magyar Akadémián a 
nyilas-puccs évfordulóján rendezett konferenciát. 
Gonda Imre, a Pápai Magyar Intézet igazgatója 
beszédében azt fejtegette, hogy Apor Vilmos győri 
püspök - akinek szentté avatása éppen folyamatban van 
- eleinte csupán a kikeresztelkedet zsidókat 
mentette. A mintegy 200 főnyi, többségében a római 
zsidó hitközség tagjaiból álló hallgatóságból többen 
kiabálással fejezték ki egyet nem értésüket. Elio 
Toaff főrabbi pedig elhagyta a termet, s napokig nem 
fogadta a helyzet tisztázásra törekvő Szörényi László 
magyar nagykövetet, és Gonda Imrét sem. Claudio Fano 
ügyvéd, a római zsidó hitközség vezetője a 
Népszabadság tudósítójának úgy nyilatkozott, hogy a 
hallgatóságnak mélységes csalódást okozott, hogy az 
áldozatokról nem esett szó, annál inkább a kevés 
számú embermentőről. A konferencia napja ráadásul 
egybe esett a római gettó 50 év előtti kiürítésével, 
így különösen visszatetsző volt a magyar katolikus 
egyház önmentegetése. A csalódottság akkor csapott át 
felháborodásba, amikor a hallgatóság előtt ismeretlen 
Apor püspök hősiességéről esett szó. Úgy érezték, az 
előadás mondandója az, hogy a kikeresztelkedett 
zsidók érdemesebbek voltak a mentésre, mint a nem 
kitérők. Toaff főrabbi pedig a sajtóban közzétette, 
hogy minden befolyását latba veti a Szentszéknél Apor 
boldoggá avatása ellen. Kelemen János, az akadémia 
igazgatója és Gonda Imre elnézést kért mindazoktól, 
akiket akaratukon kívül megsértettek. Fodor Gábor 
művelődési és Kovács László külügyminiszter 
jelentéstételre hazarendelte Szörényi László 
nagykövetet és Kelemen Jánost, az akadémia 
igazgatóját.  
 
október 20. 
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  1. A Magyar Posta a holocaust áldozatainak emlékére 
19 forintos emlékbélyeget adott ki. Tervezője Kertész 
Dániel grafikusművész. A bélyeget a Pénzjegynyomda 
400 ezer példányban nyomta. 
  2. Horn Gyula miniszterelnök hivatalában fogadta 
Edgar Bronfmant, a ZSVK elnökét, akivel a zsidók 
közösségi kárpótlásának ügyéről tárgyalt. 
  3. Tárlat nyílt „Teresienstadt” címmel a Bálint 
Zsidó Közösségi Házban azoknak a kortárs 
festőművészeknek a képeiből, akik 1973-ban a tábor 
emlékhelyén készítették - a kiállításon szereplő – 
képeiket. A megnyitón a zsidó szervezetek képviselőin 
kívül részt vett az osztrák és a cseh nagykövet is. 
 
október 21. 
  Nagyatádon az ipari szakközépiskola aulájában 
tartottak megemlékezést a TEDISZ szervezésében. Orsó 
Sándor a nagyatádi zsidóság történetéről beszélt, 
Székely Magda költő és Kertész Imre író pedig 
műveikből olvastak fel. 
 
október 22. 
  „Zsidó asszimiláció tegnap és ma” címmel 
kerekasztal-beszélgetést szerveztek a Cirkogejzír 
filmszínházban. (VIII. Lőrincz pap tér 3.) 
Résztvevők: Gerő András történész, Kovács András 
szociológus, Szécsi József, a Keresztény - Zsidó 
Tanács főtitkára, Feldmájer Péter Mazsihisz elnök, 
Bokor Péter történész, Dettre Gábor filmrendező. 
Levetítették a Sharon Pivo - National Center for 
Jewish Film (USA) dokumentumfilmjeit. 
 
október 23. 
  A Széna téren és a Bem-szobornál a betiltott 
„Világnemzeti Népuralmista Párt” tartott 
demonstrációt Szabó Albert szónoklataival. Másnap a 
Mazsihisz mellett a Measz és a Raoul Wallenberg 
Egyesület is tiltakozott az ellen, hogy nyíltan 
fasiszta eszméket valló, Szálasi örökségét dicsőítő 
szervezet megzavarhatta a forradalom emlékét. 
 
október 24. 
  1. Jeruzsálemben a Yad Vasem Intézetben kitüntették 
a 84 esztendős Horváth Kálmán egykori 
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honvédszázadost, aki 3900 zsidó férfit sorozott be a 
hadseregbe, így mentve meg őket a deportálástól. 
  2. A Mazsihisz Síp utcai Dísztermében a Magyar 
Izraeli Baráti Társaság bemutatkozó találkozót 
rendezett Joel Alonnak, Izrael Állam új magyarországi 
nagykövetének.  
 
október 25. 
  1. A közszolgálati televízió „Objektív” című műsora 
sugározta azt a háromperces, a Magyar Filmarchívumból 
véletlenül előkerült, a háború alatt elő nem hívott, 
1944. október 15-e után forgatott amatőr 
dokumentumfilmet, amely megörökíti a budapesti zsidók 
egy csoportjának csendőrök és nyilasok általi 
hajszolását ismeretlen célpont felé. A felvétel a 
Rákóczi úton készült, a Klauzál és a Nagydiófa utca 
közötti szakaszon. A járókelők érdektelensége mellett 
hajszolt, feltartott kezű, sárga csillagot viselő 
embercsoport kiszolgáltatottságának váratlan, és 
dokumentált felidézése jókora sajtópolémiát indított 
el.  
  2. A Szombat Szalon a Tilos az Á-ban rendezett 
irodalmi estet Röhrig Géza, Szántó T. Gábor és Uri 
Kozmosz részvételével, Kathy Horváth Lajos hegedű 
játéka mellett. 
  
október 26. 
  1. Az izraeli - jordán határvidéken, Arabában 
Jichak Rabin izraeli miniszterelnök és Husszein 
jordániai király hivatalosan aláírják az izraeli - 
jordán békeszerződést. A dokumentumot tanúként 
hitelesítette Bill Clinton amerikai elnök is. 
  2. Először adták át a Keresztény - Zsidó Társaság 
Emlékplakettje kitüntetést. A plakett Herczeg Klára, 
holocaust túlélő szobrász munkája. A tíz kitüntetett: 
Domán István főrabbi, Éliás József református 
lelkész, Karig Sára költő, műfordító, Kelen András 
evangélikus lelkész, Dávid Krausz volt izraeli követ, 
Nyíri Tamás néhai teológia professzor, Raj Tamás 
főrabbi, Reviczky Ádám, a társaság korábbi ügyvezető 
elnöke, Schweitzer József országos főrabbi, Singer 
Ödön főrabbi, Szentágothai János, a társaság néhai 
társelnöke. 
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október 27. 
  Zsidó egyházművészeti kiállítás nyílt a szegedi 
Móra Ferenc Múzeum Fekete Házában. A helyi zsidóság 
történetét is bemutató tárlatot Joel Alon izraeli 
nagykövet nyitotta meg. 
 
október 30. 
  1. Mezőkovácsházán az egykori gettó helyén 
emléktáblát avatott az önkormányzat a holocaust 
évfordulóján. 
  2. Kunmadarason az 1946-os pogrom három áldozatának 
emlékére a falu közadakozásából állított emlékművet. 
Kemecsi Imre polgármester bocsánatkérését és Ötvös 
László református lelkész beszédét Kardos Péter 
főrabbi balul sikerült beszéde követte. A beszéd 
utolsó mondatával, mely így szólt: „Engedjék meg, 
hogy most már ne csak féljek, de undorodjam is (mert 
Kunmadarason vagyok)" - még sokáig foglalkozott a 
sajtó… A szolnoki hitközség elnöke, Köves Artúr a 
helyi sajtóban felháborodva utasította vissza a 
beszédet. A beszéd teljes szövege, a Mazsihisz 
elnökének állásfoglalása, valamint a Mazsihisz 
vezetőinek a kunmadarasi polgármesterhez írott 
köszönő levele a balul sikerült hitközségi képviselet 
után megjelent az Új Élet 1994. december 1-i számában 
(4-6. p.). Kardos főrabbi baklövésétől többen az 
emlékezés résztvevői, és a pogrom túlélői közül is 
elhatárolódtak. (Lásd: Jászkunság 1995. 1. sz. 3-9. 
p.). 
  3. New Yorkban a Yad Vasem Intézet Amerikai Baráti 
Társasága megemlékezett a magyarországi holocaust 50. 
évfordulójáról. A társaság Elie Wieselt emlékéremmel 
tüntette ki. A máramarosszigeti születésű Nobel Béke-
díjas író kifejtette, hogy Eichman néhány tucatnyi 
embere képtelen lett volna nyolc hónap alatt 
hatszázezer zsidó deportálására, ezért a magyarokat 
is felelősség terheli. Az összejövetelt levélben 
köszöntötte Bill Clinton amerikai, Ezer Weizman és 
Jichak Rabin izraeli, valamint Horn Gyula magyar 
miniszterelnök is. 
 
október 31. 
  1. Tatán a Magyary Zoltán Művelődési Központban 
nyitotta meg az izraeli hetet Joel Alon nagykövet. A 
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hét rendezvénysorozatán Raj Tamás, Gábor György, 
Fröhlich Ida, Gyüszi László, Hunyadi Imre, Gerő 
András, Kovács M. Mária, és Kovács András tartott 
előadást zsidó témakörökből. Bemutatták Erdélyi Lajos 
„Zsidó temetők” című kiállítását, illetve Földes 
Mária „Séta” című monodrámáját Havas Judit 
előadásában. 
  2. Az MDF 6. közgyűlésén a Budapesti Közgazdaság-
tudományi Egyetemen megpróbálták árusítani a „Cion 
bölcseinek jegyzőkönyve” című antiszemita kiadványt. 
Boross Péter korábbi miniszterelnök közbelépésére 
elvitték a könyveket. 
 
  Október végén lejárt Görög János izraeli magyar 
nagykövet megbízatása.  
 
  Mezőcsáton egy vállalkozó megvásárolta az 
önkormányzat által eladásra meghirdetett romos 
zsinagógát. Az épületben felújítás után 
üzletközpontként kívánja hasznosítani… 
 
  A Nagyfuvaros utcai körzetben október elejétől 
újraindult Raj Tamás előadássorozata a „Zsidó 
művelődéstörténet Heródestől a Talmud befejezéséig” 
címmel. A körzetben ezen kívül vasárnap 
délelőttönként Talmud Tóra működött a gyerekeknek, 
nyelvtanfolyam a felnőtteknek. 
 
  Októberben elején temették a Farkasréti temetőben 
Palágyi Líviát, aki évtizedeken át volt a Zsidó 
Gimnázium titkárnője. A 90 éves korában elhunyt 
asszonyt Kardos Péter főrabbi búcsúztatta. 
 
  A Hegedűs Gyula utcai körzetben 85. születésnapján 
köszöntötték Vándor Frigyes főkántort, aki négy 
évtizede a körzet főkántora. 
 
  A Mazsihisz zsidó gyermekkórust szervezésébe 
kezdett. A Szenes Hanna névét viselő kórust Lisznyai 
Mária vezeti. 
 
  A Világosság 1994. októberi számában jelent meg 
Lányi Gusztáv: „Rákosi Mátyás antiszemitizmusa - 
Pszichohistóriai és történelmi szociálpszichológiai 
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elemzés” (21-47. p.), valamint Karsai László: 
„Tankönyvek a holocaustról” című tanulmánya (118-126. 
p.). 
 
  A Gyógyszerészet című folyóirat 1994 októberi 
számában Gáborján Katalin közölte azoknak az 
orvosoknak és mérnököknek a névsorát, akiket 1944. 
október 16-án Pusztavámon kivégeztek (845-846. p.). 
 
  A Teológiai Szemle 1994 szeptember-októberi 
számában jelent meg Leo Baeck tanulmánya „Judaizmus 
az egyházban” címmel (286-291. p. fordította: Egeresi 
László). 
 
  Majsai Tamás „A Kamenyes-Podolszkij-i 
deportálásról” közölt tanulmányt a História 1994/7 
számában. (26-29. p..)  
 
  A Mazsihisz és a Bzsh Pécsett tartott közös ülést. 
Az aktuális gazdasági kérdéseken kívül szó esett az 
egyre inkább erősödő nyilas-hungarista mozgalomról, 
megemlékeztek Berger István nem régen elhunyt pécsi 
főrabbiról is. A Szombat 1994/6 számában Turán Tamás 
és Somlyó György emlékező írása jelent meg Berger 
Istvánról (1937-1994.) (22-24. p.). Schmelovszky 
Ágoston a Szombat 1994/7 számában ajánlotta Berger 
István z. l. emlékének „Magasztos, szent vendégek – 
Egy szukkuti szokás” című sikkét (31-32. p.).  
 
 
november hónap 
 
 
november 1. 
  1. Hódmezővásárhelyen a Magyar - Izraeli Baráti 
Társaság vendége David Gutman szociológus professzor, 
a Szochnut magyarországi irodájának igazgatója volt. 
  2. Közös emlékművet avattak a második világháború 
áldozatainak emlékére Várpalotán. Seregi József 
Kossuth-díjas szobrászművész alkotását Leszkovszki 
Tibor polgármester avatta fel.  
 
november 2. 

Mag
ya

r Z
sid

ó L
ev

élt
ár 

20
12



 

 

  Schweitzer József országos főrabbit Pécs városa Pro 
Civitate kitüntetéssel jutalmazta. A kitüntetett 
Izraelről tartott előadást a kitüntetés átvétele 
után.  
 
november 3. 
  1. Emléktáblát avattak a Váci út 173-ben lévő ház, 
az egykori Reich Adolf Zsinór-, Szalag- és 
Paszománygyár falán. A filantróp Reich Aladár és 
felesége, Józan Vilma a Yad Vasem Intézet 
kitüntetettei voltak. Az emléktáblát a Mazsihisz és a 
kelet-európai zsidóság szociális és szellemi 
segítését célul tűző Illés Krónikái Alapítvány 
készíttette el. Avató beszédet mondott Feldmájer 
Péter, a Mazsihisz elnöke, Raj Tamás főrabbi és 
Székely Gábor főpolgármester-helyettes. 
  2. Az észak-komáromi Jókai Színház vendégjátékban 
adta elő a „Hegedűs a háztetőn” című musicalt Tatán. 
 
november 4. 
  Szombathelyen a holocaust cigány áldozatainak 
emlékművét Mózer Ibolya, a Berzsenyi Dániel 
Tanárképző Főiskola tanszékvezető tanára avatta fel. 
 
november 4-5. 
  Radnóti Miklós erőszakos halálának 50. 
évfordulójára az év közepén alakult emlékbizottság 
rendbe hozatta a szentkirályszabadjai Radnóti-
emlékházat. A Veszprém és Győr-Moson-Sopron megyei, 
valamint Veszprém, Győr, Szentkirályszabadja, 
Pannonhalma és Abda önkormányzata közös emlékezésre 
buzdította az iskolákat, kulturális intézményeket, 
egyesületeket és társadalmi szervezeteket. A Radnóti 
emléknapok Veszprémben kezdődtek, ahonnan fiatalok 
emlékmenete indult Szentkirályszabadjára. A 
felújított emlékházat Göncz Árpád köztársasági elnök 
avatta fel. 
 
november 6. 
  Sarkadon a zsidótemetőben Schönberger András rabbi 
vezetésével emlékeztek meg a holocaust áldozatairól. 
 
november 7. 
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  1. A „Múlt és Jövő” című zsidó kulturális folyóirat 
bemutatkozó műsoros estet tartott Tatabányán a 
Művelődési Házban. 
  2. Négynapos vonósfesztivált rendeztek Auer Lipót 
hegedűművész születésének 150 évfordulójára 
Veszprémben a hitközség közreműködésével. A zenei 
rendezvények mellett a zenepedagógus szülőházán a Kő 
Pál szobrászművész alkotta emléktáblát avatta fel a 
város polgármestere, Dióssy László. 
 
november 11. 
  A Pro Homine - 1944 Emlékbizottság (tagjai: Magyar 
Nemzeti Ellenállási Szövetség, Recski Szövetség és a 
Hadtörténeti Intézet) a holocaust 50. évfordulója 
alkalmából a Hadtörténeti Intézet udvarán lévő 
emlékhelynél katonai tiszteletadással 
gyászünnepséget, majd utána konferenciát tartott. A 
konferencia megnyitóján Kosáry Domokos, az MTA 
elnöke, és Zimányi Tibor, a recski Szövetség elnöke 
szólalt fel. A konferenciához kapcsolódva adta ki a 
Nemzeti Tankönyvkiadó a konferencián elhangzott 
előadásokat tartalmazó kötetet „Magyarország 1944 - 
Fejezetek a nemzeti ellenállás történetéből, és a 
kiugrás története” címmel. 
 
november 11. 
  A Palm Springs-i zsinagógában köszöntötték Sándor 
György főkántort ottani működésének tízedik 
évfordulóján. 
 
november 13. 
  1. „Polgárosodás Magyarországon a 19-20. században” 
címmel konferenciát tartottak Győrben 
történelemtanárok részére. Tőkéczki László, a Valóság 
főszerkesztője, Gerő András történés és Kovács M. 
Mária szociológus tartottak előadást. 
  2. A mosonmagyaróvári zsidótemetőben helyezték 
végső nyugalomra a Luzernben 50 évvel ezelőtt elhunyt 
hegedűművész, Flesch Károly és felesége 
hazaszállított hamvait. A hazahozatalt a „Fejes 
Józsefné Zenei Alapítvány” kezdeményezte a család 
engedélyével. 
 
november 13-14. 
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  Pécsett kétnapos konferenciát rendeztek „A németség 
és a zsidóság együttélése a Duna-medencében” címmel 
az MTA Pécsi Szervezetének Székházában. Az előadók 
között volt Hanák Péter (In: Élet és Irodalom, 1995. 
jan. 13. 10. p.), Schweitzer József, Tilkovszky 
Lóránt, Pető Katalin pszichiáter, Bayer József 
politológus és Hernádi Gyula, író. A megnyitót a 
Friedrich Ebert Alapítvány budapesti képviseletének 
vezetője, Peter Thelen tartotta. 
 
november13-17. 
  Debrecenben „Mózes könyvei” címmel Keresztény - 
Zsidó „Teológiai Hetet” tartottak a zsidó hitközség 
dísztermében.  
 
november 17. 
  Riczu Zoltán történész a nyíregyházi zsidók 
történetéről tartott előadást a nyíregyházi Krúdy 
Gyula Gimnázium Klubjában. 
 
november 18-20. 
  A KÚT Alapítvány nemzetközi konferenciát rendezett 
a vészkorszak magyar ajkú túlélői számára. A 
találkozó a Soros Alapítvány támogatásával a Hotel 
Normafában jött létre. A konferencia hét beszélgető 
csoportban, és a témához kapcsolódó filmek 
vetítésével dolgozott fel egy-egy témát. A megbeszélt 
témák: A túlélés öröme – Lehet-e örülni a holocaust 
után? (Virág Teréz, Zádori Imre); Zsidó identitás – 
nemzeti identitás (Fülöp Márta, Halmai Júlia); Vegyes 
házasság, kettős identitás (Fischer Miklós, Füzeki 
Bálint, László Klára); Holocaust a magyar művészetben 
(Mezei András, Vikár György, Bárkán György, S. Nagy 
Katalin); Beszélgetés keresztény barátainkkal (Iványi 
Gábor, Bárkán György, Beney Zsuzsa, Donáth Lászlóné); 
Van-e különbség a magyarországi és a külföldi túlélők 
jövőképe között (Virág Teréz, Szilágyi Júlia); 
Összegzés (Juhász Angéla, Szilágyi Júlia.). 
Bemutatták Sipos András három dokumentumfilmjét: 
„Sandra – Egy 14 éves kislány és családja története”; 
„KÚT – Az első magyar Holocaust beszélgető csoport” 
és „Röppentyű – Bepillantás két vegyes házasságban 
élő család életébe” címmel. Levetítették Kőbányai 
János: „Máramaros sziget” és „Hegyalja” című 
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dokumentumfilmjeit is. Közreműködött Fellegi Ádám 
zongoraművész. A programon részt vett a magyar 
közélet több képviselője. 
 
november 20.  
  1. A Soros Alapítvány támogatásával 1991 óta működő 
„Füredi Kaszinó” és a „Hit Gyülekezete” megemlékezést 
szervezett Tiszafüreden. Az egykori zsinagóga (ma 
Tisza Áruház) falán emléktáblát avattak a deportáltak 
emlékére. A polgármesteri hivatal nagytermében pedig 
bemutatták a tiszafüredi zsidóság sorsáról készített 
dokumentumfilmet. 
  2. A Magyarországi Autonóm Ortodox Izraelita 
Hitközség Dob utcai kistemplomában hálaadó ünnepsége 
tartottak abból az alkalomból, hogy 50 évvel ezelőtt 
Joel Teitelbaum szatmári rebbe kiszabadult a Bergen-
Belsen-i koncentrációs táborból. 
 
november 22. 
  „Faji előítélet: Irodalom és lélektan. Adalékok az 
antiszemitizmus és a holocaust szépirodalmi ábrázolásához” 
címmel tartott előadást Bárkán György pszichológus, esztéta a 
Mazsike Klubban.  
 
november 27. 
  1. A Lauder Javne Közösségi Iskola Ifjúsági 
Színháza Szegeden adta elő Dod Joshua: „József 
históriája” című árnyjátékát, és Balla Margit: 
„Teremtés” című bábjátékát. Az előadást a szegedi 
Művelődési Házban tartották.  
  2. A József Attila Színházban került sor a TEDISZ 
egész napos záró megemlékezésére „Ne menj tovább 
barátom!” címmel a TEDISZ az év folyamán 15 hasonló 
rendezvényt szervezett az ország különböző pontjain. 
Beszédet mondott Joel Alon izraeli nagykövet, 
előadást tartott Karsai László történész, Kende Péter 
politológus, valamint Kornis Mihály író. Levetítették 
Jancsó Miklós „Kövek üzenete” című dokumentumfilmjét. 
A záró koncerten fellépett többek között Zorán, 
Gerendás Péter és a Budapester Klezmer Band 
  3. A Mazsihisz és a Bzsh együttes ülésén 
meghallgatta Schweitzer József országos főrabbi 
beszámolóját a vallási életről, és Losonczi András 
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igazgató főorvos beszámolóját a Szeretkórház 
helyzetéről, az ott folyó gyógyító munkáról. 
 
november 28. 
  A Measz ülésén értékelték a holocaust emlékév 
eseményeit. Az ülésen felszólalt Demszky Gábor 
főpolgármester, aki szerint nem létezik kollektív 
felelősség az 1944-es magyarországi holocaustért, 
létezik viszont a közös szégyen.  
 
november 30. 
  1. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia és a 
Magyarországi Egyházak Ökomenikus Tanácsa bocsánatot 
kért az egyházi hívek mulasztásai miatt, valamint 
közreműködésük miatt a holocaustban. Mordehai Piron 
izraeli főrabbi üdvözölte, és nemzetközi 
jelentőségűnek nevezte a magyarországi egyházak 
nyilatkozatát. Schweitzer József országos főrabbi 
válaszában a nyilatkozat szerepét hangsúlyozta a 
helyes ítéletalkotásban. 
  2. A Jad Vasem Intézet kitüntetését tíz 
embermentőnek ítélték oda. A Bálint Zsidó Közösségi 
Házban rendezett ünnepségen Joel Alon a részben 
posztumusz Világ Jámbora oklevelet a következőknek 
adta át: Mravik József korábbi honvéd őrmester, Varga 
Lajos, felesége és lánya, Domokos Jenő (Debrecen), 
Tóth János műszerész (Debrecen), Reichné Józen Vilma 
(Újpest), Dobos Károly református lelkész és 
felesége: Ágoston Ilona, Ladányi Endréné született 
Czifra Mária, Mészáros Istvánné, született Czifra 
Elvira, Péntek István (Csepel), Lengyel Pál egykori 
rendőrségi sofőr. 
 
  Pápán a zsinagóga helyreállítására 450 ezer forint 
alaptőkével megalakították a „Lőw Lipót Műemléki és 
Kulturális Alapítványt”.  
 
  Megkezdődött az 1992-ban műemlékké nyilvánított 
karcagi zsinagóga tetőszerkezetének renoválása. A 
Mazsihisz hozzájáruláson kívül közadakozásból 
teremtették elő a javítások fedezetét. 
 
  A tarcali zsinagóga épületét a budapesti Kerélia 
Kft. vásárolta meg az önkormányzattól. Felújítás után 
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finn - magyar művésztelepként, illetve galériaként 
működött a templom. 
 
 
  A Zwack Rt. kecskeméti üzemében megkezdték a 
kóserpálinka rendszeres készítését. 
 
  A XIII. kerületi önkormányzat emléktáblát helyezett 
el az első zsidó honatya, Wahrmann Mór emlékére a 
róla elnevezett köz egyik házának falán. Beszédet a 
Budapesti Történeti Múzeum főigazgatója, Buzinkay 
Géza és Szabó Miklós kerületi polgármester mondott. A 
Mazsihiszt Lazarovits Ernő képviselte.  
 
  Raj Tamás főrabbit a Belváros - Lipótváros 
díszpolgárává választotta.  
 
  Az ELTE Jogtudományi Karán aranydiplomát kapott 
Stephan J. Roth, a felszabadulás után Magyarországról 
emigrált gyöngyösi születésű zsidó jogász, aki 
jelenleg a londoni Akadémiai Tanács alelnöke. 
 
  A Mazsike Klubban Ember Mária főszerkesztő és Mayer 
Éva szerkesztő bemutatták a „Barátság” című 
folyóiratot. 
 
  A Liget 1994/novemberi számában Győrffy Iván 
tanulmányt közölt „Farkas vakon - Antiszemitizmus és 
antiökologizmus” címmel. (44-63. p.). 
 
 
december hónap 
 
 
december 2. 
  1. Simon Peresz izraeli külügyminiszter Budapestre 
jött, hogy részt vegyen a Szocialista Internacionálé 
vezetőségi ülésén. Az izraeli külügyminiszter a 
palesztinok gazdasági megsegítését kérte számon az 
ülés nyugat-európai résztvevőitől. Peresz találkozott 
a Mazsihisz vezetőivel, majd a Goldmark Teremben 
tartott előadást Izrael múltjáról és a közel-keleti 
békefolyamatról.  
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  2. Az Almássy téri Szabadidőközpontban az amerikai 
Brave Old World együttes, és a magyar Muzsikás 
együttes adott zsidó népzenei estet. 
  3. Az Országos Rabbiképző Intézet Goldmark Kórus 
nagysikerű hangversenyt adott Hannoverben a Zsidó 
Zenei Központ által rendezett négynapos zsidó zenei 
fesztiválon. 
  4. A Műgyűjtők Galériájában a háború óta először 
tartottak judaika árverést. A mérsékelt siker oka az 
volt, hogy a zsidó közgyűjtemények közül csak a 
Rabbiképzó Könyvtárának képviselői jelentek meg az 
aukción, de ők sem vásároltak. A Zsidó Múzeum 
képviselői el sem mentek az árverésre.  
  5. A Lubavicsi Egyesület a Wesselényi utcai 
Emlékfánál ünnepélyes chanuka gyertyagyújtást 
rendezett. 
 
december 10. 
  Az Oneg Sabbat Klub vendége volt Jeszenszky Géza, 
az MDF országgyűlési képviselője. 
 
december 13. 
  A Bálint Zsidó Közösségi Házban Erős Ferenc 
szociálpszichológus tartott előadást a zsidó 
identitás kutatásának helyzetéről. 
 
december 14. 
  1. Az Országos Széchényi Könyvtár tisztelgő 
kiállítást rendezett a holocaust áldozatainak 
emlékére „Oly korban éltem én e földön - A magyar 
irodalom áldozatai a holocaust máglyáján” címmel. A 
tárlatot Juhász Ferenc költő nyitotta meg. 
  2. Szegeden háromrészes előadást tartott „A zsidók 
Európában” címmel Marjanucz László, a JATE 
adjunktusa. 
  3. A zsidó iskolaügy történetéről rendezett 
tanácskozást az MTA Pedagógiai Bizottsága és a Magyar 
Pedagógiai Társaság Neveléstörténeti Szakosztálya. 
Előadást tartott Kelemen Elemér, az MTA 
Neveléstörténeti Albizottságának elnöke „A 
magyarországi zsidó nevelés történetének ezer 
évéről”, Raj Tamás főrabbi „Az oktatás szerepe a 
zsidó hagyományokban”, Karády Viktor szociológus „A 
zsidó túliskoláztatás történetszociológiai 
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problémáiról”, Gadó János szociológus „A felekezeti 
iskolaügy háború utáni helyzetéről” és Várhegyi 
György „A Lauder Javne Közösségi Iskola 
létrejöttéről” beszélt. A tudományos konferencia 
anyaga kötetben 1996-ban jelent meg. Az Országos 
Pedagógiai Könyvtár és Múzeum Neveléstörténeti 
füzetek 14. kiadványát szerkesztette Balogh László. 
127 p. 
 
december 15. 
  Kuncze Gábor belügyminiszter fogadta Uri Gordont, a 
Jewish Agency for Israel (Szochnut) bevándorlási 
osztályának vezetőjét. A megbeszélésen szó esett a 
Magyarországról Izraelbe kivándorlókat érintő 
kérdésekről, és a magyar segítség szerepéről az 
egykori Szovjetunió és Jugoszlávia területéről 
kivándorló zsidók kivándorlásában. 
 
december 16. 
  Kortárs izraeli festőművészek kiállítása nyílt meg 
a Bálint Zsidó Közösségi Házban. 
 
december 18. 
  1. Szabó Árpád tudománytörténész „Az absztrakt 
gondolkodás és a természettudományok kezdetei” címmel 
tartott előadást a Bálint Zsidó Közösségi Házban. 
  2. A Stadion Szálló különtermében tartotta első 
országos konferenciáját a Szochnut. A konferencia 
témája „Izrael és a diaszpórában élő zsidóság 
kapcsolata” volt. A konferencián meghívottként volt 
jelen az Országgyűlés Külügyi Bizottságának elnöke, 
Eörsi Mátyás. A Mazsihisz vallási és világi vezetőin 
kívül megjelent Tuvia Ravív küldöttségvezető, Uri 
Gordon, a Szochnut bevándorlási Osztályának vezetője, 
Joel Alon nagykövet, valamint Uri Gordon, az Alija 
Osztály elnöke. 
 
december 20. 
  A Goldmark Kórus fennállásának 25. évfordulója 
alkalmából jubileumi koncertet adott a Bethlen téri 
zsinagógában. Köszöntőt mondott Schweitzer József 
országos főrabbi és Deutsch Róbert, a templom 
főrabbija. Szólót énekelt Fekete László és Tóth Emil 
főkántor, valamint Münczné Kéval Zsuzsa. 
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december 21. 
  Gábor Marianne „Üldözöttek” című kiállítása a 
Kossuth Klubban nyílt meg.  
 
december 21. 
  Fűzfa Júlia áriaestjét Raj Tamás főrabbi vezette be 
a Bálint Zsidó Közösségi Házban. 
 
december 22. 
  Havas Judit „Séta” című produkcióját mutatta be a 
Bálint Zsidó Közösségi Ház. 
 
december 25. 
  Zsidó kegytárgyak és könyvek vásárát rendezték meg 
a Bálint Zsidó Közösségi Házban. 
 
december 30. 
  Tel Avivban fogadást rendezett az Eked kiadó Mezei 
András „Adorno” című verses kötetének héber nyelvű 
kiadása alkalmából. A kötet megjelentetéséhez a 
budapesti önkormányzat is hozzájárult. A kötet 
nyomdai munkái Magyarországon készültek.  
 
  A magyar jobboldali sajtóban december végén 
jelentek meg egy kanadai emigráns lap, az Új Hídfő 
koholt híre nyomán, hogy a ZSVK, az IMF, Soros György 
és Ukrajna vezetői megállapodtak abban, hogy 200 ezer 
zsidót telepítenek Magyarországon. Az „emigráns 
kacsaröptetés" szerint a telepesek számára Solymáron 
már megkezdték az építkezést. A solymári önkormányzat 
cáfolta, hogy bármilyen nagyobb építkezés folyna a 
településen. A Belügyminisztériumban pedig közölték, 
hogy a bevándorlási keret 1995-re mindössze kétezer 
fő. A hír mindenesetre arra jó volt, hogy az Franka 
Tibor szerkesztette „Új Magyarország”, a Csurka 
István szerkesztette „Magyar Fórum”, és a Bencsik 
András szerkesztette „Új Demokrata” és még néhány 
jobboldali orgánum újra zsidózzon egyet. „A 
zsidótelepítés Magyarországon" vita még 1995 
januárjában, sőt februárjában is foglalkoztatta a 
közvéleményt. 
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  A Mazsihisz költségén decemberben befejeződött a 
Salgótarjáni úti zsidó temető külső-belső felújítása, 
új gondok is került a temetőbe. 
 
  Részben közadakozásból, részben az önkormányzat 
támogatásával felújították a pécsváradi zsidótemetőt 
és emlékművet. 
 
  A Bálint Zsidó Közösségi Házban és a Síp utcai 
Díszteremben tartotta 1994 évi közgyűlését az Európai 
Zsidó Szervezetek Tanácsa. A tanácskozás „Remények és 
félelmek: zsidó identitás az új Európában” címet 
viselte. A több napos konferencián vitaindítót 
mondott Alekszandr Frenkel Szentpétervárról, Peter 
Kroupnikov Münchenből, Popper Péter Budapestről, Meir 
Waintrater Párizsból és Jonathan Webber Oxfordból. 
 
  1994 végén alakult meg a „Magyarországi zsidó zenei 
kutatócsoport” az MTA Judaisztikai Kutatócsoport 
keretén belül. Az ORI és a Soros Alapítvány 
támogatásával működő csoport vezetője Frigyesi Judit 
lett.  
 
  A KLTE Történeti Tanulmányok III. kötetében (Szerk. 
L. Nagy Zsuzsa, Veress Géza) jelent meg Prepuk Anikó: 
„A zsidóemancipáció a reformkorban” (15-34. p.); és 
Völgyes Zoltán: „Egy 1956-os antiszemita megmozdulás 
történeti háttérben” (141-156. p.) című tanulmánya.  
 
  A Soros Alapítvány által 1994-ben támogatott zsidó 
témájú kutatások és rendezvények: Vázsonyi Vilmos 
Emlékbizottság 500 eFt; KÚT Pszichoterápiás 
Szakrendelő-Magyarországi Zsidó Fórum - Bar Kochba 
Alapítvány 1,8 mFt; MTA Judaisztikai Kutatócsoport 
Szombathelyi Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola 
tudományos konferenciája 250 eFt; Szombat c. 
folyóirat 1 mFt; 
 
  Az Európa Intézet (1146. Bp. Ajtósi Dürer sor 19-
21.) ösztöndíjasaként Ö. Kovács József a zsidóság és 
modernizáció témakörét kutatta Közép-Európában 1848-
1919 között. Egy hónapig a modern zsidóság 
történetének újabb irodalmával foglalkozott Bécsben. 
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  A Szombat 1994/10. számában Franz Kafka melléklet 
jelent meg (25-41. p.). 
 
  Az év folyamán folytatódott Faludy György 
„Jegyzetek a kor margójára” című sorozata a Magyar 
Hírlap szombati mellékleteiben. 
 
  A Replika 1994. 15-16. számában jelent meg Kovács 
András tanulmánya „Előítéletes projekció-e a 
becslés?” címmel. Az elemzésben a szerző kitér egy 
egyetemisták között végzett felmérésre, és 
bebizonyítja, hogy a zsidósággal szembeni előítéletek 
létszámuk becslésében is megnyilvánulnak (241-245. 
p.).  
 
  A História 1994/5-6. számában L. Nagy Zsuzsa 
emlékezése jelent meg „Vázsonyi Vilmos életútja” 
címmel (59-61. p.). 
 

 

A Yahalom Zsidó Szabadegyetem előadásai a Rabbiképző 
előadójában: 

január 13. 
  Domán István „Az álom a Szentírásban”; Voigt Vilmos 
„Mi az, amit tudunk a magyarországi zsidóság 
folklórjáról?” 
 
január 20. 
  Hegedűs Gyöngyi „Arab nyelvű középkori zsidó 
filozófusok”; Klaniczay Gábor „A XI-XII századi 
eretnekmozgalmak”. 
 
március 3. 
  A Cimarosa és Mozart műveiből adott házikoncert 
után Menahem Meron tartott előadást „Hit és tudomány 
a Jób könyve alapján” címmel. Majd Donáth László 
Luther és a héber biblia kapcsolatáról beszélt. 
 
március 17. 
  Ambrus Katalin - Bassa László: „A cionizmus 
magányos farkasa: Zeév Jabotinszky (1880-1940)”. 
 
március 24. 
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  Ferenczy Endre: Biblia és világi jog; Oberlander 
Baruch: Szanhedrin - a legfelsőbb zsidó törvényhozás, 
a rabbiság működése. 
 
március 31. 
  Bertényi Iván „Szepesi Jakab országos zsidóbíró 
működése és kora”; Raj Tamás „Az eltemetett középkori 
budai zsinagóga”. 
 
április 14. 
  Dobszay László „A gregorián ének és a zsidó 
liturgikus zene közös tradíciói”; Kármán György „A 
zsidó felvilágosodás liturgikus zenéje”. 
 
április 21. 
  A galíciai zsidók Magyarországi szerepéről tartott 
előadást Haraszti György és Varga László.  
 
május 5. 
  Frojimovics Kinga „Adalékok a zsidó 
társadalomtörténethez a felekezeti anyakönyvek 
tükrében”; Kiss József „A zsidó anyakönyvezés 
Magyarországon”. 
 
május 19. 
  Kőbányai János „Miért nem lehetett egyetemes értékű 
magyar nyelvű zsidó irodalom?”; Lichtmann Tamás 
„Zsidó motívumok a két világháború közötti magyar 
irodalomban”. 
 
május 26. 
  Gerő András „Polgárosodás és szimbólumteremtés”; 
Wirth Péter „Elfeledett magyarországi zsinagógák”. 
 
október 6. 
  Török Petra „Vonzások és választások Makai Emil 
költészetében”; Nagy Sz. Péter „Zsolt Béla és a 
zsidóság”. 
 
október 20. 
  Török Rozsnyói Ágnes a Szálasi-puccsról, Szita 
Szabolcs a nyilasuralomról tartott előadást.  
 
november 3. 
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  Maróth Miklós „Iszlám, judaizmus, kereszténység”. 
 
november 17. 
  Beney Zsuzsa „A halál fogalma Radnóti Miklós 
költészetében”; Szabolcsi Miklós „Menekülők és 
próféták - magyar-zsidó irodalom 1930-1945”. 
 
december 15. 
  Frigyesi Judit „A zene és a vallási filozófia 
egysége a zsidó liturgiában”. 
 
 
A Bálint Zsidó Közösségi Ház Yahalom termében 
rendezett hat részes szeminárium témái: „A post-
holocaust zsidó identitása” (Braun Róbert); „A 
bibliai és a világi jog forrásai” (Ferenczy Endre); 
„Lapok a magyarországi cionizmus múltjából” (Novák 
Attila).  
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Eseménytár 
az 1995. év zsidó vonatkozású krónikája 
 
 
január hónap 
 
 
január 1. 
  Princetoni otthonában 93 éves korában meghalt a 
Nobel-díjas magyar származású fizikus, Wigner Jenő 
(1902-1995.). 
 
január 6. 
  Szkinhedek törtek be, és gyújtogattak a debreceni 
zsinagógában. A tóraszekrény kiégett, 17 tóratekercs 
eltűnt, a kár több tízmillió forint. A nemzetközi 
körözés során elfogtak két szkinhed fiatalembert, 
akik saját vallomások alapján balhéból törtek be a 
zsinagógába. A két elkövető egyike az 1995. január 4-
én bejegyzett Keleti Arcvonal Bajtársi Szövetség 
elnevezésű nyilas társadalmi szervezet elnöke. A 
szervezet székhelyéül a Független Kisgazdapárt 
debreceni székházát jelölték meg. A szervezet 
bejegyzésével kapcsolatban az ügyészség 
alkotmányossági vizsgálatot indított. Az FKGP megyei 
elnöke, Kapronczi Mihály pedig nem tudott arról, hogy 
székházának címével visszaéltek. Voltak olyan 
vélemények is, hogy nem véletlen a betörés időzítése 
sem, mivel az egybe esett Szálasi Ferenc 
születésnapjával. Torgyán József, az FKGP elnöke 
minden tisztségéből felmentette, a pártból is kizárta 
Kapronczit. 1995. február 20-án új megyei elnököt 
választottak helyére Oláh József személyében, aki 
február 22-én meglátogatta a Debreceni Zsidó 
Hitközséget. Torgyán József, az FKGP elnöke 1995. 
május 22-én ment el a debreceni hitközségbe, és 
bocsánatot kért a történtekért. 
 
január 9. 
  Domán István dedikálta a frissen megjelent Talmud 
fordítását a Biblical World Galériában. (VII. 
Wesselényi u. 13.) 
 
január 11. 
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  Virág Judit művészettörténész mutatta be a Bálint 
Zsidó Közösségi Házban a mai magyarországi műkincs-
kereskedelmet. 
 
január 14. 
  A Mazsike Klubban a Múlt és Jövő Kiadó gondozásában 
megjelent „Válogatott beszédek” című kötetének 
bemutatóját rendezték meg „Scheiber Sándor könyve 
élőben” címmel. Közreműködött Sivók Irén és a kiadó 
művészbarátai.  
 
január 16. 
  1. Szita Szabolcs „A zsidóság sorsfordulói - 
együttélés és kitaszítás” címmel tartott előadást 
Pécsett. A „Gyökereink és más nemzetiségekkel való 
kapcsolataink” című, a megyei közgyűlés épületében 
tartott előadássorozat szervezője a Magyarországi 
Németek Pécsi Nemzetiségi Köre volt.  
  2. Wallenberg aláírásra bukkantak a kutatók a 
lefortovói börtönnaplóban. Ez bizonyítja, hogy 
Wallenberget kihallgatta a KGB.  
  3. Koren Emil Jad Vasem díjas nyugalmazott esperes 
a Mazsike Klubban beszélt embermentő emlékeiről.  
 
január 17. 
  1. Raoul Wallenberg eltűnésének 50. évfordulóján a 
svéd parlament ünnepi ülésen emlékezett meg a 
budapesti svéd követség 32 évesen eltűnt 
munkatársára. A parlamentben megjelent XVI. Gusztáv 
Adolf király és Szilvia királyné is. 
  2. A washingtoni Holocaust Emlékmúzeumban 
emlékülést tartottak Raoul Wallenberg eltűnésének 50. 
évfordulóján. A számos, Magyarországról elszármazott 
zsidó jelenlétében Al Gore alelnök tartott emlékező 
beszédet. Az emlékülésen megjelent Bánlaki György 
washingtoni magyar nagykövet és Tom Lantos amerikai 
képviselő is. 
  3. A Radnóti Miklós utcában az emléktábla 
megkoszorúzásával emlékeztek Raoul Wallenbergre zsidó 
szervezetek. 
  4. Schweitzer József országos főrabbi előadást 
tartott a Bar Ilan Egyetemen a magyarországi zsidóság 
helyzetéről, a zsidó oktatás helyzetéről 
Magyarországon. 
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  5. Az MTV 1-es csatornáján bemutatták Jancsó Miklós 
„A kövek üzenete” címmel a Moldovában élő zsidók 
életéről forgatott filmjét. 
 
január 18. 
  1. A Dohány utcai zsinagóga kertjében emlékeztek a 
gettó felszabadításának 50. évfordulójára. Az 
emlékező beszédet Raj Tamás főrabbi tartotta. A 
kormány nevében Vastagh Pál igazságügy-miniszter, a 
parlament nevében Gál Zoltán házelnök és G. Nagyné 
Maczó Ágnes alelnök, Göncz Árpád köztársasági elnök 
nevében pedig Pick Róbert címzetes államtitkár 
koszorúzott. Minden jelentősebb magyarországi egyház 
jelen volt az ünnepségen, és koszorút helyezett el a 
Hősök kertjében. Ezzel hivatalosan is véget ért a 
Holocaust emlékév. 
  2. A budapesti gettó felszabadulásának 
évfordulójára Lichtman Tamás irodalmi összeállítása 
hangzott el a Bálint Zsidó Közösségi Házban. 
 
január 19. 
  Fekete László és Tóth Emil kántorhangversenye a 
Bálint Zsidó Közösségi Házban.  
 
január 22. 
  A Mazsike „Városnéző séta zsidó szemmel” 
sorozatában a Budai Vár zsidó emlékeit járták be. A 
sétát Buday Aurél kandidátus vezette.  
 
január 23. 
  1. Újvidéken az 1942. január 21-23-i magyar katonai 
vérengzésre emlékeztek a Duna-parton.  
  2. 76 éves korában elhunyt Libik György, aki egykor 
Wallenberg munkatársa volt. 
 
január 24. 
  1. A német katolikus püspöki kar nevében Lehmann 
püspök nyilatkozatot tett közzé arról, hogy a német 
egyházat felelősség terheli a hitleri rezsim 
antiszemita politikájáért, és gaztetteiért. Elismerte 
azt is, hogy a náci ideológia sok német katolikusra 
gyakorolt befolyást. A német parlamentben Kohl 
kancellár és a parlament elnöke, Rita Süssmuth 
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mondott emlékbeszédet az auschwitzi tábor 
felszabadulásának évfordulóján.  
  2. Varsóban a lengyel katolikus püspöki kar és a 
rabbikar konferenciát szervezett a fajgyűlöletről 
Jozef Glemp bíboros és Menachem Moskowicz főrabbi 
részvételével. 
  
január 26. 
  1. Pécsett a Református Gimnázium Kollégiumában „A 
keresztyénség és a zsidóság kapcsolata” címmel 
sorozatindító előadást tartott Szűcs Ferenc a Károli 
Gáspár Református Egyetem professzora. 
  2. Az auschwitzi koncentrációs tábor 
felszabadulásának évfordulóján a Goldmark teremben 
rendezett megemlékezésen Verő Gábor, a Magyar 
Auschwitz Alapítvány titkára tartott emlékbeszédet, 
majd a résztvevők Havas Judit előadásában 
megtekintették Földes Margit „A séta” című 
monodrámáját. 
 
január 26-28. 
  Krakkóban és Auschwitzban a koncentrációs tábor 
felszabadulásának 50. évfordulóján a lengyel kormány 
nagyszabású és sok vitát kiváltó emlékünnepség 
sorozatot szervezett. A megemlékezések előkészületeit 
keserű viták kísérték, sok bírálat érte a szervezőket 
amiatt, hogy túlságosan „ellengyelesítették." A Lech 
Walesa elnök védnöksége alatt szervezett központi 
ünnepségre 26 állam vezetőit és 14 Nobel-békedíjast 
hívtak meg. Végül azonban külön lengyel és külön 
zsidó megemlékezésre került sor. Edgar Bronfman, a 
ZSVK elnöke nem fogadta el a meghívást, mert a tábor 
területére szervezett központi ünnepségen nem 
szólalhatott volna fel. A 26-án Krakkóban a Jagelló 
Egyetemen szervezett ülésszakot Lech Walesa lengyel 
államfő nyitotta meg. Előadást tartott Kalman 
Sultanik, a ZSVK alelnöke, Maurice Goldstein, a 
Nemzetközi Auschwitz Tanács vezetője, Jean Kahn, az 
Európai Zsidó Kongresszus elnöke. A krakkói 
ünnepségekkel párhuzamosan a zsidó szervezetek 
Birkenauban tartották nem hivatalos 
megemlékezéseiket. Ezen volt jelen és koszorúzott az 
izraeli parlament elnöke, Seva Veisz, valamint Roman 
Herzog német államelnök, Elie Wiesel Nobel-békedíjas 
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író, valamint a Mazsihisz delegációja is. 27-én az 
Auschwitzban rendezett központi ünnepségen részt vett 
Göncz Árpád köztársasági elnök, a Mazsihisz 
képviseletében pedig Feldmájer Péter elnök, Zoltai 
Gusztáv ügyvezető igazgató, Kardos Péter főrabbi és 
Lazarovits Ernő is. A prágai hitközség ügyvezető 
igazgatója, Karol Sidon a Vaclav Havel elnök vezette 
kormányküldöttséghez csatlakozott. Jelen voltak a 
dán, a belga, a holland és a norvég uralkodóházak 
tagjai, valamint hét Nobel-békedíjas. Az orosz Duma 
képviseletében Ivan Ribkin jelent meg. Az ünnepség 
egy fasizmus ellen fogalmazódott kiáltvány 
felolvasásával, valamint a delegációk koszorúinak 
elhelyezése után emlékmécsesek gyújtásával ért véget. 
A Lengyelországban tartózkodó Avraham Weiss New York-
i főrabbi levelet intézett Lech Walesához, melyben 
kifogásolta, hogy az emlékünnepségnek nincs zsidó 
jellegük annak dacára, hogy az áldozatok 90 százaléka 
zsidó volt. Weiss rabbi és néhány híve január 25-én a 
birkenaui tábor területén emelt katolikus templom 
előterében tiltakozó akciót szervezett a katolikus 
szentély és jelképek eltávolítását követelve. A 
rabbit a rendőrség kihallgatásra vonszolta. Az 
évforduló tiszteletére lakóhelyén, Argentínában 
kitüntették Emilie Schindlert, Oscar Schindler 
özvegyét, Kaliforniában pedig a kaunasi japán konzul 
Csiune Szugihara özvegyét. 
 
január 27. 
  Poprády Géza, az OSZK főigazgatója felmentette 
állásából Vekerdi László nyelvészt, aki az OSZK 
nemzetközi csereosztályának vezetőjeként több ízben 
nyíltan antiszemita kijelentéseket tett. A világ 
vezető könyvtáraival fenntartott munkakapcsolata 
révén a nyugdíjkorhatáron jóval túllevő Vekerdi 
többször kifejtette a cigányokkal és zsidókkal 
kapcsolatos kirekesztő nézeteit.  
 
június 28. 
  Biblikus konferenciát tartott a keszthelyi Helikon 
Kastélymúzeumban a Keresztény - Zsidó Társaság. A 
konferencia elnöke Schweitzer József országos főrabbi 
volt. 
 

Mag
ya

r Z
sid

ó L
ev

élt
ár 

20
12



 

 

  Ünnepség keretében avatták fel a Pedagógium 
felújított részlegét az Országos Rabbiképző 
Intézetben. A Pedagógium tanárain és hallgatóin k1vül 
jelen volt Joel Alon követ, Smuel Glück, az izraeli 
testvérintézet képviseletében, Zoltai Gusztáv a 
Mazsihisz, Tuvia Raviv a Szochnut képviseletében. Az 
avatóbeszédet Schweitzer József országos főrabbi és 
Smuel Glück mondta. 
 
  Januárban a Mazsihisz megkezdte a bejárat, a 
kerítés és a fogadóépület rekonstrukciójával a három 
évtizede bezárt Salgótarjáni úti zsidótemető 
helyreállítását. 
 
  Nagybajomban a zsidótemető helyreállítására 
alapítványt hozott létre az amerikai többségi 
tulajdonban lévő JT Ruhaipari Szövetkezet. Az 
alapítványt támogatta a helyi önkormányzat is.  
 
  Az amerikai külügyminisztérium jelentése a 
magyarországi emberjogi helyzetről megállapította, 
hogy a magyarországi zsidó közösség erősen 
asszimilált, ritkán, csökkenő számban fordulnak elő 
antiszemita jelenségek. A jelentés szövege megjelent 
a „Magyar Hírlap” 1995. február 8-i számának 8. 
oldalán.  
 
  A Várbeli Táncsics utcában lévő Rotary Klub vendége 
volt Zoltai Gusztáv Mazsihisz ügyvezető igazgató, aki 
a zsidóság szociális intézményeiről beszélt. 
 
  A Wesselényi u. 44-ben működő Amerikai Alapítványi 
Iskola fennállásának ötödik évfordulóját, és az 50 
évvel ezelőtt itt működött zsidó polgári iskola 
emlékét táblával örökítették meg az iskola falán. Az 
avatáson megjelentek az iskola életben maradt tanárai 
és tanulói is. Az avatóbeszédet Welkovics Ilona 
egykori növendék mondta Fekete László főkántor éneke 
mellett. 
 
  Januárban tartotta kuratóriumi ülését a Magyar 
Auschwitz Alapítvány - Holocaust Dokumentációs 
Központ. Verő Gábor titkár bejelentette, hogy Straub 
F. Brunó megromlott egészségi állapota miatt a 
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továbbiakban nem tudja ellátni az elnöki tisztet, 
ezért a testület Vámos Tibor akadémikust bízta meg az 
elnöki jogkörrel, s egyben kuratóriumi taggá 
választották Deák Jánost és Lebovits Imrét. Az ülésen 
felvetődött, hogy „A holocaust Magyarországon” című 
kiállítást állandó kiállításként kellene elhelyezni, 
s a befogadó épület egyben holocaust emlékhely is 
lehetne a fővárosban.  
 
 
február hónap 
 
 
február 2. 
  Kertai Klára művészettörténész tartott előadást a 
Bálint Zsidó Közösségi Házban „A XIX. századi 
Magyarország a zsidó művészet történetének tükrében” 
címmel. 
 
február 3-8. 
  Külföldi szakemberek tapasztalatainak 
hasznosításáról szervezett nemzetközi szemináriumot a 
Magyarországi Zsidó Szociális Segély Alapítvány. A 
magyar szociálpolitikáról Szolnoki Andrea 
főpolgármester-helyettes és Bíró Boldizsár népjóléti 
helyettes-államtitkár tartott előadást.  
 
február 6. 
  1. Zsolt Béla születésének 100 évfordulójára Kőszeg 
Ferenc jelentetett meg tisztelgő cikket a „Magyar 
Hírlap” 1995. február 6-i „Ahogy tetszik” 
mellékeltében a II. oldalon „Egy kínos író” címmel. 
  2. Az Alkotmánybíróság alkotmányellenesnek 
minősítette az ún. harmadik kárpótlási törvénynek 
(1992. évi XXXII tv.) azt a rendelkezését, amely 
szerint kárpótlás csak azoknak jár, akiknek a 
hozzátartozóját büntetőeljárás során fosztottak meg 
életétől. Az alkotmánybíróság határozata szerint új 
törvényben kell biztosítani a bűntető eljáráson kívül 
életüket veszítettek hozzátartozóinak a kárpótlást. A 
negyedik kárpótlási törvény megalkotásának határideje 
1995. szeptember 30.  
 
február 7. 
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  „Száz szó jiddisül. Zsidóságismeret új 
megközelítésben” címmel Raj Tamás főrabbi indított 
előadás sorozatot a Bálint Zsidó Közösségi Házban.  
 
február 8. 
  „A szociális munka néhány formája Izraelben” címmel 
Lévai Katalin szociológus tartott előadást a Bálint 
Zsidó Közösségi Házban. 
 
február 8. 
  A zsidó középiskolák igazgatói találkozót 
szerveztek az oda aspiráló gyerekek szüleivel. A 
beszélgetést Mikes Judit vezette a Bálint Zsidó 
Közösségi Házban. 
 
február 13. 
  1. „Milyen könyvek jelentek meg a Holocaust 50 
évfordulójának évében?” címmel Beer Iván, a Holocaust  
Emlékbizottság elnöke szervezett árusítással 
egybekötött találkozót kiadók, az alkotók és az 
olvasók számára a Bálint Zsidó Közösségi Házban.  
  2. A tatabányai Modern Üzleti Tudományok Főiskolája 
és az Amerikai Alapítványi Iskola együttműködési 
szerződést kötött. A tatabányai iskola az év 
szeptemberében kihelyezett tagozatot létesített a 
zsidó alapítványi iskolában. Ettől kezdve az 
általános iskola első osztályától a diploma 
megszerzéséig egy intézményben tanulhatnak a 
hallgatók. 
  3. Budapest felszabadulásának évfordulóján 
emlékülést tartott a Fővárosi Holocaust 
Emlékbizottság a Merlin Színházban. Göncz Árpád 
köztársasági elnök és Demszky Gábor főpolgármester 
köszöntője után Nagy Gábor elnök, Schiffer János 
főpolgármester-helyettes és Beer Iván az Országos 
Holocaust Bizottság elnöke mondott emlékező beszédet.  
 
február 15. 
  1. Palotás Rezső fotóművész Izraelről szóló 
kiállítását Joel Alon nagykövet nyitotta meg a Bálint 
Zsidó Közösségi Házban. 
  2. Göncz Árpád köztársasági elnök ellátogatott az 
Anna Frank Gimnáziumba, ahol auschwitzi 
látogatásáról, az izraeli - magyar kapcsolatokról, az 
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oktatás terén megvalósítandó esélyegyenlőségről és a 
tandíjról beszélgetett a diákokkal, tanáraikkal és a 
Mazsihisz vezetőivel.  
 
február 19. 
  Az Újpesti Idősek Klubjában a Tomkins együttes 
askenáz - héber dalokat adott elő Pauk Anna 
zongorakíséretével, közreműködött Horváth Mária 
operaénekes.  
 
február 20. 
  1. A Menora Egyesület a Bálint Zsidó Közösségi 
Házban emlékezett alapítójára, Braun Tibor 
gyógyszerészre. Az emlékhangversenyen fellépett Altó 
Mária, Csavlek Etelka, Kovács Kolos, a Tomkins-
együttes, Kelen Péter, Szabadi Vilmos, Puskás 
Levente, Puskás László és Tóth Emil. A rendezvény 
fővédnöke Schweitzer József országos főrabbi volt.  
  2. A Bukarest melletti Dascalescuban nyomára 
bukkantak 30 olyan műkincsnek, amely eddig még 
hiányzott az 1993. decemberében a Budapesti Zsidó 
Múzeumból elrabolt kegytárgyak közül. Még két műtárgy 
hiányzik az elrablottak közül. 
  3. A Hunyadi téri körzet rendezésében „Kántorok 
találkozóját” rendezték a Goldmark-teremben. 
Közreműködtek: Fekete László, Fóti Márton, Kálmán 
Tamás, Klein Ervin és Tóth Emil, valamint az Anna 
Frank Gimnázium kórusa Mayer Erika 
zongorakíséretével.  
 
február 21. 
  1. Csejtei István új magyar nagykövet átadta 
megbízólevelét Ezer Weizman államelnöknek. Görög 
János nagykövet megbízatása lejártával Magyarországra 
utazik.  
  2. „Kavicsok” címmel M. Soós György műveiből nyílt 
kiállítás a BM Andrássy út 55. szám alatti 
kiállítótermében. 
 
február 26. 
  „Áldozatok és gyilkosok” címmel Gedő Ilka 
gettórajzaiból, és Román György háborús bűnösökről 
készített rajzaiból új tárlat nyílt a Zsidó 
Múzeumban. A kiállítást Göncz Árpád köztársasági 

Mag
ya

r Z
sid

ó L
ev

élt
ár 

20
12



 

 

elnök nyitotta meg, a tárlat rendezője Semjén Anita, 
a washingtoni Cultural Exchange Foundation munkatársa 
volt. A kiállítással egyszerre hasonló című könyvet 
jelentetett meg a Cultural Exchange Foundation. A 
művek keletkezéséről 1995. április 9-én TV műsort 
sugároztak. A kiállítás a 700 négyzetméterrel 
megnövelt múzeumban nyílt meg. Az első emeleten 
kapott helyet az állandó kiállítás, amely lényegében 
az 1993-ban elhurcolt kincsekből áll. A második 
emeleten kialakított új épületszárnyban az időszaki 
kiállításokat rendezik. A múzeum technikai 
helységeinek - raktár, levéltár, könyvtár – helye is 
itt van. 
 
február 27. 
  Gazda István tudománytörténész magyar zsidó 
tudósokról indított előadássorozatot a Bálint Zsidó 
Közösségi Házban  
 
 
  A Los Angeles-i székhelyű Simon Wiesenthal Központ 
elsőként az arab politikusok közül Husszein jordán 
királyt tüntette ki békedíjjal.  
 
  A kőszegi zsinagógát az önkormányzat nem vette át 
az államtól, így a Kincstári Vagyonkezelő pályázaton 
meghirdette eladásra. Egy helybéli vállalkozó, Krug 
Gusztáv vásárolta meg, hogy vendéglátóhelyet 
alakítson ki belőle. Ezzel (hosszú időre) meghiúsult 
az 1991-ben Bruce Rosenberg által létrehozott 
alapítvány célja, mely kulturális központot, illetve 
koncerttermet kívánt volna létesíteni a zsinagógából. 
Az alapítvány több koncertet is szervezett a 
zsinagóga javára, ám mindössze 120 ezer forint jött 
össze.  
 
  Az orosházi zsinagóga felújítására váró épületét 
viszont a Szántó Kovács János Múzeum tudná 
hasznosítani, ha az önkormányzat a felúj1tást 
vállalja.  
 
  39 éves korában New Yorkban meghalt Kertész István 
rabbi, a Leo Baeck Intézet könyvtárának vezetője. Ez 
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utóbbi minőségében folyamatos adományokkal 
gyarapította az ORI könyvtárának állományát is.  
 
  A Világosság 1995/2 számában jelent meg Kende Péter 
„Zsidókérdés Magyarországon 1994-ben” című 
tanulmánya. (60-71. p.); Nagy Péter Tibor „A numerus 
clausus - hetvenöt év után” (72-79. p.). 
 
  A Holmi 1995/2 számában Váradi Mónika Mária „Egy 
vörösvári zsidó család története” címmel közölt 
esettanulmányt (220-234. p.). 
 
  A Soproni Szemle 1995/1 száma zsidó tematikus 
összeállítást készített. In: Kubinyi András „A 
magyarországi zsidóság története a középkorban.” (2-
27. p.); Pickler, Harald „Zsidók Ruszton” (ford: 
Metzl János.) (28-37. p.); Horváth Zoltán „Soprontól 
Auschwitzig. A nyugat- ás dél-dunántúli zsidóság 
deportálásának terve”. (38-47. p.); Varga Imréné 
„Dokumentumok egy köztisztviselői pályakép 
megismeréséhez Halász Gábor segélykérő levele 
alapján.” (47-56. p.); G. Szende Katalin "Ember az 
embertelenségben"- interjú Weinberger Ernővel, a 
háború előtti utolsó soproni zsidó tanítóval” (57-62. 
p); Becht Jenő „Levelek Európából” (63-73. p.); Turán 
Tamás „Újabb héber kódextöredékek Soproni 
könyvtárakban.” (74-76. p.); Bircher Erzsébet „Sopron 
kulturális élete” (77-78. p.); Grüll Tibor 
„Arcképvázlat Pollák Miksáról és Pap Károlyról” (79-
87. p.); Dominkovits Péter „Források a szombathelyi 
gettó történetéhez. Összeállította: Mayer László (Vas 
megyei levéltári füzetek 7.) Jegyzetek egy megjelenés 
alatt álló kötetről.” (88-91. p.); Szántóné Balázs 
Edit „Partes Populorum Minorum Alienigenae. Szerk.: 
Mózer Ibolya. Szombathely, 1994. Berzsenyi Dániel 
Tanárképző Főiskola Történelemtudományi Tanszéke.” 
(92-93 p.); Tóth Imre „Holocaust emlékkönyv a vidéki 
zsidóság deportálásának 50 évfordulója alkalmából.” 
(94-97. p.). 
 
  A Valóság 1995/1. és 2. számában jelent meg Pelle 
János „A konstruált vérvád” című tanulmánya az 1946. 
július 30-i és augusztus 1-i miskolci pogromról. A 
tanulmány alapján a Magyar Televízió dokumentumfilmet 
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is készített, amelynek bemutatója 1995. március 6-én 
volt a miskolci városi könyvtárban. (Mindszent tér 
2.) A bemutatót követően Pelle János és film 
rendezője, Vitézy László ismertették a film 
keletkezés történetét. 
 
  A Szombat 1995/1. és 2. számában Szántó T. Gábor „A 
Gadó” című interjújában mutatta be Gadó Györgyöt (9-
14. p. és 20-23. p.). Zeke Gyula „A magyar zsidóság a 
politikában (1895-1919.) című kétrészes tanulmánya 
jelent meg a Szombat 1995/2. és 3. számában (35-40. 
p. és 26-33. p.). Nagy Sz. Péter „Száz éve született 
Zsolt Béla, a zsidó önismeret szociográfusa” című 
írása jelent meg a Szombat 1995/2. számában (45. p.). 
 
 
március hónap 
 
 
március 1. 
  Gábor Marianne érdemes művész kiállítását Pogány Ö. 
Gábor nyitotta meg a Bálint Zsidó Közösségi Házban. A 
Gábor Ignác és Rónai Mihály András tiszteletére 
rendezett irodalmi emlékműsoron fellépett Keres Emil.  
 
március 2. 
  A New York-i Ortodox Zsidó Hitközség 150 tagja 
érkezett Pápára, hogy tisztelegjen az ősök emléke 
előtt. 
 
március 5. 
  Lelkészi konferenciát rendezett Debrecenben a 
Keresztény - Zsidó Társaság. A konferencián részt 
vettek a debreceni zsidó, katolikus, református, 
evangélikus, baptista, adventista, metodista, ortodox 
és unitárius lelkészek. A bevezető előadásokat Kocsis 
Elemér református püspök és Markovits Zsolt rabbi 
tartotta.  
 
március 6. 
  1. Az Írók Könyvesboltjában Demszky Gábor 
főpolgármester, Szabolcsi Miklós irodalomtörténész, 
Dávid Ferenc művészettörténész és Schweitzer József, 
országos főrabbi mutatta be „A zsidó Budapest” című 
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kötetet, amelyet a Városháza és az MTA Judaisztikai 
Kutatócsoportja közösen adott ki. 
  2. A Gyulán megrendezett vallási filmek 
fesztiválján második díjat kapott Szénási Jonathán 
Sándor „A zsidó vallás” című filmje.  
 
március 9. 
 1. Bonnban kiállítás nyílt Raoul Wallenberg életéről 
és magyarországi tevékenységéről. A brandenburgi 
tartományi képviselet épületében az ünnepélyes 
megnyitón megjelent Roman Herzog szövetségi elnök is.  
 2. A Nagyfuvaros utcai zsinagóga előterében Idősek 
Klubját alakított ki a körzet a „Doron”, a „Talmud 
Tóra” és az „Ichtys Alapítvány” segítségével. Magén 
István „Áhítat” című olajfestményét ajándékozta a 
klubnak, melynek ünnepélyes felavatásán jelen voltak 
a Joint és a Szochnut képviselői is. 
  
március 12. 
  Purimi karnevált rendeztek a Bálint Zsidó Közösségi 
Házban. 
 
március 16. 
  A Mazsike Klub vendége Wimmer Gyuláné, Wallenberg 
egykori tolmácsa volt. 
 
március 18. 
  1. A Motz-Berthold jiddis kamaraszínház bemutatta a 
„Vándorlás” című darabot a Bálint Zsidó Közösségi 
Házban. 
  2. Purimi bált rendezett a Mazsike a Magyar Rádió 
Márványtermében. A jótékonysági célú rendezvényt Raj 
Tamás főrabbi nyitotta meg.  
 
március 15. 
  Dávid Katalin művészettörténész, egyháztörténészt 
Széchényi-díjjal jutalmazták. A kitüntetést Göncz 
Árpád köztársasági elnök adta át a parlamentben. 
 
március 19. 
  1. Scheiber Sándor halálának 10 évfordulóján az ORI 
és a Budapesti Rabbikar ellátogatott a 
rákoskeresztúri zsidótemetőben lévő sírhoz. Az ORI 
igazgatósága és a tudós főrabbi fivére, Scheiber 
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Lipót pályázatot írt ki Scheiber Sándor emlékére 
„Természetszeretet, természeti képek és hasonlatok a 
Szentírás prófétai könyveiben és a Zsoltárok 
könyvében” címmel. 
  2. Az Új Élet 1995. március 15-i száma teljes 
egészében a tíz éve meghalt Scheiber Sándorról szólt. 
Emlékező írást közölt Schweitzer József, Scheiber 
Sándorné, Komoróczy Géza, Gács Teri, Beer Iván, Tenke 
Sándor, Szepes Erika, Bollobás Enikő, Kőszeg Ferenc, 
Féner Tamás, Kardos Péter, Raj Tamás, Szita Szabolcs, 
Kármán József, Forrai György, Markó Miklós, Erdei 
Grünwald Mihály, Kőbányai János és Biedermann 
Mariann. 
 
március 20. 
  1. Mészáros Judit pszichoanalitikus tartott 
előadást a Bálint Zsidó Közösségi Házban „A 
pszichoterápia lehetősége a múlt feldolgozásában” 
címmel. 
  2. Jótékonysági hangversenyt adott Hajdók Judit 
orgonaművész a hajdani zalaegerszegi zsinagóga 
építészeti értékeinek megőrzéséért. A hangversenyt a 
koncertteremként működő zsinagógában tartották.  
  3.A Magyar - Izraeli Baráti Társaság vendége volt 
Görög János, korábbi izraeli magyar követ. 
 
március 21. 
  Strassbourgban rasszizmus ellenes hetet rendeznek. 
A rendezvénysorozatot Chaterine Trautmann 
strassbourgi polgármester nyitotta meg. 
 
március 22. 
   Az Iden-titi Klub havonta rendezett 
összejöveteleit Göncz Kinga pszichiáter vezette a 
Bálint Zsidó Közösségi Házban. 
 
március 23. 
  1. Jancsó Miklós „Zsoltár” című filmjének 
ősbemutatóját a Bálint Zsidó Közösségi Házban 
tartották. 
  2. Horn Gyula miniszterelnök hivatalában fogadta a 
kőszegi gázkamra egyetlen túlélőjét, Bács Pált.  
  3. A Mazsihisz és a Nyíregyházi Zsidó Hitközség 
emléktáblát állított Eötvös Károly ügyvéd 
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tiszteletére a tiszaeszlári nagy per egykori 
színhelyén, a nyíregyházi városháza falán. Az 
avatóbeszédet Csuha Judit igazságügy-minisztériumi 
államtitkár mondta. 
  4. Vácott Magyar - Izraeli Kulturális Napokat 
szervezett a városi Magyar - Izraeli Baráti Kör. 
Ennek keretében kiállítások nyíltak a városban, 
Szenes Hanna emlékestet, valamint klezmer koncertet 
tartottak.  
 
március 24. 
  A Kőszegen 50 évvel ezelőtt egy napig működött 
gázkamra az egykori téglagyár területén. Bács Pál 
szervezésében délelőtt 11 órakor tartottak 
megemlékezést a téglagyár helyén 1985-ben felállított 
emlékműnél. 
 
március 25. 
  1. „A varsói gettó felkelésének krónikája Marek 
Edelman szemével” című dokumentumfilmet vetítették az 
Örökmozgóban. A film rendezője és forgatókönyvírója 
Jolanta Dylewska. 
  2. A burgenlandi Rohoncon emlékkövet avattak azon a 
helyen, ahol 200 magyar zsidót lőttek agyon ötven 
évvel ezelőtt. 
 
március 26. 
  A Mazsike városnéző programja keretében a XI. 
kerület zsidó emlékeit nézték meg a résztvevők. A 
Bocskai úti volt zsinagógába, és a Csörsz utcai 
ortodox temetőbe Simonyi Péter vezette a 
résztvevőket. 
 
március 28. 
  Zoltai Gusztáv, a Mazsihisz ügyvezető igazgatója 
kapta a Joint fennállásának 80. évfordulójára 
alapított kitüntetést. Az elismerést az amerikai 
Joint ügyvezető igazgatója, Steve Schwager, és a 
Magyarországi Joint Iroda igazgatója, Israel Sela 
adta át a Mazsihisz Síp utcai székházában. 
 
március 29. 
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  Fenyő Márta vezetésével megkezdte rendszeres 
működését az Üzletemberek klubja a Bálint Zsidó 
Közösségi Házban. 
 
március 31. 
  A Magyar Auschwitz Alapítvány és Dokumentációs 
Központ és Sopron önkormányzata emléktúrát szervezett 
Balfra a 183 agyonlőtt zsidó munkaszolgálatos, 
valamint az üldözötteket mentő Almásy Tibor 
nyugalmazott ezredes emlékére.  
 
  Veszprémben a Mártírok útjai zsidó temetőben 
Somogyi Lajos keramikusművész elkészítette az első 
magyarországi siratófalat.  
 
  Március végén néhány napot Pápán töltött az a 
mintegy 150 fős delegáció, amely a néhai pápai Joszéf 
Grünwald rabbi (1903-1984) halálának évfordulójára 
érkezett a városba. A kirándulást a New Yorkban 
működő Pápai Ortodox Zsidó Hitközség szervezte. A New 
York-i hitközség adományával hozták rendbe a pápai 
zsidótemetőt, tervezik a zsinagóga helyreállítását 
is. A New York-iak szervezik New York állam 
kormányzójának, a magyar származású Joseph Pataki 
magyarországi látogatását. A delegációt fogadta Pápa 
polgármestere is. 
 
  Márciusban 81 éves korában Baján meghalt a 
hitközség elnöke, Lichter Ferenc. A bajai 
zsidótemetőben a Schweitzer József országos főrabbi 
és Tóth Emeli főkántor vezette gyászszertartáson a 
Mazsihisz vezetői is részt vettek. 
 
  Megbízatása lejártával, márciusban búcsúztatták 
Tuvia Ravivot a Mazsihisz vezetői a Síp utcai 
székházban. Zwi Kotzer, a Szochnut új igazgatója is 
megjelent, és felszólalt a búcsúztatáson. 
 
  A Hegedűs Gyula utcai templomban Hevesi Sándor 
emléktáblát avattak. Hevesi több évtizeden át volt a 
körzet elöljárója, illetve Chevra igazgatója. 
Érdemeit Schweitzer József és Löwy Tamás főrabbik 
méltatták. 
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  A Dohány utcai körzet elnökét, a 75 éves korában 
elhunyt Reich Ferencet Schweitzer József országos 
főrabbi és Fekete László főkántor búcsúztatta a Kozma 
utcai temetőben.  
 
  A Vasi Szemle 1995/1 számában jelent meg Zágorhidi 
Czigány Balázs „Újabb adat Vasvár középkori 
zsidóságának történetéhez” című tanulmánya (79-81. 
p.). 
 
  A Valóság 1995/3 számában jelent meg Szita Szabolcs 
tanulmánya „A pesti gettó küzdelme a túlélésért” 
címmel (69-79. p.). 
 
  A Szombat 1995/3 számában jelent meg Konrád György 
„Tartós várakozások” című esszéje (3-9. p.) 
  A Mazsike az 1994 évben esedékes közgyűlését csak 
1995 március végén tartották meg. Vámos Tibor és 
Hernádi Miklós más irányú elfoglaltságára hivatkozva 
lemondott elnökségi tagságáról. A rendkívül alacsony 
részvétel - 1000 fizető tagból mindössze 56 fő jelent 
meg - miatt a közgyűlést formálisan megtartották, ám 
lényegileg mégis érdektelenségbe fulladt. A szervezet 
gazdálkodásáról elhangzott a beszámoló, amelyet az 
Állami Számvevőszék vizsgálata előzött meg. 
 
 
április hónap 
 
 
április 2. 
  „A zsidó kultúra napját” a Mazsike szervezte a 
Marczibányi téri Művelődési Központban. Délelőtt a 
három zsidó iskola növendékei léptek fel 
dalbetétekkel Max Eizikovics, egykori erdélyi zsidó 
népzenei gyűjtése alapján. A nap házigazdája Horgas 
Eszter fuvolaművész és Fellegi Ádám zongoraművészek 
voltak. Elek Judit filmrendező, Fekete László 
főkántor és Melis László zeneszerző részvételével 
beszélgetést rendeztek a zsidó népzenéről, 
közreműködött Neumark Zoltán zongoraművész. Délután 
Dettre Gábor filmrendező válogatásában kelet-európai 
zsidó témájú filmeket vetítettek, Benedek István 
Gábor novelláiból Kathleen Gáti olvasott fel, a 
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Kádár-duó gitározott, Fekete László főkántor énekelt. 
A Forrás Kamaraegyüttes Horgas Eszter fuvolaművész 
vezetésével, a Gryllus fivérek erdélyi jiddis 
népdalokat adtak elő Kányádi Sándor fordításai 
felhasználásával. A Szombat Szalont Szántó T. Gábor 
főszerkesztő vezette, Fenákel Judit novelláját, 
Bächer Iván két tárcáját, Somlyó György két versét, 
Vámos Miklós regényének részletét a szerzők olvasták 
fel, Mándi Stefánia verseit Galkó Balázs adta elő. A 
Párizsban utcai zenész Várkonyi Zsuzsa tangóharmonika 
kísérettel jiddis dalokat adott elő.  
 
április 3. 
  Lakos Lajos restaurátor tartott előadást a Bálint 
Zsidó Közösségi Házban „Adatok és anekdoták a 
képrestaurálás történetéből" címmel.  
 
április 4. 
  Izraeli karikatúrákból nyílt kiállítás az Almásy 
téri Szabadidő Központban. A vándorkiállítást Joel 
Alon izraeli nagykövet nyitotta meg. A budapesti 
kiállítást megelőzően Vácott volt látható, majd 
Kiskunhalason és Salgótarjánban is bemutatták a 29 
alkotó grafikáit. 
 
április 5. 
  1. „Wallenberg kérdőjelek” címmel Ember Mária 
tartott előadást a Bálint Zsidó Közösségi Ház Salom 
Klubjában. 
  2. Hatrészes előadássorozatot kezdett Baruch 
Oberlander lubavicsi rabbi a Bálint Zsidó Közösségi 
Házban a haszid mesevilágról. 
  3. A Keresztény - Zsidó Társaság a Deák téri 
evangélikus templom dísztermében tartott „Izrael 
szimpozion és disputa” című rendezvényén előadást 
tartott Görög János korábbi izraeli nagykövet, 
Menachem Meron főrabbi és Szécsi Éva külpolitikai 
újságíró. 
 
április 3-6. 
  A NÜB zarándokutat szervezett Auschwitzba a tábor 
felszabadulásának 50 évfordulója alkalmából. 
 
április 5. 
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  A Fővárosi Bíróság megkezdte, majd elnapolta az 
1994 március 14-én a földalattin zsidózó, majd a 
Mexikói úti végállomáson Horgas Péter, 32 éves 
díszlettervezőt megkéselő Nagy Dezső és László 
debreceni illetőségű szkinhedek perének tárgyalását. 
A bíróság a vádlottak elmeszakértői vizsgálatát 
rendelte el. Az elsőrendű vádlott többszörösen 
büntetett előéletű, idegbetegséggel is kezelt 
személy. Az 1995. október 27-én kihirdetett ítélet 
Nagy Dezsőt jogerősen kétéves börtönbüntetéssel, és 
kényszer alkohol-elvonókúrával, Nagy Lászlót egyéves, 
három évre felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte. 
 
április 6. 
  1. A koncentrációs táborok felszabadulásának 50 
évfordulójára emlékfutást rendezett a Katona Futók 
Sportegyesülete. A 21 katonafutó, és az Anna Frank 
Gimnázium hat tanulója, 15 kilométerenként váltva 
egymást, április 21-én tervezett a mauthauseni célba 
érni. A Lengyelország területén lévő táborokat 
érintették, ám a németországi táborok 
megközelítéséhez a német hatóságok nem biztosítottak 
rendőri kíséretet, így a futás április 13-án 
befejeződött. 
  2. A BZSH vezetőségválasztó közgyűlést tartott a 
Síp utcai székházban. Az elnöki tisztségért az eddigi 
elnök, Kéri Lajos mellett Mester Tibor, Bán György, 
Lazarovits Ernő és Korn József, az ügyvezető 
igazgatói tisztre Zoltai Gusztáv mellett Streit 
Sándor is indult. A közgyűlés előtt Raj Tamás 
Nagyfuvaros utcai főrabbi javasolt alapszabály 
módosítást, mely szerint különválna a Bzsh és a 
Mazsihisz vezetése. A közgyűlés kezdete előtt azonban 
a javaslatot visszavonták. A választás eredményeként 
Kéri Lászlót a Bzsh és a Mazsihisz örökös 
tiszteletbeli elnökévé választották, a Bzsh elnöke 
Korn József, ügyvezető igazgatója Zoltai Gusztáv 
lett. Zoltai egyben a Mazsihisz ügyvezető igazgatói 
tisztét is betölti. A Bzsh elöljárósága: Engländer 
Tibor, Friedmann Józsefné, Heisler András, Karádi 
Gábor, Kárpáti Pál, Lancz Tibor, Lazarovits Ernő, 
László Miklós, Lukács László, Tordai Péter, 
Schweitzer József, Deutsch Róbert, Kardos Péter. A 
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Számvizsgáló Bizottság tagjai: Deutsch Gábor, Gervai 
László, Heisler László, Germann Róbert, Pollák Jenő. 
  3. Kőszegen „Zsidókérdés Kelet- és Közép Európában” 
címmel egész napos szemináriumot szervezett a 
szombathelyi Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola. A 
főbb témakörök a zsidó önazonosság és a zsidó 
hitközségek 1945 utáni tevékenysége köré 
csoportosultak. Az előadásokat Dénes István Zoltán, 
Sz. Bíró Zoltán, Szabó Miklós, Balog Iván és Csorba 
László tartották. A szeminárium helye a kőszegi 
Európa Ház (Chernel u. 14.) volt. 
 
április 7. 
  1. A Mazsihisz vezetőségválasztó közgyűlésén az 
1990 óta alakult új hitközségek miatt módosították a 
hitközségek küldöttállítási szabályzatát. Eszerint 
Budapest 55, Debrecen 5, Győr 1, Szombathely 2, 
Kiskunhalas 1, Kaposvár 3, Miskolc 3, Nyíregyháza 2, 
Pápa 1, Szolnok 1, Nagykanizsa1, Békéscsaba 1, Szeged 
3,Keszthely 1, Kecskemét 1, Karcag 1, Nagykőrös 1, 
Baja 1, Pécs 3, Székesfehérvár 1, Veszprém 1, 
Hódmezővásárhely 1, Ortodox Autonóm Hitközség 8 
küldöttet állíthat, rajtuk kívül tagja a hitközségnek 
a mindenkori elnök. A közgyűlés a jelölésnek 
megfelelően ismét Feldmájer Pétert választotta 
elnökké, Zoltai Gusztávot ügyvezető igazgatóvá. 
Schweitzer Józsefet pedig megerősítették országos 
főrabbi címében. A Mazsihisz elnökhelyettesei: Fixler 
Herman, Streit Sándor, Weisz György (Debrecen). 
Elöljáróság: Schweitzer József, Engländer Tibor, 
Friedman Józsefné, Freund Jenő, Gervai Tamás 
(Debrecen), Gráf Imre (Szeged), Herczog László, 
Heisler András, Stark András, Olti Ferenc. Horn Gyula 
miniszterelnök levélben köszöntötte a Mazsihisz 
megválasztott elnökét és ügyvezető igazgatóját.  
  2. Buchenwaldban a tábor felszabadításának 50. 
évfordulóján Meir Lau izraeli főrabbi, a tábor 
egykori foglya mondott emlékező beszédet. A tábor 
területén felavatták Németország első cigány 
holocaust emlékművét, majd megnyitották a tábor 
történetét bemutató új kiállítást. 
 
április 4-9. 
  Jeruzsálemben Budapesti Művészeti Hetet rendeztek.  
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április 11. 
  1. Elie Wiesel Nobel-békedíjas bocsánatkérésre 
szólította fel Németországot az 50 évvel ezelőtt 
elkövetett genocídiumért.  
  2. A Magyar Televízió a táborok felszabadulásának 
50. évfordulóján levetítette azt a dokumentumfilmet, 
amelyet a koncentrációs táborok felszabadításakor 
készített brit híradókból állítottak össze. „A 
táborok emlékezete” című amerikai dokumentumfilm 
hanganyagát Alfred Hitchcock, Colin Wills, Sidney 
Berusteich és Sergei Nolbanov készítette. A 
Mazsihisz, a NÜB és a magyar állam diplomáciai 
képviselői megjelentek a táborok helyén rendezett 
emlékünnepségeken. Így például Gunskirchenben, 
Mauthausenben, Welsben, Kaufferingben, Bergen-
Belsenben.  
  3. A Salom Klub lapja, a Sófár ettől kezdve 
rendszeresen nyitott szerkesztőségi napokat tartott. 
 
április 12. 
  „A szefárd zsidóság aranykora” címmel Bacsó Péter 
történész tartott előadást a Salom Klubban. 
 
április 14. 
  Nyolc befolyásos amerikai törvényhozó - köztük 
Robert Dole szenátor - figyelmeztette a kelet-európai 
kormányokat, hogy megromolhat kapcsolatuk 
Washingtonnal, ha nem adják vissza a zsidóknak az 
elkobzott vagyonokat. Varsó és Prága azonnal 
elutasította a képviselők levélben megfogalmazott 
követeléseit. 
 
április 18. 
  A Pénzügyminisztériumban a zsidó vagyoni, közösségi 
kárpótlásáról kialakított munkaokmányt vitatta meg a 
tárcaközi bizottság Szabó Zoltán művelődési 
államtitkár vezetésével. A tárcaközi bizottság tagjai 
a pénzügyi, a külügyi, a művelődési és az igazságügyi 
tárcák államtitkárai. 
 
április 20. 
  Rómában a Római Tudományegyetem magyar nyelv és 
irodalomtudományi tanszékén tudományos tanácskozást 

Mag
ya

r Z
sid

ó L
ev

élt
ár 

20
12



 

 

tartottak „A magyarországi zsidóság története a 
középkortól napjainkig” címmel. Az előadók közül 
Kovács Péter és Szakály Ferenc történészek a török 
hódoltság zsidó közösségeinek életéről tartott 
előadást, Paolo Augustini bemutatta az általa 
szerkesztett olasz kiadású Schulof Izsák Megilát. 
Haraszti György és Karsai László a XVIII. századi 
zsidó település szerkezetről, Carlo di Cave Köstler 
Artúr „A tizenharmadik törzs” című művét elemezte. 
Robert Blumstock kanadai történész párhuzamos 
életrajzok címmel Herzl Tivadar és Heltai Jenő 
életrajzáról beszélt. Sárközy Péter római magyar 
tanszékvezető Radnóti Miklós verseinek Giovanni Totti 
fordításában megjelent olasz kiadását mutatta be. 
 
április 23. 
  Hazahozták a 30 darab megtalált műkincset a 
Budapesti Zsidómúzeum elrabolt kincsei közül. A 
rendőrnap alkalmát felhasználva a BRFK aulájában 
adták át a kincseket a Mazsihisznek. Az orgazdák a 
román rendőrség őrizetében, a tettesek még szökésben 
vannak. 
 
április 26. 
  1. Szegeden a JATE Auditórium Maximumában a 
„Világvallások a halálról” című konferencián 
Schweitzer József, a Rabbiképző Intézet rektora 
tartott előadást.  
  2. A Mazsike Klubban Farkas József református 
lelkész tartott előadást „Elfelejtett szereplők a 
reformárus egyház embermentő szolgálatából: 
Berzeviczy Albert, Zsindelyné Tüdős Klára, Pákozdy 
László és Balla Péter” címmel.  
 
április 27. 
  1. A Néprajzi Múzeumban a munkácsi magyar zsidók 
hagyományos kultúrájáról „Keserű gyökér” címmel Rékai 
Miklós etnográfus készített kiállítást Domán István, 
az ORI rektor-helyettese nyitotta meg. A megnyitón 
közreműködött Ökrös Csaba népzenész.  
  2. A Bálint Zsidó Közösségi Házban adta át a Yad 
Vasem Intézet „ A világ jámbora” kitüntetéseit Joel 
Alon nagykövet. A jutalmazottak: Blazsej István és 
Istvánné, Bena Rudolf és Rudolfné, Agócs Nóra, Marik 
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Miklós, Sponták Zoltán, Horváth Erzsébet, Hankó 
Teréz, Várkonyi Gyula és Géza, Keken András és Victor 
János. Posztumusz kitüntetésben részesült Blazsej 
István, Gimes András, Marik Miklós, Sponták Zoltán, 
Horváth Erzsébet, Hankó Teréz, Várkonyi Gyula, Kelen 
András és Victor János. 
  3. Ormos Mária a fajelméletről tartott előadást 
Dunaújvárosban az Intercisa Múzeumban. 
 
április 30. 
  A keszthelyi Kastélymúzeum tükörtermében zsidó 
zenei koncertet rendezett a Keresztény - Zsidó 
Párbeszéd Kör. Műsorvezető Raj Tamás főrabbi volt. 
 
 
  A Magyar Rádió irodalmi szerkesztőségének 
naplópályázatát Kátai André nyerte el „A táncor - 
Vojna plenik lettünk” című, holocaustról szóló 
pályaművével. A Kossuth Rádió öt részben sugározta 
hétköznap délelőtt 11.35-kor. Rendezte: Markovits 
Ferenc, Felolvasta: Agárdi Gábor. 
 
  A Dohány utcai zsinagóga orgonájának 
rekonstrukcióját megörökítő, 2000 számozott 
telefonkártyát bocsátott ki a Matáv gyűjtők számára 
5000 forintos darabáron. A világ legnagyobb 
orgonájaként számon tartott hangszer felújítására 
kiírt pályázatot egy drezdai cég nyerte el, ám a 
templom teljes felújítására tervezett 1 milliárd 200 
ezer forint nem lesz elegendő az orgona 
helyreállítására is. 
 
  A hónap végén a Bálint Zsidó Közösségi Ház vendége 
volt Méliusz József, aki „Jitgadal elégia” című 
kötetének bemutatójára érkezett Budapestre. 
 
  A Dunatáj 1995/áprilisi száma a bonyhádi zsidóság 
történetéről 1994-ben tartott konferencia 
előadásaiból készített összeállítást (45-73. p.) (In: 
Szabó László „A bonyhádi ózsinagóga rövid története”; 
Szilágyi Mihály „A bonyhádi zsidóság egyesületi 
élete”; Nagy Janka Teodóra „Néprajzi adatok a 
bonyhádi zsidóság történetéhez”; Solymár Imre „A 
bonyhádi zsidóság gazdasági jelentősége századunk 
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első felében”; Szőts Zoltán „A zsidóság a harmincas 
évek kisvárosi társadalmában”; Kolta László „Zsidó 
diákok a bonyhádi evangélikus gimnáziumban”.). 
 
  Áprilisban jelent meg a Thalassa című folyóirat 
1994. 1-2. tematikus száma „A holocaust bibliája” 
címmel. 
 
  Áprilistól „Ígéret” címmel havi folyóiratot 
indított a Nagyfuvaros utcai Talmud Tóra. A 16 
oldalas kiadvány szerkesztője Bíró Tamás. 
 
  Pilisvörösváron a TEDISZ holocaust megemlékezést 
tartott, amelyen megjelent a település egyetlen zsidó 
lakosa is. A helyi televízió ez alkalomból 
dokumentumfilmet készített a túlélővel és Beer 
Ivánnal a Holocaust Emlékbizottság elnökével. 
 
  A Szombat 1995/áprilisi számában Litván György 
„Április” című tanulmánya jelent meg (3-4.p.). Gadó 
János „Adatok a hitéletről” című felmérésének 
eredményét közli a neológ templomok 1994 évi 
látogatottságának alapján (9-10. p.). Standeisky Éva 
„A háború utáni vérvádak” című tanulmánya a 23-25 
oldalon jelent meg. A Szombat 1995/4. és 5. számában 
„Zsidóság és kommunizmus” címmel közölt mellékletet. 
 
  A Történelmi Szemle 1995/2. számában Berkes Timea 
„A bürokrácia tehetetlensége” című tanulmányát 
közölte (217-228. p.).  
 
 
május hónap 
 
 
május 1. 
  1. A ZSVK Végrehajtó Bizottságának New York-i 
ülésén Feldmájer Péter, Korn József és Zoltai Gusztáv 
képviselte a Mazsihiszt. Az ülés fő témája a zsidóság 
kárpótlásának helyzete volt. A küldöttség tagjai 
Edgar Bronfman díszebédjén találkoztak Simon Peresz 
izraeli külügyminiszterrel. Edgar Bronfman felkérte 
Bill Clinton amerikai elnököt, hogy gyakoroljon 
nyomást a kelet-európai országok vezetőire a zsidó 
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vagyonok visszaadása érdekében. A washingtoni 
külügyminisztérium először Magyarországra és 
Lengyelországba küldte el magas rangú diplomatáját, 
Stuart Eisenstadt, EU-ba akkreditált amerikai követet 
az ügy kivizsgálására. 1995. május 16-án Eisenstadt a 
nyilvánosság kizárásával tárgyalt a magyar 
illetékesekkel.  
  2. Pierre Fischer festőművész kiállítását Végvári 
Lajos professzor nyitotta meg a Bálint Zsidó 
Közösségi Házban. 
 
május 7. 
  1. A Mazsihisz és a Bzsh közgyűlésén elfogadták az 
1994. évi zárszámadást és az 1995. évi költségvetést. 
A hitközségek javaslatára Deutsch László főrabbi 
címet kapott, Frölich Róbert előléptetéséről pedig a 
következő közgyűlés határoz. 
  2. A Magyar Holocaust Emlékbizottság az emlékévben 
kifejtett eredményes tevékenységéért a Varga Imre 
szobrászművész által készített emlékplakettet 
adományozta Zoltai Gusztávnak, a Mazsihisz ügyvezető 
igazgatójának, Szita Szabolcs történésznek és a 
TEDISZ-nek. Ez utóbbi elismerést Králl Csaba, a 
szervezet egyik vezetője vette át. A szervezet az 
emlékév zárultával is folytatni kívánja 
tevékenységét.  
 
május 8. 
  1. A II. világháború befejezésének 50. évfordulóját 
Londonban, Párizsban, Berlinben és Moszkvában 
többnapos rendezvényekkel ünnepelték. Ennek keretében 
a londoni Hyde Parkban 50 állam-, és kormányfő - 
köztük Göncz Árpád köztársasági elnök, Helmut Kohl 
német kancellár és Roman Herczog német államelnök - 
vett részt. Bill Clinton amerikai elnök csak a 
moszkvai és kijevi ünnepségekre ment el. A német 
újnácik a berlini ünnepség előtt egy nappal a lübecki 
zsinagóga elleni robbantással és tüntetésekkel 
"ünnepeltek." Kohl elítélte a súlyos provokációt. A 
kancellár az újjáépített berlini zsinagógában 
elhelyezett Centrum Iudaicum megnyitóján vett részt 
Ignaz Bubis, a németországi zsidók központi tanácsa 
elnökének társaságában. A berlini emlékünnepség 
szónoka Roman Herczog államfő volt, az ünnepségre 
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azonban Lech Walesa lengyel államfő nem kapott 
meghívást. Elmaradt a német bocsánatkérés is. 
Varsóban Lech Walesa beszéde botrányba fulladt, mivel 
a szónok azon véleményének adott hangot, hogy nem 
tudni győzelem vagy vereség volt-e 1945. május 8-ika? 
  2. A magyarországi megemlékezéseken Kuncze Gábor 
belügyminiszter „Bátorságért - Pro Virtute” 
kitüntetést adott át mintegy 130 olyan személynek, 
akiket embermentő tevékenységükért már részesültek 
izraeli Yad Vasem kitüntetésben. A 
Belügyminisztériumban rendezett ünnepségen Gál 
Zoltán, a parlament elnöke és Horn Gyula 
miniszterelnök is köszönetet mondott az egykori 
bátraknak, akik nemcsak életeket mentettek, hanem a 
nemzet becsületét is. Ezt ismerte el most a magyar 
kormányzat, amikor az izraeli köszönet mellé a magáét 
is hozzáteszi. Az ünnepségen részt vett és felszólalt 
Joel Alon izraeli nagykövet is, a meghívottak közé 
tartoztak a Mazsihisz vezetői. 
  3. A Művelődési Minisztérium „Holocaust 
Magyarországon" című, általános és középiskolások 
számára kiírt pályázat eredményhirdetésén jelen volt 
Fodor Gábor miniszter és Joel Alon nagykövet a 
Néprajzi Múzeumban. A beérkezett 256 pályázatból 12 
pályaművet, 22 pályázót, és a legtöbb pályázót 
felkészítő tanár munkáját díjazta a zsűri. A díjazott 
pályaművek közül ötöt a zsűri benevezett az izraeli 
közoktatási minisztérium által meghirdetett 
nemzetközi pályázatra is. Ezek: Nagy Lilian és Nagy 
Réka „Razglednycák” (Pécsről); Horváth Zsuzsanna 
„Ékszerdoboz” (Szombathelyről); Gáspárdy Gergely „Nem 
érez, aki érez szavakkal mondhatót” (Gödöllőről); 
György Viktor és György Gergely „Emelj fel emlék” 
(Sátoraljaújhelyről); továbbá Csige Zoltán 
(Debrecenből) „Az út vége” című festménye. A Mazsike 
különdíját és kategóriája első díját Orsós Pápai 
Zoltán, pécsi Gandhi Gimnázium tanulója nyerte „Nuj 
putujána" = Nincs békesség” című dolgozata nyerte. Az 
összes díjazott névsorát a „Köznevelés” című 
folyóirat 1995. május 19-i száma közli (2. p.) 
 
május 9. 

Mag
ya

r Z
sid

ó L
ev

élt
ár 

20
12



 

 

  Schweitzer József országos főrabbi Pécsett a 
kereszténység és zsidóság első századbeli viszonyáról 
tartott előadást a református kollégiumban.  
 
május 12-14. 
  Harmadszor rendezték meg a „Megbékélés napjait” 
Esztergomban és Dorogon. A három napos rendezvény 
Esztergomban kezdődött „A zsidóság szerepe hazánk 
XIX-XX századi történetében” című konferenciával, 
majd emléktáblát avattak az egykori zsinagóga - ma 
Technika Háza - falán. Esztergomban „A zsidóság 
szerepe a magyarországi polgári fejlődésben” címmel 
konferenciát szerveztek. A konferencia anyaga 
megjelent a Komárom - Esztergom Megyei Önkormányzat 
Levéltárának Évkönyvében (1995). (Szerk.: Csombor 
Erzsébet.) Három helytörténeti tanulmány és levéltári 
dokumentumok egészítik ki a konferencián elhangzott 
előadásokat. Ortutay András a megye legnagyobb 
adófizetőiről (viriliseiről), ifj. Gyüszi László a 
tatai és tóvárosi zsidóság polgárosodásáról, Bencze 
Cs. Attila pedig a 19 század utolsó harmadának 
sajtóját nézte át. A konferencián Karády Viktor, Gerő 
András, Haraszti György történészek és Varga László, 
a Fővárosi Levéltár főigazgatója tartott előadást. 
 
május 14-16. 
  Vastagh Pál igazságügy miniszter háromnapos 
látogatásra érkezett Izraelbe. A David Libai izraeli 
igazságügy miniszterrel folytatott tárgyalásokon a 
kárpótlás és a zsidó helyreállítási alap kérdéséről 
volt szó. A látogatással egyszerre Jeruzsálemben 
magyar borok kóstolóját rendezte a magyar követségen 
Csejtei István nagykövet.  
 
május 17. 
  Az Állami Operaházban Goldmark Károly születésének 
165. és halálának 80. évfordulója alkalmából 
kiállítással egybekötött koncertet rendeztek. A 
fellépők között volt Moshe Stern, az Izraelben élő 
magyar származású főkántor is.  
 
május 21. 
  Ács Irén fotóiból nyílt meg kiállítás Dabason 
„Képek Izraelből” címmel. A kiállítást Ember Mária 
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nyitotta meg. A művésznő mintegy 70 ezer darabból 
álló fotóját a Magyar Nemzeti Múzeum Legújabb kori 
Történeti Tára őrzi. Feldolgozásuk a Soros Alapítvány 
támogatásával folyik.  
 
május 25. 
  Balatonfüreden megnyílt a Mazsihisz felújított 
üdülője. 
 
május 28. 
  Újraszentelték a közadakozásból felújított győri 
zsinagógát. Májusban készültek el a győri zsinagóga 
kupoláinak felújítási munkálatai is Szőcs Sándor 
építésztervező és Szanyi Sámuel bádogos vezetésével. 
A felszentelést Deutsch László újpesti főrabbi és 
Tóth Emil főkántor vezette. A győri főrabbi, Vértes 
Árpád az avatás után nyugállományba vonult.  
 
  Állampolgári kezdeményezésre a Nemzeti Panteon 
Alapítvány támogatásával helyreállították a 
beregsurányi zsidótemetőt.  
 
  A Magyar Auschwitz Alapítvány és Dokumentációs 
Központ májusban a VII. Damjanich u. 9. 4. em. 3. alá 
költözött. A Magyar Auschwitz Alapítvány és 
Dokumentációs Központ emlékérmet bocsátott ki a 
koncentrációs táborok felszabadulásának 50. 
évfordulója alkalmából. Az érmet Kiss György 
tervezete. 
 
  Májusban a Minoritás Alapítvány Kisebbségkutató 
Intézete felmérést végzett 4248 nyolcadik osztályos 
tanuló körében. A kisebbségekkel kapcsolatos 
beállítottságukról és ismereteikről. A kutatást a 
Művelődési Minisztérium is támogatta. A kutatást 
Szabó Ildikó és Örkény Antal vezette.  
 
  „Három zarándokünnep” címmel kántorszemináriumot 
rendezett a Mazsihisz, a Rabbiság és a Joint. A 
szemináriumok előadói Menachem és Ethel Haas voltak 
Izraelből. 
 
  A Measz soproni csoportjának kezdeményezésére a 
nyugat-magyarországi zsidó munkaszolgálatok három 
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helyszínén - a fertőrákosi kőfejtőben, a nagycenki 
cukorgyári barakk helyén, és a hideghegyi Ilona-
majorban - emléktáblát helyeztek el. Az emléktáblák a 
helyi önkormányzatok és vállalkozók adományaiból 
készültek el.  
 
  A könyvhétre jelent meg a „Budapesti negyed” című 
negyedéves folyóirat „Zsidók Budapesten” című 
tematikus száma Kovács András szerkesztésében. In: 
Bácskai Vera „A pesti zsidóság 19. század első 
felében” (5-22. p.); Vörös Károly „Wahrmann Mór - egy 
zsidó politikus a dualizmus korában” (22-31. p.); 
Komarik Dénes „A Dohány utcai zsinagóga építése” (31-
41. p.); Csorba László „Jákob háza, Izrael sátra” 
(41-57. p.); Karády Viktor - Palásti Mónika 
„Ecsetvonások a budapesti ortodoxiáról” (57-73. p.); 
Molnár Gál Péter „Pesti mulatságok és malacságok” 
(73-90. p.); Zeke Gyula „A nagyvárosi kultúra új 
formái és a zsidóság” (90-107. p.); Laczkó Miklós 
„Zsidók a budapesti irodalomban 1890-1930.” (107-127. 
p.); Lengyel György „A gazdasági elit szegregációja 
és lakásviszonyai 1920-1940.” (127-137. p.); Kovács 
M. Mária „A numerus clausus és az orvosi 
antiszemitizmus a húszas években” (137-159. p.); 
„Ritoók Emma levele 1924-ben” (159-169. p.); Majsai 
Tamás „Bíborosok és püspökök a zsidómentés 
barikádharcában" (169-176. p.) „Ravasz László 
általános tájékoztatója 1944. júniusában” (179-181. 
p.); Ember Mária „Wallenberg elrablása” (181-209.p.); 
Standeisky Éva „A kommunista polgárellenesség” (209-
223. p.); „Losonczy Géza levele Révai Józsefnek 1949-
ban” (223-227. p.); „Mihancsik Zsófia interjúi” (227-
260. p.). 
 
  Az Új Forrás 1995/5 számában jelent meg ifj. Gyüszi 
László „A tatai zsidóság történetének áttekintése 
1867-ig” című tanulmánya (45-60. p.), és Hunyadi Imre 
„A tata-óvárosi zsidóság története 1867-1938” című 
tanulmánya (60-75.p.). 
 
  A Lettre Intenationale 1995/nyári száma Kertész 
Imre „Hamburgi beszéd az évszázadról” (7-12. p.), és 
Krisztina Koenen Nádas Péterrel készült interjúját 
közli „Az idő ellenében élni” címmel (3-6. p.)  
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  A Valóság 1995/5. számában Schmidt Mária Komoly 
Ottó beadványát közölte a magyar királyi 
miniszterelnökhöz a zsidókérdés megoldása tárgyában 
(35-40. p.), valamint Bognár György naplójának 
részleteit „A túlélés lehetőségéről” (41-57. p.). 
 
  Gyáni Gábor a „Regio - Kisebbség, politika, 
társadalom” című folyóirat 1995.(6. évf.) 1-2 
számában közült tanulmányt „Etnicitás és akkulturáció 
a századfordulós Budapesten” címmel (101-113. p.). 
 
  A Szombat 1995/5. számában Kardos G. Györggyel 
készített interjút Szántó T. Gábor „K. G. Gy.” címmel 
(38-43. p.). 
 
 
június hónap 
 
 
június 1. 
  Pásztor Miklós festőművész kiállítása nyílt meg a 
Bálint Zsidó Közösségi Ház nagytermében. 
 
június 6. 
  Helmut Kohl Jeruzsálembe látogatott, ahol 
szégyennek nevezte a holocaustot, koszorút helyezett 
el a Yad Vasem emlékkertben.  
 
június 11. 
  A Mazsike városnéző programja keretében Terézvárosi 
zsinagógákkal ismerkedtek az érdeklődők. A Dessewfy 
u. 23-ban felújított ortodox imaházat Herczog László, 
az ortodox hitközség főtitkára mutatta be, a Vasvári 
utca 5-be lévő lubavicsi imaházat pedig Baruch 
Oberlander rabbi.  
 
június 15. 
  A szegedi zsinagógában a Szegedi Konzervatórium 
tanárai és növendékei bemutatták Hidas Frigyes új 
kompozícióját, amelyet a templom számára írt.  
 
június 22. 
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  Joel Alon izraeli nagykövet látogatást tett az FKGP 
székházában. 
 
június 24. 
  A Mazsike jótékonysági Garden Partyt rendezett a 
Magyar Honvédség Művelődési Házában (XIV. Stefánia út 
34.). 
 
június 24-26. 
  A The Klezmetics három nagysikerű koncertet adott a 
fővárosban. (Klauzál tér, rákospalotai Csokonai 
Művelődési Ház, BM Duna Palota.) 
 
június 25. 
  1. A közadakozásból felépített imaházat avatta fel 
a salgótarjáni hitközség. 
  2. Vácott megalakult a zsidó hitközség, és 
csatlakozott a Mazsihiszhez. A hitközség elnöke Turai 
János, a helybeli Magyar - Zsidó Baráti Társaság 
vezetője lett.  
 
június 27-30. 
  Kecskeméten a III. ökumenikus nyári egyetemen „A 
zsidó hitélet sajátosságairól” Schweitzer József 
országos főrabbi tartott előadást.  
 
június 28. 
  1. Lemezbemutató koncertet adott a Budapester 
Klezmer Band a BM Duna Palotában. 
  2. Az ELTE Tanári Klubban (Szerb u. 21/23.) mutatta 
be az MTA Judaisztikai Kutatócsoport Joseph Gabel: 
„Jobboldali és baloldali zsidóellenesség” című 
vitairatát. A bemutatón jelen volt a szerző is, a 
könyvet Kiss Endre és Braun Róbert mutatta be.  
 
  A londoni székhelyű Zsidó Intézet és az Amerikai 
Zsidó Bizottság júniusban nyilvánosságra hozott 
jelentése szerint Európában a szélsőjobb előretörése 
jelentette a legnagyobb veszélyt a zsidóság számára. 
A kiadvány a Magyarországgal foglalkozó fejezetben a 
Horn-kormány bocsánatkérést említi a magyarországi 
zsidóság legfontosabb eseményének. 
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  Június végén ötödször rendezték meg Krakkóban a 
zsidó kultúra fesztiválját. 
 
  Szíriából visszakerült Jeruzsálembe a legrégibb 
Ótestamentum-kötet, az Aleppói Kódex. A kódexet 
laponként csempészték át a Szíriából Izraelbe 
áttelepült zsidók. 
 
  A Bét Peretz Alapítvány három turnusban tábort 
szervezett Mátraházán a Hotel Ózonban. A táborozás 
alatt a résztvevők megismerhették, és gyakorolhatták 
a zsidó hagyományokat. 
 
  Péntek esti kiduson részleteket olvastak fel 
Pasqualini Éva, az Anna Frank Gimnázium tanulójának 
kiemelt dicséretben részesített pályaművéből, melyet 
a „Holocaust Magyarországon” című pályázatra nyújtott 
be. „A Kéz és Név” címet viselő dolgozat 
elkészítésében Schweitzer Gábor és Várnai Ivánné 
történelemtanárok segítettek. 
 
  Siófokon a Magyar - Izraeli Baráti Társaság 
fotókiállítást rendezett Kardos Tamás képeiből 
„Kánaán magyar szemmel” címmel.  
 
  A Valóság 1995/6. számában jelent meg Bódog Gyula 
„A magyarországi zsidóság önmentési mozgalma a 
holocaust időszakában” címmel (63-71. p.)  
 
  A Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle 1995/2. számában  
Csikós Judit „Tiszaeszlár, 1882-1883. Egy fejezet a 
megyei újságunk történetéből” (208-223. p.), illetve  
Murányi István elemzése jelent meg „Középiskolások 
nemzet- és magyarságtudata Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megyében” címmel (223-236. p.) 
 
  A Társadalmi Szemle 1995/6. számában Kiss Mária 
Rita „Az ész, a pénz és a születés arisztokráciája - 
Az antiszemita politikai gondolkodás liberalizmus 
kritikájának sajátosságai a századfordulón” címmel 
közöl tanulmányt (37-51. p.) 
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  A Vigília 1995/6. számában Salacz Gábor „Az egyház 
az üldözöttek védelmében” című írása (426-433. p.) 
jelent meg. 
 
  A Világosság 1995/5. számában Majsai Tamás „A 
magyarországi református egyház és a holocaust - A 
nyilvános tiltakozás története” címmel közölt írást 
(50-80. p.)  
 
  A Szombat 1995/6. számában a harminc éve elhunyt 
vallásfilozófus, Martin Buber emlékére Schmelowszky 
Ágoston tanulmánya jelent meg „Martin Buber, a 
biblikus gondolkodó” címmel (26-33. p.). 
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1995. július hónap 
 
 
július 1-2. 
  „Zsidó melódiák” címmel négy hangversenyt rendeztek 
Pécsett.  
 
július 2. 
  1. Újraszentelték a csaknem teljesen felújított 
keszthelyi zsinagógát. Az ünnepségen jelen volt és 
beszédet mondott Göncz Árpád köztársasági elnök, és 
Suchman Tamás privatizációs miniszter. 
  2. Hajdúnánáson az Izraelbe kivándorolt zsidók 
emléktáblát avattak a helyi zsidótemetőben mártírjaik 
előtt tisztelegve. 
 
július 3. 
  1. Ország Lili kiállítását Csaplár Ferenc rendezte 
meg Óbudán a Kassák Múzeumban. 
  2. A Mazsihisz és a tiszaigari cigány önkormányzat 
szerződést kötött a zsidótemető helyreállítására. A 
felújítás után a temetőt gondnok felügyeli a Mazsihisz 
havi térítése ellenében.  
 
július 5. 
  1. 85 évesen Svájcban meghalt Karl Lutz özvegye, 
Gertrud Lutz-Frankhauser. 
  2. Helmut Kohl német kancellár lengyelországi 
látogatásának utolsó napján lerótta kegyeletét az 
auschwitzi koncentrációs táborban.  
  3. Gadó János a Salom Klubban „A Jeszenszky-ügy” 
címmel tartott előadást. 
 
július 9-13. 
  Mintegy 250 résztvevővel Budapesten tartotta éves 
kollokviumát a Nemzetközi Keresztény - Zsidó Tanács. A 
konferencián felszólalt Martin Stöhr, a tanács elnöke, 
Paskai László bíboros érsek, Schweitzer József 
országos főrabbi, Michael Rose, a Héber Egyetem 
professzora, Pásztor János, a Károli Gáspár Református 
Egyetem dékánja, Kaiser György, a Wallenberg Társaság 
elnöke, Lord Jakubovszkij, az Egyesült Királyság 
egykori főrabbija, és Sir Sigmund Sternberg. A 
szervezet Göncz Árpád köztársasági elnököt Sternberg-
díjjal tüntette ki. Göncz a kitüntetéssel járó 2000 
angol fontot a Pannonhalmi Apátság Alapítványa számára 
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ajánlotta fel. A „Magyarországi Keresztények és Zsidók 
Tanácsa” munkacsoportokban vitatta meg a felekezetek 
közötti dialógus és megértés módozatait, Komoróczy 
Géza professzort pedig felkérte egy iskolai kézikönyv 
szerkesztésére „Hogyan tanítsuk a zsidó történelmet 
európai összefüggésben?” címmel. A vendégek 
megtekintették a Budapesti Zsidó Múzeumot és a 
holocaust emlékművet. A Goldmark teremben rendezett 
kántorhangversenyen fellépett Farkas Simon 
(Ausztrália), Giora Sharon (azaz Sándor György, USA) 
és Tóth Emil főkántor.  
 
július 10. 
  Svájci bankvezetők független döntőbizottságot kértek 
fel arra, hogy segítsenek a törvényes örökösök számára 
helyreállítani több ezer olyan bankszámlát, amelyet a 
holocaust áldozatául esett zsidók nyitottak annak 
idején.  
 
július 11. 
  Lisszabonban az egykori budapesti portugál követség 
munkatársainak, Sampayo Garrido követ, és Carlos 
Branquinho ügyvivő hozzátartozóinak átadták Göncz 
Árpád köztársasági elnök kitüntetését. A Köztársasági 
Aranyérem átadására a portugáliai magyar követségen 
került sor, ahol jelen volt a portugál államfő és a 
külügyminisztérium első titkára. A kitüntetést Gulyás 
András magyar nagykövet adta át.  
 
július 17-18. 
  Sokadik fordulóban tárgyalták a zsidóság nemzetközi 
szervezetei és a magyar kormány a magyarországi 
zsidóság közösségi kárpótlását. A zsidóság képviselői 
sem tudnak egységes álláspontra jutni. Israel Singer, 
a ZSVK főtitkára a szervezet képviseletében az 
Izraelbe betelepülők, illetve a nemzetközi zsidóság 
segítésére kívánná fordítani a létrehozandó Zsidó 
Helyreállítási Alap pénzét, a Mazsihisz és a 
Nemzetközi Zsidó Kárrendezési Alap támogatta ezt az 
elképzelést. A többi magyarországi zsidó szervezet 
azonban nem járult hozzá a javak külföldre viteléhez. 
A kormányon belül is ellentétes nézetek voltak a 
kárpótlás módjáról, és mértékéről is. A magyar kormány 
által felállított tárcaközi bizottság - Akar László 
pénzügyminisztériumi államtitkár vezetésével - és a 
zsidó szerveztek megállapodtak a kártalanítás 
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menetrendjéről. Egyben felállítottak egy jogi, és egy 
dokumentációs előkészítő bizottságot, amely 
szeptemberre javaslatot dolgoz ki a kárpótlásról. 
 
július 23. 
  75 éves korában meghalt Kádár Iván, a Mazsihisz 
elnöke. 
 
július 23-26. 
  Budapesten rendezte nemzetközi találkozóját az 
amerikai Bibliai Irodalmi Társulat. A szeminárium 
résztvevői megtekintették a Bibliával kapcsolatos 
magyarországi könyvészet emlékeit az OSZK-ban, az ORI 
Könyvtárában és az MTA Keleti Gyűjteményében.  
 
  Júliustól indult, és éveken keresztül működött a 
filmklub Perlaki Tamás filmesztéta vezetésével a 
Bálint Zsidó Közösségi Házban. 
 
  A losonci zsidó hitközség visszakérte a helyi 
önkormányzattól az 1948-ban kétmillió koronáért 
eladott zsinagógát. 
 
  Koren Emil nyugalmazott evangélikus esperes a 
Köztársasági Emlékérem kitüntetésben részesült a 
fasizmus üldözötteinek mentéséért. Az esperes Sztehló 
Gábor munkatársa volt. 
 
  Steven Spielberg negyedmillió dolláros adományából 
restaurálják az amsterdami Anna Frank Múzeumot. 
 
  Sírkertet alakított ki a helyi önkormányzat és a 
Mazsihisz a dunavecsei zsidótemetőben. 
 
  Lengyelországban Mészáros Márta befejezte Stein 
Editről forgatott „A hetedik szoba” című játékfilmjét. 
 
  Friedlander Béla Sao Pauló-i főrabbi kapta a Dohány 
utcai zsinagóga arany emlékplakettjét, amelyben azok 
az adakozók részesülnek, akik 100 ezer forint feletti 
összeggel járulnak hozzá a templom felújításához. 
 
  Jeruzsálemben kitüntette a Sar El nevű szervezet 
kitüntette Korn Józsefet, a Bzsh elnökét. A Sar El 
Izraelben a hadseregen belül polgári szolgálatok 
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végzését teszi lehetővé az Izraelen kívül élő zsidó 
önkéntesek számára. 
 
  Júliusban több körzetben rendeztek Talmud Tóra 
versenyeket. Így például az Autonóm Ortodox 
Hitközségnél, a Hunyadi téri körzetben és a 
Nagyfuvaros utcában. 
 
  Domán István főrabbi „A tudomány és néphit a 
Talmudban” címmel tartott előadást az MTA Néprajzi 
Kutatóintézete által rendezett nemzetközi néprajzi 
konferencián. Ugyancsak Domán főrabbi tartott előadást 
azon a tolerancia konferencián, amelyet a Szent István 
Gimnázium tanárai és diákjai rendeztek a Soros 
Alapítvány támogatásával. Az előadás témája a 
magyarországi zsidók története, és mai szerepe volt.  
 
  A Kortárs 1995/7 száma közli Nagy Sz. Péter 
tanulmányát Hevesi András publicisztikájáról „Egy 
liberális konzervatív a 30-as évekből” címmel (79-111. 
p.).  
 
 
augusztus hónap 
 
 
augusztus 4. 
  Raoul Wallenberg születésének évfordulóján 
emlékünnepséget rendezett a Raoul Wallenberg Egyesület 
a Szilágyi Erzsébet fasorban lévő emlékműnél. A 
szobornál koszorút helyezett el a svéd nagykövet, Jan 
Lundvik is. 
 
augusztus 6. 
  1. A jeruzsálemi Templomhegyen erős rendőri 
készültség mellett emlékeztek meg a szentély 
lerombolásának évfordulóiról. (i.e. 586-ban a 
babiloniak; i.sz. 70-ben a rómaiak). A készültség 
elrendelésére a szélsőséges muzulmánok és fanatikus 
zsidók összecsapásának elkerülése érdekében volt 
szükség. 
  2. Berger István főrabbi síremlékét avatták a Kozma 
utcai temetőben. A pécsi hitközség Goldmark termében 
emléktáblát avattak az egy éve elhunyt pécsi főrabbi, 
Berger István emlékére augusztus 18-án.  
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augusztus 8. 
  Londonban 79 éves korában meghalt a gyöngyösi 
születésű Stephen Roth, a ZSVK európai igazgatója, az 
Institute of Jewish Affairs elnöke 
. 
augusztus 11. 
  Verő Tamás, az ORI hallgatója vezetésével 
„Ismerkedés a zsidó élet szimbólumaival” címmel 
kéthetenként előadássorozat indult a Bálint Zsidó 
Közösségi Házban. 
 
augusztus 16. 
  Zoltai Gusztáv a Magyar Köztársasági Érdemrend 
Tiszti Keresztje kitüntetést vette át Göncz Árpád 
köztársasági elnöktől a Parlamentben az állam és az 
egyház közötti kapcsolatok előmozdításáért. A 
kitüntetés Középkeresztjét a csillaggal David Krausz 
korábbi izraeli követ kapta a két állam közötti 
kapcsolatok fejlesztéséért. 
 
augusztus 20. 
  Tatán a Magyary Zoltán Művelődési Központban nyílt 
meg Szamódy Zsolt fotóművész kiállítása a tatai 
zsidótemetőben készült felvételeiből. 
 
augusztus 22-29. 
  Az Oneg Sabbat Klub hagyományos nyári táborozást 
rendezett Debrecenben. 
  
  A Művelődési és Közoktatási Minisztérium Scheiber 
Sándor díjat alapított, amelyet minden évben március 
3-án, Scheiber halálának évfordulóján adnak át az arra 
érdemes személyeknek. A díj összege 60.000 forint, 
odaítéléséről kuratórium dönt, melynek állandó tagja 
az ORI mindenkori főigazgatója. 
 
  Elkelt az évtizedek óta gazdátlan Continentál 
Szálloda a Dohány utcában. A vásárló a Hof-Bar Kft, 
amely egy nemzetközi befektető társaságot szervez az 
épület komplex rekonstrukciójára.  
 
  Magyarországi zsidók tömegsírját találták meg a 
burgenlandi Németlövőn (47 fő) és Rohonc (115-200 fő) 
közelében. Szeptember 13-án a németlövői katolikus 
templom falán emléktáblát avattak az áldozatok 
emlékére. 
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  A Mozgó világ 1995/8. számában jelent meg Szabó 
Róbert tanulmány „A zsidóság és a párt, a párt és a 
zsidóság” címmel (33-50.p.), valamint Pelle János 
tanulmánya „Az antiszemitizmus, mint lelki fertőzés” 
címmel (21-32.p.). 
 
  A Dunatáj 1995/augusztusi száma közölte Aradi Gábor 
„Adalékok a bátaszéki zsidóság történetéhez (1920-
1944)” című tanulmányát (22-26. p.) 
 
 
szeptember hónap 
 
 
szeptember 1. 
  Kelet-berlini archívumokból előkerültek a mintegy 
102 milliárd forintra tehető, úgynevezett Himmler-
kincs letéti okiratai az egykori tulajdonosok nevének 
listájával. A letéteket Himmler svájci bankokba 
"mentette". A svájci bankok a „Nemzetközi Zsidó 
Jóvátételi Szervezet” és a németországi zsidó 
hitközség nyomására készséget mutattak a kincsek 
kiszolgáltatására. Egy tárcaközi bizottság alakult, 
amelynek tervezetet kellett készíteni a megállapodás 
módjáról. 1995. szeptember 12-én a svájci bankok 
elismerték, hogy több millió dollárnyi titkos letétet 
kezelnek, amelyek a holocaust zsidó áldozatainak 
számláiról származnak.  
 
szeptember 4. 
  A Nagydiófa utca 25-27-ben „King,s Hotel” néven 
kóser szállodát nyitott a beregszászi születésű 
Sigmund Rosenvasser zsidó üzletember. 
 
szeptember 3-7. 
  A budapesti és a jeruzsálemi önkormányzat 
„Jeruzsálemi hetet” rendezett a mindkét városban több 
helyszínen. A fővédnökök Demszky Gábor és Ehud Olmer 
főpolgármesterek voltak. Az ünnepi gálaműsort a 
Budapest Kongresszusi Központban rendezték Kőbányai 
János fotókiállításával együtt. A Goldmark teremben 
„Héber énekek és kantáták. - Barokk zene a 
zsinagógában” címmel a Capella Savaria adott 
koncertet. Klezmer zenekarok hangversenyét a 
Vörösmarty téren és a Budai Vigadóban tartották, a 
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Budapest Galériában a Jeruzsálemi Grafikai Műhely 
kollektív kiállítása volt látható. A Szindbád moziban 
vetített filmsorozat keretében bemutatták Hollós János 
„Herzl álma” című filmjét. A Bálint Zsidó Közösségi 
Házban Komoróczy Géza „A régi Jeruzsálem” címmel 
tartott előadást. A „Jeruzsálemi hét” rendezvényeivel 
egyszerre „A 3000 éves Jeruzsálem” címmel Izraelben is 
fesztivált megrendeztek. A két város főpolgármestere 
megvitatta a Rumbach Sebestyén utcai templom közös 
helyreállításának lehetőségét, valamint az izraeli 
tőke bevonásával készülő Duna Plaza beruházást. Az 
izraeli rendezvényen a meghívott 70 nagykövet közül 
csupán hét jelent meg, mivel a palesztin-zsidó 
viszályban az államok igyekeztek semlegesnek maradni. 
A magyar nagykövet, Csejtei István sem vett részt a 
hivatalos ünnepségeken. A nagykövet döntése ellen az 
„Elfogult semlegesség” címet viselő nyilatkozatban 
tiltakozott Beer Iván, a Holocaust Emlékbizottság 
elnöke, Jancsó Miklós, Kornis Mihály, Kőbányai János, 
Mészöly Miklós, Mezei András, Tatár György, Németh 
Sándor vezető lelkész és Raj Tamás főrabbi. 
Szentiványi István külügyminisztériumi szóvivő szerint 
diplomáciai okból maradt távol a magyar nagykövet az 
ünnepségsorozat megnyitójáról. Az ünnepségeken több 
város képviselői is megjelentek, így például New York 
és Berlin mellett Budapest is. 
 
szeptember 4-7. 
  A Szegeden rendezett Keresztény - zsidó biblikus 
találkozó megnyitóján Gyulai Endre Szeged - csanádi 
megyéspüspök és Schönberger András rabbi tartott 
előadást a két felekezet viszonyáról. Gyulai püspök 
Róma álláspontját ismertette, mely szerint a zsidók 
kollektív felelőssége nem mondható ki Jézus keresztre 
feszítéséért, az úgynevezett istengyilkosságért. 
Schönberger rabbi a közös gyökerekre való tekintettel 
a harmonikusabb együttélés érdekében erőfeszítésre 
hívta fel mindkét oldal résztvevőit. A Szegedi 
Hittudományi Akadémia, a Faludi Ferenc Akadémia és a 
Keresztény - Zsidó Társaság által szervezett 
szentírás-tudományi ülésszak központi témája a 
messianisztikus eszme fejlődése volt. A szeminárium 
második napján beszédet mondott Angelo Acerbi bíboros, 
Fodor Gábor művelődési miniszter és Joel Alon izraeli 
nagykövet. A konferencia előadói között a szervező 
intézményeken kívül a Pázmány Péter Római Katolikus 
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Egyetem, a Szent Gellért Római Katolikus Hittudományi 
Főiskola, az Evangélikus Teológiai Akadémia és az 
olaszországi Paviai Egyetem képviselője is tartott 
előadást. Az előadások időrendben a következők voltak: 
Juan Luigi Corti „Creatione del Deutero-Isaia”; 
Fröhlich Ida „Izaiás értelmezése Qumranban”; Tavaszy 
Noémi képzőművész tárlatának megnyitója; Benyik György 
„A rabbinikus irodalom és az Újszövetség”; Szabó Júlia 
„Csontváry: A két "cédrus"-kép”; Gelencsér Gábor 
„Tarkovszkij: Áldozathozatal (filmvetítéssel)”; 
Marjovszki Tibor „Deutero-Izaiás a rabbinikus 
irodalomban”; Frölich Róbert „Messiáskeresés a 
Bibliában és a Talmudban”; Karasszon István „Az Ebed 
Jahve-dalok ókeresztény értelmezése”; Szécsi József 
„Jegyzetek Qumran és az Újszövetség messianisztikus 
írásmagyarázatához”; Sulyok Elemér „Az Úr szolgája és 
a szenvedő szolga Iz. 53. fejezetében”; S. Nagy 
Katalin "Ezékiel látomásai Kondor Béla művészetében”; 
Szilárdffy Zoltán „Aspektusok a messianizmus 
ikonográfiájából, kisplasztikai ábrázolások a 17-18. 
századból”. 
 
szeptember 6. 
  „Dicsérjétek az urat!” címmel rendeztek koncertet a 
szegedi zsinagógában. Az est szószólói Angelo Acerbi 
pápai nuncius és Joel Alon izraeli nagykövet voltak. A 
hangversenyen fellépett a Magyar Nemzeti Filharmónia, 
Fekete László főkántor, Feletár Melinda hárfaművész, 
Fűzfa Júlia és Szécsi István énekművész, Neumark 
Zoltán zongoraművész és Rásonyi Lea hegedűművész.  
 
szeptember 8-10. 
  A Mazsike kirándulást szervezett Prágába, ahol zsidó 
emlékeket tekintettek meg. A prágai Magyar Intézetben 
az „Ószövetség a művészetben” című kiállítást 
látogatták meg, amelyet Balla Margit, Engel-Teván 
István, Féner Tamás, Magén István és Thury Levente 
alkotásaiból rendeztek. Meghallgatták az éppen 
Prágában vendégszereplő művészek - Fekete László, 
Horgas Eszter, Szilvási Júlia és Neumark Zoltán - 
liturgikus dalokból összeállított koncertjét.  
 
szeptember 8. 
  A Pesti Központi Kerületi Bíróság ítéletet hirdetett 
a Mónus-Horn perben. Az ítélet szerint Horn Gyula 
miniszterelnök nem sértett személyiségi jogokat, 
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amikor honfitársai nevében bocsánatot kért a II. 
világháborúban elhurcolt és meggyilkolt magyar 
zsidókért. Mónus Áron fellebbezett. 
 
szeptember 10. 
  Felavatták az Óbudai zsidótemető közadakozásból 
felújított ravatalozóját. 
 
szeptember 10-11.  
  Magyar-izraeli napokat rendezett Nagykanizsán a 
polgármesteri hivatal, a nagykanizsai zsidó hitközség 
és a Nagykanizsai Zsinagógáért Alapítvány. Ennek 
keretében Kardos Tamás fotókiállítása, a Ribáry 
Színpad és a Budapester Klezmer Band műsora volt 
látható. Műemlékké nyilvánították a nagykanizsai 
zsidótemető ravatalozóját. A rendezvény fővédnöke 
Suchman Tamás miniszter és Zoltai Gusztáv Mazsihisz 
igazgató volt.  
 
szeptember 12. 
  Miskolcon az ún. Kolping-házban Itamár Jáoz-Kesztet 
Dobos Marianne néprajzkutató mutatta be író olvasó 
találkozón.  
 
szeptember 12-15. 
  A ZSVK európai végrehajtó bizottságának brüsszeli 
ülésén a fő téma a zsidó kárpótlások ügye volt. Az 
ülésen részt vett Edgar Bronfman, Stuart Eizenstat 
valamint Tom Lantos is. Bill Clinton amerikai elnök 
támogatásáról biztosította a ZSVK-t a zsidóság 
kollektív kárpótlása ügyében. Az ülésen a Mazsihiszt 
Zoltai Gusztáv és Korn József képviselte. Edgar 
Bronfman köszönetet mondott Jacques Chirac francia 
elnöknek, amiért szakítva elődei nézeteivel, 1995 
júliusában elismerte a franciák felelősségét a második 
világháború zsidóüldözéseiért.  
 
szeptember 15. 
  1. Az egykori budapesti Zsidó Árvaház növendékei 
találkozót szerveztek a Bálint Zsidó Közösségi Házban. 
A két intézmény, a leány- és fiúárvaház 
dokumentumaiból kiállítást rendeztek, a találkozót 
köszöntötte Schweitzer József országos főrabbi is. A 
külföldről is érkezett több száz részvevő közül többen 
a Ház kollégiumi részében szálltak meg. Emléktáblát 
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avattak az egykori fiúárvaház (Vilma királynő út.) 
falán a Városligeti fasor 25-27-ben. 
  2. Berlinben a második világháború óta először 
avattak zsidó iskolaépületet. A mintegy 200 iskolás 
befogadására alkalmas épület avatóbeszédében Roman 
Herzog államfő reményét fejezte ki, hogy Berlin ismét 
zsidó kulturális és tudományos központ lesz. 
 
szeptember 17. 
  A Dohány utcai zsinagógában hálaadó istentiszteletet 
tartottak Jeruzsálem fennállásának 3000. évfordulója 
alkalmából. Az istentiszteletet Schweitzer József 
országos főrabbi és Frölich Róbert, a körzet főrabbija 
vezette. Fekete László főkántor éneke mellett a Dohány 
utcai templom kórusa is fellépett Lisznyai Mária 
orgonakíséretével.  
 
szeptember 19. 
 1. Nagy ünnepek előtt címmel jótékonysági koncertet 
adtak a Nagyfuvaros utcai zsinagógában Fekete László, 
Tóth Emil, Vincze Ferenc főkántorok és a Há-band 
szefárd zsidó zenekar.  
 2. Mintegy hétezer dollárnak megfelelő összeget 
kapnak a nácizmus ausztriai áldozatai egy új 
kormányalapból. A májusban létrehozott alaphoz eddig 
mintegy tízezer igény érkezett.  
 
szeptember 22. 
  Dandárparancsnokká léptették elő Frölich Róbert 
rabbit, a tábori lelkészi szolgálatvezető tábori 
rabbiját.  
 
szeptember 23. 
  Lehotka Gábor orgonahangversenyt adott a „Dohány 
utcai zsinagóga Orgona-alapítványa” javára.  
 
szeptember 24. 
  1. Az egyiptomi Tabában a palesztinai - izraeli 
autonómia megállapodást írta alá a két 
külügyminiszter. Ennek értelmében Betlehem, Dzsenin, 
Kalkilija, Nablusz, Ramallah, Tulkarem, Hebron és 
Jerikó, valamint 450 falu palesztin kézre került 
jerikói központtal. 1995. szeptember 28-án Arafat és 
Rabin Washingtonban írta alá a megegyezést, amely a 
békefolyamat második lépésének tekinthető. 
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  2. Újraszentelték a helyreállított zsidótemetőt 
Fertőszentmiklóson. 
  3. Debrecenben újraszentelték a januárban feltört és 
feldúlt Kápolna utcai zsinagógát.  
 
szeptember 25. 
  Ros Hasana alkalmából Ezer Weizmann izraeli 
államelnök újévi üzenetet küldött a külföldi zsidó 
közösségeknek. Az üzenet szövegét az Új Élet 1995. 
október 1-i száma közli (5. p.). Ugyanitt olvashatók 
Horn Gyula miniszterelnök jókívánságai is.  
 
szeptember 26. 
  1. Strassbourgban az Európa Tanács az Európai 
Emberjogi Kitüntetést ítélte oda Raoul Wallenbergnek, 
mivel még vélelmezhetően életben van. A kitüntetést - 
melyet két családtagja vett át - megosztva kapta a 
svéd diplomata Szergej Kovaljov csecsenföldi emberjogi 
harcossal. 
  2. Münchenben emléktáblát avattak az 1972-es 
olimpián az izraeli sportolók elleni palesztin 
merénylet áldozatinak emlékére.  
 
  Szeptembertől héber, angol, számítógépes tanfolyam, 
és szombat esti zenés smúz party indult a Bálint Zsidó 
Közösségi Házban. Amatőr színjátszó kör, Hóra táncház, 
kerámia és tűzzománc szakköri foglalkozások alakultak. 
 
  Szeptember végéig lehetett benyújtani az egyházi 
ingatlanok visszaigénylését a kormányhoz. 
 
  A Midreset Jerusalajim (Pedagógium) 4 éves levelező 
szociális asszisztensképzésre hirdetett felvételt 
zsidó szociális intézményekben képesítés nélkül 
dolgozó munkatársak részére.  
 
  Beregsurányban a nyíregyházi zsidó hitközség, a 
helyi környezetvédő egyesület, az önkormányzat és a 
Magyar Nemzeti Panteon Alapítvány összefogásával 
rendbe tették, körülkerítették és újraszentelték a 
zsidótemetőt. Az avatási szertartáson a szervezők és a 
hitközség képviselőin kívül a kárpátaljai magyarság 
képviselői is jelen voltak.  
 
  A Mazsihisznél tett látogatást a Katolisches 
Bildenwerk Duisburg küldöttsége. A csoport tagjai 
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megtekintették a zsidóság intézményeit: a Bálint 
Házat, a Múzeumot, a holocaust emlékfát, az ORI 
könyvtárát, a Dohány, a Kazinczy és a Rumbach utcai 
zsinagógákat valamint a Wesselényi utcai Talmud Tórát, 
ismerkedtek a Keresztény - Zsidó Társaság 
tevékenységével is. 
 
  Szeptembertől működik a Tatabányai Modern Üzleti 
Főiskola Kihelyezett Tagozata Budapesten. A David 
Moskovits által alapított magánfőiskola kihelyezett 
tagozatának évnyitóján számos külföldi és hazai 
közéleti személyiség vett részt. Az alapítón kívül a 
Művelődési Minisztérium nevében Feres Pál, a Fővárosi 
Önkormányzat nevében Székely Gábor, a Mazsihisz 
képviseletében Feldmájer Péter köszöntötte az új 
oktatási intézményt. Kandikó József, a tatabányai 
főiskola főigazgatója, és Papp Károly tatabányai 
polgármester az iskola működési, képzési rendjéről 
szólt. A budapesti tagozat az Amerikai Alapítványi 
Iskola épületszárnyában kapott helyet. 
  
  Vácrátóton a jeruzsálemi Héber Egyetem és az MTA 
Botanikai Kutatóintézete Bibliai Növénykertet 
alakított ki a botanikus kert területén. A különböző 
felekezetek teológiai intézményeinek vezetői között 
Schweitzer József országos főrabbi is felszólalt a 
kert avatásán. 
 
  Szeptember végén 67 éves korában meghalt Bács Pál 
orvos, a kőszegi tábor egyetlen túlélője. Aktívan 
dolgozott a NÜB-ben, szervezte a Mauthauseni 
zarándokutakat a Táborbizottság tagjaként. A kőszegi 
gázkamra helyén évente megtartott gyászünnepségek fő 
szervezője volt. A Kozma utcai temetőben a temetési 
szertartást Schweitzer József országos főrabbi és Tóth 
Emil főkántor vezette. A NÜB nevében Szenes Iván elnök 
búcsúztatta, a Péterffy Sándor utcai Kórház 
traumatológiai osztálya nevében Sárváry András 
osztályvezető főorvos szólt az elhunytról.  
 
  A Budapesti Ortodox Hitközség Dob utcai épületében 
tanház (kólél) kezdte meg működését Dávid Zitter 
vezetésével. A Kólél működéséről a Szombat 1995/8. 
Számában tudósít Mogyoró András „Új Tanház: Budapest 
Kólél” című írásában (13-14. p.). 
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október hónap 
 
 
október 1.  
  Emlékülést tartott a zsidó felekezet 
egyenjogúsításának centenáriumán a Mazsihisz, a 
Yahalom Zsidó Szabadegyetem és a Szombat 
szerkesztősége a BZSH dísztermében „Akkor és ott, itt 
és ma…” címmel. Zoltai Gusztáv ügyvezető igazgató 
köszöntője után Gál Zoltán, a Magyar Országgyűlés 
elnöke nyitotta meg a konferenciát. Az előadók: 
Schweitzer József „Akkor és ott. Az 1895. XLII 
törvénycikk az izraelita vallásról”; Hanák Péter „Az 
egyházi reformpolitika történeti perspektívában”; 
Csohány János „A református sajtó a zsidó 
recepcióért”; Gergely Jenő „A politikai katolicizmus 
és az egyházpolitikai törvények”; Erdő Péter „A 
valláskülönbség házassági akadálya a kánonjog 
szerint”; Rácz Lajos „A házassági jog és az 
egyházpolitikai reformok”; Szabolcsi Miklós „A 
"mezítlábasok" utódai”; Vázsonyi Vilmos „Recepció: a 
"család tükrében"; Feldmájer Péter „Itt és ma…” 
 
október 5. 
  Az Újpesti Zsidó Szeretet Otthont 25 ággyal 
bővítették, így összesen 75 idős ember befogadására 
tették alkalmassá. A beruházást a Bzsh és a Calims 
Conference finanszírozta. 
 
október 11. 
  A Lengyel Kulturális Központban mutatták be a Múlt 
és Jövő 1995/3. lengyel tematikus számát. A bemutatóm 
Kiss Gy. Csaba irodalomtörténész, Kovács István volt 
krakkói konzul, Rafael Wisniewski a kulturális központ 
igazgatója és Kőbányai János főszerkesztő tartott 
előadást.  
 
október 12. 
  Indoeurópai-sémi nyelvi kontaktusok címmel Aharon 
Dolgopolsky, a haifai egyetem professzora tartott 
előadást az ELTE BTK kari tanácstermében az MTA 
Judaisztikai Kutatócsoport és az MTA I. osztályának 
vendégeként. 
 
október 13. 
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  1. Elhunyt Varga Béla, a Nemzetgyűlés egykori 
elnöke, aki a holocaust idején részt vett az 
üldözöttek mentésében.  
  2. Rasszizmus ellenes törvényt sürget a Raoul 
Wallenberg Egyesület a parlament elnökéhez intézett 
levelében. 
 
október 15. 
  1. A Mazsike Városnéző programja keretében a VI. 
kerület zsidó nevezetességeit mutatta be Simonyi 
Péter. Így a Hunyadi téri körzet - melynek vezetője 
egykor Vázsonyi Vilmos pénzügyminiszter volt - 
templomát, a kóser húsboltot valamint az Árvaházat (a 
volt Külügyi Szállót) látogatták meg az érdeklődők. 
  2. Új Mexikóban 89 éves korában meghalt Henry Roth, 
az amerikai zsidó irodalom egyik alapkönyvének, az 
itthon is megjelent „Mint az álomnak” a szerzője. Roth 
1906. február 8-án született Ausztriában. 
  3. Halottak napjára helyreállították a simontornyai 
zsidótemetőt. A költségeket Kalános Lajos filmrendező 
állta. 
 
október 18. 
  A nyilas hatalomátvétel évfordulóján emlékülést 
rendezett a Keresztény - Zsidó Társaság a Deák téri 
evangélikus egyházközség dísztermében. Beer Iván a 
zsidóság ellentmondásos helyzetéről beszélt a háború 
befejezése utáni időszakban, Benedek István Gábor a 
magyarországi cionista mozgalomról, Haraszti György az 
Auschwitzi Jegyzőkönyv utóéletéről, Karsai László a 
magyarországi cigányholocaustról, Szita Szabolcs a 
pesti gettóról tartott előadást. 
 
október 19. 
  Az egyházi ingatlanok visszaadásáról szóló 
egyeztetőbizottsági tárgyalásokon felmerült, hogy a 
Mazsihisz által visszaigényelt Radnóti Miklós 
Gimnázium épülete helyett pénzbeli kárpótlást kap a 
hitközség, és mintegy 100 millió forintos beruházással 
új épületet építenének a Dózsa György út és az 
Istenmezei út sarkán lévő telken. Ugyancsak pénzbeli, 
részleges kártérítést kapna a Bécsi út 236. számú 
óvodaépületért, helyette Zuglóban épülne új óvoda. A 
Bárczy Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskola épületét 
visszakapná a Mazsihisz, a főiskola pedig a 
Külkereskedelmi Főiskola volt Ecseri úti épületébe 
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költözne. A Haynal Imre Egészségtudományi Egyetem 
Szabolcs utca 37-ben lévő szülészeti-nőgyógyászati 
részlegét funkcióval együtt kérte vissza Mazsihisz. 
Ezt visszakapja, csupán az értéknövelő beruházások 
ellenértékét kell az államnak visszafizetnie. A 
Frankel Leó utcai zsinagóga mellett a hitközség 
tulajdonába került a kulturális célra használt 
helyiség, és a földszinti üzlethelyiség. Az Amerikai 
út 37-ben működő idegsebészet helyett pénzbeli 
megváltást kért a hitközség, a Budakeszi u. 32-ben 
lévő ingatlan sorsáról folynak a tárgyalások, mivel az 
a kanadai követség bérli a magyar államtól. Kaposváron 
és Gyulán pénzbeli kárpótlást kapott a Mazsihisz, 
Szombathelyen és Keszthelyen visszakapta ingatlanait. 
 
október 23. 
  A Magyar Köztársasági Érdemrend kiskeresztje polgári 
tagozat kitüntetést kapta Beer Iván, a Holocaust 
Emlékbizottság elnöke.  
 
október 26. 
  „Vallások Jeruzsáleme” címmel Komoróczy Géza tartott 
előadást a Bálint Zsidó Közösségi Házban. 
 
október 29. 
  Emlékműsort rendeztek a Bálint Zsidó Közösségi 
Házban a szentélyek pusztulásának emlékére. Felléptek: 
Balogh Zsolt, Beer György, Fekete László, Lukács 
Sándor.  
 
október 30. 
  A Mazsike és a Keresztény - Zsidó Társaság közös 
rendezvényén dr. Frenkl Szilvia pszichológus és 
Polacsek Lajos pszichodráma-asszisztens tartott 
előadást „Identitás-problémák keresztény - zsidó 
családokban” címmel a Mazsike Klubban. 
 
  A Kritika 1995/10 számában interjú jelent meg Klein 
György magyarországi születésű orvos biológussal, a 
stockholmi Karolinska Egyetem professzorával. Az 
interjút Mélykúti Ilona készítette. (26-29. p.). 
 
  Októberben fejeződött be a „Mondani a mondhatatlant” 
című kétrészes dokumentumfilm forgatása. Elek Judit 
rendező Elie Wiesel személyes sorsán keresztül a 
kárpátaljai zsidóságnak állított emléket.  

Mag
ya

r Z
sid

ó L
ev

élt
ár 

20
12



 

 

 
  Októberben kezdődött Baruch Oberlander lubavicsi 
rabbi hatrészes előadássorozata a „Kabbala és a zsidó 
misztika alapjai” címmel a Bálint Zsidó Közösségi 
Házban. 
 
  A Zsidó Múzeumban időszaki kiállítás nyílt „A Varsói 
Gettó 1941” címmel. A tárlatot a Varsói Zsidó 
Történeti Intézet és Múzeum közreműködésével 
készítették el. A kamarateremben Szilárd Gyula 
keramikusművész kiállítása kapott helyet. 
 
  Az Art-X-Galériában Porscht Frigyes grafikus 
„Izrael” című kiállítását Pogány Ö. Gábor nyitotta 
meg. 
 
  Átadták az újpesti szeretetotthon új részlegét és 
felavatták a hitközség újjáépített dísztermét. 
 
  A Szombat 1995/8. számában „A zsidó irodalom 
létformái” címmel jelent meg melléklet (23-45. p.).  
 
 
november hónap 
 
 
november 1. 
  1. Elkezdődött a Szabó Albert és társai ellen 
közösség elleni izgatás és önkényuralmi jelképek 
használata miatt indított büntetőper a Főváros 
Bíróságon. Szabó Albert az 1994-ban alapított, azóta 
betiltott „Világnemzeti Népuralmista Párt” néven 
ismert szervezet elnöke, majd a „Magyar Népjóléti 
Szövetség” első embereként sorozatos rasszista, 
zsidóellenes tüntetés és nagygyűlés szervezője. A 
másodrendű vádlott Györkös István, aki a magyar 
hungaristák vezetőjének tartotta magát, a harmadrendű 
vádlott Sermauel Krisztián, a Király B. Izabella 
korábbi parlamenti képviselő által alapított „Magyar 
Érdek Pártjának” tagja. 
  2. A Bálint Zsidó Közösségi Házban megnyílt Engel 
Tevan István grafikus kiállítása. 
  3. A Bálint Zsidó Közösségi Házban bemutatták Pelle 
János, Vitézy László és Vitézy Zsófia „Kavics a síron” 
című dokumentumfilmjét az 1946-os miskolci vérvádról. 
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november 2.  
  A washingtoni kongresszus épületében emlékszobrot 
avattak Raoul Wallenberg tiszteletére. A Miri Margolin 
izraeli művész által készített mellszobor avatásán 
beszédet mondott Gál Zoltán, a Magyar Országgyűlés 
elnöke is. A szoboravatáson megjelentek az amerikai és 
az izraeli parlament vezetői.  
 
november 4. 
  Tel-Avivban egy béke nagygyűlésen merénylet áldozata 
lett Jichak Rabin miniszterelnök. Az elkövető 25 éves 
Jigal Amir, a Bar Ilan Egyetem hallgatója három lövést 
adott le Rabinra. Az izraeli-palesztin békefolyamat 
felgyorsítása mellett rendezett gyűlésen elkövetett 
merénylet hátterében a békét ellenző szélsőséges zsidó 
szervezetek álltak. A merénylő - egy nyolcgyermekes 
rabbi család fia - nem először próbálkozott Rabin 
megölésével a vallás parancsaira hivatkozva. Az 
elfogott merénylő vállalta tettét, családja viszont 
levélben követte meg Lea Rabint, az özvegyet. A 
miniszterelnök temetésen a világ számos vezetője jelen 
volt, köztük Bill Clinton, Viktor Csernomirgyin, 
Magyarországot Horn Gyula miniszterelnök és Kovács 
László külügyminiszter képviselte. Arafat palesztin 
vezető az izraeliek kifejezett kérésére maradt távol, 
mert eddig sohasem engedélyezték, hogy a vitatott 
státuszú Jeruzsálem területére lépjen. A temetés utáni 
napokban azonban egy órás villámlátogatáson fejezte ki 
részvétét Lea Rabinnak Tel-Aviv-i otthonában. Jigal 
Amír perének tárgyalása 1995. december 19-én 
kezdődött, a vádirat ismertetése után a tárgyalást 
1996. január 23-ra elnapolták. Az izraeli törvények 
szerint tettéért életfogytig tartó fegyházbüntetést 
kaphat. Budapesten Jichak Rabin temetésének napján, 
1995. november 6-án 14 órakor a Dohány utcai zsinagóga 
előtti Herzl téren nyilvános gyászistentiszteletet 
tartott a Mazsihisz. Az emlékbeszédet Schweitzer 
József országos főrabbi mondta el, a megemlékezésen 
tiszteletüket tették a kormány tagjai is. 1995. 
november 23-án Shalom-salam címmel arab-zsidó 
békekoncertet szerveztek a Vigadóban Jichak Rabin 
emlékére. A koncert védnöki tisztét Göncz Árpád 
köztársasági elnök, Horn Gyula miniszterelnök, Kovács 
László külügyminiszter, Fodor Gábor művelődési 
miniszter és Zoltai Gusztáv vállalta el. A 
békekoncerten palesztin, magyar és zsidó művészek 
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léptek fel. 1995. december 3-án a Mazsihisz hivatalos 
küldöttsége utazott Izraelbe, hogy vallási tiszteletét 
rója le a meggyilkolt Jichak Rabin miniszterelnök 
emléke előtt. A küldöttséget (Zoltai Gusztáv, 
Schweitzer József, Korn József és Feldmájer Péter) 
fogadta Simon Peresz izraeli miniszterelnök, majd 
részt vettek a Népek Házában rendezett 
gyászünnepségen. A magyarországi zsidó ifjúsági 
szervezetek 1995. december 9-én rendeztek 
megemlékezést Jichak Rabinról a Bálint Zsidó Közösségi 
Házban.  
 
november 9. 
  1. Két magyar középiskolás nyerte el az izraeli 
kulturális minisztérium által kiírt nemzetközi 
holocaust pályázat első díját. Nagy Lilian és Nagy 
Réka a pécsi Nagy Lajos Gimnázium tanulói „A mohácsi 
zsidók története” című pályamunkája már a 
magyarországi pályázaton is az öt nyertes közé jutott. 
Az első díj egyhetes izraeli tartózkodás volt.  
  2. Randolph L. Braham professzornak a Magyar 
Köztársasági Érdemrend tiszti keresztje polgári 
tagozat kitüntetést adta át Göncz Árpád köztársasági 
elnök.  
 
november 10-15. 
  A B,nai B,rith Páholy Európai Tagozata Budapesten 
tartotta 27-ik konferenciáját az alija, az 
érdekvédelem és az elöregedés témakörében. A 
Vigadóbeli megnyitón Kósáné Kovács Magda munkaügyi 
miniszter és Demszky Gábor főpolgármester üdvözölte a 
tanácskozás 55 országból érkezett mintegy 300 
képviselőjét. Göncz Árpád köztársasági elnök 1995. 
november 14-én fogadta a főleg szociális és kulturális 
tevékenységet kifejtő szervezet küldöttségét. A 
szervezet magyarországi elnöke Korányi László, és az 
európai elnök, Bent Melchior elmondták, hogy a 
szervezet napirenden tartja a zsidóság kárpótlásának 
kérdését. A kongresszuson a szervezet elnökévé 
újraválasztották Bent Melchior nyugalmazott dán 
főrabbit.  
 
november 11. 
  A „Magyar Hírlapban” Tamás Pál: "Harmadik 
generációs" antiszemitizmus” címmel írt cikket.  
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november 12. 
  1. Jeruzsálemben a New York-i Jewish Theological 
Seminary díszdoktorává avatták Schweitzer József 
országos főrabbit. 
  2. MIÉP-es és szkinked tüntetők fogadták a 
Székesfehérvárra érkező tolerancia vonatot, amelyet a 
„Tégy a gyűlölet ellen” mozgalom indított ország 
körüli útra, tiltakozásul a fokozódó rasszizmus ellen. 
A zsidó és cigányellenes tüntetéssé fajult 
rendezvényen a vonatot egy órai várakozás után 
mellékvágányra terelték, majd másnap tovább indították 
Nagykanizsára. 
 
november 13. 
  Ötven év óta először rendeztek ősi rítus szerinti 
szefárd esküvőt a Kazinczy utcai zsinagógában. Simonyi 
Péter, a Mazsike elnökének lánya, Simonyi Ágnes és 
Kotel Dadon izraeli szefárd ügyvéd kötött házasságot. 
 
november 14. 
  Per Anger nyugalmazott svéd nagykövet, Wallenberg 
egykori munkatársa a Magyar Köztársasági Érdemrend 
középkeresztje kitüntetést vehette át Göncz Árpád 
köztársasági elnöktől. 
 
november 16. 
  1. Thury Levente „Agyag és szellem” címmel nyitott 
kiállítást a Kiscelli Múzeumban az általa készített 
gólemekből, illetve barátja, Charles Ramsburg új-
mexikói festőművész képeiből. 
  2. A „Holocaust Áldozatok Magyarországi 
Szövetségének” elnöki tisztét ettől fogva Örley Pál 
tölti be, mert Timár György országgyűlési képviselő a 
tisztségről lemondott.  
  3. Ezer Weizman izraeli elnök Simon Pereszt bízta 
meg kormányalakítással. Az új kormány 1995. november 
22-én tette le az esküt.  
  4. A Magyar Auschwitz Alapítvány Göncz Árpád 
köztársasági elnöknek ítélte oda a holocaust 50. 
évfordulója alkalmából kibocsátott emlékérmet. Az 
elismerést Vámos Tibor kuratóriumi elnök és Zoltai 
Gusztáv adta át az MTA székházában. Emlékérmet kaptak 
azoknak az országoknak az államfői is, amely államok 
diplomatái a vészkorszakban közreműködtek az 
embermentésben. 
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november 20. 
  1. Ötven évvel ezelőtt kezdődött a Nürnbergi per, és 
1946. október elsején zárult le. A 24 vádlottból tizet 
halálra ítéltek, kettő öngyilkos lett, hét életfogytig 
tartó fegyházbüntetést szabtak ki, három felmentő 
ítélet született, egy vádlott pedig eltűnt. A 
halálraítélt, és kivégzett legfőbb bűnösök: Joachim 
von Ribbentrop, birodalmi külügyminiszter, Wilhelm 
Keitel, a Wermacht főparancsnoka, Ernst Kaltenbrunner, 
a Gestapo és az SS főnöke, Alfred Jodl, vezérkari 
főnök, Herman Göring, birodalmi marsall a börtönben 
öngyilkos lett, Hans Frank, Lengyelország náci 
főkormányzója, Fritz Sauckel, a kényszermunkák 
főkormánybiztosa, Arthur Seys-Inquart, Hollandia 
birodalmi biztosa, Alfred Rosenberg, az 
antiszemitizmus fő ideológusa, Julius Streicher, a Der 
Stürmer főszerkesztője, Wilhelm Frick, 
belügyminiszter, Robert Ley, a munkafront elnöke 
öngyilkos lett, Martin Borman a háború utolsó 
napjaiban eltűnt. Azok közül, akit életfogytig 
ítéletet kaptak, a legismertebb Rudolf Hess volt, aki 
1987-ben lett öngyilkos spandaui börtönében. A perben 
elítélték és betiltották a náci párt, a Gestapo, az SS 
és az SD működését. 
  2. A Károli Gáspár Református Egyetem Dísztermében 
osztották ki másodszor a Keresztény - Zsidó Társaság 
emlékplakettjét. A kitüntetést kapott Angelo Acerbi 
pápai nuncius, Joel Alon nagykövet, Frölich Róbert 
főrabbi, Iványi Tibor, a Magyarországi Evangélikus 
Testvérközösség elnöke, Kis György, katolikus esperes, 
Muntág Andor evangélikus teológiai professzor, 
Markovics György rabbi, Nagy Antal Mihály református 
teológiai professzor, Sir Sigmund Sternberg a 
Nemzetközi Keresztény - Zsidó Tanács elnökségi tagja 
és Szilárd Gyula iparművész. 
  3. A Tatai Városi Televízió bemutatta azt a 
dokumentumfilmet, amelyet munkatársai készítettek a 
Komárom-Esztergom megyei zsidóság életéről. A 
holocaust túlélőkkel készített dokumentumfilm 
rendezője Varga Ágota, operatőre Nagypál Ákos volt. A 
„Visszajöttek” című film később a Duna Televízió 
műsorán is szerepelt. 
 
november 24. 
  Az Országgyűlés kongresszusi termében tudományos 
emlékülést rendeztek az izraelita vallás 
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egyenjogúsításának 100 éves évfordulóján. Raj Tamás 
előadásának szövegét a Szombat 1996/1 száma közölte 
(36-38. p). Csohány János debreceni református 
teológiai professzor „A református sajtó a 
recepcióért” című előadása a Szombat 1996/1. számában 
(38-42. p.). olvasható. Erdő Péter, a Pázmány Péter 
Katolikus Hittudományi Egyetem Kánonjogi Tanszékének 
vezetője „A valláskülönbség házassági akadálya a 
Kánonjogban” címmel tartott előadását a Szombat 1996/2 
száma közölte (26-28. p.). Szabolcsi Miklós „A 
„mezítlábasok” utódai” címmel tartott előadásának 
szövege a Szombat 1996/3 számában jelent meg (29-30. 
p.). Az évfordulóról együtt emlékezett meg a 
Mazsihisz, a Yahalom és a Szombat. 1995. november 28-
án pedig az ELTE BTK Művészettörténeti Tanszéke és az 
MTA Egyháztörténeti Albizottsága konferenciát 
rendezett „Az egyházpolitikai törvények 1894-95” 
címmel. Az előadók Kubinyi András, Adriányi Gábor, 
Gergely Jenő, Szabó Dániel, Csorba László, Kósa 
László, Izsák Lajos, Fónyad Pál és Schweitzer Gábor 
voltak. A Valóság című folyóirat 1995/11. számában 
jelent meg Felkai László „Száz éve fogadták el az 
izraelita vallás recepciójáról szóló törvényt” című 
tanulmánya (52-59. p.) 
 
november 25. 
  A Mazsike „Városnéző séta zsidó” szemmel programja 
keretében meglátogatták a Lauder Javne Iskola 
épülőfélben lévő új épületét a XII. Budakeszi úton, a 
Frankel Leó utcai zsinagógát, és a jelenleg a TV 
stúdióként működő Óbudai zsinagógát a III. Lajos utca 
163-ban. 
 
november 28. 
  Veszprémben újraavatták az 1965-ben lebontott 
zsinagóga emlékére készített emléktáblát a templom 
helyén álló épület falán. Az avatáson a veszprémi 
hitközség képviselőin kívül beszédet mondott a város 
alpolgármestere is. 
 
  November elején kezdték meg a soproni Papréten álló 
zsinagóga tetőszerkezetének rekonstrukcióját. A 
tulajdonos Kincstári Vagyonkezelő az életveszélyessé 
vált épület állagmegóvási munkáit mintegy 12 millió 
forint ráfordításával végeztette el. 
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  A pápai zsinagóga helyreállítására az EU Phare-
programja keretében nyújtott be pályázott az 
önkormányzat és a hitközség. 
 
  A Szombat 1995/9. novemberi számában Szántó T. Gábor 
„Posztmodern zsidóság” címmel közölt tanulmányára a 
1996. januári számban Bokor Judit a Mazsike, Heisler 
András a Mazsihisz képviseletében válaszolt. Gershom 
Scholem „Zsidó ébredés” című írását közölte két 
részben, Balogh Zsuzsanna fordításában a Szombat 
1995/9 és 10 száma (31-36. p. és 34-39. p.). 
 
 
december hónap 
 
 
december 1. 
  A Bálint Zsidó Közösségi Házban Für István Emil 
kiállítása nyílt meg.  
 
december 3. 
  Debrecenben Keresztény - Zsidó Teológiai napot 
rendeztek a hitközség dísztermében. A Keresztény - 
Zsidó Társaság emlékplakettjét Szécsi József főtitkár 
adta át Markovics Zsolt debreceni rabbinak a 
keresztény - zsidó párbeszéd ápolásában kifejtett 
tevékenységéért. 
 
december 4. 
  A Bálint Zsidó Közösségi Házban bemutatták a 
"Megszakadhat-e a szív" című dokumentumfilmet, amely a 
tiszafüredi zsidóság sorsáról készült a Soros 
Alapítvány, a tiszafüredi és a karcagi városi 
televízió támogatásával. Az Orbánné Szegő Ágnes 
könyvtáros, dr. Vadász István történész-muzeológus és 
Szabó János által készített dokumentumfilmet felvették 
a Soros Alapítvány video archívumába is, így 
televíziós forgalmazása előtt is megnyílt az út.  
 
december 6. 
  „Ünnepeink története és dalai” címmel Becze Mariann 
és Fekete László tartott előadást a Bálint Zsidó 
közösségi Házban.  
 
december 7. 

Mag
ya

r Z
sid

ó L
ev

élt
ár 

20
12



 

 

  „Zsidó motívumok a XX. századi magyar 
képzőművészetben” címmel S. Nagy Katalin tartott 
előadást a Bálint Zsidó Közösségi Házban.  
 
december 9. 
  1. Popper Péter előadássorozatot indított a távol-
keleti vallásokról a Bálint Zsidó Közösségi Házban.  
  2. A Rabin gyilkosság vallási vonatkozásairól Turán 
Tamással készült interjú jelent meg a Magyar Hírlapban 
„A gyilkosság védhetetlen” címmel V. Bálint Éva 
tollából.  
 
december 10. 
  1. A TV3 Budapest műsora nyilvános jótékonysági 
koncertet rendezett a „Dohány utcai Zsinagóga Orgona 
Alapítvány” javára. A Goldmark teremben rendezett 
egyórás műsorban fellépett Váncsa István, Korda 
György, Lehotka Gábor, Ráday Mihály, Székely Gábor, 
Ungvári Tamás, Iványi György, Forgács Zsuzsa, Markó 
Iván, Eszenyi Enikő, Kaszás Attila és Réz András. Az 
alapítványt támogatta többek között Habsburg Ottó és 
Sir Georg Solti is.  
  2. A Mazsike Városnéző program zsidó szemmel 
programjában az Újpesti zsinagógát, szeretetotthont, 
temetőt látogatták meg a résztvevők, valamint a 
könyvtárként működő régi zsinagógát. 
 
december 12. 
  Potsdamban átadták Kertész Imrének a Brandenburgi 
Irodalmi Díjat. Steffen Reiche tartományi kulturális 
miniszter értékelő beszédében hangsúlyozta, hogy 
Kertész Imre megtalálta a holocaust megfelelő irodalmi 
kifejezését.  
 
december 13. 
  Maimonidesz „Zsidó filozófia” című könyvet mutatta 
be a Bálint Zsidó Közösségi Házban. Babits Antal, 
Borbély Gábor, Schmelovsky Ágoston és Tatár György. 
A kötet a B,nai B,rith könyvek sorozat harmadik 
köteteként jelent meg.  
 
december 14 és 17. 
  1. A Bzsh és a Mazsihisz közgyűlésnek közös témája 
volt az ingatlanok átvételével kapcsolatos 
előterjesztések ismertetése, valamint az elnöki és 
igazgatói beszámolók megtartása. A Dohány utcai körzet 
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elöljárója javasolta Frölich Róbertet főrabbivá 
történő kinevezését. A testület elé terjesztették, és 
elfogadták az országos főrabbi ideiglenes jogkörére 
vonatkozó javaslatot, amely a végleges szabályozásig 
marad érvényben. A közgyűlés kinevezte Schweitzer 
Józsefet országos főrabbivá. A közgyűlés egyben 
kötelezte a rabbiságot, hogy az országos főrabbi 
vezetésével 60 napon belül készítse el a rabbiság 
szabályzatát. 
   2. Jaron Majer kulturális attasé a Bálint Zsidó 
Közösségi Házban adta át a Yad Vasem Intézet elismerő 
oklevelét 25 személynek. Kitüntetést kapott Onódy 
Lajos, a Ganz-gyár egykori alkalmazottja, Angyalosy 
Béla (Eger), Barta György (Nyíregyháza), Balla Péter 
és felesége, Bán Dezsőné, Bitter Károly és felesége 
(Bp.), Brandreisz Elza (Balatonalmádi) Darvassy 
Endréné, Döbrössy Endrénné, Fekete Sándor református 
segédlelkész (Bp. Frangepán utca), Janovics Pál és 
felesége, Horváth Lujza, Schadl Irma, Jámbor Zoltánné, 
Jurisics Borbála, Kelenhegyi Emil százados (Bp.), 
Kraiczi Kálmán, Klinda Pál atya (Bp.), Laáber Mátyás 
és felesége, Pálffy Dénes könyvkötő, Sátori József és 
felesége, Csík Imre és felesége, valamint fiuk 
(Isztimér), Szécsény Andor, Szabó Ferenc Lajos, Tóth 
László és felesége, valamint fiuk, Stolcz Károly és 
felesége. Az ünnepségen beszédet mondott Gabriel Bar-
Saked, az izraeli Yad Vasem Intézet képviselője. 
 
december 15. 
  90 évesen haifai otthonában elhunyt Gondos Sándor 
könyvkereskedő és kiadó. Halála után a Gondos és 
Sosanna könyvkereskedő cég Gerő Zsuzsa vezetésével 
működött tovább. 
 
december 17. 
  Székesfehérváron az önkormányzat, a helyi hitközség, 
az izraeli nagykövetség, a Gesher-Híd Vallásközi 
Kapcsolatok és Kutatások Központja, a Fehérvári Páholy 
emlékünnepségest szervezett Jeruzsálem alapításának 
háromezer éves évfordulója alkalmából. Nagy István 
polgármester és Jaron Mayer követségi kulturális 
attasé a két ország kapcsolatairól szólt, Rapcsányi 
László Jeruzsálem történetéről tartott előadást, 
kiállították Kőbányai János fotóit az örök városról. 
Arie Carl izraeli követségi kereskedelmi tanácsos a 

Mag
ya

r Z
sid

ó L
ev

élt
ár 

20
12



 

 

gazdasági kapcsolatok fejlődéséről, és a további 
lehetőségekről szólt. 
 
december 18. 
  Az első ízben megtartott kisebbségek napja 
alkalmából mások mellett Schweitzer József országos 
főrabbi „Kisebbségért-díjban” részesült. A kitüntetést 
a kormány nevében Horn Gyula miniszterelnök adta át a 
parlamentben. A kitüntetést a kormány szeptemberben 
alapította, ezzel csatlakozott az ENSZ kisebbségek 
jogairól szóló 1992-es nyilatkozatához. Ugyancsak az 
év szeptemberében nyilvánította 1995. december 18-át a 
kormány a kisebbségek napjává. 
 
december 19. 
  A varsói felkelésről izraeli túlélőkkel fogatott 
dokumentumfilmjét mutatta be Moldoványi Ágnes a sajtó 
képviselőinek. „A gettó harcosai” című 
dokumentumfilmet a TV2 1996 áprilisában vetítette. 
 
december 20. 
  "Mit jelent a mai pluralizálódó világban zsidónak 
lenni?" címmel Erős Ferenc és Szántó T. Gábor tartott 
eladást a Bálint Zsidó Közösségi Házban. 
  
december 26-29. 
  A Hanoár Hacioni táborozást szervezett a Bükkben, a 
Somár Hacair pedig Horányban.  
 
  Decemberben a Mazsike Klub vendége volt Kaján Tibor, 
akivel életéről és pályájáról Gervai András 
beszélgetett. 
 
  Decemberben Homonnai Nándor, néhai makói fotográfus 
üveglemezen fennmaradt felvételei alapján készült 
képeiből rendeztek kiállítást a Cirko-gejzír moziban. 
A kiállítást Szűcs Tibor fotóművész rendezte. 
 
  December utolsó napjaiban kiállítás nyílt Ács Irén 
fotóiból az OTP Nádor utcai Galériájában. A tárlatot 
Benedek István Gábor nyitotta meg.  
 
  Decemberben a "Te is más vagy, te sem vagy más" című 
országos tolerancia-rendezvénysorozat keretében 
Tapolcán a volt zsinagóga épületében (most Bauxit 
Művelődési Ház) lépett fel az ORI Goldmark Kórusa. A 
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zsidó liturgikus énekek mellett Ádám Emil, 
Dunajevszkij és Levandovszkij zsoltárait adta elő a 
kórus, szólót énekelt Tóth Emil és Fekete László 
főkántor. A Batsányi általános iskola kórusa, valamint 
a tapolcai kamarakórus a Goldmarkkal együtt énekelt 
zsoltárokat, vezényelt Ádám Mária. 
 
  A Soproni Szemle 1995/1 száma zsidó történelmi 
különszám. (In: Kubinyi András „A magyarországi 
zsidóság története a középkorban” (2—27.p.);Harald 
Prickler „Zsidók Ruszton” (ford. Metzl János.) (28—37. 
p.); Horváth Zoltán „Soprontól Auschwitzig. (A nyugat-
, és dél-dunántúli zsidóság deportálásának terve.)” 
(38—46. p.); Varga Imréné „Dokumentumok egy 
köztisztviselői pályakép megismeréséhez. — Halász 
Gábor segélykérő levele alapján.”(47—56. p.); G. 
Szende Katalin „Ember az embertelenségben”. Interjú 
Weinberger Ernővel, a háború előtti utolsó soproni 
zsidó tanítóval.” (57—62. p);Turán Tamás „Újabb héber 
kódextöredékek soproni könyvtárakban.”(74—76.p.); 
Bircher Erzsébet „Holocaust emlékülés megnyitója”(77—
78. p.); Grill Tibor „Arcképvázlat Pollák Miksáról és 
Pap Károlyról”(79—87. p.); Dominkovits Péter 
ismertetése a Források a szombathelyi gettó 
történetéhez” című kötetről. (Összeállította Mayer 
László.)” (88—91. p.); Szántóné Balázs Edit 
ismertetése a „Partes populorum minorum alienigenae” 
folyóiratról. (Szerk.: Mózer Ibolya.) (92—94. p.); 
Tóth Imre ismertetése „Holocaust emlékkönyv” (Szerk.: 
Králl Csaba (94—95. p.). 
 
  A Budapesti negyed 1995 nyári száma „Zsidók 
Budapesten” címmel jelent meg Kovács András 
szerkesztésében. (In: Kovács András „Előszó; Bácskai 
Vera: A pesti zsidóság a 19 század első felében (5-19. 
p.); Vörös Károly „Wahrmann Mór – egy zsidó politikus 
a dualizmus korában” (22-31. p.); Komarik Dénes „A 
Dohány utcai zsinagóga épülete” (31-41. p.); Csorba 
László „Jákob háza, Izrael sátra” (41-57.p.); Karády 
Viktor – Palásti Mónika „Ecsetvonások a budapesti 
ortodoxiáról” (57-73. p.); Molnár Gál Péter „A 
kalábriász parti” (73-90. p.); Zeke Gyula „A 
nagyvárosi kultúra új formái és a zsidóság” (90-107. 
p.); Laczkó Miklós „Zsidók a budapesti irodalomban 
(1890-1930)” (107-127. p.); Lengyel György „A 
gazdasági elit szegregációja és lakásviszonyai (1920-
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1940)” (127-137. p.); Kovács M. Mária „A numerus 
clausus és az orvosi antiszemitizmus a húszas években” 
(137-159. p.); „Ritoók Emma levele 1924-ben” (159-169. 
p.); Majsai Tamás „Bíborosok és püspökök a zsidómentés 
barikádharcában” (169-176. p.); Ravasz László 
„általános tájékoztatója” 1944 júniusában (176-181. 
p.); Ember Mária „Wallenberg elrablása” (181-209. p.); 
Standeisky Éva „A kommunista polgárellenesség” (209-
223. p.); „Losonczy Géza levele Révay Józsefhez 1949-
ben” (223-227. p.); Mihancsik Zsófia interjúi Lovász 
Ferenccel és Rácz Andrással (227-259. p.). 
 
  A „Biatorbágyi Krónika” 1995/decemberi számában 
Nánási Tamás „A Márkus család tragédiája” címmel 
közölt interjút a biatorbágyi zsidók sorsáról. (4-5. 
p.). 
 
  A Forrás 1995/decemberi számában Karády Viktor 
tanulmánya jelent meg „Zsidóság és „fasiszta alkat” - 
Egy Bibó tanulmány margójára” címmel (41-54.p). 
 
  Heller Ágnes Az elrejtőzött próféta címmel 
jelentetett meg tanulmányt a Holmi 1995/decemberi 
számában (1800-1806. p.). 
 
  Bartus László a GWK Hungária Kft piackutató intézet 
antiszemitizmust vizsgáló kérdőívéről, és a felvétel 
tisztázatlan körülményeiről tudósított a 168 Óra című 
hetilap 1995/50 számában (18-19. p.). 
 
  A Honismeret című folyóirat 1995/6. számában jelent 
meg Szíjgyártó Sándor cikke „A kolozsvári Zsidó 
Színház 1941 őszétől 1944 márciusáig” címmel (80-81. 
p.).  
 
  A História 1995/8. száma Stark Tamás cikkét közölte 
„A magyar zsidóság a vészkorszak után” címmel (30-32. 
p.). 
 
  A Liget 1995/decemberi számában Schein Gábor „Ben 
Zóma a Paradicsomban. - A freudista művészetértelmezés 
kételyeiről” közölt tanulmányt (47-52. p.). 
 
  A Holmi 1995/12 számában Heller Ágnes közöl kritikát 
„Gershom Scholem: A kabbala helye az európai 
szellemtörténetben” című kötetről (1800-1806. p.). 
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  A Forrás 1995/12 számában megjelent Karády Viktor 
tanulmánya „Zsidóság és "fasiszta alkat". - Egy Bibó 
megjegyzés margójára” című tanulmánya (41-54. p.). 
 
  Az Új Művészet 1995/11-12. száma Brigit Lehmkuehler 
tanulmányát hozta „Rabbik, boherek és talmudisták. - 
Kaufmann Izidor a bécsi Zsidó Múzeumban” címmel (17-
21. p.). 
 
  A Tekintet című folyóirat 1995/5 száma Bárdos Pál 
„Izraeli noteszlapok” című esszéjét közölte (139-161. 
p.). 
 
  A Szombat 1995/10 száma Tábor Béláról készített 
mellékletet (22-33. p.).  
 
 
  Ebben az évben készült el Sipos András rendező, 
Virág Teréz pszichológus és Nyiri Béla „Arcok” című 
dokumentumfilmje az OSZK Történelmi Interjúk VideoTára 
számára.  
 
  Az 1995-ös Magyar Filmszemle fődíját Gothár Péter „A 
részleg” című filmje kapta, amely Bodor Ádám azonos 
című novellájának feldolgozásával készült.  
 
  Ettől az évtől részesülhettek a volt szocialista 
országokban a ZSVK segélyalapjából a holocaust 
túlélői. A ZSVK elsősorban azokat a szervezeteket 
részesíti támogatásban, amelyek hathatós segítséget 
nyújtanak a holocaust túlélőinek. A jelentkezési 
határidő 1995. március 15. 
 
  A Mazsihisz 83 millió forint állami támogatást 
kapott ebben az évben, a közgyűjteményeinek 
fenntartására további 6 millió forintot. Az összes 
állami támogatás összege 111,5 millió forint. 
 
  Az év folyamán készült el az a multikulturális 
oktatási program, amelyet a Másképp Alapítvány 
megbízásából Rózsavölgyi Adél készített. A tréningen 
részt vett pedagógusok a főváros öt középiskolájában 
százhatvan 16 éves diákkal indította az előítélet-
csökkentő programot. A program befogadója a 
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Cirkogejzír mozi, ahol a diákok interjúkat, filmeket 
készíthetnek a kisebbségben élők helyzetéről. 
 
  A Magyarországi Holocaust Emlékbizottság az 1994. 
márciusi megalakulásától az 1995 májusáig tartó 
holocaust év rendezvényeinek szervezése után nem 
oszlott fel, hanem Emlékalapítvánnyá alakult át. 
Tagjai Beer Iván, a szervezet elnöke, Szita Szabolcs 
és Nobel István. Az Emlékalapítvány továbbra is részt 
vett a zsidósággal kapcsolatos rendezvények 
szervezésében. Így a zsidóság és magyarság 1100 éves 
együttélésének jubileumára a Magyar Tudományos 
Akadémián tartott ülésszak megszervezésében, valamint 
a cionista ellenállás hősinek emléket állító 
rendezvénysorozat előkészítésében.  
 
  A Bálint Zsidó Közösségi Ház első emeleti Yahalom 
helyiségében Gartner Brigitta „A zsidóság 
Magyarországon, különös tekintettel jogi és gazdasági 
helyzetére 1867-1919 között” címmel tartott hatrészes 
szemináriumot. Fazekas László ugyancsak hatrészes 
szemináriumának témája „Markus Nissa Weiss és a zsidó 
vallásreform ügye Magyarországon” volt.  
 
 

 

Yahalom Zsidó Szabadegyetem előadásai az Országos 
Rabbiképző Intézet második emeleti előadótermében: 

január 12. 
  Kroó György „Szabolcsi Bence, a zsidó zene 
kutatója.” 
 
január 26. 
  Bácskai Vera „Zsidók Pest gazdasági életében a 
XVIII-XIX. században”. 
 
február 9. 
  Laczkó Miklós „Zsidó típusok a modern magyar 
irodalomban”; Szalai Pál „A népi-urbánus vita 60 
évének vázlata (1930-1990)”. 
 
március 2. 
  „Elfelejtett falusi zene” címmel a Muzsikás együttes 
lépett fel Bob Cohen közreműködésével.  
 
március 16. 
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  Hanák Péter „A zsidó asszimiláció típusa a Habsburg 
Monarchiában”; Pók Lajos „Az osztrák-magyar kultúra 
virágkora 1900-1914”. 
 
április 13. 
  Stark András „A pszichoterápia és a zsidóság 
kapcsolata.” 
 
április 27. 
  Babits Antal „A keresztény-zsidó hitviták 
története”; Gábor György „A korai keresztény 
antijudaizmus forrásai.” 
 
május 11.  
  Hajnal Piroska „A bűnbeesés motívuma a görög-római 
korszak zsidó irodalmában”;  
 
május 18. 
  Poszler György „Az irodalomtörténet, mint humanista 
tudomány.” 
 
május 25. 
  Cenner Mihály „Zsidó tárgyú dalművek magyarországi 
színpadon (a Sulamittól a Nabuccóig).” 
 
június 15. 
  Kepes András „Sport és antiszemitizmus 
Magyarországon”; Schweitzer Gábor „Adatok az ún. első 
zsidótörvény történetéhez.” 
 
október 19. 
  Szegő György „A modernizmus, mint vizuális nyelv.”  
Az előadás szövege megjelent a Szombat 1996/6 és 7 
számában (35-40. p.). 
 
november 2. 
  Prekup Anikó „Zsidóság Közép- és Kelet-Európában a 
két világháború között.” 
 
november 16. 
  Endreffy Zoltán „Isteni törvény - emberi szabadság.” 
 
november 23. 
  Komoróczy Géza „Jámbor antiszemiták (17-18. 
század).” 
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december 7. 
  Pesthy Mónika „Origenész és a zsidó hagyomány”; 
Perczel László „A görög egyházatyák antijudaizmusa”. 
 
december 21. 
  Felkai László „A zsidó iskolák Magyarországon”; Síró 
Béla „A zsidó középiskolák a két világháború közötti 
Magyarországon.” 
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Eseménytár 
az 1996. év zsidó vonatkozású krónikája 
 
 
január hónap 
 
 
január 7. 
  1. A Mazsihisz vezetőségi ülése az Országos 
Rabbiképző Intézet jövőjével foglalkozott. Schweitzer 
József főigazgató az intézmény tevékenységét értékelő 
beszámolójában jelezte, hogy rövidesen nyugdíjba 
vonul. A vezetőség két tartózkodással jóváhagyta azt a 
javaslatot, hogy az Izraelben élő Schőner Alfréddal 
kezdjék meg a tárgyalásokat arról, hogy két évig tartó 
megbízással lássa el az intézmény rektori teendőit. 
Schweitzer professzor bejelentette, hogy megválik a 
Szombat szerkesztőbizottsági tagságától. 
  2. A Mazsike Városnéző séta zsidó szemmel 
programjában a XIII. Hegedűs Gyula u. 3 alatti 
zsinagógát, a Wallenberg utcai védett házakat, 
valamint a Védgát utcai emlékművet látogatták meg.  
 
január 8-9. 
  „A magyar-zsidó irodalom létformái” címmel 
konferenciát szervezett a Szombat szerkesztősége és a 
Yahalom Zsidó Szabadegyetem a Közép- és Kelet-Európai 
Környezetfejlesztési Intézet (1061. Bp. Andrássy u. 
23.) Dísztermében. A konferencia anyaga 1997-ben 
jelent meg „A határ és a határolt. - Töprengések a 
magyar-zsidó irodalom létformáiról" címmel Török Petra 
szerkesztésében. A konferencián a következő előadások 
hangzottak el: Schweitzer József „Bölcsek, vigyázzatok 
a szavaitokra!"; Kiss Endre „A magyar zsidóság 
nemzedékváltásának kulturális jelentősége a XIX. 
század második felétől”; Török Petra „Viták a zsidó 
irodalomról a felekezeti sajtóban (1880-1944)”; 
Pomogáts Béla „Magyar irodalom vagy zsidó-magyar 
irodalom?”; Veres András „Magyar-zsidó irodalom: 
definíciós kísérlet”; Borsányi Ferenc „A cédrus ága, 
vagy a tölgy hajtása. (Gondolatok a magyarországi 
zsidó irodalomról, a magyar-zsidó irodalom 
létformáiról)”; Várnai Pál „Egy diaszpórában élő 
reflexiója a magyar-zsidó irodalom létformáiról”; 
Sanders Iván „Metakommunikáció haladóknak: Az 
Emlékiratok könyve zsidó olvasata”; Lichtmann Tamás 
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„Pap Károly - egy zsidó magyar író”; Beney Zsuzsa 
„Németh Andor és József Attila”; Ungvári Tamás 
„Asszimilációs stratégiák a XX. századi magyar 
irodalomban”; Nagy Sz. Péter „Zsidó irodalom? A 
zsidóság szociográfusa: Zsolt Béla”; Schweitzer Gábor 
„Farkas Gyula és az asszimiláció kora”; Szegedy-Maszák 
Mihály „Radnóti Miklós és a Holocaust irodalma”; 
Ferenczi László „Egy komparativista töprengései”; Raj 
Tamás „A héber és a jiddis irodalom kezdetei 
Magyarországon”; Pusztai Viktória „Magyarországi héber 
irodalom a Haszkala jegyében”; Heller Ágnes 
„Zsidótlanítás a magyar-zsidó regényirodalomban”; Réz 
Pál „Miről írjon a magyar-zsidó író”; Zeke Gyula 
„Esszé”; Kőbányai János „Van-e magyar-zsidó irodalom? 
- Egy lapszerkesztő tapasztalatai”; Szántó T. Gábor 
„(Magyar) - zsidó írónak lenni - egy paradoxon 
természetrajza”; Haraszti György „Már megint: ki a 
zsidó? Az új Révai Lexikon zsidó címszavai”; A 
konferencia első napjának végén rendezett irodalmi 
kerekasztal-beszélgetés meghívott vendégei Bárdos Pál, 
Fenákel Judit, Gergely Ágnes, Hankiss Ágnes, Hernádi 
Miklós, Kardos G. György, Kertész Imre, Konrád György, 
Kornis Mihály, Mezei András és Székely Magda voltak. 
 
január 10. 
  Az USA-ban élő 88 éves hajdani kolozsvári 
főrabbinak, Mose Carmilly-Weinbergernek ítélte oda a 
Magyar Tudományos Akadémia kuratóriuma a Bacher Vilmos 
emlékérmet. Az ünnepélyes átadásra az Országos 
Rabbiképző Intézet Dísztermében került sor. A 
kitüntetett életútját és tudományos tevékenységét 
Komoróczy Géza professzor ismertette, Schweitzer 
József országos főrabbi pedig személyes élményeivel 
egészítette ki a laudációban foglaltakat. A 
kitüntetett a mostoha időjárási viszonyok miatt nem 
tudott Amerikából Európába utazni, azonban levélben 
üdvözölte az ünneplő közönséget. Chorin Áron (1766-
1844) aradi rabbi hagyományőrző és reformer 
tevékenységéről írt angol nyelvű tanulmányát Strbik 
Andrea fordításában Pusztai Viktória olvasta fel. 
Schweitzer professzor az előadáshoz fűzött 
kiegészítésében Chorin Áron „szabados” vallási 
eszméinek kritikáját adta. A Schweitzer József és 
Komoróczy Géza által írt laudációkat a Szombat 1996/4 
száma közölte (30-32. p.). 
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január 11. 
  Csütörtökönként a zsidó tradícióról tartott egyéves 
felnőtt kurzust Naomi Spitzer és Koppel Katalin a 
Bálint Zsidó Közösségi Házban. 
 
január 13. 
  A Mazsike Klub vendége Heller Ágnes filozófus volt, 
akivel Haraszti György történész beszélgetett a 
filozófia és a zene kapcsolatáról. A zenét a Forrás 
Kamarazenei Műhely szolgáltatta Horgas Eszter 
vezetésével. 
 
január 14. 
  1. Az ivrit nyelv nehézségéről beszélgetett Lomb 
Kató nyelvésszel Rajki András a Mazsike Klubban. 
  2. Keszthelyen „Keresztény - Zsidó Teológiai Napot” 
tartottak a Helikon Kastélymúzeumban. A rendezvényt 
Czoma László múzeumigazgató nyitotta meg. Az előadók 
Kuti Géza református lelkész, Léher Mihály katolikus 
lelkész, Nagyné Szekér Éva evangélikus lelkész és 
Schönberger András rabbi voltak. 
 
január 17. 
  A Bálint Zsidó Közösségi Házban a Pedagógium 
hallgatói Isaac Bashevis Singer „A sátán Gorajban” 
című művének színpadi változatát mutatták be. 
 
január 20. 
  Az Oneg Sabbat Klubban Bódog Gyula a századforduló 
cionista településeinek anyagi bázisáról tartott 
előadást.  
 
január 23. 
  A Bálint Zsidó Közösségi Házban Spann Gábor, az MTV 
munkatársa a Németországba irányuló orosz zsidó 
exodusról tartott előadást. 
 
január 25. 
  A Bálint Zsidó Közösségi Házban Kiss József 
emlékestet rendeztek. 
 
január 26-29. 
  A Mazsike autóbuszos kirándulást szervezett Prága 
zsidó emlékeinek megtekintésére.  
 
január 27. 
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  A Mazsike Klub vendége volt Tamás Gáspár Miklós 
filozófus. 
 
  Januárban meghalt Török László, a kaposvári 
hitközség elnöke. A kaposvári temetőben Kardos Péter 
főrabbi és Klein Ervin főkántor búcsúzott az 
elhunyttól, a Mazsihisz vezetőségét Feldmájer Péter 
elnök képviselte.  
 
  A ZSVK Jeruzsálemben tartott kongresszusán a kelet-
európai kárpótlás volt a központi téma. A 
magyarországi delegáció - Feldmájer Péter Mazsihisz 
elnök, Korn József Bzsh elnök és Herczog László, az 
Autonóm Ortodox Hitközség főtitkára, Keller László és 
Bakos Lajos ZSVK - a Magyarországon létrehozandó 
közalapítvány tervezett működését ismertette. 
Újraválasztották Edgár M. Bronfmant elnökké és Israel 
Singert főtitkárrá, Ronald Lauder először került a 
szervezet vezetőségébe. A ZSVK VB tagja maradt Zoltai 
Gusztáv és Keller László. 
 
  A nyíregyházi hitközség rendkívüli közgyűlésén 
maradásra bírták a lemondani szándékozó Spiró Ignác 
elnökhelyettest. Zober Ernő elnök beszámolójában 
elmondta, hogy a Mazsihisz anyagi segítségével 
elkészült a templom rekonstrukciója, következő feladat 
a közösségi terem rendbe hozatala. A közgyűlésen 
megjelent és békített Zoltai Gusztáv, a Mazsihisz 
ügyvezető igazgatója. A Szochnut képviselői az izraeli 
belpolitikai helyzetről tartottak tájékoztatót. 
 
  A Vasi Szemle 1996/1. számában Mayer László 
összeállítása jelent meg „Források a szombathelyi 
gettó történetéhez 1944. április 16-július 30.” 
címmel.  
 
  A Szombat 1996/januári száma Közép-Európa 
zsidóságáról készített tematikus összeállítást. Szántó 
T. Gábor „Posztszovjet zsidó betelepülők Budapesten, 
Debrecenben és Nyíregyházán” (14-18. p.); Bacskai 
Sándor „Délidő Pozsonyban” (18-19. p.); Nagy Tibor 
„Marosvásárhely kihalóban” (19-20 p.); Krasztev Péter 
„Csernovci, az áldott város” (20-22. p.); Krasztev 
Péter „A csenovci csodaváró. Joszif Burg a jiddis 
irodalomról és Bukovináról” (22-23. p.); Tálas Péter 
„Egy földön nincs hely két kiválasztott nép számára. 
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Interjú Dawid Warszawski íróval a lengyel zsidóság 
helyzetéről” (24-26. p.); Orbán György „Horvátországi 
és boszniai hétköznapok” (27-28. p.) című tudósításai 
jelentek meg a lapszámban. 
 
 
február hónap 
 
 
február 3. 
  1. Elhunyt Vámos László Kossuth-, és Jászai díjas 
egyetemi tanár, rendező (1928-1996). 
  2. A Mazsike Klub vendége Erdei Grünwald Mihály 
izraeli tudósító volt, akivel Magyari Beck Anna 
beszélgetett. 
 
február 7. 
  1. A Bálint Zsidó Közösségi Ház vendége volt Heller 
Ágnes filozófus, akivel a gyökerekről beszélgetett a 
sorozat szerkesztője, László Klára szociológus. 
  2. Shlomo Spitzer, a Bar-Ilan Egyetem professzora az 
MTA Judaisztikai Kutatócsoport vendégtanáraként „A 
zsidó közösség a középkorban - Szervezete, 
tisztviselői, feladatai részben magyarországi források 
alapján” címmel előadást tartott az ELTE Tanári 
Klubjában. 
 
február 8. 
  Emlékestet és könyvbemutatót tartottak a Bálint 
Zsidó Közösségi Házban Itzhak Rabin emlékére. Az est 
vendége Ónody György, a könyv szerzője volt. 
 
február 9. 
  A Bálint Zsidó Közösségi Házban a Magyarországi 
Zsidó Szociális Segély Alapítvány tevékenységét 
mutatta be Talyigás Katalin főtitkár. Az alapítvány 
heti rendszerességgel klubot működtetett a házban „Kéz 
a kézben” címmel. 
 
február 11. 
  „Antiszemitizmus Magyarországon az empirikus 
szociológiai kutatás fényében” címmel Kovács András 
szociológus ismertette kutatásai eredményét a Bálint 
Zsidó Közösségi Házban. 
 
február 12. 
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  A Népszabadság 1996. február 12-i számában együtt 
jelent meg Raj Tamás és Schweitzer József véleménye a 
hitközség működéséről, a rabbikar szerepéről és az 
országos főrabbi funkcióról. (Czene Gábor: 
Visszarendeződés a hitközségben? 8. p.) Raj a rabbik 
függetlensége, az országos főrabbi intézmény 
bevezetése ellen foglalt állást. Kifejtette azt a 
véleményét is, hogy szükséges volna a hitközségi 
vezetők, illetve a rabbik átvilágítása. A Mazsihisz a 
Népszabadság 1996. február 15-i számában határolódott 
el Raj Tamás nyilatkozatától. A rabbikar ugyanezen a 
napon 12:2 arányban úgy foglalt állást, hogy 
amennyiben Raj Tamás munkáltatója (Zoltai Gusztáv 
ügyvezető igazgató) jóváhagyja nyugdíjazási kérelmét, 
a rabbikar a döntést tudomásul veszi, és további 
szolgálataira nem tart igényt. A Szombat 1996/6 
számában Gadó János cikket jelentetett meg „Egy pár 
baj - Viták, viszályok a rabbikarban” címmel (7-8. p). 
A Mazsihisz elítélte a cikket, mert úgy találta, hogy 
szükségtelenül élezi a viszályt. Raj Tamás 
visszautasította a cikk tartalmát az Új Élet 
1996.július 1-jei számának első oldalán „Egy pár 
baj(keverő)” címmel. Az Új Élet 1996. július 15-i 
számában olvasható Gadó János és Raj Tamás 
levélváltása az első oldalon. A vitazáró levélváltás 
Schweitzer József és Raj Tamás között az Új Élet 1996. 
augusztus 1-i számában jelent meg (3. p.). 
  2. Kuncze Gábor belügyminiszter Izraelbe látogatott. 
 
február 13. 
  A Bálint Zsidó Közösségi Házban a Fekete Doboz 
archívumából bemutatták a Kemény István szociológusról 
készült ”Lábjegyzetben” című portréfilmet. 
 
február 14. 
   A Bálint Zsidó Közösségi Házban Hegedűs Zsuzsával, 
a „Tégy a gyűlölet ellen!” mozgalom vezetőjével 
beszélgetett Kertész Péter újságíró. 
 
február 15. 
  Az Új Élet 1996. február 15-i számában felhívást 
tett közzé a  
Magyar Zsidó Vallási, Történeti és Levéltári 
Gyűjtemény. A holocaust túlélők listájának 
pontosításához kértek jelentkezőket. A listát 
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fotóportré gyűjteménnyel kívánták kiegészíteni, a 
portrékat Nádor Ilona fotóművész készítette. 
 
február 17. 
   1. Szepesi György sportriporterrel beszélgetett 
Dési János újságíró a Mazsike Klubban. 
  2. Az Oneg Sabbat Klub izraeli arcképcsarnok című 
sorozatában Menachem Begin „Fehér éjszakák” című 
memoárkötetét Ferenczi László mutatta be. 
  3. Karády Viktor szociológus a Bálint Zsidó 
Közösségi Házban „Vegyes házasságok történeti 
perspektívában Magyarországon” címmel tartott 
előadást. 
 
február 18. 
  A Mazsihisz és a Bzsh rendkívüli képviselőtestületi 
ülésének fő napirendje az egyházi ingatlanok 
átruházásával kapcsolatos előterjesztések, valamint a 
kárpótlási és kártérítési kérdések megvitatása volt. 
Ezen belül a személyi kárpótlásról szóló törvényekkel, 
a korábban egyházi tulajdonú ingatlanokkal, a 
közösségi kárpótlással, valamint a Németországgal 
szembeni kártérítési igényekkel kapcsolatos 
kérdésekről tárgyaltak. Az ülésre hivatalos volt 
Israel Singer, a ZSVK főtitkára, a Zsidó Kárpótlási 
Világszervezet (WJRO) ügyvezető elnöke is. Délutáni 
megérkezéséig személyeskedő vita folyt arról, hogy 
Feldmájer Péternek joga volt-e nagy nyilvánosság előtt 
saját véleményét közzétenni a Népszabadságban. A 
cikkben Feldmájer egy kalap alá vette az Antall és a 
Horn kormány gyakorlatát a kárpótlás kérdésében, s 
nehezményezte a késlekedést. Feldmájer Péter írását a 
kormány is helytelenítette a Mazsihisznek írt 
levelében. A képviselőtestület tárgyalta a rabbikar 
nyilatkozatát is a vallási élet alappilléreiről. A 
dokumentumot egyedül Raj Tamás nem írta alá, mivel el 
sem küldték hozzá. A nyilatkozatot Raj Tamás 
nyugdíjazási kérelmének bejelentése előtt olvasták 
fel. A testület megosztott volt Raj tevékenységének 
megítélésében. Távollétében azonban elfogadták 
nyugdíjazási kérelmét, bár utódlása egyelőre nem volt 
biztosított a Nagyfuvaros utcai körzetben. A körzet 
elöljárói Streit Sándor vezetésével kiálltak amellett, 
hogy Raj nyugdíjasként maradjon a körzet rabbija. A 
délelőtt folyamán a hitközségi vezetők között 
lezajlott vita hatására Pollák Jenő Nagyfuvaros utcai 
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küldött Feldmájer Pétert és Korn Józsefet lemondásra 
szólította fel. Kardos Péter főrabbi pedig a 
képviselőtestületnek javasolta Feldmájer Péter 
visszahívását az elnöki funkcióból. Zoltai Gusztáv 
ügyvezető igazgató javasolta a bizalmatlansági 
indítványok elnapolását, mivel megérkezett Israel 
Singer. A képviselő testület tagjai és vezetősége 
megosztott volt a közösségi kárpótlás kérdésében. Vita 
volt arról, hogy a hitközség ragaszkodjon-e a teljes 
kárpótláshoz, vagy elégedjen meg részleges 
kárpótlással. A Mazsihisz vezetése a teljes kárpótlás 
mellett volt, ám tekintetbe vette az ország teherbíró 
képességét az ingatlanok visszaadása kérdésében. A 
letétek kérdésében azonban ragaszkodott a teljes 
kárpótláshoz. Vita volt a visszaadott közösségi vagyon 
működtetésének kérdésében. (Lásd: Seres László: 
Közösségi jóvátétel, avagy miért nem megy, ami jár? 
Szombat, 1996/4 szám 3-4. p.) Feldmájer Péter, a 
Mazsihisz elnöke a működő hitközségeknek juttatta 
volna vissza a kárpótlásként megkapott vagyon egy 
részét, Korn József Bzsh elnök pedig az egészet 
közalapítványba helyezte volna. Vita volt a nemzetközi 
és a magyarországi zsidó szervezetnek szerepének, 
hatáskörének kérdésében is. Hol jegyezzék be a 
közalapítványt? Külföldön vagy itthon? A kérdés 
megválaszolása attól függött, hogy a válaszoló 
csoportok bíztak-e abban, hogy lesz-e Magyarországon 
még generációkon keresztül zsidóság, vagy sem. Singer 
megfeddte a testületet, amiért csak félszívvel 
támogatja, hogy a WJRO megállapodási tárgyalásokat 
folytasson a Horn-kormánnyal. „Én akkor is önökért 
dolgozom, ha önök velem nem akarnak” - mondta. 
Szervezete céljait úgy foglalta össze, hogy 
Németországnak nyugdíjat kell fizetnie a magyar 
holocaust-túlélőknek, az Németország által ezen felül 
fizetendő kártérítés egy részének Kelet-Európába kell 
kerülnie, és végül rendezni kell a magyarországi 
kárpótlás kérdését is. Zoltai ezek után a 
közalapítványi forma megalakításához kért 
felhatalmazást a vezetőség számára. Az önmagukat 
ellátni nem képes vidéki közösségek vagyonából 
közalapítványba kerülne minden most visszaigényelt 
ingatlan és letét a javaslat szerint. Cserébe a 
Mazsihisz gondoskodna a közösségek igényeinek 
kielégítéséről. Alapítványon kívül maradnának azok az 
ingatlanok, amelyet a visszaigénylők már korábban 
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visszakaptak, és fenn tudják tartani. Az alapítvány 
kuratóriumában részt vehetnek azok a zsidó 
szervezetek, amelyek a Mazsihisz-szel szerződést 
kötöttek. Ezek: B,nai B,rith Páholy, Mazsike, Macisz 
és a Nüb. Kívülük a Muszoe is kapjon képviseletet a 
kuratóriumban. A közgyűlés az előterjesztést 
megszavazta, és felhatalmazta a WJRO-t, hogy a 
Mazsihisz-szel együtt részt vegyen a kormánnyal való 
tárgyalások folytatásában. 
  2. Győrben keresztény-zsidó teológiai napot 
tartottak. A prófétákról Bittner Ferenc református 
lelkész, Papp János baptista lelkipásztor és 
Schmatovich János katolikus teológiai professzor 
tartott előadást.  
 
február 21. 
  Felavatták a Lauder Javne Zsidó közösségi Iskola és 
Óvoda új épületét a főváros által 99 évre ingyenes 
használatba adott Budakeszi út 48. szám alatti telken. 
Az avatáson megjelent Göncz Árpád köztársasági elnök, 
Demszky Gábor főpolgármester, Ronald S. Lauder, az 
iskolaalapítvány elnöke, az alapítvány vezetőségi 
tagjai, Donald M. Blinken amerikai nagykövet, Joel 
Alon izraeli nagykövet és Libby Pataki, New York állam 
kormányzójának felesége. A vendégeket Szeszler Anna, 
az iskola igazgatója köszöntötte, majd Raj Tamás 
felszentelte az épületet. Felszólalások sora 
következett, Göncz Árpád a Magyar Köztársasági 
Érdemrend tiszti keresztjét adta át az iskolaalapító 
Ronald S. Laudernek. Az iskolát kivitelező MKI 
részéről Bálint Péter köszöntötte az egybegyűlteket. 
 
február 22. 
  „Magyarok Jeruzsáleme” címmel Komoróczy Géza tartott 
előadást a Bálint Zsidó Közösségi Házban. 
 
február 24. 
  Jordán Tamás, a Merlin Színház igazgatója és Jefim 
Kontscher, a moszkvai Taganka Színház egykori 
főrendezője volt a Mazsike Klub vendége. 
 
február 25. 
  A Mazsike Városnéző séta zsidó szemmel programja 
keretében Szentendre és Vác zsidó emlékeit tekintették 
meg (temetők, zsinagógák) az érdeklődők. 
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február 26. 
  Herzl kiállítást rendeztek a Budapesti Zsidó Múzeum 
kamaratermében a „Judenstadt” megjelenésének századik 
évfordulója alkalmából. A jubileumon a Macisz, a 
Yahalom és a Zsidó Múzeum emlékülést tartott. A 
kiállítást B. Turán Róbert igazgató és Engländer Tibor 
nyitotta meg. Az emlékülésen Ferenczi László „Herzl, a 
magyar”; Schweitzer Gábor „Herzl, a Judenstadt és 
Magyarország”; Kiss József „Az ortodox rabbik és a 
cionizmus”; Novák Attila „Az 1930-as évek cionista 
mozgalmai”(Megjelent: Szombat 1996/6. 27-29. p.) és 
Peter Haber „Gondolatok a bázeli kongresszus 
centenáriuma előtt” címmel tartott előadást. 
 
február 27. 
  A Budapesti Autonóm Ortodox Hitközség a Hanna 
étteremben tartotta beszámoló közgyűlését. Az 1995-ös 
költségvetés meghaladta a 86 millió forintot, s ebben 
meghatározó tétel volt a Wesselényi utcai iskola 
fenntartása. Az 1996-os költségvetést 124 milliósra 
tervezték, amiből 50 millió forintot a Kazinczy utcai 
templom felújítására fordítanak. 
 
február 28. 
  1. Sebestyén Márta és a Muzsikás együttes vezetője, 
Hamar Dániel számolt be magyarországi zsidó népzenei 
gyűjtésükről a Bálint Zsidó Közösségi Házban. 
  2. Első ízben adták át a Művelődési és Közoktatási 
Minisztériumban a Scheiber Sándor-díjat. A díjat Fodor 
Gábor művelődésügyi miniszter alapította 1995-ben. Az 
odaítélés szakmai bizottság javaslata alapján 
történik, amelynek tagja az ORI mindenkori 
főigazgatója. A díjhoz járó emlékplakettet Gáti Gábor 
szobrászművész tervezte. A kitüntetéseket Scheiber 
professzor halálának évfordulóján adják át. A 
bizottság Domán István főrabbinak, Komoróczy Géza 
tanszékvezető egyetemi tanárnak, Szita Szabolcsnak, a 
Pécsi Janus Pannonius Egyetem docensének, Ben Turán 
Róbertnek, a Budapesti Zsidó Múzeum igazgatójának és 
Szécsi Józsefnek, a Keresztény - Zsidó Társaság 
főtitkárának ítélte oda a díjat. 
 
 
  Február közepén a Hilton Szálló Dominikánus 
udvarának kerengőjében állították ki Porscht Frigyes 
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grafikáit. A tárlatot Bethlen István, a Magyar 
Páneurópai Unió elnöke nyitotta meg. 
 
  Az év elején a Madách Színház bemutatta Ronald 
Harwood „A karmester című darabját, Wilhelm 
Furtwängler szerepében Koltai Jánossal. A darabot 
Gellért Péter rendezte. 
 
  Februártól Markovics Zsolt foglalta el a Páva utcai 
körzet rabbi székét. Korábban Debrecenben szolgált.  
 
  Hannoverben az Európai Zsidó Zenei Központ 
igazgatójának meghívására két hangversenyt adott Tóth 
Emil, az Országos Rabbiképző Intézet főkántora.  
 
  A Világosság 1996/februári számában a kereszténység 
és zsidóság viszonyáról vitatkozott Gábor György és 
Frenyó Zoltán. Gábor György „Oldás és kötés - egy 
sima, egy fordított. Levélféle Frenyó Zoltánnak”. 
Frenyó Zoltán „Műfaj és történelem, vagy Hámántól a 
Nostra Aetatéig.” A Világosság 1996/4 számában Tatár 
György szólt hozzá a vitához „Idézetek párbeszéde. - 
Hozzászólás Gábor György és Frenyó Zoltán 
„párbeszédéhez” címmel. 
 
  A Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle 1996/2 számában 
Glück Jenő jelentetett meg tanulmányt „Szabolcs megye 
zsidósága 1848-ban” címmel.  
 
  A Szombat 1996/februári számában Vajda Mihály 
„Hannah Arendt és a zsidó identitás” címmel közölt 
tanulmányt (12-13. p.). 
 
 
március hónap  
 
 
március 2. 
  1. Keleti György honvédelmi miniszter izraeli 
látogatása során találkozott Simon Peresz izraeli 
védelmi miniszterrel. A látogatásról és a Jad Vasem 
Intézetben szerzett tapasztalatairól a Magyar - 
Izraeli Baráti Társaság áprilisi rendezvényén számolt 
be Keleti György. 
  2. A Mazsike Klub vendége Markó Iván táncművész 
volt, akivel Kőbányai János beszélgetett.  
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március 4-5.  
  Purim alkalmából a Csernovici Zsidó Hitközség 
(Ukrajna) KAJOR ének- és táncegyüttese lépett fel a 
Goldmark Teremben. A Bálint Zsidó Közösségi Ház és a 
Mazsike közös Purimot rendezett március 9-én a Magyar 
Honvédség Művelődési Házában (Stefánia út 34.). Az 
ünnepet Fröhlich Róbert és Raj Tamás főrabbik 
nyitották meg, Fekete László főkántor purimi dalokat 
énekelt. A műsort Verebes István vezette, a bálon 
felléptek  
Somló Tamás, Bornai Tibor és társai, valamint Gerendás 
Péter. Ugyanezen a napon tartott Purimi bált az Anna 
Frank Gimnázium is a MOM Művelődési Központban (XII. 
Csörsz u. 18.)  
 
március 4. 
  A Fővárosi Bíróság első fokon felmentő ítéletet 
hozott a hungarista Szabó Albert és társai perében a 
véleménynyilvánítás szabadságára hivatkozva. 
Tiltakozásul első fokon hozott felmentő ítélet ellen 
1996. március 10-én több zsidó szervezet csatlakozott 
az Oneg Sabbat Klub felhívásához. A cionista 
emlékgúlánál rendezett tiltakozó demonstráción 
megjelentek a Mazsihisz, a Bzsh tisztségviselői, a 
Joint, a Szochnut, az izraeli nagykövetség vezető 
munkatársai, a Macisz és a Raoul Wallenberg Egyesület 
vezetői. Az egybegyűltekhez Farkas Éva, a Macisz 
alelnöke, és Jancsó Miklós szólt. A szónokok elítélték 
az erőszakot, a Hamasz 25 izraeli életét követelő 
február végi terrorakcióját is. Az ítélet nagy 
felháborodást váltott ki a mértékadó értelmiségiek 
körében is. A médiában heteken keresztül jelentek meg 
az ítélet ellen tiltakozó publikációk. Tódor János a 
„Mozgóvilág” 1996/márciusi számában „Hungaristák” 
címmel, Czene Gábor az Amaro Drom 1996/3 számában „Új 
törvény a rasszisták ellen. - A bírósági ítéletek az 
eddigi bűnelkövetésre ösztökélnek” címmel közölt 
tanulmányt. Kis János a Népszabadság 1996. március 30-
i számában „Szólásszabadság és náci beszéd” címmel 
jelentetett meg írást.  
 
március 8-10. 
  A Bethlen téri Oneg Sábbát Klub megalakulásának 
tízéves évfordulóját ünnepelték. 8-án az ORI 
templomában Schweitzer József országos főrabbi ünnepi 
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istentiszteletet, majd kiddust tartott. 9-én a Bethlen 
téri templomban Deutsch Róbert főrabbi vezette az 
istentiszteletet. Este a Goldmark teremben Gáti Kati 
színművész, Fellegi Tamás zongoraművész, Fellegi 
Balázs énekes, Kelemen István színművész és Sipos 
Mihály, a Muzsikás együttes tagja adott műsort. 10-én 
köveket helyezték el a Duna-parton a Bessenyei utca 
torkolatában álló cionista emlékműnél, az 
Emlékgúlánál. A Bethlen téren emléktáblát avattak az 
50-es évek illegális cionista mozgalmának emlékére. 
Délután a tíz év eseményeinek felidézésével avatták 
fel a klub új helyiségét a Szinva u. 1-ben.  
 
március 10. 
  A Mazsike Klub vendége Suchmann Tamás privatizációs 
miniszter, akivel Petschnig Mária Zita beszélgetett. 
 
március 12. 
  1. A Bibliaverseny döntőjét Balla Zsolt, a Lauder 
Javne Iskola Gimnáziumának ötödévese nyerte. A második 
(Zelczer Tamás) és harmadik (Mezei Tamás) helyezett is 
a Lauder diákja. Felkészítő tanáruk Oláh János volt. 
Az első helyezett részt vett az Izraelben 1996. 
áprilisban rendezett Nemzetközi Bibliaversenyen is. 
  2. „Halacha a XX. században, avagy hogyan reagál a 
zsidó jog századunk társadalmi dilemmáira és 
problémáira” címmel Baruch Oberlander rabbi tartott 
kétrészes előadást a Bálint Zsidó Közösségi Házban. 
 
március 13. 
  A Bálint Zsidó Közösségi Házban Balassa Péter, 
Donáth László, Lugossy Mária, Schweitzer József, Erős 
Ferenc, Gábor György, Hajdú István, Jelenits István, 
Karsai László, Poszler György és Vekerdy László 
közreműködésével mutatták be „A bizonyság két táblája” 
című kötetet, mely a Magyar Rádióban elhangzott 
műsorokból jelen meg 1995-ben.  
 
március 14. 
  A budapesti Szabadságtéren szélsőséges csoportok és 
az FKGP a kormány ellen tüntetve náci jelszavakat 
használtak. 
 
március 15. 
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  Hídvégi Györgyöt, a Magyar - Izraeli Baráti Társaság 
főtitkárát a Magyar Köztársasági Érdemrenddel tüntette 
ki Göncz Árpád köztársasági elnök. 
 
március 16. 
  Az Oneg Sábbát Klub „Zsidónak lenni” sorozatának 
vendége Gerendás Péter előadóművész volt.  
 
március 17. 
  A Mazsike Városnéző séta zsidó szemmel programjában 
Simonyi Péter vezetésével a Nagyfuvaros utcai 
zsinagógát és a Teleki téri szefárd zsinagógát 
látogatták meg.  
 
március 18-19. 
  A Bálint Zsidó Közösségi Házban Fekete László 
főkántor Zsidó Zenei Konferenciát szervezett a 
Budapesti Tavaszi Fesztivál keretében. Az előadók 
között volt Kármán György, Dobszay László, Tóth Emil, 
Alexander Knopp (London University), Frigyesi Judit, 
Katy-Horváth Lajos, Herman Mairovici (Románia), Rónai 
Ádám István, David Kung (Japán), Király László, Lózsy 
Tamás, Mayer Erika, Borgó András (Innsbruck), Szabó 
Vera, Barry Weinberger (London) és Székely András. 
 
március 22. 
  A Bethlen téri Oneg Sábbát Klub cionista szédert 
tartott a Hanna étterem (Dob u. 35.) különtermében.  
 
március 23. 
  1. Az Oneg Sábbát Klubban a cionista mozgalom 
jelentős alakjai sorozatban Ferenczi László 
irodalomtörténész tartott előadást Izrael Zangwillről. 
  2. A Mazsike Klubban Tardos Mártonnal beszélgetett 
Bonta Miklós. 
 
március 24. 
  1. Beszámoló és vezetőségválasztó közgyűlést tartott 
a Mazsike. Az alapszabály tervezett változtatását 
elhalasztották. A leköszönő vezetőség beszámolóját 
elfogadta a közgyűlés, és megválasztotta az új 
vezetőséget. Ennek tagjai: Bokor Judit, Cziegler 
Attila, Deák Gábor, Fenyő Ágnes, Garai Péter, Gergely 
István, Hajósné Vértes Antónia (gazdasági alelnök), 
Hollós Sándor, Kertész Ákos, Korányi László (elnök), 
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Olti Ferenc, Rajki András, Simonyi Péter (ügyvezető 
igazgató), Varga István. 
   2. A Pécsett tartott „Keresztény - Zsidó Teológiai 
Nap” témája a Mózesi könyvek voltak. Az előadók 
Schönberger András rabbi, Mayer Mihály katolikus 
püspök, Balikó Zoltán evangélikus esperes, Cziglányi 
Zsolt katolikus teológiai tanár, Szalay Lajos 
református lelkipásztor voltak. 
 
március 25. 
   A Bálint Zsidó Közösségi Ház vendége Elbert Márta, 
a Fekete Doboz Alapítvány főszerkesztője volt.  
 
március 28. 
  A Bálint Zsidó Közösségi Házban Kepes András 
újságíróval találkozhattak az érdeklődők.  
 
március 29. 
  A Magyar Köztársaság kormánya 2079/1996.(III. 29.) 
számú határozatával kinyilvánította a szándékát az 
1947. Évi XVIII. Törvénnyel beiktatott Párizsi 
Békeszerződés 27. Cikke 2. Pontjának végrehajtására. A 
hivatkozott törvényhely a náci jogszabályok 
következtében üldözött közösségek javainak 
visszaszolgáltatását, jogainak helyreállítását, 
illetve az elszenvedett kárért a kárpótlást írja elő. 
Az 1946. XXV. Törvénycikk pedig az örökös nélkül 
maradt hagyatékok közalapítványba való koncentrálását 
írta elő. Az 1992 évi XXXII. Törvény (ún. II. számú 
Kárpótlási törvény) nem rendelkezett a hivatkozott 
törvények végrehajtásáról, csupán a természetes 
személyek kárpótlására koncentrált. Ezért az 
Alkotmánybíróság 16/1993.(III. 12.) számú 
határozatában kimondta, hogy az országgyűlés 
mulasztásos alkotmánysértést követett el a közösségi 
kárpótlás terén, amelyet 1995. szeptember 30-ig 
rendezni kell. A Horn kormány 1995 májusától 
hozzáfogott az Alkotmánybíróság határozatának 
végrehajtásához. 1995. június 17-én a kormány és a 
zsidóság szervezetei aláírták a „Megállapodást a 
kárpótlás kidolgozásának menetrendjéről”. Ilyen 
előzmények után született a mostani kormányhatározat, 
amely a törvény előterjesztésének határidejét 1996. 
május 31-ben jelölte meg. Az előterjesztő a 
Pénzügyminisztérium politikai államtitkára. 
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március 30. 
  1. Pelle János az Oneg Sábbát Klubban bemutatta 
„Kavics a síron” című filmjét, amelyet a háború utáni 
antiszemita megmozdulásokról készített.  
  2. A Mazsike Klubban Herskó János filmrendezővel Réz 
András beszélgetett. 
 
március 31. 
  Mary Nickman, a Leo Boeck College hallgatója az 
Énekek Énekéről tartott előadást a Bálint Zsidó 
Közösségi Házban.  
 
  A Maesz és a Nüb Győr-Sopron megyei szervezete, 
valamint Gönyű polgármesteri hivatala a hónap végén 
emlékoszlopot állított Gönyűn az ott pusztult 
munkaszolgálatosok emlékére.  
 
  Az Amerikai Alapítványi Iskolában negyedik 
alkalommal rendezték meg a Scheiber Sándor 
emlékversenyt. A három első helyezett Vas Tamás, Olti 
Zoltán és Fixler András voltak, mindannyian a III. D. 
osztály tanulói. 
 
  Márciusban beköltözött a Bálint Zsidó Közösségi 
Házban kapott két helyiségbe a Keren Kajemet. Az 
elnökségről egészségi okokból lemondott Varga Sándor 
helyét Babits Antal vette át. 
 
  A Szombat 1996/márciusi számában Veres András írt 
méltató cikket Szabolcsi Miklós 75. Születésnapjára 
(28-29. p.). Gadó János Tatár György filozófussal 
folytatott beszélgetése „Meg kéne tanulni a vallásosok 
nyelvét” címmel jelent meg (21-22. p.). Visi Tamás 
„Egy vitatható Philon-értelmezés” című vitacikke 
olvasható a lap 24-27. oldalán Philón Alexandrosz 
„Mózes élete” című művének az Atlantisz Kiadó által 
1995-ben, Bollók János fordításában megjelent 
könyvéről. Bollók János válasza a Szombat 1996/8 
számának 28-31. oldalán, Visi Tamás viszontválasza 
ugyanitt a 32-33. oldalon jelent meg.  
 
 
április hónap 
 
 
április 1-5. 
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  A Győrben rendezett Izraeli kulturális napok vendége 
volt Mezei András és Röhrig Géza költő. Gáti Oszkár 
színművész verset mondott, Bob Cohen klezmer zenét 
játszott az első napon. A második napon Hóra táncház 
volt Forgács György vezetésével. 3-án Rapcsányi László 
tartott előadást a 3000 éves Jeruzsálemről. 4-én a 
kabbaláról Déri Zsuzsa beszélt, majd az utolsó napon 
Porscht Frigyes grafikus tartott előadást Izrael 
művészetéről az ókortól napjainkig. A rendezvényt Győr 
polgármesteri hivatala és a Magyar - Izraeli Baráti 
Társaság szervezte.  
 
április 3-4. 
  Peszach. A Dohány utcai körzet ünnepein, így a 
Goldmark teremben rendezett széderen amerikai IFOR 
zsidó katonái is részt vettek. Az izraeli Reb Lajos 
rabbi által alapított Bét Perec Alapítvány Tokajban és 
környékén nyolcnapos Peszach tábort szervezett. A 
táborozók meglátogatták Tokaj, Mád, Tarcal és 
Bodrogkeresztúr zsidó emlékeit. A tábor meglátogatták 
az izraeli követség munkatársai, a Lauder Óvoda óvónői 
és az UJS vezetői. 
 
április 6. 
  1. Az Oneg Sabbat Klubban bemutatják Dénes Gábor 
„Anikó” című filmjét, amely Szenes Hannának állít 
emléket.  
  2. A Bálint Zsidó Közösségi Ház vendége volt Polgár 
László operaénekes. 
 
április 12. 
  A Budapesti Zsidó Múzeumban megnyitották Roman 
Vishniac fotókiállítását „Galíciai zsidó népélet a 30-
as években” címmel.  
 
április 13. 
  A Bálint Zsidó Közösségi Házban bemutatták Sipos 
András „Az én kis nővérem” című filmjét a főszereplő, 
Handel Edit részvételével.  
 
április 16. 
  1. A koncentrációs táborok felszabadulásának 50. 
Évfordulójára a Magyar Auschwitz Alapítvány - 
Holocaust Dokumentációs Központ ezüst és bronz 
emlékérmeket adott ki. Az érméket Kiss György 
tervezte, az érmegyűjtők megvásárolhatták. Az 
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Alapítvány nevében Verő Gábor titkár az eredményes 
együttműködésért elsőként Feldmájer Pétert, a 
Mazsihisz elnökét tüntette ki az éremmel és az 
oklevéllel. A kitüntetés átadásán jelen volt Zoltai 
Gusztáv és Szita Szabolcs is. Azoknak az államfőknek, 
amely országok a koncentrációs táborok 
felszabadításában részt vettek, az alapítvány 
kuratóriumának elnöke, Vámos Tibor akadémikus 
köszönőlevél kíséretében küldte el az érmet. Az 
amerikai és a svájci államelnök, a svéd nagykövet és a 
Vatikán köszönőlevelet küldött az alapítványnak.  
  2. Baruch Oberlander rabbi „Halacha a XX században, 
avagy hogyan reagál a zsidó jog századunk társadalmi 
problémáira” címmel tartott előadást a Bálint Zsidó 
Közösségi Házban. 
 
április 18. 
  A Bzsh közgyűlésén Korn József elnök számolt be az 
1994 évi gazdálkodásról. A beszámolót és az 1995 évi 
költségvetést a közgyűlés egyhangú döntéssel 
elfogadta. 
 
április 20.  
  1. A Mazsike Klubban a vérvádról rendeztek a vitát 
Pelle János, Kende Tamás és Schmidt Mária 
részvételével. 
  2. A Bálint Zsidó Közösségi Ház vendége Gregor 
József operaénekes volt. 
 
április 21. 
  1. A Mazsihisz közgyűlésén Kardos Péter visszavonta 
a Feldmájer Péter elnök visszahívására február 18-i 
rendkívüli közgyűlésen tett javaslatát. A közgyűlésen 
elfogadták a beszámolót az 1995-es gazdasági évről, és 
megszavazták az 1996-os költségvetést. 
  2. A Bálint Zsidó Közösségi Házban a Menóra 
Egyesület alapítója, Braun Tibor főgyógyszerész 
emlékére estet és hangversenyt rendeztek a Bálint 
Zsidó Közösségi Házban. A műsort összeállította 
Gallóné Pauk Anna zongoraművész. Fellépett Ambrus 
Ákos, Csák József, Csavlek Etelka operaénekes, a 
Tomkins énekegyüttes, Fekete László és Tóth Emil 
főkántorok Lisznyai Mária kíséretével. 
 
április 22. 

Mag
ya

r Z
sid

ó L
ev

élt
ár 

20
12



 

 

  A Yad Vasem Intézet emléklapjait Joel Alon izraeli 
nagykövet adta át az embermentőknek a Bálint Zsidó 
Közösségi Házban. Az ünnepségen megjelent Laáber 
Klára, Brandeisz Elza, Jáki Vilmosné (sz. Rajnai 
Rozália) és édesanyja, valamint Szatmári Klára. 
Posztumusz kitüntetést kapott Laáber Mátyás, Kajdocsi 
Gyula, Kocsis Gábor, Kocsis Mária, Szabó Mária, 
Szatmári József, Fekete Rozália és Zolnay Kálmán. 
Köszöntötte a kitüntetetteket Honti Mária művelődési 
államtitkár is. 
 
április 23. 
  Az ELTE Tanári Klubjában (Szerb u. 21-23.) az egri 
születésű Salomon Kohn Bécsben működő tóra-írnok 
tartott előadást az MTA Judaisztikai 
Kutatócsoportjának felkérésére „A tóra-tekercs: írása, 
olvasása, javítása” címmel. 
 
április 28. 
  Izrael Állam függetlenségi napján /Jom Háácmáut/ 
közös vigasságot szervezett a Mazsihisz, a Mazsike és 
az Izraeli Nagykövetség a Magyar Honvédség Művelődési 
Házában. A Hősök templomában Schweitzer József 
országos főrabbi és Frölich Róbert főrabbi emlékezett 
meg a 48 évfordulóról. Az ELTE Állam- és Jogtudományi 
Karának Dísztermében a Magyar - Izraeli Baráti 
Társaság ünnepélyén a szónok Magyar Bálint 
kultuszminiszter, Hídvégi György, a baráti társaság 
főtitkára és Joel Alon izraeli nagykövet volt. Dévai 
Nagy Kamilla három jiddis dalt énekelt el. 
 
április 30. 
  A Bálint Zsidó Közösségi Ház Üzletember Klubjának 
vendége volt Bokros Lajos. 
 
  Áprilisban ismeretlen tettesek meggyalázták a 
budapesti Kozma utcai, és a hevesi zsidótemetőt. 
 
  Áprilisban mutatták be Elek Judit Elie Wieselről 
készített filmjét „Mondani a mondhatatlant” címmel. 
 
  Áprilisban az Amerikai Alapítványi Iskolában egy 
afgán férfi megkéselte Israel Taub rabbit, a 
tanintézet vallási igazgatóját. 
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  Raj Tamás, a Makkabi Kiadó vezetője a Mazsike 
Klubban megalapította a Magyar Zsidó Könyvklubot. A 
tervek szerint a klub tagjai tájékoztatót kapnak a 
zsidó vonatkozású könyvek, kazetták megjelenéséről. A 
kiadó már megjelentetett és tervezett köteteit műsoros 
est keretében Raj Tamás mutatta be a Mazsike Klubban.  
 
  Bécsben a két évig tartó átépítés és bővítés után 
megnyitották a Zsidó Múzeumot, Theodor Herzlről pedig 
egy lépcsőt neveztek el az osztrák főváros első 
kerületében.  
 
  Áprilisban az újpesti Liszt Ferenc u. 7-ben 
Gyógyászati Segédeszköz Kölcsönző Központot létesített 
Heszed Centrum néven a Szociális Segély Alapítvány. A 
létesítmény részben adakozásból, részben pedig a 
Mazsihisz támogatásával létesült. Az avatáson Talyigás 
Katalin főtitkár és Hutás Imre elnök üdvözlő szavai 
után a mezüzét Deutsch László főrabbi szegezte fel.  
 
  A Salgótarjáni úti temetőben a csepeli önkormányzat 
és a Mazsihisz képviselői megkoszorúzták Weiss Manfréd 
sírját. 
 
  Az Árgus 1996/március-áprilisi számában Gergely Anna 
tanulmányt közölt „Hová lett Sárbogárd zsidósága?” 
címmel. 
 
  Vargha Dezső „Híres pécsi rabbik” címmel kétrészes 
írást jelentetett meg a Dunántúli Naplóban. Az első 
rész 1996. február 15-én jelent meg Kohut Sándorról, a 
második április 3-án Weisz Gáborról. 
 
 
május hónap 
 
 
május 1. 
  A Bálint Zsidó Közösségi Házban Kass János 
grafikusművész és Frölich Róbert főrabbi nyitotta meg 
Daniel Éliéli „Arcok” című fotókiállítását.  
 
május 2. 
  „Pánik, kényszer, fóbiák, szorongások” címmel Arató 
Mihály pszichiáter tartott előadást a Bálint Zsidó 
Közösségi Házban. 
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május 4. 
  Dinnyés József a Bethlen téri Oneg Sábbát Klubban 
(VII. Szinva u. 1.) mutatta be „Hamszín éj” című 
kazettáját, amelyen magyarországi zsidó születésű 
izraeli költők verseit zenésítette meg. A kazettát a 
Tessedik Sámuel Alapítvány jelentette meg, nem került 
nyilvános árusításra. Az alapítvány címén (1068. 
Benczúr u. 6.) lehetett megvásárolni. 
 
május 7. 
  Kocsis Zoltán zongoraművész volt a Bálint Zsidó 
Közösségi Ház vendége. 
 
május 8. 
  A Bálint Zsidó Közösségi Ház Salom Klubjában Gadó 
György, korábban országgyűlési képviselővel 
találkozhattak az érdeklődők. 
 
május 11. 
  1. A Mazsike Klubban a NÜB elnökével, Szenes Ivánnal 
lánya, Szenes Andrea beszélgetett.  
  2. Az Oneg Sabbat Klubban Kőbányai János és Tuvia 
Ravív beszélgetett a szarajevói zsidóság helyzetéről. 
Bemutatták Kőbányai „Szarajevói jelentés” című könyvét 
is. 
 
május 14. 
  Lipovecz Iván a magyar gazdaság nemzetközi 
összefüggéseiről tartott előadást a Bálint Zsidó 
Közösségi Házban. 
 
május 15. 
  1. A Deák téri Evangélikus templom klubjában 
Holocaust konferenciát rendezett a Keresztény - Zsidó 
Társaság. Vámos György akadémikus, a Magyar Auschwitz 
Alapítvány kuratóriumának elnökének megnyitója után a 
következő előadások hangzottak el: Csapody Tamás 
„Katonai szolgálatmegtagadás a nácizmus alatt”; 
Engländer Tibor „A cionista mozgalom helyzete a II. 
világháború után Magyarországon”; Farkas József 
reformárus lelkész „Egy elfelejtett dokumentum 1943-
44-ből”; Nagy Tibor katolikus lelkész „Egy katolikus 
lelkész emlékei 1944-ből - üldözöttek mentése”; Szita 
Szabolcs „Magyar deportáltak a bécsi Gestapo 
jelentésében”.  
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  2. Baló György szerkesztő, újságíró volt a vendége a 
Bálint Zsidó Közösségi Ház Üzletember Klubjának. 
  3. Az Új Élet 1996. május 15-i számában felhívás 
jelent meg a tiszafüredi zsidótemető helyreállítására. 
Az adományok gyűjtését Lebovits Imre zuglói lakos, 
nyugalmazott könyvtári főigazgató kezdeményezte.  
 
május 16. 
  Kertész Lilly „Mindent felfaltak a lángok” című 
könyvét Benedek István Gábor mutatta be a Bálint Zsidó 
Közösségi Házban. 
 
május 18. 
  Az Oneg Sabbat Klubba a cigányság vezetőit hívták 
meg. 
 
május 19. 
  A Hunyadi téri templomkörzet fennállásának 
centenáriumát ünnepi istentisztelettel ünnepelték meg. 
Domán István főrabbi ismertette a körzet történetét 
Fóti Márton főkántor közreműködésével. Kepets András 
és Radnóti Zoltán rabbi növendékek a Bar Vilmos 
Alapítvány szerepét értékelték a körzet vallási 
életében. Szilárd Gyula iparművész faliképet 
ajándékozott a körzetnek. Délután ünnepi műsort 
rendeztek a Goldmark teremben a Goldmark kórust Ádám 
Mária vezényelte, fellépett Havas Judit és Bálint 
András előadóművész, Gerendás Péter énekelt és 
gitározott. A körzet elnökének, László Miklósnak 
ünnepi beszéde után Zoltai Gusztáv, a Mazsihisz 
ügyvezető igazgatója köszöntötte az ünneplőket. 
 
május 22. 
  Dan Ofrival, a Tel-Aviv-i Új Kelet főszerkesztőjével 
beszélgetett Benedek István Gábor a Bálint Zsidó 
Közösségi Házban. 
 
május 25. 
 1. Bódog Gyula a második szentély pusztulása utáni 
első zsidóellenes pogrom (Josephus Flavius: Apion 
ellen, avagy a zsidó nép ősi voltáról) kapcsán az 
antiszemita gondolat ős-új azonosságáról tartott 
előadást az Oneg Sábbát Klubban (VII. Szinva u. 1.). 
  2. A Mazsike Klubban Esterházy Péter íróval Váradi 
Júlia beszélgetett. 
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május 26. 
  1. A Szegeden rendezett „Keresztény - Zsidó 
Teológiai Nap” a Mózesi könyvekről szólt. A 
rendezvényt Lednitzky András hitközségi elnök nyitotta 
meg. Bartha Tibor református teológiai professzor „A 
Tóra autoritása”; Schönberger András rabbi „A Tóra 
mint törvénykönyv”; Szaplonczay Miklós görög katolikus 
lelkész „Az Ószövetség a keleti egyház liturgikus 
imádságaiban”; Thorday Attila katolikus teológiai 
tanár: „A szövetség, mint Isten ajándéka és az ember 
elkötelezettsége” címmel tartott előadást. 
  2. A Bálint Zsidó Közösségi Ház utcabulit rendezett 
rajzversennyel, jelmezversennyel, vetélkedővel, 
koncertekkel, kulturális kávéházzal és utcabállal.  
 
május 27. 
  Benedek István Gábor „Brooklyn” című novellás 
kötetének bemutatóját a Bálint Zsidó Közösségi Házban 
tartották. 
 
május 29. 
  1. Erős Ferenc előadást tartott az ELTE Bölcsész 
karán „A zsidó identitás kutatása Magyarországon” 
címmel. Az eladás szövege megjelent a Kritika 1997/2 
számában (10-14. p.).  
  2. Vázsonyi Vilmosra emlékeztek halálának 70-ik 
évfordulóján. A politikus VII. Teréz krt. 24-ben lévő 
egykori lakóházának falán az emléktáblánál a kerületi 
önkormányzat, a Budapesti Zsidó Hitközség és a 
Vázsonyi Emlékbizottság helyezett el koszorút. A 
Salgótarjáni úti temetőben a helyreállított síremlék 
előtt Seiler Tibor, az emlékbizottság elnöke, és 
Demszky Gábor főpolgármester mondott ünnepi beszédet. 
Az ünnepségen megjelent Vázsonyi Párizsban élő unokája 
is. A Mazsihisz Síp utcai épületének falán Vázsonyi 
emléktáblát avattak. Az avatóbeszédet Feldmájer Péter 
mondta, a Vázsonyi unoka pedig köszönetét fejezte ki 
az ünnepségekért. Az avatáson jelen volt a hitközség 
vezetőin kívül Schweitzer József országos főrabbi, 
Kardos Péter főrabbi, Israel Sela, a Joint igazgatója 
és Garami László, a Chevra Kadisa igazgatója. 
 
 
  Májusban a budapesti Országos Rabbiképző Intézet 
kapta Izrael Államtól a legjobb oktatási 
intézményeknek szánt Sázár-díjat. A Kneszetben Sevah 
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Weisz házelnök adta át a kitüntetést Schweitzer József 
rektornak. Izraeli látogatása során Schweitzer 
professzor előadást tartott a Beér Seva-i Ben Gurion 
Egyetemen „A magyarországi zsidóság 1944.évi 
tragédiája és annak hatása a magyar közvéleményre” 
címmel. 
 
  Május végén népes csoport érkezett Natanjából, 
Siófok testvérvárosából Siófokra, ahol rendbe tették 
az elhanyagolt zsidótemetőt. 
 
  Magánemberek a gyógyszerköltségek, illetve a 
rezsiköltségek elviseléséhez nyújtandó segély 
nyújtására megalakították a „Tamás Alapítványt”. Az 
alapítvány kuratóriumának tagjai a beérkező igények 
alapján döntöttek a segélyek odaítéléséről. A 
kuratórium tagjai: dr. Kós Tibor belgyógyász főorvos, 
Klauzál téri rendelő, dr. Bojtos Klára 
szakgyógyszerész, dr. Lebovits Imre, nyugalmazott 
könyvtári főigazgató, Vértes Istvánné ny. tanár, 
Vértes István ny. közgazdász. Az alapítvány székhelye 
VII. Dob u. 38.  
 
  A Vigília 1996/májusi számában Tamás Pál tanulmánya 
jelent meg „Egyházi mozgásterek a társadalomban” 
címmel. 
 
 
június hónap 
 
 
június 1. 
  1. A Bálint Zsidó Közösségi Házban Kuncze Gábor 
belügyminiszter aktuális belpolitikai kérdésekről 
tartott előadást.  
  2. A Mazsike Klub vendége volt Daniel Katz finn író, 
akivel Kőbányai János beszélgetett, majd az est 
második vendége Haraszti Miklós, a Közép-Európai 
Egyetem tanára volt.  
 
június 2. 
  A Bar Vilmos Alapítvány tanulmányi versenyét a 
Hunyadi téri templom kultúrtermében tartották. 
 
június 4. 
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  „A szefárd és az askenázi zsidók közötti kapcsolat 
Izraelben” címmel tartott előadást Ilan Ben-Ani, a 
Tel-Aviv-i Egyetem professzora a Bálint Zsidó 
Közösségi Házban. Ezután Gábor Györggyel Tamás Gáspár 
Miklós beszélgetett a „Bárka és utasai” címmel 
megjelent kötete kapcsán.  
 
június 7. 
   A Mazsihisz az Alkotmánybírósághoz fordult a 3. 
Kárpótlási törvény diszkriminatív rendelkezése miatt. 
A törvény nem teszi lehetővé a nem zsidó 
állampolgárokhoz hasonlóan a 300 ezer forintos 
kárpótlás igénybevételét a szülők, gyermekek és 
testvérek számára. A zsidó meggyilkoltak után csak a 
túlélő házastárs jogosult a kárpótlás igénybevételére 
a kifogásolt törvény értelmében. (A Mazsihisz 
beadványának teljes szövege megjelent az Új Élet 1996. 
június 15-i számának 4. oldalán.) Az Alkotmánybíróság 
1996. június 21-i határozatában helyt adott a 
Mazsihisz kifogásainak, és kiterjesztette a 
kárpótoltak körét. Az országgyűlés 1996. szeptember 
11-én elkezdte a zsidó közösségi kárpótlásról szóló 
kormány előterjesztés vitáját, majd október 15-én 
folytatódott a vita. (Lásd: Szombat 1996/8. szám 5-10. 
p. és 1996/9. 4-5. p.). A parlament nagy többséggel 
felhatalmazta a kormányt, hogy a zsidó közösségi 
kárpótlás céljára közalapítványt hozzon létre.  
 
június 8. 
  A diaszpóra zsidóságáról szóló eladássorozat 
keretében Ausztrália zsidóságáról beszél Joszi 
Croitoru az Oneg Sábbát Klubban. 
 
június 12. 
  A Kossuth Klubban „A magyarországi zsidóság a XX 
században” címmel Schweitzer József országos főrabbi 
tartott előadást a Szent Egyed Közösség meghívására. 
 
június 16. 
  1. A Mazsike Városnézés zsidó szemmel programjában a 
Salgótarjáni úti temetőt, a Kazinczy utcai fürdőt és a 
Róth Miksa Emlékmúzeumot (VII. Nefelejcs u. 26.) 
látogatták meg. 
  2. A Fejér megyei zsidó hitközség „Zsidó magyarok, 
magyar zsidók” címmel kerekasztal-beszélgetést 
szervezett Kápolnásnyéken. A meghívott vendégek Kántor 
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Péter költő, Kornis Mihály és Szántó T. Gábor író, 
valamint Pelle János újságíró voltak. A Gryllus 
fivérek Kányádi Sándor megzenésített jiddis 
fordításait adták elő, majd közös istentiszteleten 
vettek részt a temetőben. 
 
június 17. 
  Reményi Gyenes István „Ismerjük őket?” című 
kötetéről Drucker Tibor beszélgetett a Bálint Zsidó 
Közösségi Házban a szerzővel. 
 
június 20.  
  Emléktáblát avattak Mosonmagyaróváron a Szent István 
u. 113 számú ház falán a holocaust áldozatinak 
emlékére. Lazarovits Ernő a mosonmagyaróvári zsidóság 
történetéről szólt avató beszédében. Az ünnepségen 
beszédet mondott Báznai Bertold alpolgármester és 
Németh László plébános. 
 
június 23-24. 
  A Central European University (Bp. V. Nádor u. 9.) 
épületében Minoritas in Central Europe - Contemporary 
Jewish Culture in Central Europe címmel konferenciát 
és művészeti találkozót rendeztek. Ennek keretében 
angol nyelven készült zsidó témájú játék-, és 
dokumentumfilmeket vetítettek, majd a Szombat angol 
nyelvű irodalmi estje következett. Előadás hangzott el 
a lengyelországi zsidóságról a varsói egyetem kutatói 
részéről. A zsidó alkotók - zsidó művészet témakörében 
Emi Baruch (Szófia), Filip David (Belgrád), Max Biller 
(Berlin), Milos Ziak (Pozsony) és Szántó T. Gábor 
beszélgetett. A rendezvény két napján Bob Cohen, 
illetve az odesszai Julia Lukasenkó és zenekara 
játszott klezmer zenét. 
 
június 24. 
  Horváth Kálmán rendőrezredest Göncz Árpád 
köztársasági elnök dandárparancsnokká léptette elő. A 
85 éves „Igaz Ember” a holocaust idején mintegy 4500 
üldözöttet mentett meg az újdiósgyőri gettóból. Ezzel 
a tettével méltán került egy sorba nagybaconi Nagy 
Vilmos vezérezredessel és Reviczky Imre alezredessel 
az akkor századosi rangban szolgáló Horváth Kálmán. A 
Yad Vasem Intézetben 1994. október 24-én Horváth 
személyesen avatta fel saját emléktábláját.  
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június 25. 
  1. A szegedi zsinagógában Pauk György hegedűművész 
és a Weiner kamarazenekar adott hangversenyt. 
  2. Az ORI Pedagógiumában harmadszor osztottak 
diplomát. A most végzett Markovics Mónika, Tóth 
Andrea, Alpern Judit, Rosner Judit, Koppel Katalin és 
Schwarcz Andrea Ungárné Komoly Judit 
igazgatóhelyettestől vették át az okleveleket. 
Köszöntő beszédet mondott Schweitzer József rektor, és 
Zoltai Gusztáv a Mazsihisz ügyvezető igazgatója. 
 
június 29. 
  1. Keresztény cionistákról tartott előadást Harry 
Karlsen az International Christian Embassy vezetője az 
Oneg Sábbát Klubban. 
  2. A Mazsike Klub vendége Kertész Ákos író volt, az 
est művészvendégei a „Makrából” olvastak fel 
részleteket. 
 
június 30.  
  Rehovotban meghalt Jólesz Károly (1914-1996.) 
főrabbi. Méltató cikket Schweitzer József és Moskovits 
Cvi írt róla az Új Élet 1996. július 15-i számában (4. 
p.). 
 
 
  Budapestre látogatott Tel-Aviv rendőrkapitánya, Gabi 
Last Bodrácska János és Pintér Sándor meghívására. 
Fogadták őt a Mazsihisz vezetői, akikkel együtt 
megtekintette a Budapesti Zsidó Múzeumot. 
 
  Ismeretlen tettesek meggyalázták a gyöngyösi 
zsidótemetőt.  
 
  Június közepén a bécsi Collegium Hungaricumban nyílt 
kiállítás a Magyar Auschwitz Alapítvány és Holocaust 
Dokumentációs Központ kutatásainak eredményeiből. A 
vándorkiállításhoz emlékülés kapcsolódott a magyar és 
az osztrák üldözéskutatás eredményeiről. Szita 
Szabolcs Az Ausztriába hurcolt magyar zsidók 
túlélésért vívott küzdelmeiről tartott előadást. Az 
Osztrák Ellenállás Dokumentációs Archívuma, három 
osztrák minisztérium és a Magyar Auschwitz Alapítvány 
szervezésében háromnapos konferenciát szervezett 14 
ország részvételével „A nácitlanítás és a háború utáni 
bírósági eljárások” címmel.  
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július hónap 
 
 
július 2. 
  A zsidó szervezetek megállapodtak abban, hogy a 
Joint által alapított Magyarországi Zsidó Szociális 
Segély Alapítvány kuratóriumi tagjai - Hutás Imre 
akadémikus, Hanák Péter történész és Vámos Tibor 
akadémikus - nem vesznek részt a kormánnyal való 
közalapítványi tárgyalásokon. A tárgyalásokat a 
továbbiakban a Mazsihisz-szel szerződésben álló 
szervezetek viszik. 
 
július 5. 
  Az Emmánuel Alapítvány kezdeményezésére létesített 
Emlékfánál a holocaust mártírünnepségen részt vett és 
beszédet mondott Israel Meir Lau, Izrael állam 
főrabbija is. Lau főrabbi budapesti látogatása során 
részt vett a Kazinczy utcai ortodox zsinagóga 
istentiszteletén. 
 
július 18-30. 
  A Chábád Lubavics Zsidó Nevelési és Oktatási 
Egyesület nyári Jesivát szervezett nappali és esti 
tagozaton. Az előadásokat a VI. Vasvári Pál u. 5 
számban a lubavicsi zsinagógában tartották a Tóra, a 
Talmud, a zsidó jog és filozófia, a misztika valamint 
Maimonidész műveiről.  
 
július 20. 
  1. 85 éves korában New Yorkban meghalt Patai 
Raphael, világhírű folklorista és judaista. „Töredékek 
Apámról” című előadásának szövege megjelent a Szombat 
1996/7 számában (31-33, p.). Az előadás a Múlt és Jövő 
folyóirat egyik rendezvényén hangzott el.  
  2. A Mazsike Városnéző séta zsidó szemmel 
programjában az újonnan épült siófoki zsinagógát, a 
régi zsidótemetőt, a tabi és a balatonfüredi 
zsidótemetőt, valamint a hitközségi üdülőt tekintették 
meg.  
 
július 24. 
  Strassbourgban Schweitzer József országos főrabbi 
tartott előadást „A zsidó tudomány oktatása és 
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kutatása 1945-1995 között Magyarországon” címmel. A 
Brit Ivrit Olamit társaság tanácskozásán elmondott 
beszédét Scheiber Sándor emlékének ajánlotta a 
professzor. 
 
július 25. 
  Az MTA épületében mutatta be a Makkabi Kiadó 
Scheiber Sándor „Folklór és tárgytörténet” című 
munkájának új kiadását. A premieren Glatz Ferenc, az 
MTA elnöke, Hídvégi Máté és Raj Tamás méltatták 
Scheiber tudományos teljesítményét. 
 
július 27. 
  Júliusban avatták fel a megújult Szeretetotthont az 
Alma utcában. A rekonstrukciót Magdus és Ervin Herling 
adományából finanszírozták. Az adakozók és a holocaust 
áldozatok emlékművét Varga Imre szobrászművész 
készítette el fekete gránitból. Az avatáson a 
Mazsihisz vezetőin kívül megjelent Gál Zoltán házelnök 
is. Az avatóbeszédet Fixler Herman, az Autonóm Ortodox 
Hitközség elnöke tartotta. 
 
július 30. 
  Tel-Avivban meghalt Révész Márton rabbi, a Tel-Aviv-
i Diaszpóra Múzeum magyar osztályának igazgatója. 
Búcsúzó cikket Schweitzer József országos főrabbi 
közölt róla az Új Élet 1996. augusztus 15-i számának 
4. Oldalán. 
 
  A Pécsett rendezett kántorfesztiválon Sándor György 
(Palm Springs), Tóth Emil és Fekete László énekeltek. 
A szóvivő Schönberger András rabbi volt. 
 
  Az ORI jövőjéről tárgyaltak a hitközség vezetői, 
Schweitzer József rektor, Deutsch Róbert főrabbi, 
Smuél Glück, a Midreshet Jerusalajim általános 
igazgatója és Schőner Alfréd főrabbi. A megállapodás 
szerint a Pedagógium vezetésére kap kétéves megbízást 
Schőner főrabbi, Schweitzer József pedig a következő 
tanévet még végig viszi az ORI élén. 
 
  A Kritika 1996/7 számában jelent meg Szegő György 
„Az emlékezet protézise. - Holocaust-emlékmű Bécsben” 
című tanulmánya (26. p.).  
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augusztus hónap 
 
 
augusztus 2. 
  Tatabányán fekete márvány emlékművet állítottak a 
holocaust áldozatinak felsorolásával. Avatóbeszédet 
mondott Lazarovits Ernő a Mazsihisz képviseletében, 
Kreisner Miklós helybéli túlélő és Doff Imre a Hit 
Gyülekezete nevében. Az emléktábla közadakozásból és a 
Hit Gyülekezetének támogatásával készült el. 
 
augusztus 7. 
  Jeruzsálemben meghalt a békéscsabai születésű 
Silberfeld Andor (1917-1996) rabbi, az izraeli 
igazságügyi minisztérium főkönyvtárnoka. Búcsúztató 
cikket Schweitzer József országos főrabbi írt róla az 
Új Élet 1996. szeptember 1-jei számának 4. Oldalán. 
 
augusztus 9. 
  Helyreállították és újjászentelték az aszódi 
zsidótemetőt. A renoválás az Aszódi Városszépítő 
Egyesület, a városi önkormányzat, és a Petőfi Múzeum 
összefogásával készült el. Beszédet mondott Ráday 
Mihály, Asztalos Tamás múzeumigazgató, Detre János 
evangélikus lelkész, Buzgán József katolikus plébános, 
Kovács László nyugalmazott baptista lelkipásztor és a 
Mazsihisz nevében Lazarovits Ernő.  
 
augusztus 12.  
  A Budapesti Zsidó Múzeumban kiállították a 
magyarországi származású Edith Kiss lágerfestményeiből 
készült vándorkiállítást. 
 
augusztus 18.  
  „Katekizmus és iskolai hitoktatás a zsidóságról 
Hollandiában és Magyarországon” címmel rendezett 
konferenciát Debrecenben a Keresztény - Zsidó Társaság 
a Holland Keresztény - Zsidó Társasággal, és a Raoul 
Wallenberg Társasággal közösen a Debreceni Református 
Kollégiumban. A konferencia társelnökei: Gervai Tamás, 
a Debreceni Zsidó Hitközség alelnöke, Balogh Judit 
KZST szekcióvezetője, Fodor András katolikus püspöki 
helynök, és Majerszky Tibor református teológiai 
professzor.  Beer Iván „A holocaust fogalma és 
dimenziói”; Szécsi József „Egy teológiai tantárgy 
Magyarországon: Bevezetés a judaikába”; Kardos Ágnes 
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„A zsidó identitástudat elmélyítése a szarvasi 
ifjúsági táborban”; Iványi Gábor „A cigányság 
zsidóképe”; Margharete Schopenhauer „A zsidóságról 
való oktatás teológiai háttere”; Cselényi István Gábor 
„A görög katolikus egyház és a párbeszéd”; Szénási 
Jonathan Sándor „Vallásközi ifjúsági táborok 
Magyarországon” címmel tartott előadást. 
 
augusztus 20. 
  Meghalt Mikes Katalin műfordító, a Macisz „Egység” 
című folyóiratának olvasószerkesztője. 
 
augusztus 25. 
  A Fiatal Művészek Andrássy úti Klubjában „A 3000 
éves Jeruzsálem” címmel 17 izraeli képzőművész 
kiállítását Zoltai Gusztáv, a Mazsihisz ügyvezető 
igazgatója nyitotta meg. 
 
augusztus 27.  
  Jancsó Miklós a magyarországi holocaustról készített 
dokumentumfilm-etűdjét „Elmondták-e” címmel mutatták 
be a Szinbád moziban. 
 
  A City of New York University Rosenthal Holocaust 
Research Center J. and O. Winter Fund az 1995/96 
tanévre a következő kutatói ösztöndíjakat fogadta el: 
Gadó György „Where the arrows were forged-anti-semitic 
propaganda among the youth, 1935-38.”; Ghita Andrea 
Julia (Kolozsvár) „The „Baron Hirsch Orphanage” of 
Budapest: place of refuge and rescue of children 
during the holocaust”; Halmos Sándor (Debrecen) 
„Kelet-magyarországi zsidó temetők mai állapota a 
holocaust után”; Maros Tamás „Sztójai Döme és társai 
népbírósági perének sajtó alá rendezése”; Ránki Vera 
(Melbourne) „The politics and sociology of anti-
semitism and assimilation. A case study of hungarians 
and jews”; Szántó T. Gábor „Esszék és életinterjúk - a 
zsidó irodalom és a holocaust keresztmetszete”; TEDISZ 
„Oktatási intézmények könyv támogatása: A Holocaust 
Emlékkönyv ingyenes eljuttatása iskolákba”; Vadász 
Ferenc „A Felvidék zsidóságának sorsa a két 
„felszabadulás” között”; Ág Ottó „Jewish secondary 
school pupils in Hungary during the holocaust”. 
 
  Az Almássy Téri Szabadidő Központ Afro-fesztiváljára 
érkezett az etióp zsidó táncosokból álló Black Natala 
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együttes, amelynek tagjait vendégül látta az Ortodox 
Autonóm Izraelita Hitközség is.  
 
  A Valóság 1996/augusztusi számában jelent meg 
Kapronczay Katalin tanulmánya „A zsidóság 
Magyarországon” címmel. 
 
 
szeptember hónap  
 
 
szeptember 3. 
  Ünnepélyes tanévnyitót tartottak az Országos 
Rabbiképző Intézet és Vallástanárképzőben. 
Bejelentették, hogy Schweitzer József még egy évig 
vállalja a rektori tisztséget, az oktatói kar pedig 
Lőwy Tamás főrabbival, és Turán Tamás és Schweitzer 
Gábor előadókkal bővült.  
 
szeptember 5. 
  Újjáavatták a Dohány utcai zsinagógát. Az 1991-ben 
kezdett rekonstrukció eddig a napig mintegy 80 
százalékig készült el 1.2 milliárd forintos 
ráfordítással. A kiadások 20 százalékát fedezték 
adományokból, a többit állami támogatásból 
finanszírozták, és kiemelt állami beruházásként 
kezelték. Az 1859. szeptember 6-án avatott templomban 
3500 ülőhely van. Az ünnepélyes újjáavatásra a templom 
és környéke zsúfolásig megtelt. A tóratekercsek 
behozatala és a frigyszekrénybe való elhelyezése, 
valamint az örökmécses meggyújtása után ünnepi 
köszöntőt mondott Göncz Árpád köztársasági elnök, Joel 
Alon izraeli nagykövet, Schweitzer József országos 
főrabbi, Frölich Róbert a templom főrabbija, Heisler 
László Dohány utcai a körzet elnöke és Zoltai Gusztáv, 
a Mazsihisz ügyvezető igazgatója. (Az elhangzott 
beszédek olvashatók az Új Élet 1996. szeptember 15-i, 
illetve október 1-jei számában.) A zsinagóga 
építésének történetéről Frojimovics Kinga és Toronyi 
Zsuzsa cikkét közölte a Szombat 1996/7 száma „És 
készítsenek számomra szentélyt, hogy közöttük lakjam”- 
Ludwig Förster műve, a Dohány-templom címmel (26-28. 
p.) A templom avatására Magyarországra érkezett Jichak 
Samír, Izrael egykori miniszterelnöke (1986-1988) is. 
Göncz Árpád köztársasági elnök és Horn Gyula 
miniszterelnök fogadta Samírt, a Mazsihisz és a Magyar 
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- Izraeli Baráti Társaság is vendégül látta Izrael 
egykori elnökét, aki országa aktuális problémáiról 
beszélt. A templom újra avatása alkalmából levélben 
gratulált a Mazsihisz vezetőinek Habsburg Ottó, aki 
más elfoglaltsága miatt nem tudott részt venni az 
ünnepségen.  
 
szeptember 8. 
  1. Az ORI tantestülete meglátogatta Scheiber Sándor, 
Berger István és Sík Ernő tanártársaik sírját a Kozma 
utcai temetőben. 
  2. A Szolnokon rendezett Keresztény - Zsidó 
Teológiai nap „Egymásról a hitoktatásban és a 
szószéken” címet viselte. Az előadók Gacsary Kiss 
Sándor katolikus plébános, Hamar István református 
lelkész, Hecker Róbert metodista lelkész, Jaczkó 
György görög katolikus parókus és Schmideg József 
főrabbi voltak. 
  3. A Thököly út és a Stefánia út sarkán felavatták 
Slachta Margit emléktábláját. Az avatás után a Magyar 
Auschwitz Alapítvány és Holocaust Dokumentációs 
Központ a ZSVK-val közösen emlékülést tartott. 
 
szeptember 10-11. 
  A Friedrich Ebert Stiftung nemzetközi konferenciát 
rendezett Magyarország holocaust miatti 
veszteségeiről. Menachem Meron főrabbi az 1945-ben 
újjászervezett újpesti hitközségről, S. Nagy Katalin 
művészettörténész a holocaust művész áldozatairól, 
Heisler Vilmos történész a magyar politikai 
kultúráról, Szakács Sándor gazdaságtörténész az 1945 
utáni gazdasági veszteségekről beszélt. Sándor Tibor 
filmtörténész az 1838-ban bekövetkezett 
őrségváltásról, Pomogáts Béla irodalomtörténész a 
magyar irodalom veszteségeiről tartott előadást. 
Tilkovszky Lóránt akadémikus a német kitelepítésről, 
Szarka László az 1947-es lakosságcseréről, Danilo 
Urosevics a Rákosi-idők jugoszláv ellenes hajszáját 
mutatta be. Komoróczy Géza történész a zsidóság 
veszteségeiről, Regine Scheer a német-zsidó 
kapcsolatokról szólt. A konferencia résztvevői 
megtekintették a felújított újpesti zsinagógát. A 
konferenciához kapcsolódva a Goethe Intézetben a 
témához tartozó dokumentumfilmeket vetítettek. A Zsidó 
Múzeumban Kiss (Bán) Edith festőművész gyűjteményes 
kiállítása volt látható. 
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szeptember 12. 
  A Bálint Zsidó Közösségi Ház „Gyökerek” sorozatának 
vendége Radnóti Sándor esztéta és lánya, Anna voltak. 
Velük a sorozatszerkesztő, László Klára szociológus 
beszélgetett. 
 
szeptember 14. 
  Ros-háSáná alkalmából Horn Gyula miniszterelnök és 
Magyar Bálint kultuszminiszter küldte el jó kívánatait 
a Mazsihisz, illetve a rabbikar vezetőinek. 
 
szeptember 20. 
  83 éves korában elhunyt Erdős Pál világhírű 
matematikus (1913-1996). A Szombat 1997/januári 
számában Bíró Tamás írt róla nekrológot. (42-43. p.)  
 
szeptember 28. 
  Hamvas Gábor főrestaurátor mutatta be a felújított 
Dohány utcai templomot a Mazsike Városnéző séta zsidó 
szemmel programjában. 
 
szeptember 29. 
  eM. Soós György fotókiállítását Suchmann Tamás 
nyitotta meg Kaposváron. A „Somogy megye zsidósága a 
Soá előtt és a Soá után” című kiállítás megnyitóján 
beszédet mondott Bokor Péter történész, Rásonyi Leila 
hegedűművész ismert zsidó dalokat szólaltatott meg. A 
tárlat anyaga könyv formájában is megjelent.  
  
szeptember 30- október 15. 
  Vermes Géza, az Oxfordi Egyetem professzora 
előadásokat tartott Piliscsabán a Pázmány Péter 
Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Karán. 
 
  Az 1996/1997-es tanévtől működik a Chábád Lubavics 
Zsidó Nevelési és Oktatási Központ angol-magyar nyelvű 
óvodája az Orbán-hegyen (1124. Budapest, Tamási Áron 
u. 41.). 
 
  A Chábád Lubavics Zsidó Nevelési és Oktatási 
Egyesület Gut Sábesz címmel zsidó hetilapot indított. 
 
  A zsidó újévet már a felújított és újjáavatott 
Újpesti templomban köszöntötték a körzet hívei. Az 
avatóünnepségen  
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megjelent Derce Tamás, Újpest polgármestere, Joel 
Alon, aki korábban ebben a templomban volt bár micva, 
a Mazsihisz és a Bzsh vezetői. Az avatóbeszédet 
Deutsch László, a körzet rabbija és Schweitzer József 
országos főrabbi tartották. 
 
  42 éves korában meghalt Gervai Tamás fotóművész, a 
Debreceni Zsidó Hitközség alelnöke. 
 
  A Szombat 1996/7 száma ismerteti az Országos 
Rabbiképző Intézet Könyvtárának folyó és tervezett 
rekonstrukcióját Várai Emil „Veszély és remény. 
Százezer után egymillió márka a Rabbiképző 
könyvtárának?” (7-8. p.) című cikkében. Szántó T. 
Gábor „Nájntég Bécsben” című írásában a bécsi zsidóság 
életét ismertető írása a 13-16. oldalon olvasható. A 
londoni Leo Baeck Collage a Messiásról rendezett 
tanulmányi hetet. Az eseményről Gadó János tudósított 
(17-18. p.). Jancsó Miklós 75 születésnapja alkalmából 
Báron György Jancsó zsidó tárgyú filmjeit elemezte 
(42-45. p.). 
 
   A Világosság 1996/8-9. számában Szabó Miklós „Szabó 
Dezső, a vátesz” címmel írt tanulmányt. 
 
 
október hónap 
 
 
október 2. 
  Reviczky Imre ezredes tiszteletére emlékkoncertet 
rendeztek a Zeneakadémián. A koncert fővédnöke Demszky 
Gábor főpolgármester, és Joel Alon izraeli nagykövet 
voltak. A koncertet az Osztrák - Magyar Kulturális 
Együttműködési Társaság, Wien szervezte, a bevételt a 
Dohány templom felújításának folytatására szánták. A 
műsoron szerepelt Goldmark Károly „Sakuntala nyitány”; 
Ernest Bloch „Schelomo héber rapszódia”; Gustav Mahler 
„Adagietto az 5. szimfóniából”; Felix Mendelssohn 
„Olasz szimfónia”. Vezényelt Charles A. Ansbacher, 
közreműködött a Magyar Állami Hangversenyzenekar, 
valamint Onczay Csaba Kossuth-díjas gordonkaművész. 
 
október 8. 
  1. A Bálint Zsidó Közösségi Házban bemutatták a 
Magyarországi Holocaust Emlékalapítvány könyveit.  
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  2. „A Qumrán-kutatás története és eredményei 50 év 
után” címmel Vermes Géza tartott előadást a Pázmány 
Péter Katolikus Egyetem piliscsabai karán. 
 
október 9. 
  Házi készítésű csőbomba robbant a Wesselényi utca 8 
számú ház előtt, közel a Hősök templomához és a 
frissen újjáavatott Dohány utcai templomhoz. A bomba 
nem sokkal nyolc óra előtt robbant, szerencsére 
azonban az istentiszteletről már elmentek a hívek. 
Ezen a napon a Moszkva téren Szabó Albert és 
elvbarátai a Népjóléti Szövetségből gyűlést tartottak.  
 
október 10. 
  1. Szabó Zoltán oktatási államtitkár Izraelbe 
látogatott. 
  2. A Muszoe közgyűlésén újraválasztották a testület 
vezetőségét, értékelték az évet és megvitatták az 
1997. évi feladatokat a Síp utcai Díszteremben. 
Elnöknek a betegsége miatt lemondott Schwarz István 
Mihály helyére Örley Pált választották meg, az 
ügyvezető igazgató Gonda Istvánné lett. Az elnökség 
tagjai: Ádler László, Gáspár Oszkár, Gergely György, 
Goldschmied Andor, Gecső Sándor, Haskó Béla, Keller 
László, Lazarovits Ernő, Philipp Tiborné, Schwartz 
István Mihály, Soltész Gábor, Szirtes Zoltán, Török 
Sándor, Vámos István (Debrecen), Várlaki György, 
Mogyorós László, Lakatos János (Szombathely). 
 
október 12. 
  1. Az Oneg Sabbat Klub vendége Dinnyés József énekes 
és Sipos Mihály, a Muzsikás együttes tagja volt. 
  2. Hatvanéves korában meghalt Engel Teván István 
(1936-1996.) grafikus. A Szombat 1997/januári számában 
Széchenyi Ágnes írt emlékező cikket róla (40-41. P.) 
 
október 13. 
  Szolnokon a Megyeháza Dísztermében a szolnoki 
zsidóság történetéről rendezett konferenciát a 
Keresztény - Zsidó Társaság. Biri Attila történész „A 
vidéki zsidóság deportálása, mentési kísérletek”, 
Köves Artúr hitközségi elnök „A hitközségi élet a 
világháború után”, Magos Ildikó egyetemi hallgató 
„Jelenetek a szolnoki zsidóság történetéből”, Róbert 
Péter történész „A magyar vidéki zsidóságról” és Varga 
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Béla közgazdász „A szolnoki zsidóság első száz éve” 
címmel tartott előadást.  
 
október 16. 
  A Bálint Zsidó Közösségi Ház „Gyökerek” sorozatának 
vendége Kőszeg Ferenc parlamenti képviselő volt. 
 
október 19. 
  1. Szalai Júlia szociológus „Polgárosodás, és akik 
ki vannak belőle rekesztve” címmel tartott előadást a 
Bálint Zsidó Közösségi Házban. 
  2. A Mazsike vendége Bálint András színművész volt, 
akivel Mészáros Tamás, a „Magyar Hírlap” kulturális 
rovatának vezetője beszélgetett. 
 
október 20. 
  Az albertirsai zsidótemetőt, a ceglédi zsinagógát, a 
kecskeméti ortodox-, és volt neológ zsinagógát, 
valamint a nagykőrösi zsinagógát látogatta meg a 
Mazsike Városnéző köre. 
 
október 23. 
  Szabó Albert a budapesti Szabadság téren a magyar 
zsidóságot támadó beszédet mondott. 
 
október 24. 
  1. A Bálint Zsidó Közösségi Házban nyolcrészes 
művészetpszichológiai előadás sorozatot indított 
Halász László pszichológus. 
  2. A Duna TV bemutatta az egykori Szovjetunióból 
kivándorolt zsidók sorsáról készített 
dokumentumfilmet. Az „Alija” Sipos András munkája. 
  3. Ülést tartottak azok a zsidó szervezetek, 
amelyeket a kormány tárgyalópartnerként fogadott el a 
Magyar Zsidó Örökség Közalapítvány létrehozásáról 
szóló tárgyalásokra. A novemberben tervezett 
alapításban a Mazsihisz, a Mazsike, a Macisz, a Nüb, a 
B,nai B,rith és a Muszoe vett részt. 
 
október 26. 
  Domán István „A zsidóság és okkultizmus” címmel 
tartott előadást az Oneg Sabbat Klubban (Szinva u. 
1.).  
 
október 27. 
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  1. „A modern zsidóság sorskérdései” címmel 2 éves, 4 
szemeszteres szeminárium indult az Oneg Sabbat 
Klubban. A szemináriumot Engländer Tibor és Bódog 
Gyula szervezete. A szeminárium témái: Zsidóság a 
legújabb korban és ma (1996. október-1997. január); A 
zsidókérdés (1997. február-május); A cionizmus 
napjainkban (1997. ősz); Izrael. Izrael és a galut 
(1998. tavasz). 
  2. A Mózesi könyvekről rendeztek Keresztény - Zsidó 
Teológiai Napot a Kecskeméti Református Egyház 
Tanácstermében. Jávorka Lajos katolikus lelkész „A 
mózesi könyvek üzenete”, Kiss János evangélikus 
lelkész „Izrael útja”, Köves Gyula hittanár A 
hordozható szentélyről és Varga László reformárus 
lelkész „Az őstörténetek” címmel tartott előadást. A 
megnyitót Dankó László Kalocsa-kecskeméti érsek, 
valamint Feldmájer Péter Mazsihisz elnök tartották. 
 
 
  Októberben avatták újjá a zuglói Aharon zsinagógát 
és kultúrtermet. A rekonstrukció főleg a Bzsh 
finanszírozta, de az önkormányzat és Győrfi László 
adományaival a belső tér rekonstrukcióját tette 
lehetővé. Az avatáson Lazarovits Ernő, a körzet elnöke 
és Kardos Péter, a körzet főrabbija, valamint 
Schweitzer József országos főrabbi mondott 
avatóbeszédet. A kántori teendőket Kálmán Tamás látta 
el. Jelen voltak a Mazsihisz és a Bzsh vezetői, 
valamint a rabbikar tagjai, és rajtuk kívül az izraeli 
követség vezető munkatársai, valamint a kerület 
polgármestere is. Az ünnepségen ugyancsak megjelent 
Scheiber Sándorné Bernáth Lili, akinek édesapja, 
Bernáth Miklós sokáig a templom főrabbija volt. 
 
  A Rumbach Sebestyén utcai zsinagóga falán 
emléktáblát avattak az 1941-ben, Kamenyec-Podolszkban, 
a magyar hatóságok által deportált, és ott megölt 
zsidók emlékére. A megemlékezést Szirtes Zoltán 
túlélő, az izraeli követség titkára szervezte. Az 
avató beszédet Ormos Mária akadémikus és Szita 
Szabolcs, a Magyarországi Auschwitz Alapítvány és 
Dokumentációs Központ tudományos igazgatója mondta. Az 
emléktáblát Zoltai Gusztáv és Verő Gábor leplezte le, 
Kálmán Tamás recitálta a Kél molé rachamimot, az Anna 
Frank Gimnázium ifjúsági kórusát Klein Ervin 
vezényelte. Koszorút helyeztek el az izraeli követség, 
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a NÜB, a Maesz, az Auschwitz Alapítvány, a 
Kereszténydemokrata Néppárt, a Soros Alapítvány 
képviselői, valamint Róbert Várdi Torontóból 
 
Az „American Jewish Committee Antisemtism World Report 
1995” kiadványból közölt részleteket a Szombat 1996/8 
száma (17-18. p.). Novák Attila közölt néhányat Herzl 
naplójából és leveleiből (34-37. p.). 
 
 
november hónap 
 
 
november 6. 
  A Bálint Zsidó közösségi Házban Gábor Marianne 
festőművész volt a Salom Klub vendége.  
 
november 8. 
  Reviczky Imre ezredes születésének századik 
évfordulóján emlékülést tartottak a Hadtörténeti 
Intézetben. Az emlékülést a Hadtörténeti Intézet, a 
Magyarországi Holocaust Alapítvány és Dokumentációs 
Központ és a Keresztény - Zsidó Társaság szervezte. 
Ravasz István őrnagy, tudományos munkatárs Reviczky 
Imre életéről és pályafutásáról, Szita Szabolcs 
Reviczky Imréről, a X. munkaszolgálatos zászlóalj 
parancsnokáról tartott előadást. Az emléküléssel 
együtt kiállítást is rendeztek Reviczky ezredesről. 
 
november 9. 
  Új magyar fordításban mutatta be az R.S.9. Színház 
(Bp. VII. Rumbach Sebestyén u. 9.) S. Ansky: „Dybuc” 
című modern jiddis drámáját. A rendező az amerikai 
Michael Griggs volt.  
 
november 10. 
  Kaposváron a Berzsenyi utcai zsinagógában rendezett 
Keresztény - Zsidó Teológiai Nap a Mózesi könyvekről 
szólt. Az előadásokat Agg József katolikus főesperes, 
Bellai Zoltán református esperes, Schönberger András 
rabbi, Szemerei László evangélikus lelkész és Tisza 
Attila baptista lelkész tartották. 
 
november 13. 
  1. A Deák téri evangélikus gimnázium dísztermében 
(V. Sütő u. 1.) átadták a Keresztény - Zsidó Társaság 

Mag
ya

r Z
sid

ó L
ev

élt
ár 

20
12



 

 

Emlékplakettjét, majd az evangélikus templomban Pelle 
János tartott előadást századunk kelet-európai és 
magyarországi vérvádjairól. Az előadás után 
levetítették a „Vérvádak a holocaust után” című 
dokumentumfilmet. 
  2. Összeültek a közalapítvány ügyében szavazati 
joggal rendelkező zsidó szervezetek és megvitatták a 
Magyar Zsidó Örökség Közalapítvány (Mazsök) működési 
szabályzatát, amelynek elkészítésére a Magyar Állam 
képviselője tett javaslatot. 
 
november 15-17. 
  A Bálint Zsidó Közösségi Házban a KÚT Pszichológiai 
Rendelőintézet Alapítvány konferenciát rendezett 
„Elhúzódó társadalmi traumák hatásának felismerése és 
gyógyítása” címmel. Buda Béla „A trauma szociális 
természetéről”, Talyigás Katalin „A holocaust 
következményiről napjainkban”, Iványi Gábor „Hajlik az 
Örökkévaló Isten”, Fischer Miklós „A vegyes házasság 
mint „külön-béke” címmel tartott előadást. S. Nagy 
Katalin „Az öngyógyító kreativitás”; Szőnyi Magda 
„Élés és visszaélés a szimbólumok erejével”; Kelemen 
Andor „A Holocaust szindróma megjelenése a mindennapi 
orvosi gyakorlatban”; Hölyer Mária „Az elég jó 
család”; Erős Ferenc „Az antiszemitizmus 
szociálpszichológiájáról” beszélt. Lányi András 
„Szenvedéstörténet”; Kőrösi Zsuzsanna - Molnár Adrienn 
„Az 56-osok második generációja”; Diósi Ágnes „Mi 
közöm a cigányokhoz?”; Kende Hanna „A késleltetett 
„halál”; Komoróczy Géza „Történelmi események a 
gondolkodásban: Felejtés, feldolgozás, felelősség 
vállalása” címmel tartott előadást. A konferenciát 
kerekasztal-beszélgetés, majd komolyzenei koncert 
zárta a Forrás Kamarazenei Műhely és Horgas Eszter, 
valamint Fekete László főkántor és Neumark Zoltán 
zongoraművész közreműködésével.  
 
november 17-19. 
  „1100 éves együttélés - a magyar és a magyarországi 
zsidóság a haza és a fejlődés szolgálatában” címmel 
háromnapos konferenciát rendeztek az ELTE ÁJTK 
Dísztermében. Göncz Árpád köztársasági elnök 
köszöntőjét a Szombat 1997/áprilisi száma közli (3-4. 
p.). A rendezvény védnökei Magyar Bálint 
kultuszminiszter, Glatz Ferenc, az MTA elnöke, 
Schweitzer József országos főrabbi és Deme Péter, a 
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Millecentenáriumi Emlékbizottság titkára voltak. Kende 
Péter „Zsidó Magyarország” című előadásának szövege 
olvasható a Kritika című folyóirat 1997/2 számában (6-
10. p.). 
 
november 21. 
  Antalfi Mária grafikáiból nyílt kiállítás a Bálint 
Zsidó Közösségi Házban. Az est további részében 
„Beszélgetések a pszichoanalízisről” címmel 
levetítették Forgács Péter háromrészes filmsorozatát, 
amelyeket pszicho-analitikusokról forgatott. Az 
alkotóval Erős Ferenc beszélgetett.  
  
november 22. 
  Schweitzer József és Schmideg József professzorok - 
doktori aranydiplomájuk átvétele alkalmából - péntek 
esti kiddust adtak az ORI dísztermében. A templom 
elöljárói is köszöntötték az ünnepelteket. 
 
november 23. 
  Az Oneg Sabbat Klubban Lichtmann Tamás tartott 
előadást „Zsidóság és népiesség” címmel. 
 
november 24. 
  1. Bakonyszentlászlón konferenciát rendeztek az 
Edith Stein-ház megnyitása alkalmából 
(Bakonyszentlászló, Dózsa Gy. U. 1.). A tanácskozáson 
Beer Iván „Isten szava és az embermentés a Soa 
napjaiban”; Cser Sándor kanonok „A vértanú püspök, 
Apor Vilmos titkára voltam”; Kis György katolikus 
esperes „Bakonyszentlászló, az Edith Stein ház szerepe 
a magyarországi vallásközi párbeszédben”; Lentulai 
Attila református lelkész „Bakonyszentkirály, Exodus 
XXXV.”; Ördög Endre evangélikus lelkész 
„Bakonyszentlászló: kezdetben”; Szécsi József „A 
Keresztény - Zsidó Párbeszéd magyarországi helyzete”; 
Szita Szabolcs „Humanitárius cselekedetek 1944-45-ben 
Nyugat-Magyarországon” címmel tartott előadást.  
  2. Zuglóban a pászka üzemet, a Dózsa György úton 
lévő imaházat, a jelenleg vívóteremként működő egykori 
zsinagógát, valamint a frissen felújított Thököly 
utcai zsinagógát látogatták meg a Mazsike Városnéző 
programja keretében az érdeklődők. 
  
november 25. 
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  A Magyar - Izraeli Baráti Társaság vendége volt 
Sólyom László, az Alkotmánybíróság elnöke. A Síp utcai 
Díszteremben tartott rendezvény témája a kárpótlás 
volt. 
 
november 27. 
  A Bálint Zsidó Közösségi Ház „Gyökerek” sorozatának 
vendége volt Dés László zeneszerző és fia, András 
voltak. 
 
november 29. 
  Az Élet és Irodalom című hetilap 1996. november 29-i 
számában Komoróczy Géza közzétette „Fajelmélet és 
kiadói jog” című írását. Ebben a professzor Kőbányai 
Jánosnak a Múlt és Jövő 1996/3. számában „Búcsú Patai 
Rafaeltől” címmel közölt nekrológjának következő 
mondatára reagált: „Mostantól az apa emléke és 
életműve ápolásának feladata mellett a fiáé is a 
tisztem lesz” (124. p.). Komoróczy idézett egy 
Kőbányai által Raphael Pataihoz küldött, a címzett 
által válasz nélkül hagyott leveléből. Ebben Kőbányai 
nehezményezte, hogy Patai a magyar zsidóság történetét 
feldolgozó könyvét az Akadémiai Kiadóval és a Múlt és 
Jövővel kiadó közös gondozásában tervezte 
megjelentetni. Kőbányai szerette volna kizárólag a 
Múlt és Jövő számára megszerezni a könyv kiadásának 
jogát. Az érvelés azonban szakmai szempontokat 
mellőzve arról szólt, hogy zsidó munkákat zsidó kiadók 
adjanak ki, nincs szükség gójok közreműködésére. R. 
Patai a sértő levelet válasz nélkül hagyta, és 
megszakította a kapcsolatot Kőbányaival. Amikor R.P. 
cáfolta, hogy bármilyen megállapodás született volna 
közte és a Múlt és Jövő főszerkesztője között, 
Kőbányai levelének másolatát is elküldte Komoróczynak. 
A professzor úgy vélte, hogy az ügy azért kíván 
nyilvánosságot, mert mindegy, hogy melyik oldalon és 
milyen indokból merül fel a születés alapján való 
megkülönböztetés, egyformán ijesztő és igazságtalan. A 
cikk harására személyeskedő hangú vita alakult ki a 
felek között. Kőbányai az ÉS 1996. december 5-i és 
1997. január 17-i számában közölt hosszú válaszaiban a 
személyes sértegetés taktikáját választotta. Nem 
értette meg kiadói ars poetikájának kirekesztő voltát, 
és társadalmi veszélyességét, az önkritika, illetve a 
bocsánatkérés eshetősége fel sem merült benne. A 
magánlevél engedély nélküli közzétételének jogi 
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konzekvenciáival fenyegetőzött és - stílusosan - 
Komoróczy nem zsidó, azaz goj voltával foglalkozott. 
Személyeskedő stílusban kritizálta Komoróczy (általa 
ismert és felfogható) munkásságát. Ebben, és minden 
további acsarkodásában kitüntetett szerepet kapott „A 
zsidó Budapest” kötet támadása. A professzor az ÉS 
1997. január 13-i, és január 24-i számában tényszerűen 
cáfolta Kőbányai állításait és vádjait. A Szombat 
1997/januári számában Mezei Silberstein Márk „Egymást 
sértő sértett felek” (2. p.) című írásában fájlalja, 
hogy az ügyet - melynek tétjét, a gojozás súlyosságát 
érzi - nem a zsidó sajtón belül vitatták meg. A 
Szombat 1997/februári számában Kőbányai „Az újratámadt 
zsidó élet és a nem zsidó (goj) kutató konfliktusa” 
című, ugyancsak terjedelmes (2,46. p.) cikkben 
válaszol Mezeinek, de ezt az alkalmat is felhasználja 
arra, hogy a professzort egyetlen ismérve, nem zsidó 
származása alapján kategorizálja, önmagát pedig a 
zsidóság egészével azonosítsa: aki őt támadja, az a 
zsidóságot, a zsidó újjászületést támadja. Komoróczy 
Géza „Raphael Patai, Scheiber Sándor - és a MÉJ 
főszerkesztője” című, a Szombat ugyanezen számának 46-
47. oldalán megjelent írásában megköszönte Mezei 
Silberstein Márknak töprengő, szelíd szavait. Egyben 
tételesen bebizonyította Kőbányai János újabb 
vádjainak valótlanságát, amelyek ezúttal arról 
szólnak, hogy Komoróczy nem ismeri (el) Scheiber 
Sándor munkásságát. 
 
november 30. 
  1. Az Oneg Sabbat Klubban Komoróczy Géza tartott 
előadást „Feltáratlan területek és kutatási 
lehetőségek a cionizmus történetében” címmel.  
  2. A Mazsike Klubban a Korona Pódium vendégjátéka 
keretében Mikes Lilla adta elő az Emile Ajar 
regényéből készült zenés áriratát Momo és Róza címmel. 
Az áriratot Mészöly Dezső és Mikes Lilla készítette, a 
zenét Wolf Péter szerezte.  
 
  A Fővárosi Főügyészség felfüggesztette a Mein Kamf 
terjesztését, és indítványozta a Fővárosi Bíróságnak, 
hogy tiltsa be a könyvet. A kiadványt november elején 
jelentette meg Mónus Áron előszavával a Man szigetén 
bejegyzett Interseas Kiadó, melynek magyarországi 
képviselője Mónus Áron. A terjesztésre a kiadó 
vállalkozott, illetve a „Demokrata” című folyóiratban 
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közzétett megrendelőlapon lehetett hozzájutni a 
mintegy 3 ezer példányban kiadott „náci alapműhöz”. 
 
  November végén meggyalázták a szentgotthárdi 
zsidótemetőt. 
 
  Befejeződött a váci zsidótemető helyreállítása.  
 
  Holocaust emlékművet avattak Sárváron. A 600 áldozat 
emlékművét Gaál Tamás szobrászművész készítette el, és 
Dénes Tibor polgármester avatta. A mementó 
adományokból és az önkormányzat támogatásából 
létesült.  
 
  A Mazsihisz vezetői Szentes város polgármesterével 
tárgyaltak a város tulajdonában lévő zsinagóga épület 
rekonstrukciójáról. A város könyvtár elhelyezését 
tervezi a helyreállítás után a templomban. A 
rekonstrukció tervét a Mazsihisz elfogadta. 
 
  November elején a pannonhalmi Bencés Apátság 
fennállásának ezeréves évfordulóján Angelo Rotta pápai 
nuncius emlékülést rendeztek. Göncz Árpád köztársasági 
elnök posztumusz kitüntetést adományozott Angelo 
Rottának embermentő tevékenységéért, valamint a 
mostani pápai nunciusnak, Angelo Acerbi bíborosnak. Az 
emlékülésre meghívót kaptak a még életben lévő 
megmentettek, továbbá vezető egyházi személyiségek is. 
A Mazsihisz-t Schmideg József képviselte. 
 
  A Maesz ülésén Sárközi Sándor elnök beszámolt a 
kárpótlási folyamatban való részvételről, és 
kezdeményezte, hogy a szövetség szorgalmazza az 1992. 
évi XXXII. kárpótlási törvény parlamenti módosítását. 
Az országgyűlés ugyanis mulasztásos alkotmánysértést 
követett el, mivel az Alkotmánybíróság 1995. II. 6-i 
határozatában a törvény alkotmányellenes részeinek 
módosításának legkésőbbi dátumát 1995. szeptember 15-
ben határozta meg. Szenes Iván NÜB elnök a civil 
szervezetek szerepéről szólt a szélsőséges jelenségek 
elleni fellépés összehangolásában, az 
érdekképviseletben. 
 
  A Szombat 1996/9 számában Gábor Anna jelentetett meg 
tanulmányt „A zsidó falusi építkezés emlékeiről Észak-
Magyarországon” (33-36. p.) címmel az 1987-89, és 
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1992-ben a Soros Alapítvány és a Memorial Foundation 
for Jewish Culture támogatásával végzett kutatásainak 
eredményéről. 
 
 
december hónap 
 
 
december 7. 
  1. „Klezmer és irodalom” címmel a Múlt és Jövő Kiadó 
rendezett estet az Almássy téri Szabadidő Központban. 
Az estet Zoltai Gusztáv nyitotta meg, fellépett a 
Budapester és a Veszprémer Klezmer Band, Gryllus 
Dániel és Vilmos, Fekete László főkántor, Gáti Oszkár 
és Sivók Irén előadóművészek és Mezei András költő. Az 
esten a kiadó bemutatta Sólem Aléchem 
„Vándorcsillagok” című színházi regényét.  
  2. A Bálint Ház Hanuka bálját Schőner Alfréd főrabbi 
nyitotta meg.  
  
december 9. 
  A Fasori Református Templom gyülekezeti termében 
(VII. Városligeti fasor 7.) zsidóság a hitoktatásban 
címmel tartott előadás sorozatot a Keresztény - Zsidó 
Társaság. 
 
december 10. 
  Vermes Géza kapta az 1996. évi Bacher Vilmos 
emlékdíjat. A díj átadására az MTA Dísztermében került 
sor. A laudációt a kuratórium nevében Komoróczy Géza 
mondta el. Schweitzer József és Szabolcsi Miklós 
méltatta a díjazott tudományos érdemeit. Vermes 
emlékelőadásának címe: Akedat Jichak. Ábrahám 
áldozatának magyarázata a rabbinikus irodalomban és 
Qumránban. Az előadás szövege megjelent a Szombat 
1997/2 számában (29-33. p.) A „Laudatio” a Szombat 
ugyanezen számának 34-35. oldalán olvasható. 
  
december 11. 
  A Bálint Zsidó Közösségi Házban Dávid Ferenc 
művészettörténész vezetett előadás sorozatot a 
magyarországi zsinagógákról. 
 
december 14. 
  A Mazsike Hanuka bálját Schőner Alfréd főrabbi 
nyitotta meg a Stefánia Palotában. A műsorban 
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fellépett a Goldmark kórus, Péchy Kornélia 
operaénekes, Králik János zongoraművész. A tánchoz a 
zenét a Netti és a Kabala Bank, valamint Somló Tamás 
szolgáltatták. 
 
december 15. 
  A Pécsett rendezett Keresztény - Zsidó Teológiai Nap 
„A prófétai iratokról” szólt. A rendezvényt Mayer 
Mihály katolikus püspök és Stark András hitközségi 
alelnök nyitották meg. Benkely Béla baptista lelkész 
„A próféták a válság idején”; Keresztes Pál katolikus 
teológiai tanár: „Próféciák és prófécizmus”; 
Schönberger András pécsi főrabbi „A próféták alakja a 
Szentírásban”; Szalay Lajos református lelkész „A 
próféta”; Varsányi Ferenc evangélikus lelkész 
„Evangélikus szemmel a prófétai iratokról” címmel 
hangzottak el előadások. 
 
december 18. 
  1. A Mazsihisz pályázatot hirdetett egy új gimnázium 
felépítésére.  
  2. Az Auschwitz Alapítvány éves munkáját értékelő 
tanácskozáson Verő Gábor, a kuratórium ügyvezető 
titkára elmondta, hogy elsősorban a 
gyűjteményfejlesztés terén bővült a tevékenységek 
köre. Mintegy 700 fénymásolattal gyarapodott az 1941-
42 évek munkaszolgálatos témájú gyűjteménye. A kutatás 
a munkaszolgálat, az elpusztítottak névjegyzéke, az 
embermentés és a körösmezei –kamenyec-podolszki 
deportálás témakörében haladt előre. Folytatódott a 
Holocaust füzetek megjelentetése. Vámos Tibor 
akadémikus, az ülés levezető elnöke és Szita Szabolcs 
tudományos vezető úgy látta, hogy amennyiben az 
alapítvány elhelyezése, működési feltételei nem 
rendeződnek, elveszhet az utóbbi időben kiépített 
nemzetközi kapcsolatrendszer és tekintély is. A jövő 
évi, 1997-es tervek között szerepel a 
visszaemlékezések szervezett gyűjtése, kapcsolat az 
Internettel, az 1945-46-ban működött DEGOB mintegy 700 
jegyzőkönyvének elhelyezése és feldolgozása a 
Népgondozási Hivatalban ugyanekkor készült 
jegyzőkönyveivel. Weiss Artúr születésének 100. 
évfordulóját konferenciával tervezik megülni, melynek 
témája az embermentés. A szervezeti és működési 
szabályzat módosítása során döntöttek arról, hogy a 
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kuratórium munkáját 7-9 fős tanácsadó testület segíti, 
Verő Gábor pedig ügyvezető elnöke lesz a testületnek. 
 
december 21. 
  A Mazsike Garay utcai klubjában a Makkabi, a Logos 
és a Múlt és Jövő Kiadó új könyveit mutatták be a 
kiadók. 
 
december 27.  
  Salkaházi Sára emléktábláját avatták a Papnevelde 
utcában. Várszegi Asztrik pannonhalmi főapát, Hetényi 
Varga Károly és Mona Ilona mellett Zoltai Gusztáv 
Mazsihisz ügyvezető igazgató is emlékbeszédet mondott. 
 
december 28. 
  A Mazsike a Szépművészeti Múzeumba szervezett 
látogatást a „Képzőművészet zsidó szemmel” sorozatban. 
A programot Dombrovszky Ninette művészettörténész 
vezette.   
  
 
  Decemberben halt meg Holländer György (1913-2006) 
író és műfordító. 
 
  Az Európai Utas 1996/4 száma közölte Méray Tibor: 
Wesselényi u. 13. című forgatókönyvét. 
 
  A Világosság 1996/decemberi számában jelent meg Dér 
Katalin „Ábrahám áldozata. Szöveg és értelmezés” című 
tanulmánya. 
 
  A Horizont 1996/október-november-decemberi számában 
jelent meg Szakonyi Eszter tanulmánya „A zsidó folklór 
Kiss József verseiben” címmel. 
 
  A Szombat 96/10. számában Frojimovics Kinga és 
Toronyi Zsuzsa emlékezett meg a Magyar Zsidó Múzeum 
megnyitásának 80. évfordulójáról (40-41. p.) 
 
  A Századok 1996/6. számában Novák Attila „Cionisták, 
baloldaliak államrezon. Cionizmus és államhatalom a 
harmincas évek Magyarországán” címmel írt tanulmányt 
(1341-1392. p.)  
 
  A Sárospataki Református Kollégium és Theológiai 
Akadémián Molnár Sándor szemináriumi dolgozatot 
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készített „A Sárospataki Izraelita Hitközség 
története” címmel. 52 p. 
 
  A KLTE Történeti Tanulmányok IV. kötetében megjelent 
Síró Béla: A debreceni zsidóság a vészkorszak idején 
(147-181.p.) című tanulmánya. 
 
  1996-ban felújították a hitközség tulajdonában 
meghagyott régi téli imaházat Szolnokon, amely a 
hatvanas évektől kezdve zsinagógaként funkcionált. A 
főépületet a MIOK eladta a hatvanas években, azóta 
kultúrházként használják. A Kövesi Artúr szolnoki 
hitközségi elnök vezetésével helyreállított kis 
épületet, a Hősök templomát hanuka nyolcadik napján 
avatták újjá. 
 
  Szegeden megújult a Gutenberg u. 20. szám alatti 
szeretetotthon, és új ifjúsági klubot létesített a 
helyi hitközség. Az ünnepélyes átadást jelenlétével 
tisztelte meg Szabó Zoltán művelődésügyi minisztériumi 
politikai államtitkár, Fritz Péter országgyűlési 
képviselő (MSZP), a szegedi önkormányzat több vezetője 
Szalay István polgármester vezetésével. Az avató 
beszédet Zoltai Gusztáv ügyvezető igazgató és 
Lednitzky András, a szegedi hitközség elnöke mondta. 
Az új klub ajtófélfájára Schönberger András főrabbi 
szegezte fel a mezúzát. A Szegedi hitközség pályázatot 
hirdetett Szeged és környéke zsidósága kulturális, 
társadalmi és vallástörténeti kutatására. 
 
  Raj Tamás főrabbi „A héber és a jiddis irodalom 
kezdetei Magyarországon” címmel közölt tanulmányt 
abban az emlékkönyvben, amelyet a pécsi Janus 
Pannonius Tudományegyetemen jelentettek meg Szépe 
György professzor tiszteletére „Nyelv, nyelvész, 
társadalom” címmel. 
 
  A Mazsihisz 1996-ban 75,3 millió forint állami 
támogatást kapott alaptevékenységének ellátására. A 
zsidó közgyűjtemények 6 millió, az oktatási 
intézmények 13,6 millió, szociális intézmények 
felújítására 16 millió forint az állam hozzájárulása 
az alaptevékenység támogatásán felül.  
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Előadások a Yahalom Zsidó Szabadegyetemen az Országos 
Rabbiképző Intézet előadótermében: 

január 4. 
  Kardos Péter „A zsidó sajtó feladatai”; Deutsch 
László „Jób a Bibliában.” 
 
január 18. 
  Szántóné Balázs Edit "Zsidótörvények" az Árpád-
korban”; Mózes Ibolya „Zsidók Rómában az i.e. I. 
században.” 
 
január 25. 
  Klein Rudolf „Az askenáz zsinagógatér fejlődése,” 
(vetítéssel.) 
 
február 8. 
  Shlomo Spitzer „Egy ortodox zsidó nézetei a mai 
neológiáról.” 
 
február 15. 
  Ferenczi László „Israel Zangwill.” 
 
március 21. 
  Kovács András „A zsidókról alkotott kép a mai magyar 
egyetemisták körében.” 
 
március 28. 
  Hídvégi Máté Scheiber Sándorról tartott előadást 
"…csak egyedül maradtam" címmel. 
 
április 18. 
  Gadó János „A magyar zsidóság három nemzedéke.” 
 
május 23. 
  Vezér Erzsébet „Ady és a zsidókérdés.” 
 
május 2. 
  Szabó Vera „Magyarországi jiddis közmondások.” 
 
május 9. 
  Kovács Éva "Az indiánokat nem szokták lezsidózni", 
avagy hogyan kerül egy indián fiú a zsidó iskolába.” 
 
május 16. 
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  Borsányi Ferenc „Az extázis szerepe és létrejöttének 
folyamata a haszid életformában és vallásos 
gyakorlatban”; Cserhalmi Péter „Zsidó orvosok szerepe 
az orvostudomány fejlődésében.” 
 
május 30. 
  Tatár György „Állam és Siratófal.” 
 
június 6. 
  Toronyi Zsuzsanna „Polgárok és nemesek: a Pesti 
Chevra Kadisa a századfordulón”; Barotányi Zoltán 
„Közeledés és/vagy távolodás. Az asszimiláció fogalma 
a történeti irodalomban.” 
 
november 7. 
  A félévnyitót Korn József tartotta, a Gabrieli 
Kamarakórust Sógor Anikó vezette, Pásztor József 
furulyált, Fellegi Borbála zongorázott. Karády Viktor 
„A magyar zsidóság sajátosságainak néhány eleme” 
címmel tartott előadást. 
 
november 14. 
  Babits Antal „Szóbeliség és írásbeliség, avagy 
paleográfia a tradíció szolgálatában.” 
 
november 17. 
  Látogatás a Budapesti Zsidó Múzeumban. Tárlatvezető 
Toronyi Zsuzsa. 
 
november 21. 
  Stark Tamás „Menni vagy maradni? A túlélő magyar 
zsidóság dilemmája a felszabadulás után.” 
 
december 5. 
  Lichmann Tamás „Zsidók a német irodalomban.” 
 
december 19. 
  Hídvégi Máté „Belőlem romba dőlt eszmények 
keserűsége szól" Lőw Immánuel emlékezete. 
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